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  دي خوش آمدC# 2005ژوال يبه و: فصل اول

  

 تا زماني كه شما نتوانيد درست مراحل كـار . نوشتن برنامه براي يك كامپيوتر همانند ياد دادن گره زدن بند كفش به يك كودك است        

 يك زبان برنامه نويسي است كه به وسيله ي آن مي توانيد به كـامپيوتر               C# 2005ويژوال  . را بيان كنيد، هيچ كاري انجام نمي شود       

اما كامپيوتر نيز مانند يك كودك است و فقط كارهايي را مي تواند انجام دهد كه مراحل آن به  . خود بگوييد چه كارهايي را انجام دهد      

اگر تا كنون هيچ برنامه اي ننوشته باشيد ممكن است اين كار بسيار مشكل به نظر برسد، البته در بعضي مواقع                  . وضوح مشخص شوند  

 زباني است كه سعي كرده است اين موضوع را تا حد ممكن ساده كند و C# 2005اما خوشبختانه، ويژوال   . نيز به همين صورت است    

درك اتفاقاتي كه در سطوح پايين براي اجراي يك برنامه رخ .  به سادگي انجام دهيد به شما اجازه مي دهد تا كارهاي بسيار مشكل را         

 براي نوشتن يك برنامه نيازي به درگيري با مسائلي از ايـن قبيـل             C# 2005مي دهد هيچ وقت ضرري نداشته است، اما در ويژوال           

  . سيد تمركز كنيدنداريد و مي توانيد به راحتي بر الگوريتم برنامه اي كه مي خواهيد بنوي

حتي اگر تـاكنون  .  نوشته مي شوند مي توانند بر روي سيستم عامل ويندوز اجرا شوند        C# 2005برنامه هايي كه به وسيله ي ويژوال        

، بيشتر با جنبه هاي مختلف  اين        "امتحان كنيد "هيچ برنامه اي براي كامپيوتر ننوشته باشيد، در طول كتاب و اجراي تمرينات بخش               

به زودي متوجه خواهيد شد كـه برنامـه نويـسي بـراي     .  آشنا مي شويدNET Framework.برنامه نويسي و همچنينزبان 

بعد از مدت كمي كه با آن آشنا شديد، به راحتـي مـي توانيـد انـواع مختلـف      . كامپيوتر به اين اندازه كه تصور مي كنيد، مشكل نيست        

ميتواند بـراي ايجـاد    )  مشخص است  NET.همانطور كه از اسم       (C# 2005يژوال  و.  ايجاد كنيد  C# 2005برنامه ها را با ويژوال      

شما مي توانيد با اين زبان به راحتـي بـراي دسـتگاه هـاي موبايـل و يـا       . برنامه هاي قابل استفاده در اينترنت مورد استفاده قرار گيرد    

PocketPC   كه در پايان اين كتاب، براي نمونه يك برنامـه بـراي   نوشتن اين نوع برنامه ها آنقدر ساده است    .  ها برنامه بنويسيد 

 بنـابراين در ايـن      .د راه رفتن را آموخـت     يدن، با ي دو يريادگياما احتماالً با اين نكته موافقيد كه قبل از          . اين دستگاه ها خواهيم نوشت    

  . قسمت از كتاب در برنامه نويسي ويندوز تمركز مي كنيم

  :در اين فصل

  

 2005و نصب ويژوال استودي �

  C# 2005ويژوال ) IDE(گشتي در محيط توسعه متمركز  �

 چگونگي ايجاد يك برنامه ساده تحت ويندوز  �

 2005چگونگي استفاده از سيستم راهنماي جامع ويژوال استوديو  �

  

  :C# 2005ژوال ينصب و

  

 #Cويـژوال  . ا در كامپيوتر خودئ نصب كنـيم       را شروع كنيم، بايد آن ر      #Cقبل از اينكه بتوانيم استفاده از ويژوال استوديو و ويژوال           

اي كه شما از آن استفاده مـي كنيـد، ممكـن            #Cنسخه ي ويژوال    . نه هاي مختلفي به وسيله ي مايكروسافت ارائه شده است         .به گ 

  :است به يكي از حالتهاي زير باشد

  

ـ برنامه نو  يك مجموعه شامل ابزارها و زبانها     ي، كه   2005و  يژوال استود ي از و  يبه عنوان بخش   �  ايـن مجموعـه     : اسـت  يسي

ــسيك،   ــژوال بي ــامل وي ــين ش ــز #Jهمچن ــشود++Visual C و ني ــاي  .  مي ــسخه ه ــتوديو در ن ــژوال اس وي

Standard  ،Professional ،  Tools For Office   و ويـژوال اسـتوديو Team 
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System   هاي بيشتري براي برنامه    هر كدام از اين نسخه ها نسبت به نسخه قبلي از امكانات و ابزار             .  منتشر شده است

 . نويسي بهره مند هستند

 است كه شامل يك سري امكانـات و ويژگيهـاي           #C اين نگارش نسخه اي از ويژوال        :Expressبه عنوان نگارش     �

 .محدود موجود در ويژوال استوديو ميشود

  

مراحل نـصب هـر دوي آنهـا نيـز كـامالً      . يد به شما اين امكان را مي دهد تا براي ويندوز برنامه بنويس       #Cهر دوي اين نسخه ها از       

در حقيقت، بايد گفت كه ويژوال استوديو آنقدر باهوش است كه بفهمـد بـراي اجـرا شـدن روي كـامپيوتر شـما بـه چـه                    . واضح است 

  .چيزهايي نياز دارد

.   اسـت Team System نسخه ي 2005 زير آمده است، براي نصب ويژوال استوديو "امتحان كنيد"توضيحاتي كه در بخش 

بنـابراين صـرف نظـر از اينكـه از          .  بيشتر قسمتهاي نصب كامالً واضح هستند و فقط بايد گزينه هاي پيش فـرض را انتخـاب كنيـد                  

كداميك از نگارش هاي ويژوال استوديو استفاده مي كنيد، اگر هنگام نصب گزينه هاي پيش فرض را انتخاب كنيد، در نـصب برنامـه           

  . يدنبايد مشكلي داشته باش

  

  C# 2005 نصب ويژوال :ديامتحان كن

  

امـا اگـر اجـرا نـشد        .  در درايو، برنامه ي نصب به صورت اتوماتيك اجرا مي شـود            2005 ويژوال استوديو    CDبا قرار دادن     )1

 برويـد و روي گزينـه   Startبراي ايـن كـار بـه منـوي     .  را از درون درايو اجرا كنيد   setup.exeميتوانيد فايل   

Run  در پنجره اي كه باز ميشود،        . كليك كنيد D:\setup.exe     را تايپ كنيد )D       نام درايو ي است كه CD  يا 

DVDبعد از اجراي برنامه ).  ويژوال استوديو در آن قرار داردSetup ببينيد1-1 بايد صفحه اي مشابه شكل  .  

آيند نصب، ويژوال اسـتوديو نيـاز       براي اجراي درست فر   . اين پنجره مراحلي را كه براي نصب بايد طي كنيد نشان مي دهد             )2

برنامه ي . XP براي ويندوز 1دارد كه يك سري از برنامه هاي روي سيستم عامل را به روز رساني كند مثل سرويس پك 

نصب، ليستي از مواردي را كه بايد در سيستم به روز رسانده شوند را به شما نشان مي دهد و شـما بايـد قبـل از ادامـه ي                              

بعد از اينكه ويژوال استوديو تغييرات الزم در سيستم را انجـام داد، وارد              . وديو، اين برنامه ها را نصب كنيد      نصب ويژوال است  

 .  كليك كنيدInstall Visual Studioبراي اين مرحله روي لينك . نصب خود برنامه مي شويم

 .به مرحله بعد برويد كليك كنيد تا Continueبعد از قبول كردن قرارداد نوشته شده توسط شركت، روي  )3

همانطور . در اين مرحله نوع هاي مختلفي كه مي توانيد ويژوال استوديو را به آن صورت نصب كنيد نمايش داده مي شوند                     )4

 :كه مشاهده مي كنيد ويژوال استوديو سه گزينه ي مختلف را در اين قسمت در اختار شما قرار مي دهد كه عبارتند از

  

� Default :  مي شود ويژوال استوديو با ابزارهايي كه به صـورت پـيش فـرض انتخـاب شـده انـد در              اين گزينه باعث 

 .سيستم نصب شوند

� Full :                        با انتخاب اين گزينه، ويژوال استوديو و تمام ابزارهاي جانبي آن به صورت كامـل در سيـستم شـما نـصب مـي

 شود مشكلي نداريـد، بهتـر اسـت كـه هنگـام             اگر از نظر فضايي كه با انتخاب اين گزينه در سيستم شما اشغال مي             . شوند

 .نصب اين گزينه را انتخاب كنيد تا ويژوال استوديو به صورت كامل نصب شود

� Custom :    با انتخاب اين گزينه، ليستي از تمام قسمتهاي موجود در ويژوال استوديو نمايش داده مي شوند و مي توانيـد

 .داميك نبايد نصب شوندانتخاب كنيد كه كدام قسمتها بايد نصب شوند و ك
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 را انتخاب كـرده و  Customدر اين مرحله براي اينكه با قسمتهاي موجود در ويژوال استوديو نيز آشنا شويم، گزينه ي         

  . را فشار دهيدNextدكمه ي 

رتيـب  بـدين ت . با وارد شدن به اين قسمت، ليست اجزاي ويژوال استوديو را كه مي توانيد نصب كنيد مشاهده خواهيد كـرد          )5

براي مثال اگر فضاي ديـسك شـما كـم اسـت و از ويـژوال      . مي توانيد فقط قسمتهايي را كه به آنها نياز داريد نصب كنيد           

C++ 2005    در اين قسمت همچنين مي توانيد مكان نصب برنامه را نيـز  .  استفاده نمي كنيد، مي توانيد آن را نصب نكنيد

تمام قسمتهايي را كـه     ).  مگر آنكه به دليل خاصي بخواهيد آن را تغيير دهيد          معموال مكان اوليه مناسب است،    (تعيين كنيد   

البته اگـر مـي خواهيـد برنامـه     . در اين مرحله مشاهده مي كنيد بعداً نيز ميتوانند نصب شده و يا از حالت نصب خارج شوند              

 SQLد، در ايـن قـسمت بايـد     توضيح داده شده انـ 16هاي بانك اطالعاتي بنويسيد، همانند برنامه هايي كه در فصل 

Server 2005 Expressكه آخرين گزينه ي ليست است را نيز انتخاب كنيد  . 

  

  
  1-1شكل 

 
  :براي هر گزينه از ليست سه قسمت وجود دارند كه اطالعات آن را نمايش ميدهند

  

 . يك طرح كلي و كارايي قسمت انتخاب شده را شرح ميدهدFeature Descriptionقسمت  �

 مكاني كـه فايلهـاي بخـش انتخـاب شـده در آن نـصب       Feature Install Pathقسمت  �

 . ميشوند را نمايش ميدهد

 به شما نشان ميدهد كه با نـصب بخـش   Disk Space Requirementsدر نهايت، قسمت  �

 . انتخاب شده، فضاي ديسك شما چگونه تغيير مي كند
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 را اجرا مي كنيد اطالعات زيادي از ديسك     C# 2005ني كه ويژوال    بعد از اينكه نصب ويژوال استوديو به پايان رسيد، زما         

تعيين مقدار . بنابراين داشتن مقداري فضاي خالي در ديسك براي كار ضروري است    . به حافظه و برعكس منتقل مي شوند      

ـ  . دقيق فضاي مورد نياز براي اين مورد، امكان پذير نيست   ه نويـسي اسـتفاده   اما اگر مي خواهيد از اين سيستم بـراي برنام

  . مگا بايت فضاي خالي نياز داريد100كنيد، حداقل به 

  

  
  2-1شكل 

  

حـاال شـما ميتوانيـد مقـداري     .  كليك كنيدInstallبعد از انتخاب قسمتهايي كه ميخواهيد نصب كنيد، روي گزينه            )6

ته به قسمتهايي كه بـراي نـصب   زمان مورد نياز براي نصب برنامه بس . استراحت كنيد، تا برنامه بر روي سيستم نصب شود        

 مگا بايت حافظـه بـا   512 گيگا هرتز و 2,4ولي نصب برنامه در يك سيستم با پردازنده ي         . انتخاب كرده ايد متفاوت است    

  . دقيقه طول ميكشد20 حدود Professional نسخه XPويندوز 

در اين مرحلـه، برنامـه      . را اطالع ميدهد  هنگامي كه نصب برنامه تمام شد، صفحه اي را مشاهده مي كنيد كه پايان نصب                 )7

همچنين در اين مرحله ميتوانيد گزارش عملكرد نـصب       . ي نصب هر مشكلي كه با آن روبرو شده باشد را گزارش مي دهد             

ايـن گـزارش در   . در اين گزارش تمام كارهايي كه در طول نصب برنامه انجام شده، نوشته شـده اسـت   . را نيز بررسي كنيد   

 2005خوب، بدين ترتيـب نـصب ويـژوال اسـتوديو     . نامه نصب با مشكل روبرو مي شود، مي تواند مفيد باشد    مواقعي كه بر  

  . كليك كنيد تا وارد بخش نصب مستندات يا راهنماي ويژوال استوديو شويمDoneروي گزينه . تمام شد

اولين . ذكر مي كنيم كامالً ساده و واضح است و در اين بخش فقط قسمتهاي مهم آن را MSDN Libraryنصب  )8

  . كليك كنيدNextبراي ادامه كار روي . صفحه اي كه در اين مرحله ميبينيد، صفحه خوش آمد گويي است
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 نشان داده شده است، به شما اجازه داده مي شود كه مقدار مستنداتي كـه مـي خواهيـد نـصب                      3-1همانطور كه در شكل      )9

 .  كليك كنيدNextبراي شروع نصب روي گزينه . كنيد را مشخص كنيد

بدين ترتيب به تمـام اطالعـات      .  را به صورت كامل نصب كنيد      MSDNاگر ديسك شما فضاي كافي دارد، بهتر است كه          

اين مورد به خصوص در مواقعي كه فقط قسمتي از ويژوال استوديو را نـصب كـرده                 . اين كتابخانه دسترسي خواهيد داشت    

  .يز نصب كنيد، بسيار مفيد خواهد بودايد و مي خواهيد بعدا قسمتهاي ديگري را ن

 Serviceدر ايـن مرحلـه گزينـه    .  به پايان رسيد، به صفحه اول بـاز خواهيـد گـشت   MSDNبعد از اينكه نصب  )10

Releasesنيز فعال خواهد بود .  

  

  
  3-1شكل 

  

اين نسخه ها   . ت كنيد  اين برنامه را با استفاده از اينترنت درياف        Updateبه وسيله ي اين گزينه مي توانيد نسخه هاي          

براي دريافت آنها نيز مي توانيد از . مي توانند شامل هر چيزي، از مستندات اضافي تا تعمير خطاهاي موجود در برنامه باشند

البته مشخص است كه براي نصب ايـن برنامـه هـا از    .  استفاده كنيدService Packاينترنت و يا از بسته هاي 

ل فعال به اينترنت داشته باشيد و تا حد ممكن اين اتصال سريع باشد، چون حجم اين بـسته                   طريق اينترنت، بايد يك اتصا    

  .ها معموال زياد است

  

پـس  ! از اين قسمت به بعد تفريح واقعي شـروع ميـشود  . بعد از طي كردن مراحل باال ويژوال استوديو نصب شده و آماده استفاده است  

  .بشويم C# 2005اجازه بدهيد وارد دنياي ويژوال 
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  :C# 2005ژوال ي و1ط توسعهيمح

  

شما مـي توانيـد برنامـه    !  نيازي نداريدC# 2005، به برنامه ي ويژوال     #Cدر ابتدا جالب است بدانيد كه براي برنامه نويسي به زبان            

تند و نوشـتن   معموال طـوالني هـس  #Cاما برنامه هاي ويژوال .  نيز بنويسيدNotepadهاي خود را با يك ويرايشگر متني مانند    

اه بهتر براي انجام اين كار استفاده از محيط توسعه مجتمع ويژوال استوديو كـه          .  زمان زيادي را صرف مي كند      notepadآنها با   

 ويژوال استوديو امكانات بسيار زيادي را در اختيار شما قرار مي دهد كه مسلماً با استفاده          IDE.  نيز شناخته مي شود    IDEبه عنوان   

براي مثال اين محيط مي تواند درستي كدهاي نوشته شـده را بررسـي كنـد،    . شگر هاي متني به آنها دسترسي نخواهيد داشت       از ويراي 

  .…قسمتهاي تمام شده از برنامه را به صورت بصري نمايش دهد، خطاهاي موجود در برنامه را تشخيص دهد و 

  

  :Profile Setupصفحه 

  

 را 2005ويژوال اسـتوديو  . ار كه موجب سهولت كار توسعه و طراحي نرم افزار مي شود ، محيطي است شامل يك سري ابز      IDEيك  

اگر شما مراحل پيش فرض نصب را انتخاب كرده ايـد، بـه منـوي اسـتارت برويـد و                    . اجرا كنيد تا ببينيد با چه چيزي روبرو مي شويد         

Programs  ــد ــاب كني ــدوز All Programs( را انتخ ــدوز  XP در وين ــا وين ــوي   ) 2003 ي ــر من ــپس از زي س

Microsoft Visual Studio 2005  گزينـه ي Microsoft Visual Studio 

 Chooseصفحه آغازين ويـژوال اسـتوديو بـه سـرعت نمـايش داده مـي شـود و بعـد از آن پنجـره          .  را انتخاب كنيد2005

Default Environment Settings  از ليـست ظـاهر شـده گزينـه     .  را خواهيـد ديـدVisual C# 

Development Settings را انتخاب كرده و روي Start Visual Studio محـيط  .  كليك كنيـد

  .  نمايش داده خواهد شد4-1توسعه مايكروسافت همانند شكل 

  

                     
1 Integrated Development Environment (IDE) 
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  4-1شكل 

  

  :منو

  

 IDE در   گردش خودمـان را   .   را بررسي كنيم   IDEاما در ابتدا بهتر است كمي       . احتماال اشتياق زيادي براي شروع كد نويسي داريد       

همانطور كه ميبينيد، منو ها و نوار ابزارها در اين برنامه نيز تفاوت چنـداني بـا برنامـه هـاي       . از منو ها و نوارهاي ابزار شروع مي كنيم        

  . نداردExcel و يا Wordديگر مايكروسافت از قبيل 

واهيد انجام دهيـد يـك    به صورت ديناميك است، يعني بر حسب كاري كه مي خVisual Studio 2005نوار منوي 

 خالي را در مقابل خود داريد، منـوي ويـژوال   IDEوقتي فقط محيط . سري از گزينه ها به منو اضافه شده و يا از آن حذف مي شوند    

ــاي  ــه ه ــامل گزين ــتوديو ش  و File ،Edit ،View ،Data ،Tools ،Test ،Window ،Communityاس

 5-1 هماننـد شـكل      2005 پروژه را شروع كنيد منوي كامل ويـژوال اسـتوديو            اما هنگامي كه كار بر روي يك      .  است Helpمنوي  

  .نمايش داده خواهد شد

  

  
  5-1شكل 

  

امـا در زيـر   . در طول اين كتاب به مرور با تمامي آنها آشنا خواهيد شد. در اينجا به توضيح كامل در مورد همه ي منو ها نيازي نداريم       

  :لكرد هر يك از منو ها آورده شده استبراي آشنايي اوليه، شرح مختصري از عم
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� File :           در اين منو حداقل چيزي كـه پيـدا ميـشود،           . به نظر ميرسد كه همه برنامه هاي ويندوزي يك منوي فايل دارند

 اين برنامه، گزينه هاي بيشتري مثل بـاز كـردن، بـستن يـا     Fileالبته در منوي . راهي براي خارج شدن از برنامه است    

 . فايل خاص و يا تمام پروژه هم وجود داردذخيره كردن يك

� Edit : اين منو هم مثل برنامه هاي ديگر شامل گزينه هايي است كه انتظار آن را داريـد: Undo ،Redo ،Cut 

،Copy، Paste و Delete. 

� View  : منويView به شما اجازه مي دهد تا به سرعت به پنجره هاي موجود در IDE  مثـل Solution 

Explorer ، پنجرهProperties پنجره ،Output ،Toolbar دسترسي داشته باشيد... ها و . 

� Project :                       اين منو به شما اجازه ميدهد تا فايلهاي مختلف از قبيل فرمهاي جديد و يا كالسها را به برنامـه ي خـود

 .اضافه كنيد

� Build :              هيد كـه آن را بـدون اسـتفاده از محـيط            اين منو زماني مفيد خواهد بود كه برنامه ي خود را تمام كنيد و بخوا

Visual C# احتماال از طريق منوي استارت، مثل همه برنامه هاي ويندوزي ديگر از قبيل ( اجرا كنيدWord و يا 

Excel( 

� Debug :               اين منو به شما اجازه ميدهد تا برنامه خودتان را در داخل محيط ويـژوال اسـتوديو خـط بـه خـط اجـرا كنيـد .

