


NET.آشنایی با زبان سی شارپ و  اولفصل

Visual Studioبا محیط آشناییفصل دوم

قواعد برنامه نویسی در سی شارپفصل سوم

شروع برنامه نویسیفصل چهارم

آشنایی با انواع داده ها  ، متغییرها و فضای نام و شی گرایی در سی شارپفصل پنجم

کار با داده ها در سی شارپفصل ششم

انواع عملگر ها در سی شارپفصل هفتم

ها در سی شارپکار با کنترلرفصل هشتم

ساختار های شرطی و حلقه ها در سی شارپفصل نهم

آرایـــــــــــه ها در سی شارپدهمفصل



فصل اول

NET.با زبان سی شارپ و  آشنایی 



شارپسی و آشنایی با زبان مقدمه:    فصل اول  

Visualافزارینرممحیطدر#Cبانویسیبرنامه Studioشودمینویسیکد.

هایهبرنامتادهدمیامکانکاربرانبهوبودهجهانکلدرنویسیبرنامههایزبانترینقدرتمندازیکی#cنویسیبرنامهزبان

.نمایندایجادراخودنیازمورد

سالههمههتوانستاستگرفتهشکلگراییءشیچنینهموبودنمنظورههمهوبودنمدرن،سادگیپایهبرکهشارپسیزبان

.نمایدجلبخودبهرانویسانبرنامهتوجه

#Cنوعیکاستکامپایلرنوعدودارایبرنامه نویسیهایزباندیگرهمچونکهشدهارائهمایکروسافتشرکتتوسط

commandآن lineمحیطشبیهمحیطیکهداردنامDosدیگریوداراستراVisualیعنیداردمانندیویندوزمحیطکهست

ارائهبهجاوا،ابمصافدرمایکروسافتاستشدهشایعچنانچهبدانیدکهباشدجالببرایتانشایداستگرافیکیمحیطدرحقیقت

ردمایکروسافتاستچشمگیربسیارزباندواینبینهایشباهتکهاستآنترجالبوپرداختهC#زبانبهنویسیبرنامه

حکایتیساننوبرنامهجامعهمیاندرچشمگیرگسترشکهبودنمودهامیدواریابرازفوقزبانگسترشواستفادهمیزانبارابطه

اغلبدربلکهندارد،راخاصPlatformیکبهوابستگیتنهانهکهشدهطراحیایبگونهزباناین.داردهابینیپیشصحتاز

.نداردنیزRuntimeوابستگیموارد



.نمودمعرفیجهانیانبهراNET.پلتفرم2000جوالیدرماکروسافتکمپانی

زایکیبهو،کردبازرشتهاینمندانعالقهبیندرراخودجایزمانمروربهبودآنازبخشیC#.NETزبانکهعظیمپروژهاین

!شدتبدیلامروزدنیایدرنویسیبرنامههایزبانترینقدرتمند

Delphiماننددیگریهایافزارنرمازصحبتپسآنازطوریکهبه , Oracleرسدمیگوشبهکمتر.

.کردتولیدوتهیهمتفاوتهایرویکردباهاییافزارنرمتوانمی#Cزبانازاستفادهبا

شارپسیطریقازتوانمیرااینهامانندوکاروکسبودستمزدوحقوق،فروش،داریانبار،حسابداریمانندهاییافزارنرم

.نمودطراحی

ویژوالنصبباتوانیدمیشماوکردهارائهNET.هایافزارنرمبرایراNET.قدرتمندرافزانرمماکروسافتبزرگکمپانی

.شویدآشنامحیطایندرشارپسیوبیسیکویژوالمانندهاییزبانتوانمیاستودیو

یحتوگیریگزارش،اینترنتیهایبرنامه،ویندوزکاربردیهایبرنامهیتوسعهواجرابرایمجتمعمحیطیکNET.محیط

.تاسشدهطراحیموبایلمختلفهایدستگاهبرایهاییپک،برنامهاینجدیدهاینسخهدرکه،استموبایلهایدستگاه

.شودمیعرضهبازاربهباریکسال10هرمعموالنویسیبرنامههایزبانتاریخچه C#1C++C
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 NET.آشنایی با :   فصل اول   



Net.آشنایی با :  اول  فصل 

.NETاستشدهگذاریپایهوریزیبرنامهگراییءشیطراحیاصولبرمبتنیمحیطیک.

.نموداستفادهمیزبانعاملسیستمبعنوانعاملیسیستمهرازتوانمیNET.چوبچاراز

.استشدهبینیپیشآندرنیزامنیتیهایگزینهوباشدمیآسانبسیارNET.محیطباکردنکار

.NETاستشدهطراحیمختلفاهدافباکاربرانیجهتمختلفهایزمینهدرکهباشدمیاطالعاتومفاهیمازاقیانوسی.

.NETباشدمیفرمیپلتهروبسترهرازمستقلونویسیبرنامهزبانازمستقلکالس5000حدودبرمشتمل.

زیرجدولهایزبانمانندزبانیهربهراخودبرنامهتوانیدمیشماکهاینستنویسیبرنامهزبانهرازمستقلازمنظور

.بنویسید

C

C++

C#

J#

F#

VB.NET



 NET.آشنایی با :  فصل اول  

سطحبانزیکنهوباالسطحزبانیکنهیعنیبینیبینابرنامهیکبهشمابرنامه،نویسیممیNET.محیطدرراایبرنامهوقتی

.شدخواهدتبدیلپایین

ILنامبهزباناین (Microsoft Intermediate Language)داردنام.

میجرااعاملسیستمکمکبهکهشدهتبدیلیکوصفرماشینزبانبهکنیممیکامپایلراNET.ازغیربهزبانیصورتیکهدر

.شود

exe.پسوندبااستفایلیILفایل or .dll

JITکمکبهilفایلسپس (Just in time Compiler)،یاکدماشینتحویلNative CodeتوسطکدماشینوشدهCLRیعنی

Commoneهمانیااجراهنگامکدزبان Language Runtimeتوسطاجرابراینهایتدروشودمیتبدیلماشینزبانبه

.شودمیدادهتحویلcpuبهعاملسیستم



Net.آشنایی با :  فصل اول   Frame work 

.Net Frame Work؟چیست

Microsoftاصلیبنایزیربرنامهاین .netباشدمی.

Classازترکیبیبرنامهاین + Servicesباشدمی.

.دهدمیشکلعاملسیستموکاربردیهایبرنامهبیندرراایالیهبرنامهاین

.Net Frame Work

CLR
Common Language Runtime

FCL
Framework common Library



CLR

اجرازمانمشترکزبان

.داردعهدهبهراهانخمدیریتوزبالهآوریجمع،حافظهمدیریت،کامپایل،کدهااجرای

.استCLRعهدهبرکاربردیچرخهیکعمرکلمدیریت،ترسادهزبانبه

FCL

.استپایهکالسهاصدازایخانهکتاب

:مانندNET.هایزبانهمهو،باشدمیکالس5000بربالغخانهکتاباین

C#.NET

VB.NET

C++.NET

ASP.NET

Net.آشنایی با :  فصل اول   Frame work 



C#.NET C++.NET VB.NET ASP.NET

COMPILE

IL CLR

COMPILE



فصل دوم

 VISUAL Studioبا آشنایی 



Visualافزارنرماجراینحوه studio آنباکارنحوهو2013

Start   All program Microsoft Visual Studio 2013  Visual Studio 2013

choseمنویدراستبهتر،نماییممیاستفادهافزارنرماینازاولباربرایچهچنان your default in vironment

Generalکزینه Development Settingنماییمانتخابرا.

Startدکمهرویبرسپس Visual Studioنماییدکلیک.

:شاملکهباشدمیمتعددیهایآپشندارایچپسمتستون،برنامهنمودنبازازپس

New Project  ,  Open Project  , …



:پروژهیکایجاد

Visualدرجدیدپروژهیکایجادجهت Studioدهیدانجامرازیرمراحل

File New Project

CTRمیانبرهایدکمهطریقازیاو + SHIFT + N

Template  که باید در آپشن .باز می شود  NEW PROJECTبعد از انتخاب یک پروژه جدید ، کادر محاوره ای  Visual c#   را

.انتخاب نمود

.را انتخاب می نماییمWindows Form Applicationسپس در سمت راست گزینه 

.یک نام برای پروژه خود انتخاب نمایید Nameدر قسمت 

.ندهیممسیر پیش فرض ذخیره سازی را تعیین می نماییم ، که توصیه می شود مسیر پیش فرص را تغییرLocationدر قسمت 

.کلیک می کنیمokنهایتا بر روی دکمه 

.بعد از انجام مراحل قبل ، پروژه جدید نیز ایجاد می گردد و نرم افزار فرم اولیه را نیز نمایش می دهد



:نکته

.استگرفتهقرار،باشدمیراستسمتدرکهSolutionپانلدربرنامههایفایل،جدیدپروژهایجادازبعد

Viewمنویبهکنیدنمیمشاهدهراپانلاینچنانچه Solutionهایدکمهازیاونماییدفعالراآنورفته:Alt+Ctl+L

.شودمیدیده...واجراقابلتنظیمات،هافرمتماممنابعپانلایندر

Solutionپانلبررسی

.داردقرارSolutionنام،پانلاینقسمتترینباالدر

.داشتپروژهچندینتوانمیSolutionیکدر

.داردقرارپروژهنام،Solutionنامزیردر

.نماییمواردآندرراخودهایکدتوانمیوهستندپروژههایکدسورسفایل،Form1.csفایل

{گشتخواهیمبازفرممحیطبهمجدداF7مجددفشردنباونماییممیاستفادهF7کلیدازنویسیکدمحیطبهورودبرای}

وکردهکلیکراستخودSolutionنامرویبرSolutionپانلدر،برویمحودSolutionمسیربهباشیمداشتهقصدچهچنان

Openگزینه Folder In File Explore



Propertiesپانل

.داردقرارSolutionپانلپاییندرپانلاین

.استتنظیمقابلپانلاینطریقازبگیردقرارفرمرویکهکنترلیهر

نیزفعالPropertiesپانلوکردهکلیکفرمرویبرمنظوربدین،نماییمعوضرافرمزمینهپسرنگداریمقصدمثالبعنوان

Alphaآیکونبرسپسوگرددمی BeticalخصوصیتوکردهکلیکBack colorفرمبرایرانظرموردرنگوکردهانتخابرا

.کنیممیانتخاب

.داردوجودسربرگچندینکاریمحیطچپسمتدر

Toolboxسربرگ

.میشوددادهنمایشباشدمیهاکنترلرانواعحاویکهابزاریجعبهیککهنمودهانتخابراسربرگاین

viewمنویبهبایدبینیدنمیراtoolboxچنانچه  ToolboxکنترلیهایکلیدازتوانیممییاونماییمانتخابراAlt + ctr +

xنماییماستفادههم.

.اندشدهبندیدستهقسمتچندینبههاکنترلر،پنجرهایندر

Allدرمثال Window Formداشتخواهیمدسترسیهاکنترلرتمامبهدسترسی.

.دارندقراردادهپایگاهبهمربوطهایابزارDataقسمتدریاو



فصل سوم

قواعد برنامه نویسی در سی شارپ



شارپسیدرنویسیبرنامهقواعد

.فتگرفراخوبراقوانینآنبایستمی،زبانآنباکاربهشروعبرایکهباشدمیقوانینیداراینویسیبرنامهزبانهر

.شودمیگفتهSyntaxنیزنویسیبرنامهقوانینبه

غیردرکهکرداستفاده(;)Semicolonازدسنئرهرانتهایدربایدحتماکهاینست#cزبانهایsyntaxمهمترینازیکی

.شدخواهیممواجهخطابابرنامهکامپایلهنگامدراینصورت

نموداستفادهزیرقواعدازتوانیممیشارپسیدرمتغییرهاگذارینامبرای

_0-9a-zA-Z

.شودشروعحرفیکیاوعالمتیکبابایدنامهر

شوداستفادهزیرمواردمانندخاصهایکاراکترازنبایدچنینهم

@%!?



.کرداستفادههانامبیندرspace-کارکترازنبایدچنینهم

Caseزبانیکشارپسیزبان} Sensetiveاستحساسبزرگوکوچکحروفبهوباشدمی}

نیستندبرابرباهموقتهیچشارپسیدرزیرحرفدومثال

RESULT ≠ result

classمانند،داردوجودKeywordیاوکلیدیکلماتعنوانتحتکلمه79شارپسیدر , return , namespace .

.باشندنمیاستفادهقابلهاشناسهگذارینامبرایواندشدهذخیرهشارپسیدرکلماتاین

.شوندمیدادهنمایشآبیرنگباها(Keyword)کلیدیکلماتشارپسیدر:نکته

گزینهرویبروکردهکلیکVISUALمحیطدرF1دکمهرویبرکلیدیکلماتایندیدنبرای

C# Keyword

.ببینیدراکلیدیکلماتتانمودهکلیکنیز



شارپسیدرتوضیحاتدرج

.پردازیممیهاCommentهمانیاوتوضیحاتبررسیبهدرسایندر

وضیحاتتاینکهنمیخواهدچنینهمونمایدوتردبرنامهدرراتوضیحاتیکهداردنیازنویسبرنامهمواردبرخیدر

.گرددچاپواجرا

:نماییماضافابرنامهبهراتوضیحاتتوانیممیروشدوبهاینجادر

oباگردداضافهاستشدهنوشتهآندربرنامهکهخطیکبهفقطتوضیحاتخواهیدمیشمااگر،اولروشدر

.دهیممیانجامراکاراین(//)عالمت

// this is a my code                           comment

استفاده می کنیم )/*        */(  چنانچه بخواهیم توضیحات به بیش از یک خط اعمال گردد از  : روش دوم 

  */this is a codes/*



فصل چهارم

شروع برنامه نویسی



برنامهاولیننوشتن:شارپسیدرنویسیبرنامهشروع

Visualمحیطدربرنامهیکنوشتنبرای Studioرویممیزیرآدرسبه:

File New  Project Visual c# Windows Forms Application

.نماییممیایجادراآنسازیذخیرهمحلپروژه،نامنوشتنازبعد

CommonمجموعهزیرورفتهToolboxسربرگبهشدهایجادپروژهدرسپس Controlرویبرسپس،نماییممیانتخابرا

.نماییدایجادراآنوکلیکButtonگزینه

چنینهمونماییممیعوضرافعلیدکمهنامورفتهTextآپشنبهورفتهproperticeپانلبهشدهایجاددکمهنامتغییربرای

.نمودعوضتوانمینیزراnameخاصیت



.شویمواردآننویسیکدمحیطبهتانمودهکلیکآنرویبرباردو،جدیددکمهایجادازبعد

.نویسیممیونمودهتایپراmessageboxعبارتزیرتصویرمانند

مشاهدهکاملبطورراآنساختارTabکلیدفشردندوبارباوکردهتایپراmboxعبارتتوانمیmessageboxتایپبجای

.نمود

رویممیزیرمسیربهکهنمودکامپایلراآنبایدگردداجرابرنامهاینکهبرای

Build Build solutionترکیبیهایکلیدازیاو.دهیممیانجامراctl+shift+bباشدمی.

پیغامباشدنداشتهوجودبرنامهاجرایدرخطاییاگرو.شودمیدادهنمایشکدپاییندرoutputپانلکاراینانجامازبعد

Succeededشدخواهددادهنمایش.



.نمودفعالراآنViewمنویازبایستینمیشوددادهنمایشoutputپانلاگر

:برویدزیرمسیربهبرنامهاجرایبرای

Debug  start without debugging



دلخواهرنگبهفرمرنگتغییرنحوه

کنیممیاستفادهزیردستورازکاراینبرای

This.backcolor=color.blue

.نموداستفادهStartدکمهازبایدکدنوشتنازبعد

بهورفتهpropertiesپانلباراستسمتازبایدگرددمنتقلفرممرکزبهدقیقادکمهاینکهبرای

 Center Screenposition start



مجموعهزیرProperticeپانلازتوانمیشودبستهدکمهرویبرکردنکلیکبافرماینکهبرای

Text Exit

Name -> Btnexit

:رویممیدکمهکلیکرویدادبهدکمهرویباردوباسپس

This . Close ( ) ;

.شوندمیدادهنمایشمربعمکعبآیکونباهامتداینجادر.میشودمحسوبمتدیکcloseاینجادر

.نمایداستفاده;ازنیزپایاندرونماییداستفاده()ازبایستمیمتدنامازبعدنماییددقت

برایF5میانبردکمهیاوStartازتوانمیبعدمراحلدرونماییمDebugاآنربایدنوشتیمبرنامهاولباربرایاگر:نکته

.نموداستفادهبرنامهاجرای

ProperپانلدربایدشویمخارجفرمازESCدکمهبابخواهیمچنانچه iceدهیمانجامراکاراینزیرمسیراز

Cancell button  btnexit



فصل پنجم

آشنایی با انواع داده ها  ، متغییرها و
فضای نام و شی گرایی در سی شارپ



هادادهانواعباآشنایی

.دادنیازهادادهازمختلفیانواعبه،هادادهپردازشبراینویسیبرنامهزبانهر

.داردوجودقاعدهایننیزشارپسیدر

شارپسیدرهامتغییر

آنرویبرراعملیاتیونمودفراخوانیراهاآنبتوانبعداتانمودهذخیرهراحروفییاوعددکهاستالزمبرنامهدراوقاتگاهی

.شودمیاستفادههامتغییرازکاراینبرایکهدهیمانجام

.تاستغییرقابلمقداراینالبتهکهنگهداردخوددررامقداریتواندمیکهاستموقتحافظهدرمکانیVariableیاومتغییر

.رفتخواهدبینازنیزآنقبلیمقدار،دهیدمیقرارمتغییردررامقداریزمانیکه

.میشوندفراخوانیخودنامباهامتغییر

.باشدنمیمجازمتغییریکبراینامدوازاستفاده

.نماییمDeclareیاواعالنراآنبایدمتغییرازاستفادهازقبل

.بپذیردتواندمیکهاستمقداریونوعیتعیین،متغییرگذارینامازمنظور

.کرداستفادهآنازسپسونمودمشخصرامتغییریکاولیهمقدارابتدابایستمی،شارپسیدر



شارپسیدرهامتغییرگذارینامقوانین

A-Zحروفازیکیبابایدمتغییرنام , a-z , .شودشروع_

.باشدنمیمجازمتغییرنامدراعدادازاستفاده

!)مانندخاصهایکارکتراز , @ , space , % , . , .نموداستفادهعنوانهیچبهتواننمی(…

ا ویژگی متغیر ه

Name

Data Type

Size

Scop

Life Time

Value Type

Refrence Type

Built In

Enum

Struct
Class

Array

String

Event

Delegate



Valueتفاوت TypeباهاReference Typeها

Value Type

.میشوندذخیرهStackیاوپشتهدرمقدارشانهموخودشانهمترسادهزبانیبه،شودمیذخیرهStackدرهامتغیراین

Reference Type

.میشودذخبرهHipدرآنمقداروStackدرآنهاآدرس،هامتغییراین

رفته و به انتهای صفحه می رویم و بر روی گزینه HELPبه F1برای بررسی متغییر ها در سی شارپ باید از طریق دکمه 

Built –In Types Tableشودمیدادهنمایششارپسیهایمتغییرازفهرستیترتیباینبهکهکردهکلیک.

.این نرم افزار باید حتما به اینترنت وصل شویمhelpبرای دسترسی به : نکته 



شارپسیدرهامتغییرگذارینامنحوه

.کنیممیدرجآنبرایرانامییکبعدوspaceیکسپسونماییممیدرجرامتغییرمقدارابتدا

Int.دهدمینشانراصحیحمقداریک،intمقداراینجادر number = 10 ;

.نمودتایپبایدسیمیکالنازقبلراLحرفانتهادرمقداراینبرای.میشودشاملراصحیحاعدادازبزرگتریبازهlongمقدار

Long my long = 40 L;

.نمودتایپراFحرفمتغییراینمقدارانتهایدربایدو.شودمیاستفادهاعشاریعددیهایدادهبرایFloatمقدار

Float my float = 29.5 F ;



میراریباالتدقتبااعشاریاعدادتفاوتاینبامیشود،استفادهاعشاریعددیهایمتغییرتعریفبرایDoubleمتغییرمقدار

.کردتعریفمتغییراینتوسطتوان
Double mydouble = 2.545 ;

.کنندمیذخیرهخوددرراحروفهامتغییرگونهاینکهشودمیتعریفکاراکترنوعازمتغییریتعریفبرایCharمتغییرمقدار

Char mychar = ‘a‘ ;