به وسيله ديبـاگر مـي توانيـد        .  نيز دسترسي خواهيد داشت    2005ق اين منو شما به ديباگر ويژوال استوديو         همچنين از طري  

 .عملكرد كد خود را در هنگام اجراي برنامه خط به خط بررسي كرده و مشكالت آن را متوجه شويد

� Data :               البتـه ايـن منـو    . استفاده كنيـد اين منو به شما كمك مي كند تا از اطالعات بدست آمده از يك بانك اطالعاتي

در پنجره اصلي ويژوال اسـتوديو،     ( زماني نمايش داده مي شود كه در حال كار بر روي قسمتهاي بصري برنامه خود باشيد                 

 كتاب، كار بـا بانكهـاي       16 و   15در فصول   . ، نه زماني كه در حال نوشتن كد هستيد        ) فعال باشد  [Design]قسمت  

 .م كرداطالعاتي را بررسي خواهي

� Format :         بـه وسـيله   . اين منو نيز فقط زماني كه در حال كار با قسمت هاي بصري برنامه باشيد نمايش داده مي شود

را ...) ها، دكمه ها و TextBoxاز قبيل (گزينه هاي اين منو مي توانيد طريقه قرار گرفتن اشياي موجود در فرم برنامه            

 .كنترل كنيد

� Tools :    يد محيط   در اين قسمت مي توانIDE    همچنين لينكـي بـه   .  را كنترل و يا تنظيم كنيد    2005 ويژوال استوديو

 . برنامه هاي اضافي نصب شده در كنار ويژوال استوديو نيز، در اين قسمت وجود دارد

� Test :  منويTest                      ،به شما اجازه مي دهد برنامه هايي ايجاد كنيد تا به وسيله آن بتوانيد بعد از اتمـام يـك برنامـه  

 .قسمتهاي مختلف آن را از نظر كارايي و يا عملكرد بررسي كنيد

� Window :         اين منو در همه برنامه هايي كه امكان باز كردن بيش از يك پنجره در هر لحظه را به كاربر مي دهند، مثل

Word    و يا Excel   جـره هـاي   گزينه هاي موجود در اين منو به شما اجازه مي دهند كـه در بـين پن           . ، نيز وجود دارد

نام پنجره هايي كه در هر لحظه در محيط ويژوال استوديو باز هستند، در پايين نوار ابـزار    .  جا به جا شويد    IDEموجود در   

 .نمايش داده مي شوند كه با كليك كردن روي هر كدام از آنها، پنجره مربوطه نمايش داده مي شود

� Community :     ،مكان هايي براي پرسيدن سواالت و نيز جستجو بين نمونه اين منو، دسترسي به منابع برنامه نويسي 

 .كدها را در اينترنت فراهم مي كند

� Help :  منويHelp          راه هـاي زيـادي بـراي       .  را مي دهـد    2005 به شما اجازه دسترسي به مستندات ويژوال استوديو

اين منو همچنين داراي گزينـه  ). تجوبراي مثال از طريق محتويات، انديس و يا جس (دسترسي به اين اطالعات وجود دارند       

هايي براي وصل شدن به وب سايت مايكروسافت، دريافت آخرين نسخه هاي بـه روز رسـاني و همچنـين گـزارش دادن                      

 .مشكالت برنامه است

  



 ٢٦

  :نوار ابزارها

  

 Text و يـا  Formatting ،Image Editor ويژوال استوديو وجود دارند، مانند IDEنوار ابزارهاي زيادي در 

Editor .             براي حذف و يا اضافه اين نوار ابزارها مي توانيد از گزينهToolbars در منوي Viewهر كـدام  .  استفاده كنيد

بدين صورت مجبور نخواهيد بود كـه هـر بـار بـراي     . از اين نوار ابزارها، دسترسي سريع شما را به يك دستور پركاربرد فراهم مي كند          

 از نـوار منـو، بـه    …File � New � Projectبراي مثـال، گزينـه ي   . ر و رو كنيداجراي آن دستور منو ها را زي

نيـز قابـل دسترسـي      ) 1-6شـكل   ( در نوار ابزار پيش فرض كه نوار ابزار استاندارد نيز ناميده ميشود              نوسيله ي سمت چپ ترين آيكو     

  . است

  

  
  6-1شكل 

  

هر بخش به وسيله يك خط عمودي از     . بط به هم هستند تقسيم شده است      نوار ابزار استاندارد به چند بخش كه شامل گزينه هاي مرت          

 اول، شامل كارهاي عمومي بـر روي فايـل و يـا پـروژه هـستند كـه از طريـق منـوي              نپنج آيكو . بخشهاي ديگر تفكيك شده است    

File و يا منوي Projectقابل دسترسي اند، مانند باز كردن و يا ذخيره كردن فايلها .  

گروه بعدي نيز براي لغو كـردن آخـرين عمـل           ). Paste و   Cut  ،Copy(يكون ها، براي ويرايش استفاده ميشود       گروه بعدي آ  

  .انجام شده، دوباره انجام دادن آن و يا جا به جا شدن بين كدها است

 در اين قسمت همچنين     ).به وسيله مثلث سبز رنگ    ( گروه چهارم از آيكون ها به شما اجازه مي دهد اجراي برنامه خود را شروع كنيد                 

  .ميتوانيد پيكر بندي برنامه تان را مشخص كرده و يا نحوه اجراي آن را تعيين كنيد

در بخش بعدي ميتوانيد متن خاصي را در بين كدهاي فايلي كه هم اكنون باز است، در بين مستندات برنامه و يا در بـين كـل پـروژه               

  .جستجو كنيد

، Solution Explorerع شما را بـه قـسمتهاي مختلـف ويـژوال اسـتوديو ماننـد       گروه آخر از آيكون ها دسترسي سري

 و يا صفحات ديگر فراهم مي Properties ،Toolbox ،Object Browser ،Start Pageپنجره 

بـر روي   اگر هر كدام از اين پنجره ها بسته شده باشـد، بـا كليـك                ). در قسمتهاي بعدي با اين پنجره ها بيشتر آشنا خواهيم شد          (كند  

  .آيكون آن در اين قسمت، پنجره مورد نظر نمايش داده خواهد شد

  

بدين .  اگر فراموش كرديد كه هر آيكون چه كاري انجام ميدهد، اشاره گر ماوس خود را براي چند لحظه بر روي آن نگه داريد                       :نكته

  . ترتيب كادري ظاهر ميشود كه نام آيكون مورد نظر را نمايش ميدهد

  

امـا همـانطور كـه      .  ، پنجره مورد نظرتـان را انتخـاب كنيـد         Viewبقيه پنجره هاي ويژوال استوديو مي توانيد از منوي          براي ديدن   

بهترين راه فهميدن كاربرد اين قسمتها، كار كـردن بـا   . ميبينيد، بيشتر آنها در حال حاظر خالي هستند و نميتوان عملكرد آنها را فهميد         

IDE در طول نوشتن كد براي يك برنامه است و استفاده از اين قسمتها .  
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  :ك برنامه سادهيجاد يا

  

بـه ايـن ترتيـب، در پنجـره هـاي قبلـي مقـداري        .  ويژوال استوديو، بهتر است يك برنامه ساده بـسازيم    IDEبراي اتمام گردش در     

 زير، يك برنامه كامالً ساده به نام        "يدامتحان كن "در بخش   . اطالعات واقعي و جالب قرار مي گيرند كه مي توانيد آنها را بررسي كنيد             

HelloUser        سپس برنامه يك پيغام خوش آمـد  .  خواهيد ساخت كه در آن كاربر ميتواند نام خود را در يك كادر متني وارد كند

  .گويي به كاربر، با نام او، نمايش خواهد داد

  

  HelloUserك پروژه يجاد يا: ديامتحان كن

  

  . در نوار ابزار كليك كنيدNew Projectبر روي دكمه ي  )1

 در سـمت  Project Typeمطمئن شويد كه در قسمت .  نمايش داده خواهد شدNew Projectپنجره  )2

 در سـمت راسـت، گزينـه    Templatesسـپس در بخـش   .  انتخـاب شـده باشـد   #Visual Cچـپ، گزينـه   

Windows Applicationsدر كادر .  را انتخاب كنيدName كلمه Hello Userپ كـرده   را تاي

 . باشد7-1 شما بايد چيزي مشابه شكل New Projectپنجره .  كليك كنيدOKو در انتها روي 

  

  
  7-1شكل 
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در حال حاظر، برنامه    .  ويژوال استوديو يك برنامه ويندوزي خالي براي شما ايجاد ميكند          OK  ،IDEبا كليك كردن روي      )3

) فرميا به اختصار يك  (1يندوزيفرم و يك  فقط داراي يك پنجره ويندوزي خالي است كهHello Userي 

  . استForm1.cs نشان داده شده است، 8-1نام پيش فرض اين فرم، همانطور كه در شكل . ناميده مي شود

  

 هر زماني كه ويژوال استوديو بخواهد يك فايل جديد را ايجاد كند، چه اين فايل در هنگام ساختن پروژه ايجاد شود و چه بعـداً           :نكته

قسمت اول نوع فايـل را توصـيف مـي    . رنامه اضافه شود، نامي به آن فايل اختصاص مي دهد كه از دو قسمت تشكيل شده است              به ب 

  .كند و قسمت دوم نيز يك عدد است كه مشخص مي كند اين فايل، چندمين فايل از اين نوع است

  

  :2005 ويژوال استوديو IDEپنجره ها در 

  

بهتر است قبل از ادامـه ي بخـش       .  هاي زيادي را مشاهده مي كنيد كه هر كدام كاربرد خاصي دارند            در محيط ويژوال استوديو پنجره    

يادآوري مي كنم كه اگر هر يك از اين پنجره ها در كامپيوتر شما نمـايش       . ، تعدادي از آنها را به اختصار بررسي كنيم        "امتحان كنيد "

همچنين اگر از مكـان قرارگيـري يـك    .  انتخاب كنيد تا آن پنجره ديده شود  گزينه مربوط به آن را     Viewداده نمي شوند، از منوي      

و كشيدن آن به مكـان جديـد،        ) نوار آبي رنگ باالي پنجره مورد نظر      (پنجره خاص راضي نيستيد، با كليك بر روي نوار عنوان پنجره            

ليست زيـر   ). 8-1همانند شكل   (ز لبه ها وصل شوند     شناور باشند و يا به يكي ا       IDEپنجره ها ميتوانند درون     . جاي آن را تغيير دهيد    

  . عمومي ترين پنجره ها را معرفي ميكند

  

� Server Explorer :   اين پنجره دسترسي شما را به سرورهاي بانك اطالعاتي كه براي برنامه تعريـف كـرده

و يـا اطالعـات موجـود در    در اين قسمت مي توانيد اتصاالت جديدي را به ايـن سـرورها ايجـاد كنيـد     . ايد فراهم مي كند 

 موجـود در زيـر   2، تبServer Explorer، پنجره 8-1در تصوير . بانكهاي اطالعاتي كنوني را مشاهده كنيد

 .  استToolboxپنجره 

� Toolbox :   اين پنجره شامل كنترل ها و كامپوننت هايي است كه مي توانيد به برنامه خود اضافه كرده و با استفاده از

اين كنترل ها شامل كنترلهاي عمومي مانند دكمه ها يا اتـصال دهنـده هـاي    . امه ي خود را طراحي كنيدآن پنجره ي برن   

 .داده اي، كنترلهاي خريداري شده و يا كنترل هايي است كه خودتان طراحي كرده ايد

� Design Window:ابط در اين بخش شما ر.  اين قسمت، بخشي است كه بيشترين فعاليتها در آن صورت ميگيرد

 هـم ناميـده مـي       Designerاين پنجره در بعضي مواقع      . كاربري برنامه تان را بر روي فرم برنامه طراحي مي كنيد          

 .شود

� Solution Explorer: مي راه حليك .  شما را نمايش مي دهد3راه حل اين پنجره يك نماي درختي از 

يز مي توانند شامل فـرم هـا، كالسـها، مـاژول هـا، و يـا        ها خود نپروژهتواند شامل چندين پروژه باشد، كه هر يك از اين    

 .در فصل دوم بيشتر در مورد يك راه حل صحبت خواهيم كرد. كامپوننت هايي باشند كه يك مسئله خاص را حل مي كند

� Properties:   پنجره Properties        اگرچـه  .  خاصيتهاي قابل تغيير شيئ انتخاب شده را نمايش مي دهـد

ت ها را از طريق كد تنظيم كنيد، اما در بعضي از مواقع تنظيم كردن آنها در زمان طراحي برنامه راحت مي توانيد اين خاصي   

 داراي مقـدار  File Nameدقـت كنيـد كـه خاصـيت     ). براي مثال، موقـع قـرار دادن كنتـرل هـا در فـرم     (تر است 

Form1.csآن استاين نام، نام فيزيكي فايل حاوي كدهاي فرم و اطالعات ظاهري .  است. 

                     
1 Windows Form - WinForm 
2 Tab 
3 Solution 
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  Hello User پروژه ساختن: يدامتحان كن

  

 در Form1.csبـراي ايـن كـار روي    . ابتدا نام فرم خود را به چيزي تغيير دهيد كه بيشتر معـرف برنامـه شـما باشـد         )1

Solution Explorerسپس، در پنجره .  كليك كنيدProperties  خاصـيت File Name 

بعد از تغييـر هـر   .  را فشار دهيدEnterو ) 9-1شكل ( تغيير داده HelloUser.cs به Form1.csرا از   

 را فشار دهيد و يا در جايي خارج از پنجـره  Enter، براي اعمال آن بايد كليد      Propertiesخاصيت در پنجره    

  .كليك كنيد

  . تغيير مي كندHelloUser.cs هم به Solution Explorerتوجه كنيد كه اسم فايل در پنجره  )2

 تغييـر  Propertiesپنجـره  .  نمايش داده شده است كليـك كنيـد    Design روي فرمي كه در پنجره ي        حاال )3

 كـه در    HelloUser.csبه جاي خاصيتهاي فايل     ( انتخاب شده را نمايش مي دهد        Formكرده و خاصيتهاي    

ـ       ). قسمت قبلي در حال نمايش آن بود       . ا قـسمت قبلـي اسـت   مشاهده مي كنيد كه خاصيتهاي اين قسمت كامالً متفاوت ب

 Solutionزمـاني كـه نـام فـرم در     . تفاوتي كه در اين جا وجود دارد به علت دو نگاه متفاوت به يك فايل است

Explorer              امـا زمـاني كـه فـرم       .  انتخاب شده است، خاصيتهاي مربوط به فايل فيزيكي فرم نمايش داده مي شـود

 .ي و بصري فرم نمايش داده مي شود انتخاب شود، خاصيتهاي منطقDesignerموجود در بخش 
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خاصـيت هـا يـك    .  ميتوانيد خاصيتهاي يك كنتـرل را بـه راحتـي تغييـر دهيـد     Propertiesبا استفاده از پنجره     

 10-1همانطور كه در شكل . آنها معموال رفتار يا ظاهر يك شيئ را توصيف مي كنند       . مجموعه ي ويژه، داخل اشيا هستند     

نمـايش داده نـشده     (Accessibility: يت ها در گروه هاي مختلف قرار ميگيرند كه عبارتنـد از           مي بينيد خاص  

، Behavior ،Data ،Design  ،)نام اين گروه نيز در شكل مـشخص نيـست  (Appearance، )است

Focus)نمــايش داده نــشده اســت( ،Layout)نمــايش داده نــشده اســت( ،Misc)و ) نمــايش داده نــشده اســت

Window-Style)نمايش داده نشده است.(  

  

 تغيير داده ايم، Hello User همانطور كه در شكل مشخص است، با وجود اينكه خاصيت نام فايل مربوط به فرم را به :نكته

  . استForm1اما عنوان فرم همچنان 

  

غيير مي دهـيم    پس آن را ت   . اين عنوان كاربرد برنامه را مشخص نمي كند       .  است Form1در حال حاظر، عنوان اين فرم        )4

 انتخاب  Properties در پنجره    Appearance را در بخش     Textخاصيت  . تا بيشتر معرف برنامه باشد    

.  را فشار دهيدEnter تغيير داده، سپس Hello From Visual C# 2005كرده و مقدار آن را به 

 .مربوطه وارد كرده ايد برابر با مقداري مي شود كه در كادر Designerتوجه كنيد كه عنوان فرم در بخش 

 در نـوار ابـزار   AZاگر پيدا كردن خاصيت مورد نظرتان از ليست در حالت گروه بندي شده مشكل اسـت، بـر روي گزينـه                 

  .بدين ترتيب ليست خاصيت ها به صورت الفبايي مرتب مي شوند.  كليك كنيدPropertiesباالي پنجره 

در طول اين كتاب    . تا برنامه اجرا شود   ) مثلث سبز رنگ  (ديو كليك كنيد     در نوار ابزار ويژوال استو     Startبر روي دكمه     )5

بعد از كليك   .  كليك كنيد  Start ديديد، روي كليد     "برنامه را شروع كنيد   " و يا    "برنامه را اجرا كنيد   "هر جا عبارتهاي    

 . نمايش داده خواهد شدHello From Visual C# 2005روي اين دكمه، يك پنجره خالي با عنوان 
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براي اين كـار،  . اجازه بدهيد مقداري برنامه را محاوره اي تر كنيم     . خيلي راحت بود، اما برنامه كوچك شما كاري انجام نمي دهد          

به زودي خواهيد ديد كـه اضـافه كـردن اينهـا بـا      . بايد تعدادي كنترل به فرم اضافه كنيم، دو دكمه، يك ليبل و يك كادر متني    

 اين است كه شما ميتوانيد مقدار زيـادي  #Visual Cيكي از مزيت هاي .  چه قدر راحت استToolboxاستفاده از 

البته براي آنها كد نوشته مي شود، اما اين كد دور از ديد شما است و . از برنامه خودتان را طراحي كنيد بدون اينكه كدي بنويسيد      

  . آنها را براي شما مي نويسد#Cويژوال 

  

  : ابزارجعبه

  

  : براي دسترسي به جعبه ابزار سه راه وجود دارد

  

  . را انتخاب كنيدToolbox گزينه Viewاز منوي  . 1

  .از نوار ابزار استاندارد آيكون مربوط به آن را انتخاب كنيد . 2

  . را فشار دهيدCtrl+Alt+Xكليدهاي  . 3
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ترل ها و كامپوننت هـايي مـي شـود كـه مـي      جعبه ابزار شامل كن.  نمايش داده ميشودIDE بدين ترتيب جعبه ابزار در قسمت چپ  

كنترل ها مانند دكمه ها، كادر هاي متني، دكمه هاي راديويي و يا ليست هاي تركيبي مي توانند از . توانيد بر روي فرم خود قرار دهيد    

 Common شـما فقـط از كنترلهـاي قـسمت     HelloUserبـراي برنامـه   . جعبه ابزار انتخاب شوند و روي فرم قرار گيرنـد 

Controls      مي توانيد ليستي از كنترلهاي عمومي بـراي فرمهـاي وينـدوزي را              11-1در شكل   .  در جعبه ابزار استفاده مي كنيد 

  . مشاهده كنيد

بنابراين اين مورد كه شما دكمه ها را قبل از كادرهـاي متنـي بـر                . كنترل ها مي توانند به هر ترتيبي كه بخواهيد به فرم اضافه شوند            

 بعدي، قرار دادن كنتـرل هـا بـر روي    "امتحان كنيد"در . ار دهيد و يا ليبل ها را قبل از دكمه ها رسم كنيد اهميتي ندارد        روي فرم قر  

  .فرم را شروع مي كنيم

  

  
  11-1شكل 

  

  HelloUser  يها به برنامه اضافه كردن كنترل: ديامتحان كن

  

بهتـرين راه بـراي   . يرا بايد تعدادي كنترل به فرم اضافه كنيـد       اگر برنامه هم اكنون در حال اجرا است آن را متوقف كنيد، ز             )1

همچنين مي توانيد بر روي مربع آبي رنگ در      . در سمت راست نوار عنوان است      Xبستن برنامه كليك كردن روي دكمه ي        

IDE اگر اشاره گر ماوس خود را بر روي آن نگه داريد عبـارت  ( كليك كنيد"Stop Debugging"  در كـادر 

  ). ايش داده مي شودزرد نم

 كليك كنيد و آن را تا محل مورد Labelبراي اين كار، در جعبه ابزار روي كنترل       . يك كنترل ليبل به فرم اضافه كنيد       )2

همچنين براي قرار دادن يك كنترل روي فرم ميتوانيد بر روي آيكون           . نظرتان بر روي فرم بكشيد و سپس آن را رها كنيد          

 . كليك كنيدآن در جعبه ابزار دو بار
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هنگامي كـه كنترلـي بـر    . اگر كنترل ليبلي كه بر روي فرم قرار داده ايد در مكان مناسبي قرار نگرفته است، مشكلي نيست    )3

 فـرم برنامـه را بعـد از قـرار     12-1شكل . روي فرم قرار مي گيرد، ميتوانيد آن را جا به جا كنيد و يا اندازه آن را تغيير دهيد         

براي حركت دادن كنترل روي فرم، بر روي ناحيه نقطه چين در فرم كليـك كنيـد و      .  نشان ميدهد  دادن كنترل بر روي آن    

از نظر اندازه هم، كنترل ليبل خود را با متني كه درون آن وارد مـي كنيـد هـم انـدازه                    . آن را به مكان مورد نظرتان بكشيد      

 . پس خيالتان مي تواند از اين نظر راحت باشد. ميكند

بـا انتخـاب كنتـرل      . يك كنترل بر روي فرم، حداقل بايد نام و متني كـه نمـايش مـي دهـد را اصـالح كنيـد                      بعد از رسم     )4

Label  بـر روي فــرم، مــشاهده خواهيــد كــرد كــه پنجــره Properties در ســمت چــپ Designer ،

 ايــن كنتــرل را بــه Text خاصــيت Propertiesدر پنجــره .  را نمــايش مــي دهــدLabel1خاصــيتهاي 

Enter Your Nameتوجه كنيد كه با فشار كليد .   تغيير دهيدEnter و يا كليك در خارج از خاصيت مورد 

 كنتـرل را بـه   Nameحـاال، خاصـيت   . نظر، اندازه ليبل به صـورتي تغييـر ميكنـد تـا مـتن شـما را در خـود جـاي دهـد           

lblNameتغيير دهيد . 