بیندرنامبایدکهشودمیاستفادههستندهاکاراکترازایرشتهشاملکههاییمتغییرتعریفبرایکهStringمتغییرمقدار

doubleدو coteگیردقرار.
Sring mystr =“ali”;

.گیردبردرراغلطودرستمقداردوتنهاتواندمیکهBoolمتغییرمقدار
Bool mybool = true ;



varکلیدیکلمهازاستفاده

.کنیممیاستفادهvarکلیدیکلمهازمتغییرایدادهنوعبجابزمانیکه

.میکندتعیینرامتغییرمقدارشارپسی،کنیممیاستفادهvarکلیدیکلمهازکهوقتیاینجادر

Var myvariable = 25 ;

Myvariable=5 ;

.را یک مقدر صحیح میشناسد25که در اینجا ، سی شارپ  

.در ارجاعات بعدی نمی توان مقداری غیر از عدد صحیح به آن نسبت داد: نکته 



Nameنامفضای Space

.باشدمیآنهاوظایفحسببرهاکالسبندیدستهبرایفضایی

.دانستهاFolderمشابهتوانمیرانامفضای

Nameیکعالمت Spaceدستورباوفرمابتدایدربایدکهباشد،می{}بصورتUsingگرددمعرفیبرنامهبه.

:داردوجودکالسنوعدوشارپسیدر

.نموداستفادهآنازشدنیازکهبرنامهکجایهردرتوانمیواندشدهنوشتهNET.درقبلازکهاولنوع

.نمایدمیاستفادهآنازسپسوکردهایجادراآنهانویسبرنامهخودکههستندهایییکالسدومگروه

FCLکتابخانهدرNET.درشدهنوشتههایکالس (Framework Common Library)درهاکالساینازکدامهرودارندقرار

رامربوطهنامفضایبرنامهابتدایدربایدهاکالساینازاستفادهبرایاینبنابرپس.اندشدهبندیدستهخودبهمربوطفضای

.کردفراخوانی



Nameنامفضاهای Space

درخودکهدیگریستنامفضاهایشاملخودنامفضایاینواستSystemنامفضای،شارپسیدرموجودنامفضایمهمترین

.باشدمی...وریاضیتوابعکتابخانه،پایههایکالس،استثناییهایکالسانواعبرگیرنده

.میشوداستفادههاکالکشنانواعطراحیبرایکهداردنامSysrem.Collectionsنامفضای

.Systemنامفضای DataماننددادهپایگاهبهشارپسیاتصالبراینامفضایاینکهباشدمیOracle , Sql Serverشدهاستفادهنیز.

.شودمیاستفادهباگرفعوزداییاشکالبرایکهباشدمیSystem.diognesticsنامفضای

.Systemنامفضای Drawingباشدمی...وبیضی،کمان،مستطیلترسیممانند.باشدمیگرافیکیعملیاتبرای.

.Systemنامفضای Globalizationآنچههرومختلفهایتاریخ،مختلفهایزبانتعریف،رایجپولیهایواحدتعرفبرایکهاست

.میشوداستفادهاستمختلفایفرهنگبامرتبط

.میشوداستفادهدادهخروجیوورودییرایکهSystem.Ioبعدیفضای

.Systemفضای Securityمیشوداستفادههادادهامنیتتنظیمبرای.

.میشوداستفادهآنمدیریتودسترسیوهانخباکاربرایکهSystem.threadingنامفضای

.باشدمیوبصفحاتوasp.netباکاربرایSystem.Webنامفضای

ButtomمانندفرمدراستفادهموردهایکالسباکاربرایSystem.Windows.Formsنامفضای , textbox , .باشدمی…

.کنییممیاستفادهآنازxmlاسنادپردازشبرایکههستSystem.xmlبعدیفضای



.استشدهگرفتهکردنبندیدستهیاوClassificationکلمهازClassمفهوم

هابرنامهینچناینباکاروشدهتریافتهساختاربرنامهترتیببدینونمودبندیدستههاکالسازاستفادهباتوانمیرابرنامههر

.باشدمیترراحتبسیار

Objectیاگراییءشیمفهوم Oriented Programming (Oob)

.بگیریمنظردرءاشیایاهاموجودیتازایمجموعهصورتبهرابیرونیواقعیتهر،گراییءشینویسیبرنامهدر

:ازاندعبارتگرفتنظردرتوانمیکهرااشیاءازنمونهسه،دانشگاهدرمثالبعنوان

دانشجو•

استاد•

درس•

.باشدداشتهدرسواستادودانشجو،تواندمینویسیممیدانشگاهبرایکهایبرنامهاینبنابر

.اشدبییهامتدشاملبایدکالسآنوباشدهاییکالسشاملبرنامهآن،ایبرنامههرنوشتنازقبلکهکنیدسعیبنابراین

میاختهشنمتدیکعنوانبهدهدمیانجامدانشجویککهاعمالیوباشددانشجوییشمارهونامقبیلازهاییمتددانشجوظیکمثال

.شود

.باشدمیدانشجوکالسبراینامثبتمتدمثالبرای



شارپسیدرنامفضایوهاکالس

.باشدمیکالستا5000شاملNet.شدهاشارههمقبالکههمانطور

.دارندقرارکجادرهاکالسNet.درکهنماییمبررسیکهداریمقصددرسایندر

.نمودتایپبزگبصورتبایستمیراکالسناماولحرف

نمودهتایپبزرگراهستPکهکالساولحرفترتیببدین،نماییمفراخوانیراproccessکالسکهداریمقصدمثالبعنوان

alt+shift+f10هایکلیدترکیباز(Proccessهمانمثال)کالسنامکاملتایپازبعد،تماییممیتایپرامتنبقیهسپسو

.گرددمیدرجکالسنامزیردرکالسفضاینامبرمبنیمنویی

:داردوجودگزینهدومنوایندر

usingSystem.Diagnostics

usingDiognostics.Proccess

usingدستودکاراینانجامباکهدهدقرارفرمدرراusingدستورکهکندمیپیشنهادمابهنخستکالس System.Diognostic

.شودمینمایانفرمابتدایدر

.Proccessهمانیعنیشودمیرنگسبزکالس،نامفضایافزودنازپسحالتدوهردر



شارپسیدرنامفضایوهاکالس

:دیگرمثالی

.نماییماستفادهSqlconnectionکالسازخواهیممیفرضبر

.گرددمینمایانSqlDbTypeنامبامستطیلیبالفاصلهونمودهتایپراSqlConnectionنامابتدا

Altترکیبیهایکلیدباتوانمی + shift + f10نموداستفادهگرددمیبازآنزیردرکهترکیبیمنویاز.

.آیدمینیزکانکشنبهمربوطنامفضایکه

.شودمیرنگسبزکالسنامکهآیدمیکالسابتدایدرSystem.Data.SqlClient.SqlConnectionانتخاببا



فصل ششم

کار با داده ها در سی شارپ



یکدیگربههادادهانواعتبدیلنحوه

.کردخواهیمتبدیلintنوعازمتغییریبهراstringنوعازمتغییریشروعبرای

:کرداستفادهروشدوازتوانمیهادادهانواعتبدیلبرایشارپسیدر

Convertکالسازاستفاده:اولروش

String mystr = “32” ;

Int myint = Convert.ToInt32(mystr);

.در اینجا بعد از نفطه می توان تبدیل های مختلف را مشاهده نمود

parseاستفاده از متد : روش دوم  

Int myint2 ;

Myint2 = int.parse(mystr);



decimal

float

ouble

Data Type

decimal

Integer

Sbyte

byte

short

ushort

int

Uint

Long

ulong



متغییرنوعاین.باشدمیمنفیعالمتبدونیعنیUnsignedمعنایبهشدهاستفادهuحرفازهاآننامابتدایکههاییمتغیر

.پذیرندمیرامثبتاعدادفقطها

.کندمیاشغالراحافظهازبایت2اندازهبهShortایدادهنوع

.کندمیاشغالراحافظهازبایت4اندازهبهintایدادهنوع

.کندمیاشغالراحافظهازبایت8اندازهبهlongایدادهنوع

.کندمیاشغالراحافظهازبایت1اندازهبهbyteایدادهنوع

.کندمیاشغالراحافظهازبایت4اندازهبهfloatایدادهنوع

.کندمیاشغالراحافظهازبایت16اندازهبهdecimalایدادهنوع



کارکتریوایرشتههایدادهازاستفادهنحوه

آنمقدارو.باشندعالئموحروف،اعدادشلملتوانندمیوبودهکاراکتریکشاملفقطcharهمانویاکاراکتریهایداده

داخل

Singlecoteمیگیردقرار.

Char mychar ;

Mychar = ‘a’ ;

بینهمیشهآنمقداروباشندعالمتیاوحروفاعداد،ازرشتهیکشاملمیتواندکه،stringهمانویاایرشتههایداده

double Coteگیردمیقرار.



(1)هادادهکاربردینکات

.باشدمیintمورددرشارپسیدرهادادهبارابطهدرنکتهاولین

.میدهدنمایشراصحیحعددینوعیکintمتغییر،شدگفتههمقبالکههمانگونه

:کاربردیمثالیک

Int I = 123 ;

Int j = i*25000;

Msgbox.show(j.tostring());

.باشدایرشتهنوعازبایدحتماshowمتددرورودیآرگوماناینجادر

.شدخواهدتبدیلرشتهبهTostringدستورازاستفادهباjمتغییرو



(1)هادادهکاربردینکات

.مینماییماستفادهoverflowخطایپیغامبرایمتدایناز:Checkedمتد

Int j = checked (i*25000) ;

را داشته باشیم  و این جواب درست نمی 2500جواب 8*4ممکن است جواب درستی از متغییر ها دریافن نکنیم ، مثال با ضرب 

داشته overflowاستفاده نماییم ، می توانیم یک پیغام خطا بصورت checkedاگر از . باشد ولی برنامه بدون خطا کار میکند 

. باشیم که نشان دهنده جواب نادرست از برنامه می باشد



(1)هادادهکاربردینکات

:charنوعهایمتغییرفراخوانینحوه

Char alpha = ‘a’ ;

Int x = alpha ;

Messagebox.show(x.tostring() ) ;

.را نمایش میدهدaکد اسکی حرف xدر اینجا متغییر 

:نحوه درج شماره برای خطوط در محیط برنامه نویسی سی شارپ 

Tools  Optiontexteditor alllanguagesdisplaylinenumbers



(2)هادادهکاربردینکات

اعشارینوعهایمتغییرازمثالی

Float myflo = 25/2 f ;

.می باشدDoubleدر زبان سی شارپ نوع پیش فرض اعداد اعشاری : نکته 

در انتهای عدد این کار را انجام دهیم  ، مه اصطالحا fدر اینجا چنانچه بخواهیم یک عدد را بصورت اعشاری درج نماییم باید با درج 

.میگویندCastبه این نوع درج کردن 

.این کار انجام میگیردmدسیمال نیز صادق است که با درج حرفکردن برای اعداد Castاین نوع 

Decimal mydecimal = 25/2 m ;

intچند روش برای مقدار دهی متغییر های نوع 

Int a ;

a=14;

Int a,b =5;



(Scop)هامتغییردیدمیدانبرررسی

.گردداجرامیتواندبرنامهازایمرحلهچهدرمتغییرکهاینستscopازمنظور

Int myresault ;

My result = 25 ;

نیز بصورت لوکال می  myresaultیعنی در همان رویداد ، نام .در اینجا به این نوع متغییر ها ، متغییرهای لوکال گفته می شود

.می باشدevenhandlerکه در حالت .آید

:Privetمتغییر های  

.ها تعریف میشودEvent Handlerاین مغییر ها در خارج از 

.تعریف کنیمevent handlerرا قبل ازprivetطبق استاندارد ماکروسافت بهتر است متعییر 

.در ابتدای فرم تعریف شوندprivetبهتر است متغیرهای 

Private string mystring ;

ودر تمام فرم های پروژه در .تعریف میشودprivateرا تایپ نماییم ، این نام بصورت mystringکه اگر در هر جای برنامه مثال 

.دسترس می باشد



(Scop)هامتغییردیدمیدانبرررسی

از کالس داخل یک کالس تعریف شده ، سپس برای دسترسی به این نوع متغییرها حتما میبایست شیئیpubliceمتغییر های نوع 

.و این گونه متغییرها در همه جا قابل دسترسی اند.مورد نظر ایجاد کنیم

: Protectمتغییرهای نوع 

.این نوع متغییرها فقط داخل کالسی که تعریف شده اند نوشته میشوند ، ودر همع جا قابل دسترسی نیستند



فصل هفتم

انواع عملگر ها در سی شارپ



شارپسیدرریاضیهایعملگر

Int x = 10 ;

Int y = 25 ;

Int additional = x+y;

Int subtraction = x-y ;

Int multiple = x*y;

Int divition = x/y ;

Int remiender = x%y ;

در سی شارپ مانند بقیه زبان ها ، علگرهای ریاضی دارای اولویت هستند 

*              /                %                      +               -

..این عملگر ها را با استفاده از پرانتز میتوان تغییر داد

.برای چسباندن دو رشته استفاده میشود+ در متغییرهای از نوع رشته ای تنها از عملگر 



عملگرها

منطقیتساوی

رابطه ای
بامساوی

نا مساوی با

کوچکتر از

ییا مساوکوچکتر

بزرکتر از

بزرگتر مساوی

Andمنطقی

orمنطقی



بولینوعازهایداده

.میکندقبولنیزراFalseیاوTrueمقداردوتنهاهایدادهاین

Bool mybool = true;

Messagebox.show(mybool.tostring() );

Trueنتیجه 

:notعملگر 

.است!که نمای آن . این عملگر باعث معکوس شدن جواب میشود

Bool mybool = true;

Messagebox.show( ((!mybool).tostring() );

Falsنتیجه 



تساویعملگر

باشدمی==صورتبهمساویعملگر

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
}

bool myresult;
int mycount = 17;
myresult = (mycount==17);
MessageBox.Show(myresult.ToString());