  

  
  12-1شكل 

  

بـراي اضـافه    .  قرار دهيد تا در آن بتوانيد نـام را وارد كنيـد            TextBox، يك كنترل    Labelحاال، دقيقا زير كنترل      )5

 را از جعبـه  TextBox به فرم همانند ليبل عمل كنيد، اما در اين بار به جاي ليبل، كنتـرل  TextBoxكردن يك  

تفاده از بـا اسـ  ) 13-1همانند شكل ( را در جاي خود بر روي فرم قرار داديد           TextBoxبعد از اينكه    . ابزار انتخاب كنيد  

  .  تغيير دهيدtxtName آن را به Name خاصيت Propertiesپنجره 

به وسيله آنها، ميتوانيد اندازه افقي كنترل را تغييـر          . به دستگيره هاي تنظيم اندازه در سمت چپ و راست كنترل توجه كنيد            

  .دهيد
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  13-1شكل 

  

ا بـر روي فـرم قـرار داديـد، يـك كنتـرل        رTextBox و يا Labelدر سمت چپ پايين فرم، به همان صورت كه   )6

Button   سپس خاصيت   .  هم اضافه كنيدName  آن را بـه btnOK  و خاصـيت Text  آن را بـه &OK  تغييـر 

 .  باشد14-1فرم شما هم اكنون بايد مشابه شكل . هيد

. ه اسـت  دكمه هاي فرمان استفاده مي شود، براي ايجاد شـورت كـات بـراي آن دكمـ       Text كه در خاصيت     &كاراكتر  

بـدين  ). 14-1هماننـد شـكل   ( دار نمـايش داده ميـشود  ط قبل از آن قرار مي گيرد، به صورت زير خـ         &حرفي كه كاراكتر    

 و حرف مشخص شـده كليـد مـورد    Alt بر روي دكمه، با فشار كليد   سترتيب كاربر ميتواند به جاي كليك كردن با ماو        

بـراي  ).  را فشار ندهد، حروف مورد نظر زير خط دار نمـي شـوند             Altدر بعضي مواقع، تا كاربر كليد       (نظر را انتخاب كند     

براي انجام دادن اين كـار  .  استOK همانند كليك كردن بر روي دكمه Alt + Oمثال، در اين جا فشار دادن كليد 

  .الزم نيست كه شما كدي را وارد كنيد

 كردن بر روي فرم، در گوشه سـمت راسـت پـايين فـرم     حاال دكمه دوم را همانند دكمه اول، با كشيدن از جعبه ابزار و رها       )7

دقت كنيد، به محض اينكه دكمه مورد نظر را به گوشه سمت راست فرم ببريد، يك خط افقي آبي رنگ، همانند          . قرار دهيد 

. اين خط به شما اجازه مي هد كه مكان كنترل جديد را، با كنترلهاي موجود در فرم تـراز كنيـد              . ، ظاهر ميشود  15-1شكل  

بـه  . به وسيله اين خط مي وانيد كنترلهاي جديد را دقيقاً در سمت چپ، راست، باال و يا پايين يك كنترل خاص قرار دهيد                      

وسيله خط آبي كمرنگ كنار كنترل، مي توانيد يك فاصله خاص را همواره بين لبه فرم خود و لبه كنترلهاي موجود در فرم                 

.  تغييـر دهيـد    E&xit آن را بـه      Text و خاصيت    btnExitبه   كنترل جديد را     Nameخاصيت  . رعايت كنيد 

 . باشد15-1فرم شما هم اكنون بايد چيزي مشابه شكل 
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  14-1شكل 

  

  
  15-1شكل 

  

  .خوب، قبل از اينكه اولين برنامه را تمام كنيد، بهتر است مقداري كد كه بايد در اين برنامه استفاده كنيد را به اختصار توضيح دهيم

  

  :افتهير يي تغي مجارستانيذارنشانه گ

  

تمامي آنها داراي يك پيشوند هستند كـه  . احتماال متوجه شده ايد كه كنترل هايي كه تا كنون ايجاد كرده ايم، ساختار نام جالبي دارند    

 را تشخيص اين كار باعث مي شود كه هنگام كد نويسي به راحتي نوع كنترلي كه با آن كار مي كنيد             . نوع كنترل را مشخص مي كند     
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. txt يـا  lbl است، بـدون هـيچ پيـشوندي از قبيـل     Nameمثالً فرض كنيد در برنامه خود يك كنترل داريد كه نام آن         . دهيد

است كه نام را از كاربر دريافت مي كنـد يـا يـك              ) TextBox(چطور مي خواهيد تشخيص دهيد كه اين كنترل، يك كادر متني            

 قبلـي، كنتـرل ليبـل را      "امتحـان كنيـد   "در فرم نمايش مي دهد؟ فـرض كنيـد كـه در بخـش               ليبل كه يك عبارت مربوط به نام را         

Name1    و كنترل TextBox   را Name2         اگر بعد از چند ماه مي .  نام گذاري مي كرديم، به اين ترتيب مسلماً گيج مي شديد

  خواستيد كد را تغيير دهيد، چطور ميتوانستيد كنترل ها را از هم تشخيص دهيد؟

مي كه با چند برنامه نويس به صورت گروهي كار مي كنيد، اين مورد كه، استيل و قالب برنامه را به صـورت ثابـت و مشخـصي                 هنگا

يكي از عمومي ترين ساختارهاي نام براي كنترل ها در برنامه نويسي به هـر زبـاني، توسـط دكتـر چـارلز                       . نگه داريد مهم خواهد شد    

او پيشوند هاي كوتاهي را بـه وجـود   .  كار ميكرد  XPARC1ستنش به مايكروسافت براي شركت      سيموني به وجود آمد كه قبل از پيو       

آورده بود كه برنامه نويسان با استفاده از آنها مي توانستند به راحتي تشخيص دهند كه هر متغيير چـه نـوع داده اي را نگهـداري مـي      

نـشانه  "وند ها هم مقداري مانند يك زبان خـارجي مـي ماندنـد، نـام     به دليل اينكه دكتر سيموني اهل مجارستان بود و اين پيش         . كند

 به كار ميرفت،  ++C و   Cهمچنين به اين دليل كه سيستم معرفي شده براي زبانهاي           .  بر روي اين سيستم ماند     "گذاري مجارستاني 

 زير ليستي از پيشوندهايي اسـت كـه   جدول.  مي ناميم"نشانه گذاري مجارستاني تغيير يافته" C# 2005ما اين سيستم را در ويژوال  

  .به شما پيشنهاد مي كنم در اين كتاب از آنها استفاده كنيد

نشانه گذاري مجارستاني زماني كه در حال بررسي كد فرد ديگري هستيد و يا كدي كه خودتان چند ماه پيش نوشته ايد را مطالعه مي 

پيـشنهاد  . ورد، بهترين فايده استفاده از اين سيستم، ايجاد يكپارچگي در كد استاما گذشته از اين م. كنيد، بسيار كار را سريع مي كنند     

 به صورت استاندارد در آمده اند استفاده كنيد، اما اين كار C# 2005مي كنم از پيش فرض هايي كه به صورت غير رسمي در ويژوال  

تعدادي از اين پيش فرض ها به . نامگذاري پيروي كنيدمهم اين است كه در طول برنامه خود از يك قاعده خاص براي      . واجب نيست 

  .همراه نام كنترل مربوط به آن در جدول زير نمايش داده شده اند

  

  پيشوند  كنترل

 Button(  Btn(دكمه فرمان 

 ComboBox(  Cbo(جعبه تركيبي 

 CheckBox(  Chk(جعبه انتخاب 

 Label(  lbl(ليبل 

  ListBox(  lst(جعبه ليست 

  Menu(  mnu(ي منوي اصل

  RadioButton(  rdb(دكمه راديويي 

 PictureBox(  pic(جعبه تصوير 

 TextBox(  txt(جعبه متني 

  

  :شگر كديرايو

  

                     
1 Xerox Palo Alto Research Center 
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تـا  .  انجام دهـد ن را ايجاد كرده ايد، بايد مقداري كد به آن اضافه كنيد تا كارهاي مورد نظر را برايتا                 HelloUserحاال كه فرم    

فراهم كردن يك كارايي خاص براي اين كنترل ها به وسيله      . ردن يك كنترل به فرم تا چه حد ساده است         كنون ديده ايد كه اضافه ك     

براي اضافه كردن كد به كنترل مورد بحث، فقط كافي است كـه روي آن             . كد نيز، زياد سخت تر از اضافه كردن كنترل به فرم نيست           

  . نشان داده شده است باز مي شود16-1ور كه در شكل با اين كار، صفحه ويرايشگر كد همانط. دوبار كليك كنيد

  

  
  16-1شكل 

  

حاال در محيط ويژوال استوديو به دو پنجره . دقت كنيد كه يك لبه ديگر به لبه هاي باالي صفحه اصلي در ويژوال استوديو اضافه شد

Design   و Code  ت براي طراحي ظاهر و رابط كاربري برنامه بايد از قسم.  دسترسي داريدDesign    و بـراي نوشـتن كـد ،

 براي كد مربوط به يك فرم، يك فايل مجزا ايجـاد    2005توجه كنيد كه ويژوال استوديو      .  استفاده كنيد  Codeبرنامه بايد از قسمت     

 HelloUser.Designer.csقسمتهاي بصري و قسمتهايي كه به ظاهر فرم مربوط هستند در فايلي به نام . مي كند

اين مـورد خـود يكـي از داليلـي اسـت كـه         .  قرار مي گيرند   HelloUser.csچگونگي عملكرد فرم در     و كدهاي مربوط به     

 مي توانيد ظاهر برنامه خـود را طراحـي   Designبا استفاده از قسمت .  مي شودC# 2005موجب راحتي برنامه نويسي با ويژوال       

  . كد مربوط به فرم را بنويسيدCodeكنيد، سپس با استفاده از قسمت 

به وسيله اين دو مي توانيد بـه سـرعت بـه            . قسمت مهم ديگر در پنجره مربوط به كد، دو جعبه تركيبي موجود در باالي صفحه است               

اشاره گر ماوس خود را بر روي جعبه تركيبي سمت چپ ببريد و مقـداري بـر روي                  . قسمتهاي مختلف فرم خود دسترسي داشته باشيد      

اگر اين ليست را بـاز كنيـد، ليـستي از تمـامي        .  است Typesو ميگويد كه اين كادر، مربوط به        راهنمايي ظاهر شده    . آن نگه داريد  

اگر اشاره گر ماوس خود را بر روي جعبه تركيبي سـمت راسـت ببريـد، راهنمـاي                  . كالسهاي موجود در فرم خود مشاهده خواهيد كرد       

 اين ليست را باز كنيـد، نـام تمـام توابـع و زيربرنامـه       اگر.  است Membersظاهر شده به شما مي گويد كه اين قسمت مربوط به            

اگر فرم جاري محتوي مقدار زيادي كد است، به وسيله ايـن            . هايي كه در كالس انتخاب شده در سمت چپ قرار دارند را خواهيد ديد             

  . قسمت ميتوانيد به راحتي بين توابع آن جا به جا شويد

  

  HelloUserاضافه كردن كد به برنامه : ديامتحان كن

  

 در پنجره اصلي كليـك كنيـد تـا بـار ديگـر قـسمت                Designبراي شروع اضافه كردن كد به برنامه، بر روي قسمت            )1

پنجره ي كد با كدي كه در زير نوشته شده اسـت بـاز مـي    .  دو بار كليك كنيد    OKسپس روي دكمه ي     . طراحي را ببينيد  
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.  اسـت Button براي كنترل Clickسته يا قالب رويداد  اين كد كه به صورت اتوماتيك نوشته شده است، پو         . شود

كنتـرل  اين كد به عنـوان      . در اين قسمت ميتوانيد كدي را وارد كنيد كه با هر بار كليك كردن روي اين كنترل اجرا شود                  

 :ددر فصلهاي بعد با اين موارد بيشتر آشنا خواهيم ش.  ناميده مي شود2دادير برنامه رويز و يا 1داديروكننده ي 

  
private  void  btnOK_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 
} 
 

در اصطالحات برنامه نويسي،    .  هستند #C نمونه اي از كلمات كليدي در        private و يا    voidدر كد باال كلمات     

 voidمه مثالً در اين جا، كل.  ميگويند كارهاي خاصي را انجام دهد#C كلماتي هستند كه به ويژوال 3يديكلمات كل

همـه ي كـدهايي كـه شـما در بـين خطـوط       .  مي گويد كه تابع تعريف شده هيچ مقداري را برنمي گرداند         #Cبه ويژوال   

در .  را تـشكيل مـي دهنـد       OKبنويسيد، تابع رويداد مربوط به دكمـه        ) {(و بسته شدن آن     ) }(مربوط به باز شدن آكوالد      

  . كردفصل سوم بيشتر در مورد اين مباحث گفتگو خواهيم

 ):در بين آكوالدها بنويسيد(حاال كدهاي مشخص شده در اين قسمت را در تابع وارد كنيد  )2

  
private  void  btnOK_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    //Display a message box greeting the user 
    MessageBox .Show( "Hello "  + txtName.Text +  
        "! Welcome to Visual C# 2005." ,  
        "Hello User Message" ); 
} 
 

 به علت كمبود جا در اين صفحه نمي توانيم تمام يك دستور را پشت سر هم بنويسيم، اما در محيط ويژوال استوديو، شما مـي                    :نكته

) ;(رگول ي نقطه و شود كه عالمت  ي تمام م  ي زمان ،ك خط كد  ي #Cژوال  يدر و . توانيد اين كدها را پشت سر هم بنويسيد       

 را وارد نكرده ايد نيز دسـتور را ادامـه           ;بنابراين ميتوانيد يك دستور را در چند خط بنويسيد و تا زماني كه كاراكتر               . ديايبعد از آن ب   

  .دهيد

  

ين موردي پيش  معموال هر جا كه چن    .  در طول كتاب، با قسمتهايي روبرو مي شويد كه بايد كدهايي را در برنامه خود وارد كنيد                 :نكته

كدهايي كه با رنگ پـيش زمينـه خاكـستري مـشخص مـي شـوند،                . بيايد، مكان دقيق وارد كردن كد را براي شما مشخص مي كنم           

  . كدهايي هستند كه بايد در برنامه وارد كنيد

  

ـ   Exit برگرديد و روي دكمـه       Designبعد از اينكه كد قسمت قبلي را وارد كرديد، مجددا به قسمت              )3 ك  دوبـار كلي

  .  وارد كنيدbtnExit_Clickكد مشخص شده در زير را در تابع . كنيد
 
private  void  btnExit_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 

                     
1 Event Handler 
2 Event Procedure 
3 Keywords 
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    //End the program and close the form 
    this .Close(); 
} 
 

يئ كـه در آن، در حـال    اسـت كـه بـه شـ    #C يك كلمه كليـدي در   this.  برايتان جديد است   thisاحتماال كلمه   

 اسـت، كلمـه   HelloUserدر اين جا چون كدهاي نوشته شـده مربـوط بـه فـرم      . كدنويسي هستيم، اشاره مي كند    

this به فرم HelloUserاشاره مي كند .  

ا ابتـد . ديد ساخته خودتان را مشاهده كنيتواني د، زمان تست كردن آن شده است و ميان رسي برنامه به پا يسيحاال كه كدنو   )4

 روي نـوار  Saveو يا با استفاده از كليد  File � Save HelloUser.cs يق منويبرنامه را از طر

  . ابزار، ذخيره كنيد

 در پـايين صـفحه، انجـام    Outputپنجـره  . كليـك كنيـد  ) مثلث سبز رنـگ ( بر روي نوار ابزار   Startروي دكمه    )5

 برنامه هيچ خطايي به وجود نيايد، اطالعات اين پنجره فقط اگر در وارد كردن كدهاي. فعاليتهاي زيادي را نمايش مي دهد

 .شامل اسم فايلهايي هستند كه براي اجراي برنامه بارگذاري مي شوند

شـود  ي  گفته ميل كردن به مرحله ايكامپا. برنامه شما است ليكامپادر اين مرحله، به اصطالح، ويژوال استوديو در حال      

 كه توسط شما نوشته شده است، كدي ساخته ميشود كه توسـط كـامپيوتر قابـل فهـم     C# 2005 ژواليكه در آن، از كد و   

 آن را اجرا مي كنـد و مـي توانيـد            2005بعد از اينكه كامپايل برنامه شما با موفقيت به پايان رسيد، ويژوال استوديو              . 1باشد

  .نتيجه كار خود را مشاهده كنيد

با هر خطايي در كد مواجه شود، آن را به عنوان يك وظيفه در پنجـره ي   C# 2005اگر در مرحله كامپايل كردن، ويژوال   

Task List با دوبار كليك كردن روي وظيفه مورد نظر در بخش . دهدي ش مينماTask List به قسمتي 

هيم  در مورد خطا يابي برنامه ها و اصالح آنها بيـشتر يـاد خـوا   11در فصل . از كد كه به آن مرتبط است، منتقل مي شويد      

  .گرفت

يـا  ( كليك كنيد OKيك نام را وارد كرده و روي كليد  . بعد از اينكه برنامه اجرا شد، صفحه اصلي آن نمايش داده مي شود             )6

 )17-1شكل ). ( را فشار دهيدAlt + Oكليدهاي 

  

  
                     

1 Compile –در اين مورد در فصل دوم بيشتر توضيح خواهيم داد .  
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  17-1شكل 

  

 داخـل فـرم   TextBox معروف است، نمايش داده خواهد شد و به شخصي كه نـام او در               1پنجره اي كه به كادر پيغام      )7

 )18-1شكل . (آمده است خوش آمد مي گويد

  

  
  18-1شكل 

  

برنامـه  .  بر روي فـرم كليـك كنيـد        Exit بستيد، روي دكمه     OKبعد از اينكه كادر پيغام را با كليك كردن روي دكمه             )8

  . برخواهيد گشتC# 2005بسته خواهد شد و شما به محيط ويژوال 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 فرم وارد شده است دريافت كـرده  TextBox وارد كرده ايد نام كاربري را كه در       OK براي دكمه    Clickويداد  كدي كه در ر   

  . نشان مي دهد18-1و آن را به عنوان بخشي از پيغام همانند شكل 

رنامه نويسي كه اين توضيح براي راهنمايي كردن ب. خط اولي كه در كد مربوط به اين رويداد نوشته شده است، فقط يك توضيح است         

. روي پروژه كار مي كند و يا كسي كه بعدها مي خواهد كد برنامه را بخواند نوشته مـي شـود و توسـط كـامپيوتر خوانـده نمـي شـود                         

مشخص مي شوند و هر متني كه بعد از اين دو كاراكتر وارد شود هنگام كامپايل ناديده گرفته مي ) //( با #Cتوضيحات در ويژوال  

  . ه با اضافه كردن توضيحات در فصل سوم بحث شده استدر رابط. شود

مـثال  . اين تابع پارامترهاي مختلفي را دريافت مي كند.  يك پيغام را در صفحه نمايش مي دهد    MessageBox.Showتابع  

قدار ثابت متني كه در رشته متني شما از اتصال دو م. در برنامه قبلي، يك رشته متني را به اين تابع فرستاديد تا در صفحه نمايش دهد

 مـي  #Cبراي اتصال چند رشته متني به يكديگر و ايجاد يك رشته طوالني در      . قرار گرفته بود تشكيل مي شد     ) "(عالمت نقل قول    

  . استفاده كنيد+توانيد همانند كاري كه براي جمع كردن اعداد انجام مي دهيد، از عالمت 

 Text را با مقـدار خاصـيت   " Hello"امه قبلي آمده است، ثابت رشته اي در حقيقت كدي كه بعد از خط توضيحات در برن

 را بـه رشـته   "Welcome to Visual C# 2005 !" جمع كرده و عبـارت  txtNameمربوط به كنترل 

فرستاده شده است، توسط تابع به عنوان متني كـه       MessageBox.Showپارامتر دومي كه به متد      . حاصل اضافه مي كند   

  .وار عنوان پنجره نمايش داده شود استفاده مي شودبايد در ن

اين كار هنگامي كه مي خواهيم يك دستور        . نكته ديگري كه در اين كد مهم است اين است كه يك دستور را در چند خط نوشته ايم                  

.  بعد از آن قرار گيرد;ر  يك دستور زماني تمام ميشود كه كاراكت    #Cهمانطور كه ذكر شد، در      . طوالني را وارد كنيم بسيار مفيد است      

  . تا زماني كه كامپايلر به اين كاراكتر برخورد نكرده باشد، تمام متن را به عنوان يك دستور در نظر مي گيرد

  
 

                     
1 MessageBox 
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private  void  btnOK_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    //Display a message box greeting the user 
    MessageBox .Show( "Hello "  + txtName.Text +  
        "! Welcome to Visual C# 2005." ,  
        "Hello User Message" ); 
} 
 

در آنجـا بـراي خـروج از برنامـه، بـه راحتـي كـد        .  بـود Exit بـراي دكمـه      Clickكد بعدي كه وارد كرديد، مربوط به رويداد         

this.Close()  شد، كلمه كليدي    همانطور كه قبال هم توضيح داده       .  را نوشتيدthis           به فرمي كـه هـم اكنـون در آن ،

 از فرم جاري، باعث مي شود كه فرم بسته شده و تمام منابعي كـه سيـستم در اختيـار آن قـرار     Closeمتد  . هستيم اشاره مي كند   

  .بسته مي شود) و در نتيجه برنامه(داده است آزاد شوند، بنابراين فرم 

  
private  void  btnExit_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    //End the program and close the form 
    this .Close(); 
} 
 

اما اصالً جاي نگرانـي نيـست، در فـصلهاي    . احتماالً قسمتهاي زيادي از نوشته هاي باال را متوجه نشده ايد و يا برايتان نامفهوم است   

  .د شدبعدي تمام اين موارد به تفصيل توضيح داده خواهن

  

  :استفاده از سيستم راهنماي ويژوال استوديو

  

به تدريج كه  .  به كار رفته است، نسخه ي ارتقا يافته ي نسخه هاي قبلي اين برنامه است               C# 2005سيستم راهنمايي كه در ويژوال      

در اينجا به طور مختصر ايـن  اما خوب است .  كنيد، با اين سيستم راهنما بيشتر آشنا خواهيد شد         C# 2005شروع به يادگيري ويژوال     

  .سيستم را بررسي كنيم تا بتوانيد سريعتر اطالعات مورد نياز خود را در آن پيدا كنيد

  .  نمايش داده شده اند19-1در شكل  Help ي منوينه هايگز

ل اين موضـوع هـم   دلي.  ديگر برنامه هاي ويندوزي گزينه هاي بيشتري داردHelpهمانطور كه مي بينيد، اين منو نسبت به منوي  

.  از حفظ باشند   NET.افراد كمي هستند كه بيشتر موارد مورد نياز خود را در            . حجم زياد مستنداتي است كه در اين برنامه وجود دارد         

اما خوشبختانه نيازي به حفظ بودن آنها نيست، چون مي توانيد به راحتي و به سرعت به سيستم راهنمـاي ويـژوال اسـتوديو مراجعـه                          

  . كنيد

 را از Dynamic Helpوقتي شما گزينه . يكي از امكانات جالب راهنماي ويژوال استوديو، سيستم راهنماي ديناميك آن است

 انتخاب مي كنيد، پنجره مربوط به راهنماي ديناميك باز مي شود و ليستي از موضوعات مرتبط با كاري كـه در حـال                Helpمنوي  

 Help � Dynamic Helpپنجره راهنماي ديناميك از طريـق انتخـاب   . دانجام آن هستيد را به شما نمايش مي ده

 در محـيط  Properties در كنار پنجـره ي  Dynamic Helpبا انتخاب آن پنجره . در نوار منو قابل دسترسي است

  . ويژوال استوديو نمايش داده خواهد شد
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  19-1شكل 

  

اي كـه در برنامـه ي   TextBoxبـراي مثـال   ( هـستيد  TextBoxمثالً، فرض مي كنيم كه شما در حال كار با يك كنتـرل             

Hello Userكافي است كه در فرم و يا در قسمت كـد،  . و مي خواهيد مقداري اطالعات راجع به آن كسب كنيد)  قرار داديم

TextBox20-1شكل . ( را انتخاب كنيد تا تمام موضوعات مرتبط با آن را در پنجره راهنماي ديناميك مشاهده كنيد(  

همانند ديگر برنامه هاي وينـدوزي عمـل        ) Index و   Help) Serach  ،Contentگزينه هاي ديگر موجود در منوي       

 در اين منو، ليستي از موارد موجود در راهنماي ويژوال اسـتوديو كـه در آن كارهـاي عمـومي دسـته      How Do Iگزينه . ميكنند

  .بندي شده اند را نمايش مي دهد

  

  
  21-1شكل 
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  :خالصه

  

مقداري محيط ويژوال اسـتوديو را بررسـي   .  سخت نيستC# 2005خوشبختانه تا كنون متوجه شده ايد كه برنامه نويسي با ويژوال            

ديديد كـه جعبـه ابـزار مـي     . كرده ايد و ديده ايد كه اين محيط چگونه به شما كمك مي كند تا به سرعت يك برنامه را طراحي كنيد            

 مي توانيد خاصيت Propertiesبه كمك پنجره .  و سريع رابطهاي كاربري كمك بسياري كندتواند به شما در طراحي راحت   

 Solutionبـه كمـك پنجـره    . هاي كنترل هـاي فـرم خـود را بـه راحتـي تغييـر داده و بـه صـورت دلخـواه تنظـيم كنيـد           

Explorer             در ايـن بخـش مقـداري كـد          حتـي .  توانستيد نماي درختي تمام فايلهاي تشكيل دهنده ي پروژه را مشاهده كنيـد 

  . نوشتيد

 #Cقبـل از اينكـه زيـاد وارد ويـژوال     . در فصلهاي بعدي با جزييات بيشتري درگير مي شويد و بيشتر به كد نويسي عادت مي كنيـد            

  . را معرفي خواهيم كردNET. بشويم، در فصل بعد چارچوب 2005

  : در پايان فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 IDEسعه مجتمع ويژوال استوديو يا محيط تو �

 اضافه كردن كنترل به فرم در حالت طراحي �

 تنظيم خاصيتهاي كنترل هاي روي فرم �

 اضافه كردن كد به كنترل ها در پنجره ي كد �

  

  :نيتمر

  

ر با فشار داده شدن دكمه توسط كاربر، متني كه د.  باشد Button و يك    TextBoxبرنامه اي بنويسيد كه شامل يك كنترل        

TextBoxنوشته شده است در يك كادر پيغام نمايش داده شود .  

  

  .  آورده شده است5ي مه ي در ضم، در انتهاي كتابها نيگر تمرين و دين تمريپاسخ ا :نكته

 
 



 ٤٤

   #C و ارتباط آن با NET.چارچوب : فصل دوم
  

اما بهتر است قبل از اينكه درگير برنامه نويسي         . م و محيط ويژوال استوديو آشنا شدي      #Cدر فصل قبل مقداري با زبان برنامه نويسي         

  .  صحبت كنيم#C و ارتباط آن با ويژوال استوديو و NET1.با اين زبان و كار با اين محيط شويم، مقداري در رابطه با چارچوب 

رتباط آنها را با يكديگر  خواهيم داشت و بعد از معرفي اجزاي آن سعي مي كنيم ا  NET.در اين فصل ابتدا نگاهي كلي به تكنولوژي         

 هنوز يك تكنولوژي جديد محسوب مي شود و داراي مباحث فني زيادي است كه فراگيري آنهـا در ابتـدا كمـي       NET.. شرح دهيم 

 يك چارچوب يا فريم ورك است و يك فريم ورك، راه و NET.مشكل بودن آن نيز به اين علت است كه   . مشكل به نظر مي رسد    

 NET.در طول اين فصل سعي مي كنيم مفاهيم جديد ارائه شده در       . طراحي و توسعه نرم افزار ارائه مي دهد       روش جديدي را براي     

  .را به طور خالصه و اجمالي بررسي كنيم

  :در اين فصل

  

  چيست؟NET.چارچوب  �

  چگونه كار مي كند و چه چيزي باعث شده است كه به يك فريم ورك پرطرفدار تبديل شود؟NET.چارچوب  �

  چه برنامه هايي را مي توان نوشت؟#Cزبان با  �

  

   چيست؟NET.چارچوب 

  

  . قبل از هر چيز بهتر است كه تعريف دقيقي از كلمات فريم ورك يا چارچوب و همچنين پلتفرم ارائه دهيم

  

وسـعه   يك پلتفرم جديد است كه توسط مايكروسافت براي طراحي و ت           NET.چارچوب  ":  مي توانيم بگوييم كه    NET.در تعريف   

  ".نرم افزار ايجاد شده است

. نكته جالبي كه در اين تعريف وجود دارد ابهام زيادي است كه در اين تعريف به كار برده ام، اما براي اين كار دليل خـوبي وجـود دارد       

مايكروسـافت   اگرچـه  ".طراحي و توسعه نرم افزار بـراي سيـستم عامـل وينـدوز    "براي شروع، توجه كنيد كه در اين تعريف نگفته ام      

 را براي اجرا بر روي سيستم عامل ويندوز منتشر كرده است، بـه زودي نـسخه هـاي ديگـري از ايـن چـارچوب را           NET.چارچوب  

مونـو  .  اسـت 2يكي از اين نسخه هـا مونـو  . مشاهده خواهيد كرد كه بر روي سيستم عامل هاي ديگر مانند لينوكس نيز اجرا مي شوند  

كه براي سيستم عامل هاي گونـاگوني ماننـد         )  نيز هست  #Cكه شامل يك كامپايلر     ( است   NET. يك نسخه متن باز از چارچوب     

پروژه هاي بسيار ديگري مشابه مونو در حال اجرا هستند كه ممكن اسـت           . نسخه هاي مختلف لينوكس و مكينتاش منتشر شده است        

 توانيـد بـا اسـتفاده از نـسخه فـشرده ايـن چـارچوب بـه نـام           به عـالوه مـي    . هنگام انتشار اين كتاب در اختيار شما قرار گرفته باشند         

Microsoft .NET Compact Framework كه زير مجموعه اي از چارچوب .NET  است براي وسـايل 

با اين چارچوب در فصل بيست و دوم بيشتر آشنا خـواهيم  ( و يا موبايل ها نيز برنامه بنويسيد       3هوشمند مانند دستيار ديجيتال شخصي    

  ).شد

 آورده شده است دقت كنيد، مشاهده مي كنيد كه اين تعريف محدود به نوع خاصـي  NET.گر به تعريفي كه در باال براي چارچوب     ا

 نوشت هيچ محدوديتي وجود ندارد كه بخواهيم آن را NET.در حقيقت در مورد نوع برنامه هايي كه مي توان با         . از برنامه ها نيست   

                     
1 .NET Framework  
2 Mono 
3 Personal Digital Assistant (PDA) 



 ٤٥

توانيد براي طراحي برنامه هاي تحت ويندوز، برنامه هاي تحت وب، سرويسهاي مبتني بـر وب و    مي   NET.از چارچوب   . ذكر كنيم 

  . استفاده كنيد... 

شما مي توانيـد برنامـه خودتـان را بـه هـر      .  يك چارچوب كلي است و محدود به زبان برنامه نويسي خاصي نيست  NET.چارچوب  

 را بررسي مي كنيم، اما عالوه بر اين زبان مي توانيد از زبانهـايي               #Cيسي به زبان    در اين كتاب برنامه نو    . زباني كه بخواهيد بنويسيد   

بـراي هـر كـدام از ايـن زبانهـا يـك             .   نيز استفاده كنيـد    COBOL، ويژوال بيسيك، جاوا و حتي زبانهاي قديمي مانند          ++Cمانند  

شته شده به اين زبانها نه تنهـا مـي تواننـد بـا چـارچوب         به وسيله اين كامپايلر، برنامه هاي نو      .  ارائه مي شود   NET.كامپايلر خاص   

.NET               ارتباط داشته باشند، بلكه مي توانند با برنامه هاي زبانهاي ديگر كه تحت .NET       نوشته شده اند نيز ارتباط داشـته باشـند  .

ه زبان ويـژوال بيـسيك نوشـته         نوشته شده است به راحتي مي تواند از كدي استفاده كند كه ب             #Cبراي مثال يك برنامه كه به زبان        

  .شده است و يا برعكس

اين تنـوع يكـي از داليلـي اسـت كـه باعـث مـي شـود         .  را نشان مي دهندNET.مواردي كه تا كنون گفتيم سطح باالي تنوع در   

  . چنين دورنماي جذابي داشته باشدNET.چارچوب 

ه نويسي مانند برنامه نويسي تحت ويندوز، يك نوع برنامه  يك زبان برنامه نويسي، يك مدل برنامNET.پس دقت داشته باشيد كه 

 يـك روش بـراي      NET.بلكه  . نويسي براي سيستم عاملي خاص مانند برنامه نويسي تحت ويندوز و يا مواردي از اين قبيل نيست                

ي كه در باال ذكـر شـد       طراحي و توسعه ي نرم افزار است كه به وسيله ي مايكروسافت معرفي شده است و مي تواند در تمامي موارد                    

  .مورد استفاده قرار گيرد

  

   از چه اجزايي تشكيل شده است؟NET.چارچوب 

  

.  كتابخانه كالس عظيم آن است كه مـي توانيـد از آن در برنامـه هـاي خـود اسـتفاده كنيـد                       NET.يكي از اجراي اصلي چارچوب      

بـراي مثـال يـك    . ور مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد       يك مجموعه از توابع و كالسها است كه براي انجام ام           1كتابخانه كالس 

ايـن  . اسـت ... كتابخانه كالس، شامل توابعي براي كنترل ورودي و خروجي، استفاده از امكانات چاپ، كار با انواع مختلف شبكه ها و                     

 گـروه هـا و يـا فـضاي نامهـاي             بـه  NET.، در   2توابع و كالسها كه با استفاده از تكنيكهاي برنامه نويسي شيئ گرا نوشته شده اند              

  . بيشتر آشنا خواهيم شد9با مفهوم فضاي نام در فصل . مختلفي دسته بندي مي شوند

براي مثال يكي از اين فـضاي نامهـا   . در نوشتن يك برنامه، مي توانيد هر كدام از فضاي نامها را كه نياز داشتيد به برنامه اضافه كنيد            

 كار مي رود، يكي ديگر براي برنامه نويسي شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد، فضاي نام ديگـري          براي برنامه نويسي تحت ويندوز به     

بعضي از اين فضاي نامها خود به فضاي نامهاي كوچكتري تقسيم مي شوند كـه بـراي   . براي برنامه نويسي تحت وب به كار مي رود        

م برنامه نويسي تحت وب شامل يك فضاي نام كوچكتر است كـه  براي مثال فضاي نا. كاربرد خاصي در آن قسمت استفاده مي شوند   

  .براي نوشتن سرويسهاي تحت وب به كار مي رود

براي مثال يك دسـتيار  . بايد توجه داشته باشيد كه تمام سيستم عامل ها، همه توابع موجود در اين فضاي نامها را پشتيباني نمي كنند           

شتيباني مي كند، اما يك سري از توابع كه در ايـن وسـايل كـاربردي نـدارد بـه                     پ NET.ديجيتال شخصي از توابع اصلي چارچوب       

  .وسيله آنها پشتيباني نمي شود

نـوع هـاي داده اي بـراي نگهـداري     . ، يك سري نوع هاي داده اي ابتـدايي را تعريـف مـي كنـد    NET.بخش ديگري از چارچوب    

 تعريـف مـي     NET.نوع هاي داده اي كه در ايـن قـسمت از            . گيرنداطالعات يك برنامه در طول اجراي آن مورد استفاده قرار مي            

نوع هاي داده اي پيـشرفته تـري كـه در زبانهـاي             ). " بيتي 32عدد صحيح عالمت دار     "مانند  (شوند به صورت بسيار پايه اي هستند        

 نوع هاي داده اي تعريف شـده         و يا ويژوال بيسيك وجود دارند بايد بر اساس يكي از اين            #C مانند   NET.برنامه نويسي مبتني بر     

                     
1 Class Library 

  .د شد آشنا خواهي10 و 9با اين تكنيك ها در فصول  2
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 NET.اين مورد باعث هماهنگي بين زبانهاي برنامه نويسي مي شـود كـه از چـارچوب                 .  باشند NET.در اين قسمت از چارچوب      

با نوع هـاي    .  ناميده مي شود   CTS1، سيستم نوع داده اي عمومي و يا به اختصار           NET.اين قسمت از چارچوب     . استفاده مي كنند  

  .فصل بعد بيشتر آشنا خواهيم شدداده اي در 

.  اسـت  CLR2 شامل بخشي به نام زبان عمومي زمان اجرا و يا به اختصار              NET.عالوه بر كتابخانه كالسي كه ذكر شد، چارچوب         

مسئول كنترل و مديريت اجراي تمـام برنامـه هـايي           ) كه مهمترين بخش آن نيز محسوب مي شود        (NET.اين بخش از چارچوب     

  . 3 نوشته شده اندNET.تفاده از كتابخانه كالس است كه با اس

  

   برنامه بنويسيم؟NET.چگونه با استفاده از چارچوب 

  

 پشتيباني مـي شـوند، بـا    NET. به معني نوشتن كد به هر كدام از زبانهايي كه توسط    NET.نوشتن برنامه با استفاده از چارچوب       

) IDE(تم در طول اين كتاب از محيط طراحي مجتمـع ويـژوال اسـتوديو             همانطور كه گف  .  است NET.استفاده از كتابخانه كالس     

مزيت استفاده از اين محيط اين است كه مي توانيد بـه راحتـي از ويژگيهـايي كـه در              . براي طراحي و برنامه نويسي استفاده مي كنيم       

مه ها در طول اين كتاب استفاده مـي  كدي كه شما براي نوشتن برنا  .  معرفي كرديم استفاده كنيد    NET.بخشهاي قبلي از چارچوب     

 و همچنين از يك سري ويژگي هـا و ابزارهـايي كـه محـيط     NET. است، اما در طول برنامه ها از چارچوب #Cكنيد كالً به زبان    

  .ويژوال استوديو در اختيار ما قرار مي دهد استفاده خواهيم كرد

به اين كـد،  . د به كدي تبديل شود كه براي سيستم عامل قابل فهم باشد     نوشته شده است قبل از اجرا باي       #Cيك برنامه كه به زبان      

 كردن مي گوينـد و  ليكامپاتبديل يك كد از هر زباني به كد محلي كه براي سيستم عامل قابل فهم باشد را                .  مي گويند  4كد محلي 

  .  تشكيل شده است اين بخش از دو مرحلهNET.در چارچوب .  انجام مي شودلريكامپاعملي است كه به وسيله 

  

MSIL و JIT:  

  

 استفاده شده است را كامپايل مـي كنيـد، بالفاصـله كـد     NET.هنگامي كه برنامه اي كه در آن از توابع موجود در كتابخانه كالس     

يا بـه  در عوض كد شما به زباني به نام زبان سطح مياني مايكروسافت و      . قابل فهم براي سيستم عامل و يا كد محلي توليد نمي شود           

بـه عبـارت   .  نيز نيـست #Cاين كد براي سيستم عامل خاصي نيست و همچنين منحصر به زبان          .  تبديل مي شود   MSIL5اختصار  

كـدهاي زبانهـاي ديگـري كـه از چـارچوب           ). و البته بايد تبديل شـوند     ( تبديل شود    MSILديگر كد زبانهاي ديگر نيز مي تواند به         

.NET      هنگام كامپايل ابتدا به زبان      ) يژوال بيسيك مانند و ( استفاده مي كنند نيزMSIL   هنگام استفاده از ويژوال    .  تبديل مي شوند

  .استوديو براي نوشتن برنامه، اين مرحله از كامپايل توسط ويژوال استوديو انجام مي شود

-Just-In ي كامپـايلر  اين مرحله وظيفه. اما براي اجراي يك برنامه توسط سيستم عامل يك مرحله ديگر نيز مورد نياز است          

Time     و يا به اختصار JITاين كامپايلر كد .  استلري كامپاMSIL يك برنامه را دريافت كرده و آن را به كدي تبديل مي كند 

.  انجام شد، سيستم عامل مي تواند برنامه را اجرا كنـد JITبعد از اينكه اين تبديل توسط . كه به وسيله سيستم عامل قابل اجرا باشد   

                     
1 Common Type System 
2 Common Language Runtime 

البته مطالعه ي مطالب آن ضميمه ممكـن اسـت بـراي بـار اول مقـداري              .  مورد بررسي قرار گرفته اند     2اين مفاهيم به تفصيل و با ذكر جزئيات، در ضميمه ي             3

  .مشكل به نظر برسد
4 Native Code 
5 Microsoft Intermediate Language 
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 فقط هنگامي به زبان محلي MSIL كدهاي زبان    (Just-In-Time)نطور كه از اسم اين قسمت نيز مشخص است          هما

  . قابل فهم براي سيستم عامل تبديل مي شوند، كه بخواهند اجرا شوند

ر نـسخه از سيـستم    در گذشته براي اينكه بتوانيد برنامه خود را بر روي سيستم عامل هاي مختلف اجرا كنيد نياز داشتيد كه بـراي هـ                      

زيرا براي هر نوع پردازنده و .  نيازي به اين كار نيستNET.اما در چارچوب . عامل، آن كد را يك مرتبه به طور كامل كامپايل كنيد  

 موجود در آن JITبرنامه شما در هر سيستم عاملي كه اجرا شود، كامپايلر .  وجود داردJITنيز هر نوع سيستم عامل يك نسخه از     

 برنامه ي شما را كه مستقل از سيستم عامل و نوع پردازنده است دريافت كرده و كد محلي مناسبي توليـد  MSIL عامل، كد    سيستم

  . مي كنند كه براي سيستم عامل قابل فهم باشد

ـ       . فايده استفاده از اين روش در اين است كه وظيفه برنامه نويس را به شدت كاهش مي دهد                  ه عنـوان   در حقيقت مي توان گفت كه ب

برنامه نويس، هنگام نوشتن كد مي توانيد سيستم عاملي كه قرار است برنامه روي آن اجرا شود را فراموش كـرده و فكـر خـود را بـر                             

  .روي كد و منطق برنامه متمركز كنيد

  

  :اسمبلي ها

  

فايلهاي اسـمبلي   . ذخيره مي شوند   1ياسمبل توليد شده در فايلهايي به نام        MSILهنگامي كه يك برنامه را كامپايل مي كنيد، كد          

ايـن گونـه فايلهـا داراي    (مي توانند شامل برنامه هايي باشند كه بدون نياز به برنامه اي ديگر بتوانند بر روي سيستم عامل اجرا شوند              

ونـه فايلهـا داراي     ايـن گ  (و يا شامل كتابخانه هايي از كالسها و توابع براي استفاده در ديگر برنامه ها باشند                 )  هستند exe.پسوند  

  ). هستندdll.پسوند 

و ) اطالعاتي راجع به اطالعـات ذخيـره شـده در فايـل اسـمبلي              (2اطالعات متا ، شامل   MSILفايلهاي اسمبلي عالوه بر كدهاي      

 استفاده مي شـوند، هماننـد فايلهـاي صـوتي و يـا فايلهـاي       MSILاطالعات اضافي كه به وسيله كدهاي     (همچنين منابع اختياري    

بـه  . اطالعات متا باعث مي شوند كه يك فايل اسمبلي بتواند اطالعات داخل خود را به طور كامل توصيف كند                  . نيز هستند ) يريتصو

بـه  . عبارت ديگر براي استفاده از يك اسمبلي به هيچ اطالعات و يا كارهاي اضافي مانند ثبت آن در رجيستري سيستم نيازي نداريـد             

  .ماً هنگام كار با اين نوع فايلها در محيطهاي ديگر به وجود مي آمد نيز جلوگيري مي شوداين ترتيب از مشكالتي كه عمو

يكي ديگر از خاصيتهاي اين مورد در اين است كه توزيع يك نرم افزار به سادگي كپي كردن تمام فايلهاي آن بر روي كامپيوتر مقصد 

 ديگري نياز نيست، مي توانيد به سادگي فولـدر حـاوي برنامـه را بـر         به علت اينكه براي اجراي يك فايل اسمبلي به هيچ مورد          . است

بـا فـرض   (روي كامپيوتر مقصد كپي كنيد و سپس با كليك كردن بر روي فايل اجرايي آن، برنامه را اجرا كنيد و از آن استفاده كنيـد                   

 چگونگي توزيـع يـك نـرم افـزار در           در مورد ).  است، قبال در آن كامپيوتر نصب شده باشد        NET. كه مهمترين بخش     CLRاينكه  

  .فصل بيست و يكم بيشتر صحبت خواهيم كرد

براي اين كار الزم نيـست  . ، در چند برنامه استفاده كنيدDLLالبته ممكن است در بعضي مواقع بخواهيد از توابع موجود در يك فايل            

بلكه مي توانيد آن را يك بار در يك مكـان مـشخص   .  دهيدفايل مذكور را در فولدر تمام برنامه هايي كه از آن استفاده مي كنند قرار   

 اين مكان مشخص كه بـراي قـرار   NET.در چارچوب . قرار دهيد و سپس تمام برنامه هاي كه به آن نياز دارند، از آن استفاده كنند           

بـراي  .  نـام دارد GAC و يا Global Assembly Cacheگرفتن فايلهاي اسمبلي عمومي در نظر گرفته شده است، 