{



مساویناعملگر

باشدمی=!صورتبهمساویناعملگر

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
}

bool myresult;
int mycount = 17;
myresult = (mycount!=17);
MessageBox.Show(myresult.ToString());

{



منطقیوایرابطهعملگر

:شاملهاعملگراین

.باشندمی<و>و=>و=>

.گردانندمیبرراFalseیاوTrueمقدارمقایسهانجامازپسهاعملگراین

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  }

bool result;
int count = 40;
result = (count > 0  && count < 10);
result = (count < 0 || count > 10);
MessageBox.Show(result.ToString());

{



؟چیستعملوند

.گرددمیمحسوبعملوندیکبیایدعملگریکازبعدیاوبگیردقرارعملگردوبینکهعبارتهر

25 * 14 + 6 / 8  

عملوند ها عملگر ها



--و++هایعملگر

++ازمتغییریکبهعددیمقداریککردناضافهبرای

--ازمنغییریکازعددیمقداریککردنکمبرای



فصل هشم

کار با کنترلر ها در سی شارپ



:فرمیکخصوصیات

.کنیماعمالراتغییراتورفتهPROPERTYپانلبهباید...وگراندبکرنگجملهاز،فرمخواصتنظیماتبرای



Textکنترلر Box

.اندگرفتهقرارToolboxبنامچپسمتپانلدرکنترلرها،ویژوالافزارنرمدر

.دهندمیانجامراخاصیکارکدامهروگرفتهقرارفرمرویبرکههستندهاییابزار،هاکنترلر

textکنترلرازومتننمایشبرایLableکنترلراز:مثال Boxگیردمیقراراستفادهموردکاربرهایورودیبرای.

.میشونددادهنمایشPropertiesپانلدرهاکنترلرمشخصات

textکنترلرارتفاعتنظیمبرای box،پانلبهpropertiesگزینهسپسورفتهMulti lineنماییممیانتخابرا!

Acceptگزینه returnهمیشهبایدFalseدچاررانویسانبرنامهکهرادادهپایگاهباتارتباطمشکالتکهمیشودباعث،وباشد

.نمایدبرطرفمیکندمشکل

characterگزینه Casingهستندحساسحروفکوچکیوبزرگیبهکههاییورودیبرای.



Labelکنترلر

.نمایممیاستفادهخروجیهایدادهواطالعاتنمایشبرای

Lableکنترلرخصوصیات

Name:میشوداستفادهلیبلیکنامدرجبرای.

Text:میرودبکارلیبلمتنتعیینبرای.



Comboکنترلر box

.نمودایجادرااطالعاتازبازشو،لیستیکتوانمیکنترلراینتوسط

ComboBoxکنترلرخصوصیات

Item:کنترلاینخصوصیتتریناصلیitemمیرودبکارلیستدرموجودعناصرتعیینبرایکه،است.

.نمودواردرااطالعاتازلیستیبایستمی،قسمتایندر

Data Sourc:استبرنامهبهاطالعاتیبانکاتصالبرای.

DroupDownStyle:نمایشسبکتعیینبرایcomboboxمیشوداستفاده.

•Droup Down List:نمایداضافهرامتنینمیتواندکاربر.

•Simple:میشوددادهنمایشلیستکل.

•Droup Down:نمایدواردرامتنیتواندمیکاربر.



Comboکنترلر box

ComboBoxکنترلرخصوصیات

Display Member:داریمراآننمایشقصدکهاستستونیاطالعاتنمایشبهمربوط.

Value Member:داریمراآنسازیذخیرهقصدکهاستستونیاطالعاتبهمربوط.

.بدانیمراآنindexباید،شوددادهنمایشلیستمقادیرازیکیفرضپیشبصورتبخواهیماگر:مثالبعنوان

.شوندمیشروع0ازهاhindex،شارپسیدر

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
}
comboBox1.SelectedIndex = 0;
{



:مثالیک

comboboxیک , button, textboxبهوکردهایجادcomboboxمقادیر،کردیدکلیکاگردکهرویبرسپس.بدهیدرااطالعاتی

comboداخلراtextboxدهدنمایش.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
}
textBox1.Text = comboBox1.SelectedItem.ToString();
//textBox1.Text = comboBox1.SelectedIndex.ToString();
}

:پاسخ



Checkکنترلر Box

.میشوداستفادهگزینهیکتاثیرعدمیاوتاثییربرایکنترلایناز

.میشودبررسیکنترلراینازاستفادهبااستبودننادرستودرستشاملکهمنظقیهایحالت

Checkمهمخصوصیات Box

Checked:کنترلرآیاکهکندمیمشخصcheckedخیریاباشدشدهانتخاب!

Exm:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
}
label1.Text = checkBox1.Checked.ToString();
{



Checkمهمخصوصیات Box

Appearance:ظاهرتعینبرایcheck boxمیرودبکار.

Auto check:حالتدراگرکهمیشوددادهنشانحالتتغییرنماییدکلیکمتنرویبرکاربرصورتیکهدرFalse

.داشتنخواهدانتخابحقکاربرباشد

Check align:رسیفامتنکهداردکاربردجاهاییبیشتروباشدمیکنترلموردمتنگیریقرارمحلتعینبرای

.باشدشدهنوشته

Three State:حالتقسمتاینمقداراگرtrueنامعینوغلط،درستحاتسهتواندمیباکسچکمقدار،باشد

حالتتبایسمی،نخواهیمراغلطودرستحاالتازیکهیچوباشیمداشتهراکاربرازسوالقصداگرمثال.باشد

.باشیمداشتهرانامعین

عالمتیهیچنادرستحالتدرودار،تیکبصورتدرستحالندرومیشوددادهنشانمربعحالتبهنامعینحالتدر

.شودنمیدادهنمایشمربعداخل



Listمهمخصوصیات Box

.نمایدانتخابراآنهاازهریکتواندمیکاربرکه،هاستگزینهازفهرستیکنترلراینمهمخصوصیت

.میگرددایجادآنهاپیمایشبرایاسکرول،باشدزیادهالیستتعداداگر،کنترلرایندر

.داردکاربردنظرموردهایگزینهتعیینبرایکهاستItemesکنترلرایندیگرخصوصیات

Selectionکنترلراینخصوصیاتدیگراز ModeگزینهاگراینجادرکهباشدمیMultiple Extendedبانتخارا

تواندمیcontrolیاوshiftهایکلیدداشتننگهباکاربرکه.میدهیمراگزینهچندانتخابحقکاریربه،نماییم

.نمایدانتخابراهاگزینه

Multiحالتدر SimpleداشتننگهبدونتواندمیکاربرShift , controlنمایدانتخابراهاگزینه.