 كپي GACاينكه يك فايل اسمبلي را در اين قسمت قرار دهيد، كافي است به سادگي فايل مورد نظر را در فولدر مشخص شده براي     

  .كنيد، زيرا برنامه ها مي توانند عالوه بر اسمبلي هاي خود به همه اسمبلي هاي موجود در اين فولدر نيز دسترسي داشته باشند

  

                     
  .مفهوم اسمبلي در اين كتاب كامال با زبان برنامه نويسي اسمبلي تفاوت دارد 1

2 Metadata 
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  :كدهاي مديريت شده

  

 بـه  JIT تبديل مي شود، سپس اين كد قبل از اجرا به وسـيله  MSILانطور كه گفتم برنامه ي شما هنگام كامپايل ابتدا به كد          هم

 است، امـا وظـايف   CLRتمام اين قسمتها بخشي از وظايف . كد محلي تبديل شده و كد محلي به وسيله سيستم عامل اجرا مي شود  

CLR      ه اي كه به وسيله      برنام.  به اين موارد ختم نمي شود.NET          نوشته شده است در طول زمان اجرا توسط CLR    مديريت مـي 

 مسئول كنترل امنيت آنها، مديريت حافظه برنامه ها،   NET  ،CLR.به عبارت ديگر در طول اجراي برنامه هاي نوشته شده با            . شود

 نوشته شده اند، برنامه هاي مـديريت  NET.ايي كه با به همين دليل به برنامه ه . است... كنترل بخشهاي خطا يابي در برنامه ها و         

 معـروف هـستند و   1 اجرا نمي شوند بـه برنامـه هـاي مـديريت نـشده             CLRدر مقابل، برنامه هايي كه تحت كنترل        . شده مي گويند  

عي استفاده مي شود از كدهاي مديريت نشده بيشتر در مواق .  مي توانند چنين برنامه هايي را توليد كنند        ++Cزبانهاي مشخصي مانند    

 نمـي   #Cالبته با استفاده از زبان      . كه قابليت استفاده از كدهاي مديريت شده نباشد، همانند فراخواني توابع سطح پايين سيستم عامل              

  .  اجرا مي شوندCLR تحت كنترل #Cتوان كدهاي مديريت نشده توليد كرد و تمام كدهاي توليد شده به وسيله كامپايلر 

  

  :NET.ظه در مديريت حاف

  

يكي از مهمترين ويژگيهاي كدهاي مديريت شده، بخش مديريت حافظه در اين نوع كـدها اسـت كـه بـه وسـيله سيـستمي بـه نـام          

Garbage Collection و يا به اختصار GCچارچوب .  انجام مي شود.NET    با استفاده از اين سيـستم مـي توانـد 

در . مه اختصاص داده مي شود، با پايان برنامـه بـه طـور كامـل بازيـابي مـي شـود              اطمينان حاصل كند كه حافظه اي كه به يك برنا         

، اين مورد به وسيله برنامه نويس كنترل مي شد و امكان داشت كه با يك اشـتباه كوچـك در                     NET.زبانهاي برنامه نويسي قبل از      

اين گونه مشكالت باعث كاهش . مبود حافظه مواجه شودكد برنامه، مقدار زيادي از فضاي حافظه غير قابل استفاده بماند و برنامه با ك 

  .سرعت برنامه ها و حتي در بعضي شرايط باعث توقف سيستم مي شد

 به اين صورت است كه در زمانهاي مشخصي به بررسـي حافظـه مـي پـردازد و داده هـايي را كـه ديگـر          NET. در   GCنحوه كار   

 در فاصله هاي زماني ثابت صورت نمي گيرد بلكـه ممكـن   GCرسي حافظه توسط البته بر. استفاده نمي شوند از حافظه پاك مي كند      

  . 2است در شرايطي در هر ثانيه چندين هزار بار اجرا شود و در شرايط ديگر در هر چند ثانيه يك بار اجرا شود

  

 NET.مراحل اجراي برنامه در 

  

  :در قسمتهاي قبلي توضيح داده شد جمع بندي مي كنيم را كه NET.قبل از ادامه، مراحل الزم براي ايجاد يك برنامه با 

  

  ):1-2شكل ( نوشته مي شود #C مانند NET.كد برنامه به وسيله يكي از زبانهاي سازگار با  )1

  

                     
1 Unmanaged Code 

  . مراجعه كنيد4 به ضميمه ي NET.براي آشنايي بيشتر با سيستم مديريت حافظه در  2
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  1-1شكل 

  

  ):2-2شكل ( كامپايل مي شود و سپس در يك فايل اسمبلي ذخيره مي شود MSILاين كد به زبان  )2

  

  
  2-2شكل 

  

چه خود فايل اجرايي باشد و به تنهايي اجرا شود، چه يك فايل حاوي توابع مورد استفاده (د اجرا شود هنگامي كه كد بخواه )3

ايـن كامپـايلر   . ابتدا بايد به وسيله يك كامپايلر ديگر به كد محلي تبديل شود ) باشد و به وسيله ديگر برنامه ها احضار شود        

JIT 3-2شكل ( نام دارد:(  

  

  
  3-2شكل 
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 نوشته شده اند، تحت     NET. به همراه ديگر برنامه هاي در حال اجرا كه به وسيله             JIT شده به وسيله     كد محلي توليد   )4

  ):4-2شكل ( به اجرا در مي آيد CLRكنترل 

  

  
  4-2شكل 

  

  :لينك دادن

  

 تبـديل   MSIL يك برنامه كه در اولين مرحله به زبـان           #Cكد  . در تكميل گفته هاي قبلي، فقط يك بخش ديگر باقي مانده است           

مي شود حتماً نبايد در يك فايل باشد، بلكه مي توانيم برنامه را در چندين فايل سورس كد قرار دهيم و سپس آنهـا را در يـك فايـل                     

فايده اين روش در ايـن اسـت كـه    . به اين عمل لينك كردن گفته مي شود كه در برنامه ها كاربرد زيادي دارد. اسمبلي كامپايل كنيم  

براي مثال مي توانيد سورس يك برنامه را . نامه نويس كار با چند فايل كوچك راحت تر از كار با يك فايل بزرگ استمعموال براي بر

به اين ترتيب در مواقـع مـورد نيـاز، پيـدا     . به چندين فايل مجزا تقسيم كنيد و سپس به طور جداگانه بر روي هر يك از آنها كار كنيد                 

  .راحت تر خواهد شدكردن قسمت خاصي از كد نيز بسيار 

به اين . يكي ديگر از قابليتهاي اين روش در اين است كه گروههاي برنامه نويسي مي توانند يك برنامه را به چند قسمت تقسيم كنند   

ترتيب هر كدام از برنامه نويسان مي توانند بر روي يك قسمت خاص كار كند بدون اينكه در مورد نحوه پيـشرفت قـسمتهاي ديگـر                          

  .اشندنگران ب

  

C#چيست؟   

  

 يكي از زبانهاي برنامه نويسي است كه به وسيله آن مي توان برنامه هايي با قابليـت  #Cهمانطور كه در قسمتهاي قبلي نيز ذكر شد         

 است كه به وسيله ++C و C در حقيقت نسخه كامل شده ي زبانهاي برنامه نويسي #Cزبان .  توليد كردNET CLR.اجرا در 

با توجه به جديد بودن اين زبان برنامـه نويـسي، در ايجـاد آن سـعي        .  به وجود آمده است    NET. كار با چارچوب     مايكروسافت براي 

  . شده است كه از ويژگيهاي خوب زبانهاي برنامه نويسي ديگر الهام گرفته شود و نيز كاستي هاي آن زبانها برطرف شود
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ـ       #Cايجاد يك برنامه در محيط        زبـان  #Cعـالوه بـر ايـن سـادگي،      .  اسـت  ++Cك برنامـه در محـيط        بسيار راحت تر از ايجاد ي

بعضي از .  هم مي توان انجام داد#C امكان پذير است در ++Cقدرتمندي نيز محسوب مي شود به نحوي كه اغلب كارهايي كه در   

ه و نيز تغيير آن، باعث  هستند، همانند قابليت دسترسي مستقيم به حافظ++C كه هم سطح با ويژگيهاي پيشرفته در   #Cويژگيهاي  

استفاده از اين تكنيك هاي پيشرفته ي برنامه نويسي، عموماً . مي شوند كه كدهاي يك برنامه به عنوان كد نا امن در نظر گرفته شود       

خطرناك هستند زيرا ممكن است باعث شوند قسمتهاي مهم حافظه كه اطالعات سيستم عامل در آن قرار دارد بـه طـور نـا خواسـته              

  .به همين دليل اين مباحث در اين كتاب مورد بررسي قرار نمي گيرند. ير كند و سيستم متوقف شودتغي

 #Cعلت اين طوالني تر بودن كدها به خاطر اين است كه .  هستند++C طوالني تر از كدهاي زبان #Cبعضي مواقع كدهاي زبان    

ي اين اسـت كـه هنگـامي كـه نـوع داده اي يـك متغييـر        در اصطالح اين لغت به معن     .  است 1امن-نوع يك زبان    ++Cبر خالف   

عـالوه بـر ايـن مـورد يـك سـري       . 2مشخص شد، آن متغيير نمي تواند به يك نوع داده اي ديگر كه به آن مرتبط نيست تبديل شود         

 طوالني تـر  #Cمحدوديتهاي ديگر نيز هنگام تبديل يك نوع داده اي به نوع داده اي ديگر نيز وجود دارد كه باعث مي شود كدهاي         

  .  از پايداري بيشتري برخوردارند و نيز خطا يابي در آنها ساده تر است#C شوند، اما در مقابل كدهاي ++Cاز كدهاي 

 ايجاد شده است، اما به نظـر مـن مطمئنـاً            NET. فقط يكي از زبانهاي برنامه نويسي است كه براي طراحي برنامه تحت              #Cالبته  

 ايجـاد شـده   NET. از پايه براي استفاده در محـيط  #Cيكي از داليل اين امر اين است كه زبان       .  است بهترين زبان براي اين كار    

 از اين زبان استفاده مي Mono به سيستم عامل هاي ديگر است، مانند NET.است و معموالً در پروژه هايي كه در رابطه با انتقال    

 بيسيك، براي اينكه شباهت با نسلهاي قبلي خود را حفظ كنند، يكـسري از   زبان ويژوالNET.در زبانهاي ديگر، مانند نسخه  . كنند

 در NET. مي توان از تمام ويژگيهاي ارائه شـده بـه وسـيله            #Cدر مقابل با استفاده از زبان       .  پشتيباني نمي شود   CLRقسمتهاي  

  .برنامه استفاده كرد

  

   انجام داد؟#Cچه نوع برنامه هايي را ميتوان با استفاده از 

  

 NET. نيـز از چـارچوب   #Cزبـان  .  هيچ محدوديتي براي نوع برنامه هاي قابل اجـرا وجـود نـدارد    NET.همانطور كه گفتم، در     

اما بيشتر برنامه هايي كه . استفاده مي كند، بنابراين هيچ محدوديتي در نوع برنامه هايي كه مي توان با اين زبان انجام داد وجود ندارد              

  :جزء يكي از دسته برنامه هاي زير هستند نوشته مي شوند #Cبا 

  

 برنامه هـايي هـستند كـه داراي ظـاهر آشـناي      Office اين نوع برنامه ها همانند :ندوزي بر وي مبتنيبرنامه ها  �

 NET.اين نوع برنامه ها به وسيله فضاي نام مربوط به برنامه هاي ويندوزي در چـارچوب     . برنامه هاي ويندوزي هستند   

است كه بـه وسـيله   ...  اين فضاي نام شامل كنترل هايي از قبيل دكمه هاي فرمان، نوار ابزارها، منو ها و .نوشته مي شوند  

 آنها مي توان رابط گرافيكي برنامه را طراحي كرد

 اين نوع برنامه ها شامل يك سري صفحات وب هستند كه ممكن است تاكنون به وسـيله                  :برنامه هاي مبتني بر وب     �

 داراي يك سيستم قوي براي ايجاد اتوماتيك        NET.چارچوب  .  اينترنت آنها را مشاهده كرده باشيد      مرورگر هاي مختلف  

 ناميده مي شود و شما مـي توانيـد بـا اسـتفاده از      ASP.NET3اين سيستم   . است... صفحات وب و تامين امنيت آنها و        

 . برنامه هايي مبتني بر وب ايجاد كنيدASP.NET و سيستم #Cزبان 

با .  وب سرويس ها يك روش جديد و جالب براي ايجاد برنامه هاي توزيع شدني مبتني بر وب هستند:ي وبسرويسها �

در ايـن مـورد زبـان    . استفاده از وب سرويس ها مي توانيد هر نوع اطالعاتي را از طريق اينترنت بين برنامه ها منتقل كنيد             

                     
1 Type-Safe 

  .واهيم كرددر مورد نوع هاي داده اي و تبديل آنها به يكديگر در فصل بعد صحبت خ 2
3 Active Server Pages .NET 
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به عبارت ديگر برنامه ي شـما كـه   . آن اجرا مي شود اهميتي ندارد  مورد استفاده در برنامه و يا سيستم عاملي كه برنامه در            

 و سيستم عامل ويندوز نوشته شده است مي تواند با برنامه هاي ديگر كه تحت سيستم عامل هـاي ديگـر                 NET.تحت  

 .عمل مي كند تبادل اطالعات داشته باشد

  

براي اين منظور در    . سترسي به يك بانك اطالعاتي نياز پيدا كنيد       در هر كدام از اين برنامه هايي كه در باال ذكر شد ممكن است به د               

.NET بايد از سيستمي به نام ADO.NET1استفاده كنيد .  

  

  :2005ويژوال استوديو 

  

اما بـا اسـتفاده از آن سـرعت طراحـي برنامـه هـا          .  استفاده از ويژوال استوديو موردي ضروري نيست       NET.در طراحي برنامه هاي     

 مي توانيد حتي از يـك ويرايـشگر سـاده ي مـتن     NET. تحت #Cبراي نوشتن برنامه با استفاده از      .  پيدا مي كند   افزايش شديدي 

، آن را به يك برنامه قابل اجـرا  #C براي   NET. 2فرمان- نيز استفاده كنيد و سپس با استفاده از كامپايلر خط          Notepadمانند  

  . تبديل كنيد

 NET. كه باعث مي شود اين محيط انتخـابي مناسـب بـراي برنامـه نويـسي تحـت       NET.يو در زير ويژگيهايي از ويژوال استود 

  :محسوب شود را بررسي خواهيم كرد

  

ويژوال استوديو تمام مراحل كامپايل يك سورس كد به يك برنامه قابل اجرا را به صـورت اتوماتيـك انجـام مـي دهـد و                          �

 .ه بخواهد تغيير داده و تنظيم كندهمچنين به برنامه نويس اجازه مي دهد هر قسمتي را ك

 بسيار هوشمند است و مي تواند هنگام NET.ويرايشگر كد ويژوال استوديو براي كد نويسي زبان هاي پشتيباني شده در        �

 .نوشتن اين كدها خطاهاي آنها را تشخيص داده و در تصحيح آنها به برنامه نويس كمك كند

حي برنامه هاي ويندوزي و نيز برنامه هاي مبتني بر وب است كـه بـه كمـك                  ويژوال استوديو شامل محيطهايي براي طرا      �

 .آنها مي توانيد به سادگي محيط برنامه خود را طراحي كنيد

 يك برنامه تحت ويندوز ايجاد كنيد بايد مقدار زيادي كد را كـه در اغلـب برنامـه هـا بـه صـورت           NET.براي اينكه در     �

.  ايجاد برنامه هايي از نوع هاي ديگر مانند برنامـه هـاي تحـت وب نيـز وجـود دارد                    اين مورد در  . تكراري هستند بنويسيد  

 .ويژوال استوديو با نوشتن اتوماتيك اين كدها در سرعت بخشيدن به طراحي برنامه ها كمك قابل توجهي مي كند

ام داده و كد مربوط به آنهـا        ويژوال استوديو داراي ويزارد هاي زيادي است كه بسياري از كارهاي عمومي را براي شما انج                �

 .به اين ترتيب ديگر نيازي نيست در مورد نحوه نوشتن كد آنها نگران باشيد. را در برنامه قرار مي دهد

 و يـا  #Cويژوال استوديو داراي ابزارهاي قدرتمندي براي كنترل قسمتهاي مختلف يك پروژه از قبيـل سـورس كـدهاي               �

 .ايلهاي صوتي و تصويري استفايلهاي مورد نياز برنامه از قبيل ف

، توزيع آنها نيز بـسيار سـاده اسـت و بـه راحتـي مـي تـوان آن را بـر روي         NET.عالوه بر سادگي طراحي برنامه ها در   �

 .كامپيوترهاي مقصد اجرا كرد و يا به روز رساند

ين ابزارها مي توان برنامـه را خـط   براي مثال با استفاده از ا     . ويژوال استوديو داراي ابزارهاي قوي خطا يابي در برنامه است          �

 .به خط اجرا كرد و در اجراي هر خط موقعيت برنامه را بررسي كرد

  

                     
1 Active Data Objects .NET 
2 Command-Line Compiler 
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ويژگيهاي ويژوال استوديو بسيار بيشتر از موارد ذكر شده است اما همين مقدار براي نمايش مزاياي استفاده از آن كافي بـه نظـر مـي                        

  .رسد

  

  :راه حلهاي ويژوال استوديو

  

يك راه حـل در اصـطالح ويـژوال         .  ايجاد كنيد  1راه حل خواهيد يك برنامه را با ويژوال استوديو بنويسيد ابتدا بايد يك            هنگامي كه ب  

بـراي مثـال تـصور      . راه حل ها مي توانند شامل چندين پروژه از انواع مختلف باشـند            . استوديو، از بيش از يك پروژه تشكيل مي شود        

در قسمت اول بايد يك برنامه تحـت  : شركت تجاري بنويسيد كه از دو قسمت تشكيل مي شود   كنيد مي خواهيد برنامه اي براي يك        

ويندوز ايجاد كنيد كه امور مختلف آن شركت را كنترل كند، در قسمت دوم نيز بايد يك برنامه ي تحت وب ايجاد كنيد تـا اطالعـات    

بنابراين در كل  . ين قسمتها به يك پروژه ي مجزا نياز داريد        براي هر كدام از ا    . مربوط به آن شركت را در يك وب سايت نمايش دهد          

به اين ترتيـب مـي توانيـد        . براي در يك گروه قرار دادن اين دو پروژه مي توانيد از راه حل ها استفاده كنيد                . بايد دو پروژه ايجاد كنيد    

تهاي مختلـف هـارد ديـسك باشـند و هنگـام            كدهاي مرتبط به هم را در يك جا گروه بندي كنيد، حتي اگر پروژه هاي آنها در قسم                 

  .كامپايل چندين فايل اسمبلي مختلف در قسمتهاي متفاوت هارد ديسك ايجاد شود

بـراي مثـال اسـمبلي هـاي موجـود در      ( با استفاده از اين ويژگي مي توانيد همزمان بر روي كدهايي كه بين برنامه ها مشترك است           

GAC (     نين به علت اين كه براي كار بر روي اين پروژه ها از يك محيط طراحي استفاده مي كنيد،                   همچ. و نيز برنامه اصلي كار كنيد

  .خطا يابي آنها نيز بسيار ساده تر خواهد شد

  

  :نتيجه

  

 بـه سـادگي برنامـه هـاي متنـوع و      NET. پرداختيم و ديديم كه چگونه مي تـوان بـا اسـتفاده از              NET.در اين فصل به معرفي      

 چه مراحلي بايد طي شوند و نيز   NET. در   #Cمشاهده كرديد كه براي اجراي يك برنامه نوشته شده به زبان            . قدرتمندي را نوشت  

  . نسبت به كدهاي مديريت نشده چيستNET CLR.مزيت هاي استفاده از كدهاي مديريت شده در 

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 د آمد و چه مواردي باعث قدرت و جذابيت آن مي شود؟ چيست، چرا به وجوNET.چارچوب  �

  تبديل شود؟NET. چيست و چه چيز باعث مي شود كه به يك زبان برنامه نويسي مناسب تحت #Cزبان  �

  موثر واقع شود؟NET. چيست و چگونه مي تواند در تسريع نوشتن برنامه در 2005ويژوال استوديو  �
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  نوشتن نرم افزار: فصل سوم

  

 را اجرا كرده و حتي يك برنامه كوچك ولي قابل اجرا با آن بنويسيد، بهتـر اسـت در ايـن فـصل     C# 2005 كه توانستيد ويژوال   حاال

  . مباني فرآيند نوشتن يك نرم افزار را ياد بگيريد و كدهاي خودتان را در كنار هم قرار دهيد و برنامه هاي جذابي طراحي كنيد

  :در اين درس

  

 .وريتم ها مطالبي را خواهيد آموختدر رابطه با الگ �

 .چگونگي استفاده از متغيير ها را خواهيد ديد �

 .با انواع مختلف داده ها از قبيل اعداد صحيح، اعشاري، رشته ها و تاريخ ها آشنا خواهيد شد �

 .با دامنه فعاليت متغيير ها آشنا مي شويد �

 . با خطا يابي در برنامه ها آشنا خواهيد شد �

 . را مشاهده خواهيد كردر شدن داده ها در حافظه كامپيوتچگونگي ذخيره �

  

  :داده ها و اطالعات

  

اين اطالعات ميتوانند در هر قالبي جمع آوري و يا ارائه شوند،           . اطالعات به توضيحاتي گفته ميشود كه راجع به واقعيتي بيان مي شود           

مثال اگر شما چند نفـر را بـراي بررسـي وضـعيت ترافيـك بـه       . شدبه گونه اي كه براي درك توسط كامپيوترها و يا انسانها مناسب با            

چندين چهارراه مختلف بفرستيد، در پايان كار با چند گزارش دست نويس كه وضعيت عبور ماشينها را در چهارراه هاي مختلـف بيـان               

  .م هستنداين گزارشات را ميتوان اطالعاتي در نظر گرفت كه براي انسان قابل فه. مي كند روبرو مي شويد

به اطالعات جمع آوري شده، مرتب شده و قالب بندي شده، به نحوي كه توسط قسمتي از برنامه هاي كامپيوتري قابل استفاده باشد،               

به وسيله نـرم افزارهـاي كـامپيوتري قابـل اسـتفاده      ) چندين دفتر پر از متنهاي دست نويس    (اطالعاتي كه شما داريد     . داده مي گويند  

  . بديل آنها به داده هاي قابل استفاده توسط كامپيوتر بايد چندين نفر روي آنها كار كنند و قالب آن را تغيير دهندبراي ت. نيستند

  

  :الگوريتم ها

  

بيشتر متخصصان اين رشته در تمام دوران فعاليـت  . صنعت كامپيوتر به اين معروف است كه با سرعتي باورنكردني در حال تغيير است      

اما بعضي از قسمتهاي كامپيوتر، از زمـاني كـه بـه            .  آموزش و يادگيري هستند تا اطالعات خود را به روز نگه دارند            خود، دائما در حال   

فرآيند و ترتيب موجـود در توسـعه نـرم          . وجود آمده اند تا كنون تغييري نكرده اند و احتماال در طول عمر ما هم تغييري نخواهند كرد                 

  . وژي كامپيوتر است كه ماهيت اصلي آن از ابتدا تاكنون دچار تغيير نشده استافزار نمونه اي از جنبه هاي تكنول

نرم افزار اين داده ها را دريافت ميكند و بـه      . براي كار كردن يك نرم افزار، يك سري داده نياز است كه روي آنها پردازش انجام شود                

ك اطالعاتي، اطالعات مشتريان شما را كه به صورت صفر و يك براي مثال، يك برنامه بان. فرمي ديگر تبديل ميكند و ارائه مي دهد       

يا سرويس تلفن شما، مدت زمان تماسـهاي شـما را           . نوشته شده است دريافت مي كند و آنها را براي شما در مانيتور نمايش مي دهد               

  . ذخيره كرده و صورت حساب ها را بر اساس اين اطالعات توليد مي كند

قبل از اينكه شما بتوانيد برنامه اي بنويسيد  تا مسئله اي را حل كند، ابتـدا           . ن نرم افزارها، الگوريتم آنها است     اما اساس فعاليت همه اي    

الگـوريتم برنامـه هـا كـامال     . بايد آن را به چند مسئله كوچكتر تقسيم كنيد، و چگونگي حل اين مسايل را قدم به قدم توضـيح دهيـد       
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بنابراين شما ميتوانيد الگوريتم يك برنامـه را بـه هـر    .  براي نوشتن برنامه از آن استفاده ميكنيد     مستقل از زبان برنامه نويسي است كه      

مثال ميتوانيد آن را به زباني كه با آن صحبت ميكنيد براي خودتـان  . نحوي كه به شما كمك ميكند تا مسئله را درك كنيد بازگو كنيد            

  . رها رسم كنيدتوضيح بدهيد و يا آن را به وسيله شكلها و نمودا

فرض كنيد شما براي يك شركت خدمات تلفني كار ميكنيد و ميخواهيد صورت حساب مشتركين را بر اساس تماسهايي كه گرفته اند              

  :الگوريتمي كه براي حل مسئله باال ميتوانيد به كار ببريد، ميتواند مشابه الگوريتم زير باشد. مشخص كنيد

  

  . حساب هر يك از مشتركين خود را محاسبه كنيددر ابتداي هر ماه شما بايد صورت )1

 .براي هر مشترك، شما ليست تماسهايي كه آن مشترك در ماه قبل گرفته است را داريد )2

شما مدت هر تماس و ساعتي كه آن تماس گرفته شده بود را ميدانيد و بر اساس اين اطالعات ميتوانيد هزينه هر تماس را  )3

 . مشخص كنيد

 .رت حساب او برابر است با مجموع هزينه تمام تماسهايي كه داشته استبراي هر مشترك، صو )4

 .ماليات هر صورت حساب را محاسبه مي كنيد )5

 .بعد از اين كه صورت حساب نهايي محاسبه شد، بايد آن را چاپ كنيد )6

  

تفـاوتي  . ي را محاسبه ميكنداين شش مرحله، الگوريتم قسمتي از نرم افزاري است كه هزينه ماهيانه مشتركين يك مركز خدمات تلفن     

، جـاوا و يـا هـر زبـان ديگـري،            #J، ويژوال بيـسيك،     #C++  ،Cندارد شما اين نرم افزار را با چه زبان برنامه نويسي مي نويسيد،              

مـه  البته اين هفت مرحله هم خيلي كلي هستند و بايد قبل از اين كه به وسـيله يـك زبـان برنا           . (الگوريتم كلي برنامه تغييري نميكند    

  )نويسي نوشته شوند به مراحل كوچكتري شكسته شوند و جزئيات بيشتري از آن شرح داده شود

خبر خوب اين است كه معمـوال ايجـاد يـك    . حاال براي افرادي كه تازه وارد برنامه نويسي شده اند، يك خبر خوب و يك خبر بد دارم 

معموال الگوريتم ها .  قسمتي به نظر شما گنگ باشد و واضح به نظر نرسد     مثال در الگوريتم قبلي، فكر نكنم     . الگوريتم بسيار ساده است   

البته ممكن است كه شما با الگـوريتم هـايي برخـورد            . از يك سري استدالل هايي پيروي ميكنند كه از نظر مردم عادي درست است             

كه اين فرمول ها با استدالل هاي شما درست كنيد كه داراي فرمولهاي پيچيده رياضي و يا فرمولهاي ديگر علوم باشند و تصور كنيد             

اما خبر بد ايـن اسـت كـه    . به نظر نمي رسند، اما خوب اين فرمول ها هم از نظر افراد ديگري كه آنها را ميدانند درست به نظر ميرسد       

نيد چگونه يك الگـوريتم را  بنابراين به عنوان يك برنامه نويس اين كه بدا. معموال تبديل يك الگوريتم به كد برنامه كار مشكلي است  

  .توسط يك زبان برنامه نويسي پياده كنيد مهم است

همه برنامه نويسان حرفه اي بر اين اصل عقيده دارند كه تقدم يك زبان برنامه نويسي بر زبان برنامه نويسي ديگر، كـامال بـي ربـط                           

 به برنامه نويسان قـدرت  ++Cمثال . و سريعتر انجام دهندزبانهاي برنامه نويسي متفاوت ميتوانند كارهاي مختلفي را راحت تر           . است

زيادي در كنترل نحوه اجراي برنامه ميدهد و همچنين برنامه هاي آن نيز از سرعت اجراي بااليي برخوردار هستند، اما بـدي آن ايـن                   

در مقابل برنامه نويسي . سخت استاست كه برنامه نويسي به اين زبان بسيار مشكل است و يادگيري آن براي مبتديان معموال بسيار        

 #Cزبـان  (و يادگيري زبان ويژوال بيسيك بسيار راحت تر است، اما برنامه نويس در اين زبان كنتـرل كـافي بـر روي برنامـه نـدارد                    

چيـزي  ).  برخوردار اسـت ++Cهمانطور كه ادعا شده است، زباني است كه از سادگي زباني مانند ويژوال بيسيك و قدرت زباني مانند           

كه شما بايد به عنوان يك برنامه نويس ياد بگيريد اين است كه بتوانيد براي حل يك مسئله، زبانهاي برنامه نويسي مختلف را بررسي 

البته زماني كه شروع مي كنيد كه اولين زبان برنامه نويسي را ياد بگيريد، در آن پيشرفت كنـدي خواهيـد داشـت، امـا معمـوال                           . كنيد

بنابراين زماني كه يك زبان برنامه نويسي را ياد گرفتيـد،  . ه نويسي در نحوه اجرا و پياده كردن الگوريتم ها تفاوتي ندارند      زبانهاي برنام 

مي توانيد از تجربه خود در الگوريتم ها و يا حتي كد زبان قبلي در زبان جديد نيز استفاده كرده و چندين زبان ديگر را نيز بـه سـرعت              

  .ياد بگيريد
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  ان برنامه نويسي چيست؟يك زب

  

كامپيوترهـا  . از يك نگاه، ميتوانيم بگوييم كه يك زبان برنامه نويسي به چيزي گفته ميشود كه توانايي تـصميم گيـري داشـته باشـد                       

. م بدهندمعموال خيلي سريع و با دقت ميتوانند تصميم گيري كنند اما متاسفانه، فقط در زمينه هاي بسيار ساده ميتوانند اين كار را انجا               

  ."آيا اين ماشين آبي است؟" و يا "آيا اين عدد بزرگتر از سه است؟"مثال 

اگر شما بخواهيد يك تصميم گيري پيچيده را به وسيله كامپيوتر انجام دهيد، ابتدا بايـد آن را بـه قـسمتهاي كـوچكتري كـه توسـط                      

ه يك تصميم گيري پيچيده را به چند قسمت سـاده تقـسيم            معموال براي فهميدن اين كه چگون     . كامپيوتر قابل فهم باشد تقسيم كنيد     

  . كنيد ميتوانيد از الگوريتم ها استفاده كنيد

شـما نميتوانيـد بـه يـك كـامپيوتر      . براي نمونه يك مسئله كه حل آن براي كامپيوتر خيلي سخت است، تشخيص چهره انسانها است       

د اين مسئله را به چند مسئله كوچكتر كه توسـط كـامپيوتر قابـل فهـم           ، بلكه باي  "آيا اين عكس تصويري از ماري است؟      "بگوييد كه   

  .باشد تقسيم كنيد تا كامپيوتر بتواند به آنها پاسخ صحيح بدهد

ايـن دو  . سواالتي كه شما ميتوانيد از كامپيوترها بپرسيد و بر اساس آنها تصميم گيري كنيد معموال داراي جواب بله و يا خيـر هـستند              

در زمان نوشتن نرم افزار نمي توانيد بر اساس پاسـخ بـه      .  نيز در نظر گرفته مي شوند      0 و   1عنوان درست و غلط و يا       جواب معموال با    

 " بزرگتـر اسـت؟  4 از 10آيا "بلكه بايد اين سوال را به صورت .  تصميم گيري كنيد" چه قدر بزرگتر است؟4 در مقايسه با   10"سوال  

جواب سوال اول به صورت بله و يا خير نيست اما جواب سـوال دوم               . ز و در عين حال مهم است      تفاوت اين دو سوال بسيار ري     . بپرسيد

البته همانطور كه ميدانيد كامپيوتر قادر است به سوال اول هم پاسخ بدهد، امـا بـر اسـاس ايـن پاسـخ نميتـوان                     .  به اين صورت است   

 كم ميكند و حاصل را نگهداري ميكنـد تـا شـما بتوانيـد از آن در                  10 را از    4براي پاسخ سوال اول كامپيوتر مقدار       . تصميم گيري كرد  

  . قسمتهاي ديگر برنامه خود استفاده كنيد

حتـي در زنـدگي     .  اين طور نيـست    ممكن است كه فكر كنيد تصميم گيري فقط بر اساس بله و يا خير يك محدوديت است، اما واقعاً                  

وقتي شما ميخواهيد راجع به موردي تصميم بگيريـد، يـا آن را قبـول    . و خير استروزمره نيز تصميم هايي كه مي گيريم نوعي از بله   

  ).0نه، غلط يا (يا آن را رد ميكنيد ) 1بله، درست و يا (ميكنيد 

 به عنوان زبان برنامه نويسي خود استفاده ميكنيد، اما همانطور كه ميدانيد جنبه مهم برنامه نويسي اين است              #Cدر اين كتاب شما از      

هـر برنامـه    . در حقيقت مي توانيم بگوييم برنامه نويسي مستقل از زبان برنامه نويسي اسـت             .  زبان مورد استفاده در آن مهم نيست       كه

چندين خط كد كه يـك الگـوريتم   : توابع و زيربرنامه ها(اي، با هر شكل و ظاهري كه باشد و هر زباني كه نوشته شده باشد، از متدها      

  .تشكيل شده است) مكاني براي نگهداري و تغيير داده هاي برنامه ها ( متغيير ها و) خاص را اجرا ميكنند

  

  :متغيير ها

  

بعدها شما مـي توانيـد بـر اسـاس مقـدار آن       . متغيير مكاني است كه شما در طول كار الگوريتم خود مقداري را در آن ذخيره مي كنيد                

يا عمليـات رياضـي و   ) " است؟4آيا اين متغيير بيشتر از " و يا " است؟79ابر آيا اين متغيير بر"براي مثال (متغيير تصميم گيري كنيد    

  .يا چيزهاي ديگر) " ضرب كن6متغيير را در " و يا ". جمع كن2متغيير را با "مثال ( محاسباتي بر روي آن انجام دهيد 

  

  :كار با متغيير ها
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  :وريتم زير توجه كنيدقبل از اينكه درگير متغيير ها در كد شويم بهتر است كه به الگ

  

  . را در آن ذخيره كنيد27 ايجاد كنيد و مقدار nيك متغيير به نام  )1

 . قرار دهيدn جمع كنيد و حاصل را مجدداً در 1 را با عدد nمتغيير  )2

 . را به كاربر نشان دهيدnمقدار متغيير  )3

  

اين مـورد بـه ايـن معنـي اسـت كـه شـما        . قرار مي دهيد  را در آن     27 ايجاد كرده و مقدار      nدر اين الگوريتم شما يك متغيير به نام         

ايـن قـسمت از حافظـه    .  را در آن قـرار داده ايـد  27مقداري از حافظه ي كامپيوتر را كه مربوط به برنامه شما است گرفته ايد و مقدار       

  .گوييد كه ديگر به آن نيازي نداريد را براي شما نگه خواهد داشت تا زماني كه آن را تغيير دهيد و يا به برنامه ب27كامپيوتر مقدار 

.  جمـع مـي كنيـد   1 را از گرفته و آن را بـا عـدد   nدر اين مرحله، مقدار متغيير . در مرحله دوم شما يك عمليات جمع انجام مي دهيد       

 28 حاوي مقدار  را نگهداري مي كند،nبعد از پايان اين عمليات قسمتي از حافظه كه متغيير .  قرار مي دهيدnسپس آن را مجدداً در    

  .خواهد بود

 را از حافظـه كـامپيوتر خوانـده و آن را بـراي     nبراي اين كار مقدار متغيير .  را نشان دهيدnدر مرحله آخر مي خواهيد به كاربر مقدار  

  . كاربر در صفحه نمايش نشان مي دهيد

 #Cالبته، كـد ايـن كـار در ويـژوال     ! يز واضح استهمه چ. فكر نكنم چيزي در اين الگوريتم نامفهوم باشد كه متوجه آن نشده باشيد            

  . آشنا خواهيد شد#C زير، بيشتر در رابطه با كار با متغيير ها در "امتحان كنيد"در بخش .  مقداري رمزي تر به نظر مي رسد2005

  

   هامتغييركار با : ديامتحان كن

  

. ك پروژه جديد را ايجاد كنيـد  از منوي ويژوال استوديو، يFile � New � Projectبا انتخاب گزينه  )1

 را انتخاب كنيـد و در  Windows Application از قسمت سمت راست New Projectدر پنجره 

  )1-3شكل . ( كليك كنيدOKسپس روي .  را وارد كنيدVariablesقسمت نام پروژه 

خاصـيت  . ار دهيـد   روي آن قـر    Button را مقداري كوچكتر كنيد و سپس از جعبه ابزار يك كنترل             Form1پنجره   )2

Text آن را به Add 1 to intNumber و خاصيت Name آن را به btnAdd  فـرم  .  تغييـر دهيـد

  .  شود2-3شما بايد مشابه شكل 

 btnAdd_Click   دكمه فرمان با نـام Clickروي دكمه فرمان دو بار كليك كنيد تا تابع مربوط به رويداد  )3

  . اضافه كنيدكدهاي مشخص شده در زير را به آن . باز شود
 
private  void  btnAdd_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
     int  intNumber; 
     intNumber = 27; 
     intNumber = intNumber + 1; 
     MessageBox .Show(  
          "Value of intNumber + 1 = "  + intNumber, 
          "Variables" ); 
} 
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  1-3شكل 

  

  
  2-3شكل 

  

 3-3كادر پيغامي هماننـد شـكل   .  كليك كنيدAdd 1 to intNumberبرنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه  )4

  .نمايش داده ميشود

  

  
  3-3شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟
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 بـه نـام   خط اول يك متغييـر جديـد    .  برنامه از باالترين خط شروع مي شود، يكي يكي خطها را اجرا ميكند و به سمت پايين مي آيد                  

intNumberايجاد ميكند .  

  
int  intNumber; 

 
int   در C# همانطور كه در فصل يك گفتم كلمه كليدي، به كلمه اي گفته ميشود كه براي ويـژوال  .  يك كلمه كليدي استC# 

 به معنـاي عـدد صـحيح اسـت، نـوع      integer، كه مخفف كلمه intكلمه كليدي . مانند دستورات .  معني خاصي دارد   2005

اين كلمات كه بـراي مـشخص كـردن نـوع داده     .  ميگويدC# 2005قداري كه مي خواهيم در اين متغيير ذخيره كنيم را به ويژوال            م

 #Cفعال همين كافي است كه بدانيد، ايـن نـوع داده اي بـه ويـژوال     .  معروف هستند"ينوع داده ا  "مورد نظر استفاده ميشوند، به      

  . دد صحيح را در اين متغيير قرار دهيد ميگويد كه شما ميخواهيد يك ع2005

  

 بعضي از كلمـات كليـدي   #Cدر .  گرفته شده است++C از زبان #C براي تعريف نوع داده اي عدد صحيح در     int كلمه   :نكته

شاري،  گرفته شده اند، مانند كلمات كليدي مربوط به تعريف اعداد صحيح، اعـداد اعـ               ++Cكه مربوط به كار با اعداد هستند، از زبان          

  ..اعداد صحيح بزرگ و 

  

بعد از اين كه نوع داده اي متغيير خود را مشخص كرديم، بايد نامي را به آن اختصاص دهيم تا در طول برنامه براي دسترسي بـه آن،                    

اين متغيير توجه كنيد كه در نامگذاري     .  را براي متغيير انتخاب كرده ايم      intNumberدر اين برنامه نام     . از آن نام استفاده كنيم    

 است  Integer مخفف عبارت    intدر اينجا كلمه    . از نماد گذاري مجارستاني كه در فصل يك توضيح دادم استفاده كرده ايم            

در .  هم نـام خـود متغييـر اسـت         Numberكلمه  . و مشخص مي كند كه اين متغيير يك عدد صحيح را در خود نگهداري مي كند               

  .عدد صحيح را در خود نگهداري ميكند، پس اين نام براي آن مناسب استطول برنامه ديديد كه اين متغيير يك 

 در  27به عبارت ديگر در ايـن خـط مقـدار           .  را در آن قرار مي دهد      intNumberدستور نوشته شده در خط بعدي، مقدار متغيير         

intNumberقرار مي گيرد .  

  

مثالً در برنامه ي باال به جاي اينكه در يك خط متغيير را تعريف . دهيم مقدار يك متغيير را هنگام تعريف نيز به آن بميتواني م :نكته

 را به آن اختصاص دهيم، مي توانستيم به صورت زير در يك خط هم متغيير را تعريف كرده و هم بـه آن  27كنيم و در خط بعد مقدار     

  :مقدار بدهيم

  
int  intNumber = 27; 

 
  : جمع ميكندintNumberير دستور خط بعدي، عدد يك را با مقدار متغي

  
intNumber = intNumber + 1; 

 
اما در حقيقت كاري كه اين دستور انجام ميدهد، اين است . اگر از ديد رياضي به اين دستور نگاه كنيد ممكن است اشتباه به نظر برسد           

  .  ميكند ذخيرهintNumber جمع ميكند و حاصل را مجددا در 1 را با عدد intNumberكه مقدار متغيير 

عبـارتي كـه   .  نوشته شده استintNumber + 1خط آخر يك كادر پيغام را به كاربر نمايش ميدهد كه در آن مقدار متغيير 

 و مقـدار كنـوني   "= Value of intNumber + 1"اين كادر پيغام نمايش ميدهد به صورت مجموع رشته ي 

intNumberهمچنين عنوان اين پنجره را نيز .  است"Variables"قرار ميدهيم تا با نام برنامه هماهنگ شود :  
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MessageBox .Show(  
"Value of intNumber + 1 = "  + intNumber, 
"Variables" ); 

 

  :توضيحات و فضاهاي خالي

  

.  دهـد هنگامي كه كد يك نرم افزار را مي نويسيد، بايد بدانيد كه شما يا شخص ديگري در آينده ممكن است بخواهد اين كد را تغيير                

  .بنابراين وظيفه شماست كه تا جايي كه ممكن است كد را قابل فهم كنيد

  

  :توضيحات

  

يعنـي شـما مـي توانيـد در ايـن      .  ناديده گرفته مي شـوند C# 2005توضيحات بخشي از برنامه هستند كه به وسيله كامپايلر ويژوال         

ايـن  . ويسيد و نيازي نيست كـه قواعـد خاصـي را رعايـت كنيـد         قسمت از برنامه، هر چه مي خواهيد و به هر زباني كه مي خواهيد بن              

قسمت فقط به برنامه نويسي كه در حال مطالعه كد برنامه است كمك مي كند تا راحت تر بفهمد آن قـسمت از برنامـه در حـال چـه        

  . كاري است

  

  . نهاي مختلف متفاوت است همه زبانها قابليت نوشتن توضيحات را دارند، اما نوع مشخص كردن توضيحات در زبا:نكته

  

اما سوال اينجاست كه شما چه موقع به نوشتن توضيحات نياز داريد؟خوب، اين مورد بر حسب موقعيتهاي مختلف فرق مي كند، اما به        

  قسمت قبـل   "امتحان كنيد "برنامه اي كه در     . عنوان يك قانون كلي مي توانيم بگوييم كه بهتر است به الگوريتم خودتان دقت كنيد              

  :نوشتيم داراي الگوريتم زير بود

  

  . تعريف كنintNumberيك مقدار را براي  )1

 . اضافه كنintNumber را به 1مقدار  )2

 . را به كاربر نشان بدهintNumberمقدار جديد  )3

  

  :تم هماهنگ شودي الگوريد تا با قسمتهاي اضافه كني را به كد برنامه قبليحاتيد توضيتواني م
 