.نمایدانتخابمیتواندراگزینهیکفقطکاربرoneحالتد

.باشدمیreadonlyبصورتاطالعاتو.نمایدانتخابنمیتواندراایگزینههیچکاربرnoneانتخاببانهایتدرو



Listمهمخصوصیات Box

.باشدمیموجودپانلدرشودمیاستفادهلیستکردنمرتببرایکهSortedخصوصیت

لیستاگرنمایشزماندرنماییمتنظیمTrueباراخصوصیتایناگرکهباشدمیAlwayeVisibleخصوصیت

.داشتنخواهیماسکرول،نماییمتنظیمTrueحالتدراگروداشتخواهیمScrool،بودمجازحدازبیش



Pictureکنترلر Box

.میشوداستفادهتصاویرنمایشبرایکنترلرایناز

.میباشدتصویردرجبرایکهباشدمیimage،منترلراینخصوصیتمهمترین

Size،بعدیخصلت Modeدرونتصویرمیتوان،خصوصیتاینازاستفادهباکه.استpictureنمودتراز.

Waitخصوصیت Onloadتحالیک،میشودلودتصویرزمانیکهتاومیشوداستفادهتصویرشدنلودبرایکه

.میشوددادهنمایششنیساعت



Pictureیکدرونبهراتصویری،دکمهیکازاستفادهبا:کاربردیمثالیک Boxنماییدلود!

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox1.Image = Image.FromFile(@"G:\Picture Gallery\Gallery1\Wallpaper 
Collection\Wallpaper-2012\Wallpaper-3\a.jpg");
}



Timerکنترلر

.نماییممیاستفادهشوداجرابرنامهانتهایتااولازخاصزمانیبازهدرعملیاتیداریمقصدچنانچه

دادهایشنم،محیطپاییندرونمیشوددادهنمایشکنترلراین،صفحهرویبرمینماییمدرگراکنترلراینوقتی

.میشود

.میشودگفتهComponentکنترلرهاگونهاینبه

.میکندتعیینراکامپوننتاینفعالیتعدمیاوفعالیتکه.استEnabledتایمرخصوصیاتمهمترین

.نمایدمیمشخصراعملیاتاجرایبرایالزمزمانکهاستIntervalخصوصیت



!نمایدتغییرآبیبهفرمرنگ،ثانیه4ازبعدکهنماییدطراحیفرمی:کاربردیمثالیک

intrervalخصوصیتابتدا = enabledخصوصتو4000 = true.

.مینویسیمرازیربرنامهوکردهکلیکtimerدکمهرویبرسپس

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
this.BackColor = Color.Blue;
{



Webکنترلر Browser

.شودمیاستفادهوبصفحاتنمایشبرایکنترلایناز

.میشوداستفادهسایتآدرسبرایآنازکاستNavigateبصورتکنترلاین

:مثالیکذکر

.مینماییدفعالراwebbrowserیکسپسودکمهیکوtextboxیکابتدا

:نماییدواردرازیرکددکمهکنترلررویداددرسپس

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
webBrowser1.Navigate(textBox1.Text);
{



Menuکنترلر Strip

.باشدمیگرافیکیبرنامهیکاجزایمهمترینازمنوها

:برویدزیرمسیربهمنوهاسازیپیادهبرای

Toolbox -> Menu and Toolbars - > Menue Strip

menu:آپشنازمیتوانیم،نماییمکلیکراستفرمدربخواهیمچنانچه Contextنماییماستفادهنیز.

rightخصوصیتنظرموردفرمدرشروعبرای to leftنظردرعنوانیفرمبرایسپسو.نماییمتنظیمبایدحتمارا

CenterحالتبهرافرمدرراStartPositionخصوصیتبعدو.میگیریم Screenنماییممیتنظیم.

ردهمچنینواضافهفرمباالیدرمنویککاراینباکه،نماییممیاضافهراMenuStripآپشنtoolboxدرسپس

menuنیزفرمپایین stripاستشدهاضافه.



Menuکنترلر Strip

.نمودواردرامنوعنوانمیتوانtyprhereقسمتدرشدهساختهمنویدر

.نموداضافهنیزرامنوییزیرتوانمی،منوعنواننمودنواردازبعد

Typeمنویدرمیتوان،Sepraterیکایجادبرای Hrerبعوواردرا–کاراکترورفتهخEnterنمود.



(1)منوهانویسیبرنامه

itmنامفرعیمنویبرایوبگیریمنظردرMNUراآنناماصلیهایمنوبرایاستبهتر

نویسیدکمحیطبهسپسونمودهگذارینامراآننامابتدا،نماییماستفادهخواستیمخروجخاصیتازمنودراگر

:نماییممیواردرازیرکدسپس.میرویمآن

private void itmexit_Click(object sender, EventArgs e)
}
Application.Exit();
{



(1)منوهانویسیبرنامه

:نماییممیاستفادهزیرکدازشودبازexeفایلیک،دکمهبازدنهامنودرخواستیماگر

private void itmcalc_Click(object sender, EventArgs e)
}
System.Diagnostics.Process.Start("calc") .WaitForExit();
{

.در این مثال ، ماشین حساب اجرا خواهد شد

.باعث میشود که برنامه فقط یک بار اجرا شودwaitForExitمتد 



(2)منوهانویسیبرنامه

عکسیرتغیعنوانبانامیمنویکدرتوانیممی،دهیمنمایشفرمرویبرسیستمرویازراتصویریاینکهبرای

:نماییمواردرازیرکدسپسونمودهایجاد

Picturکنترلرابتدا Boxنماییممیاعمالرازیرخصوصیاتونمودهانتخابرا:

1-borderstyle - > fixed single

2-sizemode -> StechImage

3-Doc -> fill

:نماییممیواردرازیرکدبعدصفحهدر



private void itmchangpic_Click(object sender, EventArgs e)
}

string fileName = " ";
OpenFileDialog open = new OpenFileDialog();
if (open.ShowDialog()==DialogResult.OK)

{
fileName = open.FileName;

}
pictureBox1.ImageLocation = fileName;

}



contextmenustriptکنترلر

.میشوددادهنمایشبرنامهدکلیکراستباکهاستمنوییهمانکنترلراین

.داشتخواهیمراکردنکلیکراستانتخابامکان،فرمبهکنترلرایننمودناضافهبا

save:شاملمقادیری،مثالبطور , save as , select allنماییمواردکنترلردررا.

.افتادنخواهدخاصیاتفاقهیچموسکردنکلیکراستباکهشدخواهیممتوجهبگیریمخروجیاگرو

Contextخاصیتسپسورفتهproperticeپنلبهاینجادر Menu Striptگزینهوانتخابرا

context meny stript .شودفعالکلیکراستتامیکنیدانتخابرا1

.بگیریمنظردرcontentmenuestriptیکآنبرایونماییمطراحیtextboxیکمیتوانیمهمچنینو



statusکنترلر strip

.میشوددادهنمایشفرمپاییندروضعیتنوار،کنترلایننمودناضافهبا

.میشودنمایاننیزهاییآپشن،نمایمکلیکمنواینراستسمتمستطیلرویبرچنانچه

statusازاستفادهبا Lableنامیاوسیستمساعتمثالبطورکهدادنمایشکاربربهمیتوانرامناسبیهایپیغام

.استشدهواردسیستمبهکهکاربری

زیرکدورفتهفرمرویدادبهبایستمی،دهیمنشانراسیستمساعتبهمربوطرویدادبخواهیمچنانچهاینجادر

.نماییمواردرا

.استشدهآوردهبعدصفحه،درمربوطهکد



public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
}
toolStripStatusLabel1.Text = DateTime.Now.ToString();
{



:کنترلریکهایخصوصیتباکار

:نماییمعملکنترلرخصوصیاتومتدهاباکاربرایمیتوانیمروش3بهاینجادر

.داشتدسترسیکنترلریکخصوصیاتبهتوانمیproperticeپانلازاستفادهبا:روشاولین

Smartازاستفادهبا:روشدومین Tagداشتدسترسیکنترلریکخصوصیاتبهمیتوان.