 // Define a variable for intNumber 
 int  intNumber; 
 // Set the initial value 
 intNumber = 27; 
 // Add 1 to the value of intNumber 
 intNumber = intNumber + 1; 
 // Display the new value of intNumber 
 MessageBox .Show( 
  "Value of intNumber + 1 = "  + intNumber,  
  "Variables" ); 
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هر متني كه بعد از اين دو كاراكتر تا انتهـاي آن            . شروع مي كنيد  ) //( توضيحات خود را با دو كاراكتر اسلش         C# 2005در ويژوال   

بنابراين، حتي اگر در يك خط كدي وجود داشـته باشـد و شـما در اواسـط     . خط، قرار بگيرد به عنوان توضيح در نظر گرفته خواهد شد        

  :مانند. تن بعد از آن به عنوان توضيح در نظر گرفته ميشود استفاده كنيد، م//خط از 

  
intNumber = intNumber + 1;  // Add 1 to value of intNumber 
 

توجه كنيد كه توضيحات كد قبلي، كـم و بـيش   .  قرار مي گيرند //اين مورد منطقي هم هست، زيرا فقط توضيحات بعد از عالمت       

ك تكنيك خوب براي اضافه كردن توضيح به برنامه اين است كه آن قسمت از الگوريتم برنامه كه در       ي. مشابه الگوريتم برنامه هستند   

  . حال نوشتن كد آن هستيد را در چند كلمه توضيح دهيد

 //اگر در قسمتي از برنامه نياز داشتيد كه از بيش از يك خط توضيح استفاده كنيد، مي توانيد به جاي اينكه در ابتـداي هـر خـط از                  

 تمام مـتن بعـد از ايـن    #Cبه اين ترتيب ويژوال .  استفاده كنيد*/استفاده كنيد، در جايي كه توضيحات شروع مي شوند از عالمت   

حات نوشته شده يتوضبراي مثال مي توانستيم تمام .  برسد به عنوان توضيح در نظر مي گيرد/*عالمت را تا هنگامي كه به عالمت    

  :مير وارد كنيسمت به صورت زك قي را در يدر برنامه قبل

  
 /* 1) Define a variable for intNumber 
       2) Set the initial value 
       3) Add 1 to the value of intNumber 
       4) Display the new value of intNumber */ 
 int  intNumber; 

  

 XML Documentاي برنامـه، اسـتفاده از ويژگـي درونـي    يكي ديگر از روشهاي توليـد بالكهـاي توضـيحات بـراي متـده     

Comment     براي استفاده از اين ويژگي، مكان نما را در خط خالي باالي متد مـورد نظرتـان قـرار     .  است 2005 در ويژوال استوديو

  .ده ميشوديك بالك توضيحات، همانند كد زير، به صورت اتوماتيك نمايش دا. تايپ كنيد(///) دهيد و سه كاراكتر اسلش 

  
///  <summary> 
///   
///  </summary> 
///  <param name="sender"></param> 
///  <param name="e"></param> 
private  void  btnAdd_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 

 را در ايـن  nameسمت  مقـادير مربـوط بـه قـ    2005اما نكته اي كه در مورد اين ويژگي جالب است، اين است كه ويژوال استوديو              

 از ايـن  <param>اگر در متد هيچ پارامتري نداشـته باشـيد، قـسمت     . بالك ها بر اساس نام متغيير هاي متد شما كامل مي كند           

  .بالك توضيحات حذف مي شود

يـد و يـا    وارد كنsummaryهنگامي كه اين بالك توضيحات را ايجاد كرديد، مي توانيد يك خالصه از عملكرد متد را در قسمت          

اگر متد شـما مقـداري را برگردانـد بخـش     . هر توضيح اضافي كه قبل از فراخواني متد بايد در نظر داشت را نيز در اين بالك بنويسيد               

<return>هم به اين بالك اضافه مي شود كه مي توانيد در رابطه با مقدار بازگشتي از متد، در آن توضيحاتي بنويسيد .  

وماً براي درك بهتر كد مورد استفاده قرار مي گيرند، چه براي يك برنامه نويس كه تـا كنـون كـد شـما را                 توضيحات داخل برنامه عم   

در كـل توضـيحات بـه    . نديده است چه براي شما اگر مدت زمان طوالني كد را مرور نكرده باشيد و اكنون بخواهيد آن را تغيير بدهيد         
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اول به كد مشخص نيستند و يا در مورد عملكرد كد خالصه اي را بيـان مـي كننـد تـا     نكاتي راجع به برنامه اشاره ميكنند كه در نگاه      

  .برنامه نويس بتواند بدون دنبال كردن خط به خط كد از عملكرد آن قسمت مطلع شود

گ اگر شما براي يك شركت بزر  . به زودي متوجه خواهيد شد كه هر برنامه نويس روشهاي خاص خودش را براي توضيح نوشتن دارد                

كار مي كنيد، يا مدير شما بر كد نويسي استاندارد تاكيد داشته باشد، به شما گفته ميشود كه توضيحات خود را در چه قالبهايي بنويسيد    

  .و يا اينكه در كدام قسمت از كد توضيح بنويسيد و در كدام قسمت ننويسيد

  

  :فضاهاي خالي

  

همـانطور كـه فـضاي بـين     . ود استفاده زياد از فضاهاي خالي بين كدها اسـت يكي ديگر از مواردي كه موجب خوانايي بيشتر كد ميش       

فضا هايي بر روي صفحه كه به وسيله كـاراكتر       (كلمات در انگليسي موجب بهتر خوانده شدن متن مي شود، فضاهاي خالي در برنامه               

 قبلي در هر خط، قبـل از توضـيحات از يـك    مثال اگر در مثال . موجب مي شوند كه كدها راحت تر خوانده شوند        ) ها اشغال نمي شوند   

خط خالي استفاده كنيم، موجب مي شود كسي كه كد را مي خواند متوجه شود كه هر كدام از اين بخشها يك كار خاص را انجام مـي        

  . دهند

توضـيح  ) if(ي و يا تصميم گير) for(در فصل بعدي، هنگامي كه بخواهيم كنترل اجراي يك برنامه را به وسيله بالكهاي تكرار   

همين طور متوجه مي شويد كه مقدار و چگونگي استفاده از فضاهاي          . بدهيم، با دليل استفاده از فضاهاي خالي بيشتر آشنا خواهيد شد          

ار فعال از زياد فاصله قرار دادن بين كدها نترسيد، اين مورد خوانايي كد شما را به مقد       . خالي در برنامه بين برنامه نويسان متفاوت است       

  .زيادي افزايش مي دهد، مخصوصا هنگامي كه بخواهيد حجم زيادي از كد را در برنامه بنويسيد

  

بنابراين بين اجراي يك برنامه با فـضاي  .  كامپايلر ها، فضاهاي خالي بين برنامه و همچنين توضيحات برنامه را ناديده ميگيرند :نكته

  .، از لحاظ سرعت و كارايي هيچ تفاوتي نيست زياد و يك برنامه بدون اين مواردتخالي و توضيحا

  

  :نوع هاي داده اي

  

تا اينجا . هنگامي كه ميخواهيد يك متغيير را تعريف كنيد بهتر است كه بدانيد تقريبا چه نوع اطالعاتي را ميخواهيد در آن ذخيره كنيد                

  . در مثال قبل، متغييري را ديديد كه مقادير صحيح را در خود نگه ميداشت

 تعريف كنيد، بايد به آن بگوييد كه چه نوع اطالعـاتي را ميخواهيـد در آن           C# 2005مي كه ميخواهيد يك متغيير را در ويژوال         هنگا

همانطور كه حدس زده ايد، اين موارد به عنوان نوع هاي داده اي شناخته مي شوند و تمام زبانهاي مهـم، تعـداد زيـادي                         . ذخيره كنيد 

نوع داده اي يك متغيير تاثير زيادي بـر  . ميتوانيد نوع اطالعات داخل متغيير خود را از بين آنها انتخاب كنيد   نوع داده اي دارند كه شما       

همچنـين  . در اين بخش نگاه دقيقتري بر چگونگي كار متغيير ها خواهيم داشـت            . اين كه چگونه كامپيوتر برنامه شما را اجرا كند دارد         

  .رايي برنامه بررسي خواهيم كردچگونگي تاثير نوع يك متغيير را در كا

  

  :كاركردن با اعداد
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هر كدام  . اعداد  صحيح و اعداد اعشاري     :  كار مي كنيد، ميتوانيد دو نوع عدد داشته باشيد         C# 2005زماني كه شما با اعداد در ويژوال        

بنابراين براي محاسباتي كـه     . را ندارند مثال اعداد صحيح توانايي نگهداري بخش اعشاري        . از اين اعداد كاربرد خاص خودشان را دارند       

  . ممكن است نتيجه شامل اعشار هم باشد نبايد از متغيير هاي صحيح استفاده كنيد

. در نوشتن نرم افزارها، بيشتر از اعداد صحيح براي شمردن مراتبي كه يك اتفاق رخ ميدهد استفاده ميشود تا بـراي انجـام محاسـبات              

  .  اعشاري استفاده مي كنيمبراي محاسبات بيشتر از اعداد

همچنين فرض ميكنيم كـه شـما   . مثال، فرض كنيد در حال نوشتن برنامه اي هستيد كه اطالعات مشتركين را در صفحه نمايش دهد   

زماني كه برنامه شروع بـه كـار كـرد، اطالعـات مـشترك اول را در صـفحه               .  مشترك را در بانك اطالعاتي خود داريد       100اطالعات  

در اينجا شما بايد بدانيد كه اطالعات كدام مشترك در صفحه چاپ شده تا زماني كه كاربر درخواست كرد اطالعات                 . دهيدنمايش مي   

  .مشترك بعدي را مشاهده كند، بدانيد كدام اطالعات را بايد نمايش دهيد

د كـه در آن هـر مـشترك داراي يـك     معموال اگر هر بانك اطالعاتي را كه حاوي اطالعات مشتركين باشند مشاهده كنيد، خواهيد دي   

معمـوال ايـن    . اين به اين خاطر است كه كامپيوترها راحت تر ميتوانند با اعداد كار كنند تـا بـا اسـامي                   . شماره مخصوص به خود است    

بنـابراين در مثـال   .  گفته ميـشود ID يا 1شماره هاي مخصوص كه به مشتركين داده ميشود، يك عدد صحيح است كه به آن شناسه  

 1 مشترك را در بانك اطالعاتي خود داشتيم، هر مشترك داراي يك عدد صحيح مخصوص به خـود از   100بلي هم كه ما ليستي از       ق

برنامه شما براي چاپ اطالعات مشتركين، ميتواند شماره آخرين مشتركي كه اطالعات او چـاپ شـده اسـت را در يـك            .  است 100تا  

است كرد تا اطالعات مشترك بعدي را ببيند، كافي است كه شما يك واحد بـه شناسـه آخـرين                    زماني كه كاربر درخو   . متغيير نگه دارد  

  .كاربري كه اطالعات او چاپ شد اضافه كنيد و اطالعات مشترك جديد را چاپ كنيد

امـا فعـالً   . رداين گونه برنامه ها را زماني كه در مورد مباحث پيشرفته تري مثل بانكهاي اطالعاتي صحبت كرديم، تمرين خواهيم كـ          

  . بدانيد كه در برنامه ها معموال از اعداد صحيح بيشتر از اعداد اعشاري استفاده مي شود

  

  :عمليات رياضي معمول روي اعداد صحيح

  

  .در اين قسمت شما پروژه جديدي براي انجام عمليات رياضي خواهيد نوشت

  

  كار با اعداد صحيح: امتحان كنيد

  

در .  ايجاد كنيد2005 يك پروژه جديد در ويژوال استوديو File � New � Projectبا انتخاب منوي  )1

 را از قسمت سمت راست انتخـاب كنيـد   Windows Application گزينه New Projectپنجره 

  . كليك كنيدOK وارد كنيد و روي IntegerMathنام پروژه را ).  رجوع كنيد1-3به عكس (

 آن را بـه  Nameخاصـيت  .  به فـرم خـود اضـافه كنيـد    Buttonر، يك كنترل   قبل از هر چيز با استفاده از جعبه ابزا         )2

btnIntMath و خاصيت Text آن را به Math Testروي كنترل دو بار كليـك كنيـد و در   .  تغيير دهيد

 : كد مشخص شده در زير را تايپ كنيدClickمتد ايجاد شده براي رويداد 

 
private  void  btnIntMath_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 

                     
1 Identifier 
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 int  intNumber; 
 // Set number, add numbers, and display results 
 intNumber = 16; 
 intNumber = intNumber + 8; 
 MessageBox .Show( "Addition test... "  + intNumber, 
  "Integer Math" ); 
 // Set number, subtract numbers, and display resul ts 
 intNumber = 24; 
 intNumber = intNumber - 2; 
 MessageBox .Show( "Subtraction test... "  + intNumber, 
  "Integer Math" ); 
 // Set number, multiply numbers, and display resul ts 
 intNumber = 6; 
 intNumber = intNumber * 10; 
 MessageBox .Show( "Multiplication test... "  + 
  intNumber, "Integer Math" ); 
 // Set number, divide numbers, and display results 
 intNumber = 12; 
 intNumber = intNumber / 6; 
 MessageBox .Show( "Division test... "  + intNumber, 
  "Integer Math" ); 
} 

 
 نمـايش داده  3-4چهار كادر پيغام متوالي همانند شـكل  .  كليك كنيدMath Testپروژه را اجرا كنيد و روي دكمه  )3

  .  در هر كدام كليك كنيدOKميشوند و شما بايد روي 

  

  
  4-3شكل 

  چگونه كار ميكند؟

  

ـ     . خوشبختانه، هيچ كدام از كدهايي كه در برنامه باال نوشتيد، خيلي گيج كننده نيستند       د، در شما قبال كـاربرد عملگـر جمـع را ديـده اي

  . اينجا هم از آن دوباره استفاده كرده ايم
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// Set number, add numbers, and display results 
intNumber = 16; 
intNumber = intNumber + 8; 
MessageBox .Show( "Addition test... "  + intNumber, 
 "Integer Math" ); 

  

  : كهچيزي كه در اين كد شما به كامپايلر ميگوييد اين است

  

  . قرار بده16 را برابر intNumberمقدار متغيير  )1

 . قرار بده8به اضافه ) 16عدد ( را برابر مقدار كنوني اين متغيير intNumberسپس مقدار متغيير  )2

  

  . به عنوان نتيجه نمايش داده خواهد شد كه درست است24 مي بينيد، مقدار 3-4همانطور كه در كادر پيغام شكل 

  :است كه عملكرد آن را در كد زير مي بينيد) -(اينجا عالمت عملگر تفريق در 

  
// Set number, subtract numbers, and display result s 
intNumber = 24; 
intNumber = intNumber - 2; 
MessageBox .Show( "Subtraction test... "  + intNumber, 
 "Integer Math" ); 
 

  :يلر مي گوييد كهدوباره، همانند قسمت جمع به كامپا

  

  . قرار بده24 را برابر intNumberمقدار متغيير  )1

 . قرار بده2منهاي ) 24( را برابر مقدار كنوني اين متغيير intNumberمقدار متغيير  )2

  

  :كه كاربرد آن در كد زير مشخص است) *(عملگر ضرب، عالمت ستاره است 

  
// Set number, multiply numbers, and display result s 
intNumber = 6; 
intNumber = intNumber * 10; 
MessageBox .Show( "Multiplication test... "  + 
 intNumber, "Integer Math" ); 
 

  :الگوريتم اين كد به صورت زير است

  

  . قرار بده6 را برابر intNumberمقدار  )1

 . ر بده قرا10ضرب در ) 6( را برابر مقدار كنوني اين متغيير intNumberمقدار  )2

  

  :است كه در زير نشان داده شده است/ در آخر، عملگر تقسيم يك عالمت 

  
// Set number, divide numbers, and display results 
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intNumber = 12; 
intNumber = intNumber / 6; 
MessageBox .Show( "Division test... "  + intNumber, 
 "Integer Math" ); 
 

  : زير استو الگوريتم آن مطابق 

  

  . قرار بده12 را برابر intNumberمقدار  )1

 . قرار بده6تقسيم بر ) 12يعني ( را برابر مقدار كنوني اين متغيير intNumberمقدار  )2

  

  :تند نويسي در عمليات رياضي

  

 ابتدا اين نوع نوشـتن      البته مسلما در  . در بخش امتحان كنيد بعدي، شما كدهاي برنامه قبلي را به نحوي بسيار كوتاهتر خواهيد نوشت               

  .نسبت به نوع طوالني آنها غير منطقي به نظر مي رسد، اما به زودي، بعد از مقداري كار، از آنها بيشتر استفاده خواهيد كرد

  

  استفاده از عملگر هاي مختصر شده: امتحان كنيد

  

  : شده در زير را تغيير دهيدخطهاي مشخص.  را مجددا باز كنيدForm1.cs برويد و فايل 2005به ويژوال استوديو  )1

  
private  void  btnIntMath_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 int  intNumber; 
 // Set number, add numbers, and display results 
 intNumber = 16; 
 intNumber += 8; 
 MessageBox .Show( "Addition test... "  + intNumber, 
  "Integer Math" ); 
 // Set number, subtract numbers, and display resul ts 
 intNumber = 24; 
 intNumber -= 2; 
 MessageBox .Show( "Subtraction test... "  + intNumber, 
  "Integer Math" ); 
 // Set number, multiply numbers, and display resul ts 
 intNumber = 6; 
 intNumber *= 10; 
 MessageBox .Show( "Multiplication test... "  + 
  intNumber, "Integer Math" ); 
 // Set number, divide numbers, and display results 
 intNumber = 12; 
 intNumber /= 6; 
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 MessageBox .Show( "Division test... "  + intNumber, 
  "Integer Math" ); 
} 

مشاهده مي كنيد كه نتيجـه اي مـشابه برنامـه قبلـي را     .  كليك كنيدMath Testبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )2

  .دريافت مي كنيد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

براي استفاده از حالت مختصر شده عملگر ها كافي است كه نام متغيير را كه براي بار دوم تكرار شـده اسـت حـذف كنيـد و عالمـت                  

  :مثال در حالت. رتبط با آن را نيز به قبل از مساوي انتقال دهيدرياضي م

  
intNumber = intNumber + 8; 
 

  :عبارت به صورت زير تبديل مي شود

  
intNumber += 8; 

  

  :محدوديت كار با اعداد صحيح

  

د كـه داراي قـسمت اعـشاري    محدوديت اصلي كه در كار با اعداد صحيح وجود دارد اين است كه شما نمي توانيد عددي داشته باشـي                 

  :براي مثال استفاده از كد زير موجب ايجاد خطا در زمان كامپايل برنامه ميشود. باشد

  
 // Try multiplying numbers 
 int  intNumber = 34; 
 intNumber *= 10.234; 

  

 از نوع عدد intNumberرا متغيير زي. اجراي برنامه باال به علت خطايي كه در قسمت كامپايل به وجود مي آيد متوقف مي شود     

  .صحيح است و شما نمي توانيد آن را در حالت عادي در يك عدد اعشاري ضرب كنيد

. در تقسيم دو عدد هم اگر بخواهيد يك عدد صحيح را بر يك عدد اعشاري تقسيم كنيد، با خطايي مشابه حالت جمع روبـرو ميـشويد                 

  :اما كد زير را در نظر بگيريد

  
 // Try deviding numbers… 
 int  intNumber = 12; 
 intNumber /= 7; 

 كه آن نيز يك عدد صحيح است تقسيم كرده ايم  7كه يك عدد صحيح است بر       ) 12( را   intNumberدر اين كد مقدار متغيير      

 ذخيـره ميـشود بـا    intNumberدر اين مواقع كامپايلر خطايي توليد نميكند، اما مقدار كه در متغيير . است 1,71و جواب برابر 

 نخواهد بـود، بلكـه   intNumber در 1,71به عبارت ديگر، بعد از اجراي كد باال، جواب          . جوابي كه شما انتظار داريد تفاوت دارد      
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همانطور كه ممكن است تصور كنيـد، اگـر       .  قرار ميگيرد  intNumber در متغيير    1قسمت اعشار اين عدد حذف ميشود و مقدار         

  . كه بخواهد با انواع مختلف داده ها كار كند و از اعداد صحيح استفاده كنيد با مشكل مواجه خواهيد شدبرنامه اي بنويسيد

  . در قسمت بعدي خواهيد ديد كه چگونه مي توانيد با استفاده از اعداد اعشاري، از بروز مشكالتي مانند قبل جلوگيري كنيد

  

  :اعداد اعشاري

  

زيرا نتيجـه بيـشتر ايـن محاسـبات داراي          . صحيح براي انجام محاسبات رياضي مناسب نيستند      در قسمت قبل متوجه شديد كه اعداد        

در ايـن بخـش چگـونگي انجـام     . قسمت اعشاري است و اعداد صحيح هم نمي توانند قـسمت اعـشاري را در خـود نگهـداري كننـد                

محيط دايره تمرين خواهيم كـرد، امـا فعـال، در       محاسبات رياضي با اعداد اعشاري را در برنامه هاي مختلف مانند محاسبه مساحت و               

  .آزمايش كنيد زير، فقط مفاهيم كلي را معرفي مي كنيم

  

  اعداد اعشاري: امتحان كنيد

  

قبـل از هـر چيـز، يـك     .  ايجاد كنيدFloating-Pt Math به نام 2005يك پروژه جديد در ويژوال استوديو  )1

 Text و خاصـيت  btnFloatMathن را برابـر     آ Name روي فرم قرار دهيد و خاصيت        Buttonكنترل  

  .  قرار دهيدDouble Testآن را برابر 

 دو بار كليك كنيد و در متد مربوط به رويداد كليك آن كدي را كه در زير مشخص                   btnFloatMathروي دكمه    )2

 .شده است وارد كنيد

  
Private void  btnFloatMath_Click( object  sender, 
       EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 double  dblNumber; 
 
 // Set number, multiply numbers, and display result s 
 dblNumber = 45.34; 
 dblNumber *= 4.333; 
 MessageBox .Show( "Multiplication test... "  +    
  dblNumber, "Floating Points" ); 
 // Set number, divide numbers, and display results 
 dblNumber = 12; 
 dblNumber /= 7; 
 MessageBox .Show( "Division test... "  + dblNumber,   
   "Floating Points" ); 
} 

  

  . را مشاهده خواهيد كرد5-3نتيجه اي مشابه شكل .  كليك كنيدDouble Testبرنامه را اجرا كنيد و روي كليد  )3
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  5-3شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  :همانطور كه متوجه شديد مهمترين تغيير در برنامه باال، تغيير نوع تعريف متغيير است