میشوددادهنمایشکوچکیکادریکآنباالیدرونماییدdragنظرموردفرمرویبرراpicturboxیکمثالبعنوان

Smartهمانکه Tagباشدمی.

Smart tagداردوجودهاکنترلراغلبرویبرکهبودههوشمندکادریک.

.دادانجامنویسیکدتوانمی،روشایندر:روشسومین



فصل نهم

ساختار های شرطی و حلقه ها



!شارپسیدرشرطیهایساختار

.گیردمیقراراستفادهموردنویسیبرنامههایزبانتمامدرکهاستساختارهاییمهمترینازیکی،ساختاراین

تفادهاسشرطیهایساختارازبایستمیعددبزرگترینآوردنبدستبریوعدددومقایسهبرای،مثالبعنوان

.نمود

مارایبراموضوعچندیایکبینازگیریتصمیموانتخابامکانکه،هاالعملدستورازایمجموعهبه،کلیبطور

.شودمیگفتهتصمیمهایساختاررانمایندمیفراهم

.باشدمیifشرطیدستوراتمهمترینازیکی

.میشوداستفادهبرنامهدرگیریتصمیمبرایifدستوراز



private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
}

int num;
num = int.Parse(textBox1.Text);
if(num<=10)
}

MessageBox.Show("very bad");
{
else
{
MessageBox.Show("good");
{

{



elseدستور if

elseدستورازبایستمیکنیمچکشارپسیدرراشرطچندینبخواهیمچنانچه ifنماییماستفاده!

If()

{}

Elseif()

{}

Else

{}



doدستور while

.در این ساختار شرط حلقه در پایان بررسی میشود

do { command}

while( condition) ;



forحلقــــه

.یکی از پرکاربرد ترین  ساختارهای برنامه نویسی است forحلقه 

.است  whileیک حالت کوتاه تر و منسجم تری از حلقه  forحلقه 

do { command}

while( condition) ;



فصل دهم

آرایه ها



آرایهتعریف

.آرایه ها این امکان را فراهم می نماید که متغیر های هم نوع داشته باشیم 

.گرددمیاستفاده[]ازآرایهودادهنوعبینکهتفاوتابنبا.باشدمیهامتغییرتعریفمشابهآرایهتعریفنحوه



:آرایهاعضایبهدسترسیروش

شود،میگفتهindexیاواندیسآنبهکهآرایهشمارههمراهبهآرایهناماز،آرایهاعضایبهدسترسیبرای

.نماییممیاستفاده

!داریدراآرایهازعضوچندمینبهدسترسیقصدکهکندمیمشخصاندیس

.شوندمیشروعصفرازهااندیس

Tryدستورات Catchمیرودبکارشارپسیدرخطاهامدیریتبرای.

Surraoundگزینهونماییممیکلیکراستدستوراترویونمودهانتخابرادستورات،کاراینبرای Widthرا

.نماییممیانتخابنیزراTryسپسوانتخاب



میواردرازیردستوراتسپسومیشویمواردآنرویدادبهونمودهایجادرادکمهیکمثالایندر

.نماییم

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
}
try
{
int[] myarray = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };

MessageBox.Show(myarray[6].ToString());
}
catch (IndexOutOfRangeException error)
{

MessageBox.Show(error.Message);
{

{



Forدستورتوسطهاآرایهپیمایش

.دهیمانجامآرایهاعضایتمامیرویبررایکسانیعملیاتخواهیممیکهکنیدفرض

یکودکمهیککاراینبرای.دهیمنمایشListBoxیکدرونراآرایهاعضایتمامیخواهیممی،مثالبعنوان

listboxرویدادواردسپسونمودهایجادButtonنماییممیواردرازیردستوراتوشده:

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
}
int[] myarray = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
for (int i = 0; i < myarray.Length; i++)

}
listBox1.Items.Add(myarray[i]);
{

{



هاآرایهمورددرتکمیلینکات

.نماییممیاستفادهآرایهیککردنمرتببرایSortدستورازمثالایندر

private void button1_Click_2(object sender, EventArgs e)
}

int[] myarray = new int[] { 1, 22, 3, 4, 5, 6 };
MessageBox.Show(myarray[1].ToString());
Array.Sort(myarray);
MessageBox.Show(myarray[1].ToString());

{



private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
}

int[] myarray = new int[] { 1, 22, 3, 4, 5, 6 };
MessageBox.Show(myarray[2].ToString());
Array.Reverse(myarray);
MessageBox.Show(myarray[2].ToString());

{

هاآرایهمورددرتکمیلینکات

.نماییممیاستفادهآرایهکردنمعکوسبرایRiverseدستورازمثالایندر



دیگرآرایهدرآرایهیککردنکپی

.Coppyمتدازاستفاده

.گیردانجامکپیعملآرایهازخانهچندبراینماییممشخصسپس،کردهتعریفرامقصدآرایهبایستمیابتدا

.نماییممیواردرازیرهایکدورفتهbuttonرویدادبهسپسوکردهدرجراlistboxیکودکمهیکابتدا

.نماییممیخالیراباکسلیستclearمتدازاستفادهباابتدا،مثالایندر

private void button1_Click_3(object sender, EventArgs e)
}
listBox1.Items.Clear();
int[] a = { 2, 3, 5, 6, 77 };
int[] b = new int [a.Length] ;
Array.Copy(a, b, 3);
for (int i = 0; i <=2; i++)

}
listBox1.Items.Add(b[i]);
{

{



بعدیچندهایآرایه

.میشودشاملراباالبهدوبعدیهایآرایهمعموال

.استستونوسطرشاملکهباشدمیماتریسیکبصورتدوبعدیهایآرایه

.گرفتنظردرمکعبیکبصورتتوانمیرابعدیسههایرایه



:بعدیدوهایآرایهازمثالی

private void button1_Click_4(object sender, EventArgs e)
}
int[,] matrix = { { 1, 4 }, { 2, 8 }, { 4, 6 } };
for (int i = 0; i < 2; i++)

}
for (int j = 0; j < 1; j++)

}
listBox1.Items.Add(matrix.GetValue(i, j).ToString());
{

{

{



بعدیسههایآرایه

.نماییممیاستفادهforحلقهسهازهاآرایهنوعاینبرای.گرفتنظردرمیتوانمکعبیکبصورتراهاآرایهاین