  
// Declare variable 
double  dblNumber; 

  

اين كلمه بـه ويـژوال   .  استفاده كرده ايمdouble استفاده كنيم، از كلمه int اينكه براي تعريف متغيير از كلمه كليدي   به جاي 

C# 2005                  در نتيجه، هر عمليـاتي     .  ميگويد كه شما مي خواهيد در اين متغيير به جاي اعداد صحيح، اعداد با قسمت اعشار قرار دهيد

نكتـه  . ام دهيد از نوع اعشاري خواهد بود و ميتواند قسمت اعشاري را نيـز نگهـداري كنـد                  انج dblNumberكه بر روي متغيير     

 استفاده كرده ايم تا مشخص باشـد كـه متغييـر    dbl از پيشوند intمهم ديگر در كد باال اين است كه به جاي استفاده از پيشوند  

  .  را در خود نگهداري مي كنندDoubleباال اعداد اعشاري از نوع 

 قسمت اعشاري را نيز نگهداري مي كنند اما روش انجام عمليـات، همـانطور             dblNumberته با اين كه عمليات روي متغيير        الب

  .كه در كد زير مشاهده مي كنيد، با عمليات روي اعداد صحيح تفاوتي ندارد

  
// Set number, multiply numbers, and display result s 
dblNumber = 45.34; 
dblNumber *= 4.333; 
MessageBox .Show( "Multiplication test... "  +  dblNumber,  
 "Floating Points" ); 

  

 را مشاهده ميكنيد كه همانند دو عددي كه در هم ضرب شدند داراي قسمت اعشاري نيز               196,45822اگر كد باال را اجرا كنيد، نتيجه        

 حتما نبايد داراي بخش صحيح باشند، بلكه مانند قسمت تقـسيم برنامـه قبـل    البته اعدادي كه در اين محاسبات به كار ميروند        . هست

براي مثال . مي توانند از دو عدد صحيح تشكيل شده باشند كه در صورت نياز حاصل عبارت با قسمت اعشاري نمايش داده خواهد شد      

  :به كد زير توجه كنيد

  
// Set number, divide numbers, and display results 
dblNumber = 12; 
dblNumber /= 7; 
MessageBox .Show( "Division test... "  + dblNumber,    
  "Floating Points" ); 
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 به گونه اي تعريف شده است كـه در صـورت            dblNumberنتيجه اين تقسيم داراي قسمت اعشاري نيز خواهد بود زيرا متغيير            

 را بـه عنـوان     1,71428571428571بنابراين اگر برنامه باال را اجرا كنيـد، عـدد           . كندنياز بتواند قسمت اعشاري اعداد را نيز نگهداري         

  . نتيجه مشاهده خواهيد كرد

  

اين نامگذاري به اين دليل است كه اين اعداد بـه صـورت عـدد علمـي      .  به اعداد اعشاري، اعداد با مميز شناور نيز گفته ميشود          :نكته

بـراي  .  وجـود دارد 10 تـا  1 و عـددي ديگـر بـين    10براي اعداد، يك عدد به صورت تواني از در نماد گذاري علمي    . ذخيره مي شوند  

 بـه صـورت   10001براي مثـال، عـدد      .  به توان عدد اول مي رسد و سپس در عدد دوم ضرب مي شود              10محاسبه مقدار واقعي عدد،     

گونه اعداد، مميـز بـين اعـداد بعـد از رقـم اول              در اين   .  نوشته مي شود   1,0001*10 -3 به صورت    0,0010001 و عدد    1,0001*104

 بودند اما اعـداد  10اعداد اعشاري در كامپيوتر نيز با همين روش نگهداري مي شوند با اين تفاوت كه اين اعداد در مبناي            . شناور است 

  . ذخيره مي شوند2در كامپيوتر در مبناي 

  

  :حالتهاي ديگر

  

  :بعضي از اين حالتها عبارتند از. وانند حالتهاي خاص ديگري را نيز نگهداري كننداعداد اعشاري عالوه بر مقادير عددي، ميت

  

� NaN – كه به معني "Not a Number" است"عدد نيست" يا . 

 بي نهايت منفي �

 بي نهايت مثبت �

 
 از ايـن حالتهـا نيـز    ما در اين كتاب در مورد اين حالتها صحبت نخواهيم كرد، اما در نوشتن برنامه هاي محاسباتي و رياضـي ميتـوان    

  .استفاده كرد

  

  :اعداد اعشاري با دقت معمولي

  

 شما براي نگهداري اعداد اعشاري خـود ميتوانيـد از           NET.در قسمت قبلي از اعداد اعشاري با دقت مضاعف استفاده كرديم، اما در              

ماننـد عـدد   ( بي نهايت ادامه پيـدا كنـد   در بعضي از مواقع، بخش اعشاري يك عدد ممكن است تا. دو نوع عدد اعشاري استفاده كنيد    

، اما كامپيوتر بي نهايت فضا براي نگهداري اين اعداد ندارد، بنابراين هميـشه بـراي نگهـداري تعـداد ارقـام اعـشاري يـك عـدد                     )پي

  .  ميكنداين محدوديت به اندازه يا فضايي بستگي دارد كه متغيير براي نگهداري عدد از آن استفاده. محدوديتهايي وجود دارد

بـا دقـت يـك    (را با دقتي بسيار باال نگهداري كند     + 1,7 * 10308 تا   – 1,7*  10308اعداد اعشاري با دقت مضاعف ميتوانند اعداد از         

البته ايـن   . را نگهداري كنند   + 3,4 * 1038 تا   – 3,4 * 1038اعداد صحيح با دقت معمولي ميتوانند اعداد از         ).  تريليون دالر  45پني در   

).  دالر330000يـك پنـي در   ( هم عدد بسيار بزرگي است اما ميزان دقت اين اعداد خيلي كمتر از اعداد با دقـت مـضاعف اسـت         عدد

مزيتي كه اعداد با دقت معمولي دارند اين است كه نسبت به اعداد با دقت مضاعف فضاي كمتري در حافظه اشغال مي كنند و سرعت 

  .محاسبه باالتري دارند
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ز در مواردي كه به دقت بسيار بااليي نياز داريد، از اعداد با دقت مضاعف اسـتفاده نكنيـد و بـه جـاي آن اعـداد بـا دقـت                به ج  :نكته

استفاده از اعداد با دقت مضاعف به جاي اعداد با دقت معمولي، مخصوصا در برنامـه هـاي بـزرگ ميتوانـد در         . معمولي را به كار ببريد    

  .ذار باشدسرعت برنامه شما به شدت تاثيرگ

  

براي تعريف متغييـر هـاي      . براي انتخاب اينكه از چه نوع عددي استفاده كنيد، بايد به محاسباتي كه ميخواهيد انجام دهيد توجه كنيد                 

 float و براي تعريف متغيير هاي عددي با دقت معمولي از كلمـه كليـدي                doubleعددي با دقت مضاعف از كلمه كليدي        

  .استفاده كنيد

  

  :شته هاكار با ر

  

روش استفاده از رشـته هـا   . مشخص مي شود) "(رشته مجموعه اي از كاراكتر است كه ابتدا و انتهاي آن به وسيله عالمت نقل قول   

رشته ها عموما براي اين منظور استفاده مي شوند كه به         . را در برنامه هاي قبلي براي نمايش نتيجه برنامه در صفحه نمايش ديده ايد             

يك استفاده ديگر از رشته ها، ذخيره قـسمتي از  . داده شود در برنامه چه اتفاقي افتاده است و چه اتفاقي ميخواهد رخ دهد         كاربر اطالع   

در طول اين كتاب با رشته هاي زيادي مواجه مي شويد، همانطور كـه تـاكنون از   . يك متن براي استفاده از آن در يك الگوريتم است        

  :رشته زير استفاده كرده ايد

  
MessageBox .Show( "Multiplication test... "  + dblNumber,  
  "Floating Points" ); 

  

"Multiplication test…" و "Floating Points"     نمونه هـايي از رشـته هـستند، زيـرا داراي 

 بـه   dblNumber چي؟ در عبارت باال، مقدار متغييـر         dblNumberاما عبارت   . در ابتدا و انتهاي خود هستند     ) "(عالمت  

چگونگي تبديل اين متغييـر عـددي بـه رشـته،     (رشته تبديل شده و پس از تركيب با دو رشته ديگر در صفحه نمايش داده خواهد شد         

بـراي مثـال   ). اما فعال اين را بدانيد كه در اين جا يك تبديل صورت گرفته است. بحثي است كه جلوتر راجع به آن صحبت شده است   

 باشد، اين مقدار به يك عبارت رشته اي كه دو كـاراكتر طـول دارد تبـديل ميـشود و     27 برابر با dblNumberاگر مقدار متغيير  

در بخش امتحان كنيد بعدي، با يك سري از كارهايي كه ميتوانيد با رشـته هـا انجـام دهيـد      .سپس روي صفحه نمايش داده مي شود      

  . آشنا خواهيد شد

  

  استفاده از رشته ها: امتحان كنيد

  

 يك پروژه جديد در ويژوال استوديو تعريف كنيد و نـام  File � New � Projectتفاده از گزينه با اس )1

  . قرار دهيدStringsآن را 

ــزار، يــك كنتــرل   )2 ــر Nameخاصــيت .  روي فــرم قــرار دهيــدButtonبــا اســتفاده از جعبــه اب  ايــن دكمــه را براب

btnStrings و خاصيت Text آن را برابر Using Stringsروي آن دو بار كليك كنيد . هيد قرار د

 :و در متد ايجاد شده، كد زير را وارد كنيد

  
private  void  btnStrings_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
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 // Declare variable 
 string  strData; 
 // Set the string value 
 strData = "Hello, world!" ; 
 // Display the result 
 MessageBox .Show(strData, "Strings" ); 
} 

 

 نمـايش داده  6-3كادر پيغـامي مـشابه شـكل    .  كليك كنيدUsing Stringsبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )3

  .خواهد شد

  

  
  6-3شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

امـا ايـن   .  عـددي عمـل كنيـد     براي تعريف متغييري كه بتواند رشته ها را در خود نگهداري كند، مي توانيد مشابه تعريف متغيير هاي                 

  : استفاده كنيدstringمرتبه از كلمه كليدي 

  
// Declare variable 
string  strData; 

  

  :همانند قبل، يك مقدار را به متغيير جديد اختصاص مي دهيد

  
// Set the string value 
strData = "Hello, world!" ; 

  

ايـن  . استفاده كنيـد ) "(ه و تا كجا ادامه پيدا ميكند بايد از عالمت نقل قول     براي مشخص كردن اين كه رشته شما از كجا شروع شد          

 ميگويد كه كدام عبارات را بايد به عنوان رشته در نظر بگيرد و آنها را C# 2005مورد اهميت زيادي دارد، زيرا اين عالمت به ويژوال       

 با اين متن ها به عنوان كد رفتار كرده، سعي ميكنـد آنهـا را                C# 2005اگر از عالمت نقل قول استفاده نكنيد، ويژوال         . كامپايل نكند 

  .بنابراين كامپايل كل برنامه با خطا روبرو خواهد شد. كامپايل كند و نميتواند

 ذخيره كرديد ميتوانيد آن را در به عنـوان يـك پـارامتر بـه     strData را در متغيير "!Hello, world"وقتي مقدار 

  . بفرستيد تا روي صفحه نمايش چاپ كند MessageBox.Showتابع 

در قسمت بعدي در مورد چگونگي انجام عمليات مختلـف  . همانطور كه ديديد نحوه تعريف و استفاده از رشته ها نيز مشابه اعداد است           

  .روي رشته ها صحبت خواهيم كرد
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  :اتصال رشته ها

  

اتصال براي رشته . ر امتداد يكديگر و ايجاد يك رشته جديد استاتصال رشته ها به معني به هم متصل كردن يك سري از رشته ها د 

  .در بخش امتحان كنيد بعدي، با چگونگي اين عمل آشنا خواهيد شد. ها همانند عمل جمع كردن در اعداد است

  

  اتصال رشته ها: امتحان كنيد

  

 جديد اضـافه  Buttonترل  برويد و يك كنForm1در پروژه اي كه در بخش قبلي ايجاد كرديد، به قسمت طراحي   )1

ــد ــيت . كنيــ ــر Nameخاصــ ــيت btnConcatenation آن را برابــ ــر Text و خاصــ  آن را برابــ

Concatenationروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد ايجاد شده وارد كنيد.  قرار دهيد :  

  
private  void  btnConcatenation_Click( object  sender,   
      EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strOne; 
 string  strTwo; 
 string  strResults; 
 
 // Set the string values 
 strOne = "Hello, " ; 
 strTwo = "World!" ; 
 
 // Concatenate the strings 
 strResults = strOne + strTwo; 
 
 // Display the results 
 MessageBox .Show(strResults, "Strings" ); 
} 

  

 مشاهده خواهيـد  6-3كادر پيغامي مشابه شكل .  كليك كنيدConcatenationبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه    )2

  . كرد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  :در اين امتحان كنيد، ابتدا سه متغيير از نوع رشته تعريف مي كنيد

  
// Declare variables 
string  strOne; 
string  strTwo; 
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string  strResults; 
  

  :سپس به دو متغيير اول مقدار مي دهيد

  
// Set the string values 
strOne = "Hello, " ; 
strTwo = "World!" ; 

 

با هم جمع مي كنيد و عبارت جديد را در متغيير ) +(بعد از اين كه به دو متغيير اول مقدار داديد، دو رشته را با استفاده از عالمت جمع 

  : مي دهيد قرارstrResultsسوم به نام 

  
// Concatenate the strings 
strResults = strOne + strTwo; 
 

 بـه عـالوه مقـدار       strOne را برابـر مقـدار       strResultsمقـدار متغييـر     ": در واقع در اين قسمت به كامپايلر مي گوييد        

strTwo  هنگامي كه تابع    . " قرار بدهMessageBox.Show         را فراخـواني كرديـد، مقـدار strResults   برابـر 

"Hello, World!"خواهد بود، بنابراين نتيجه اي مشابه قبل دريافت مي كنيد .  
 
// Display the results 
MessageBox .Show(strResults, "Strings" ); 

  

  :استفاده از عملگر اتصال رشته در درون برنامه

  

بلكه مـي توانيـد درون كـد و بـه           . ا را درون آن قرار دهيد     براي اتصال دو رشته به يكديگر حتما نبايد متغييري تعريف كنيد و رشته ه             

  .اين روش در امتحان كنيد اين بخش شرح داده شده است. سرعت از آنها استفاده كنيد

  

  اتصال رشته ها درون برنامه: امتحان كنيد

  

ن را  آNameخاصـيت  .  برگرديد و يك دكمه فرمان جديد به صـفحه اضـافه كنيـد     Form1مجددا به قسمت طراحي      )1

ــر  ــيت btnInlineConcatenationبرابــ ــر Text و خاصــ  Inline آن را برابــ

Concatenationروي دكمه دو بار كليك كنيد و كد زير را در آن وارد كنيد.  قرار دهيد:  

  
private  void  btnInlineConcatenation_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 int  intNumber; 
 
 // Set the value 
 intNumber = 26; 
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 // Display the results 
 MessageBox .Show( "The value of intNumber is: "  +   
   intNumber, "Strings" ); 
} 

 

 را 7-3نتيجـه اي مـشابه شـكل    .  كليك كنيـد Inline Concatenationكد را اجرا كنيد و روي دكمه  )2

  .مشاهده خواهيد كرد

  

  
  7-3شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

چيزي كه در حقيقت اين كد انجام مي دهد تبديل         . استفاده از عملگر اتصال رشته مانند كد باال را قبال در مثال هاي پيش ديده بوديد               

يـن  بـه ا  . به اين ترتيب اين مقدار ميتواند در صفحه نمايش چاپ شود          .  به رشته است   intNumberمقدار ذخيره شده در متغيير      

  :كد نگاه كنيد

  
// Display the results 
MessageBox .Show( "The value of intNumber is: "  +    
  intNumber, "Strings" ); 

  

 در حقيقت يك رشته است، اما شما مجبور نيـستيد كـه آن را   " :The value of intNumber is"بخش 

 مي نامند، زيرا از هنگام    يثابت رشته ا   اين نوع رشته ها را يك        C# 2005در ويژوال   . به عنوان يك متغيير رشته اي تعريف كنيد       

زماني كه شما از عملگر اتـصال رشـته هـا روي ايـن رشـته و متغييـر       . تعريف تا موقع استفاده، مقدار آنها ثابت است و تغيير نمي كند          

intNumber استفاده كرديد، مقدار متغيير intNumberر انتهاي  به رشته تبديل خواهد شد و د"The value 

of intNumber is: "نتيجه اين عمل يك رشته جديد شامل هر دو عبارت رشته و عدد خواهـد  .  قرار خواهد گرفت

  .  فرستاده مي شودMessageBox.Showبود كه به تابع 

  

  :عمليات بيشتر روي رشته ها

  

بعضي از اين توابع در بخش امتحان كنيد . يك رشته وجود دارند توابع زيادي براي كار بر روي #Cدر هر زبان برنامه نويسي از جمله   

  .براي مثال ميتوانيد طول يك رشته را با استفاده از اين توابع بدست آوريد. بعدي توضيح داده شده اند
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  بدست آوردن طول يك رشته: امتحان كنيد

  

 آن را بـه  Nameو خاصيت . نيد به فرم خود اضافه كTextBox يك كنترل    Form1با استفاده از قسمت طراحي       )1

txtString  كنترل  .  تغيير دهيدButton       ديگـري بـه صـفحه اضـافه كنيـد و خاصـيت Name  آن را برابـر 

btnLength    و خاصيت Text آن را برابر Lengthكنترلهاي روي فرم را به نحـوي قـرار دهيـد    .  قرار دهيد

  : باشند8-3كه مشابه شكل 

  

  
  8-3شكل 

  

  :و بار كليك كنيد و كد زير را متد ايجاد شده اضافه كنيد دLengthروي دكمه  )2

  
private  void  btnLength_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 string  strData; 
 
 // Get the text from the TextBox 
 strData = txtString.Text; 
 
 // Display the length of the string 
 MessageBox .Show(strData.Length + " Character(s)" ,  
   "Strings" ); 
} 

  

  .  وارد كنيدTextBoxبرنامه را اجرا كنيد و متن دلخواهي را در  )3

 . نشان داده شده است را خواهيد ديد9-3نتيجه اي مشابه آنچه در شكل .  كليك كنيدLengthروي دكمه  )4

  

  
  9-3شكل 
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  چگونه كار مي كند؟

  

 TextBoxسپس متن وارد شـده در     . ري كه انجام مي دهيد تعريف متغييري است كه اطالعات را در خود نگهداري كند              اولين كا 

  .  ناميده مي شود ذخيره مي كنيدstrDataرا دريافت كرده و در متغيير متني خود كه 

  
// Declare variable 
string  strData; 
 
// Get the text from the TextBox 
strData = txtString.Text; 

 

ايـن خاصـيت   .  آن براي دريافت تعداد حروف رشته استفاده كنيدLengthزماني كه يك متغيير متني داريد، مي توانيد از خاصيت       

به ياد داشته باشيد كه كامپيوتر هر كاراكتري از قبيل فضاهاي خـالي  . مقداري را از نوع عدد صحيح به عنوان طول رشته برمي گرداند       

  .متها را نيز در محاسبه طول رشته به شمار مي آوردو عال
 
// Display the length of the string 
MessageBox .Show(strData.Length + " Character(s)" ,   
  "Strings" ); 

  

  :زير رشته ها

  

براي مثال مي خواهيد از يك . كنيددر بيشتر مواقع ممكن است بخواهيد در برنامه خود به جاي كار با تمام رشته، با قسمتي از آن كار                 

اين مجموعه كاراكتر ها كه ممكن است از هر جـايي از           . مجموعه از كاراكتر ها كه در اول رشته و يا در آخر آن آمده اند استفاده كنيد                

  .رشته شروع شوند و به هر جايي در رشته ختم شوند را زير رشته مي ناميم

  . را به گونه اي تغيير مي دهيم كه سه كاراكتر ابتدا، وسط و انتهاي رشته را نيز نمايش دهددر بخش امتحان كنيد بعد، برنامه قبلي

  

  كار با زير رشته ها: امتحان كنيد

  

  . در حال اجرا است، آن را ببنديدStringsاگر برنامه  )1

ا برابـر   آن رText و خاصيت    btnSplit آن را برابر     Nameدكمه فرمان ديگري به فرم اضافه كنيد و خاصيت           )2

Splitروي دكمه دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را وارد كنيد.  قرار دهيد: 

  
private  void  btnSplit_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 string  strData; 
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 // Get the text from thew TextBox 
 strData = txtString.Text; 
 
 // Display the first three characters 
 MessageBox .Show(strData.Substring(0, 3), "Strings" ); 
 
 // Display the middle three characters 
 MessageBox .Show(strData.Substring(3, 3), "Strings" ); 
 
 // Display the last three characters 
 MessageBox .Show( 
 strData.Substring(strData.Length - 3), "Strings" ); 
} 

  

  . را در جعبه متني وارد كنيدCranberryبرنامه را اجرا كنيد و كلمه  )3

 . مشاهده خواهيد كرد10-3سه كادر پيغام متوالي همانند شكل .  كليك كنيدSplitروي دكمه  )4

  

  
  10-3شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اين متـد بـه   . كاراكتر ها را جدا كنيد  به شما اين امكان را مي دهد تا از هر قسمتي از رشته، يك مجموعه از                  Substringمتد  

براي . روش اول اين است كه شماره كاراكتر اول و تعداد كاراكتر هايي را كه نياز داريد به تابع بدهيد. دو روش مي تواند فراخواني شود     

شـروع كـن و سـه    ) تداي رشتهاز اب( مي گوييم كه از كاراكتر صفرم    C# 2005مثال در اولين بار اجراي تابع در برنامه باال به ويژوال            

  :كاراكتر را جدا كن

  
// Display the first three characters 
MessageBox .Show(strData.Substring(0, 3), "Strings" ); 

  

  . در مرتبه دوم فراخواني، به تابع مي گوييد كه از كاراكتر سوم، سه كاراكتر را جدا كند و برگرداند

  
// Display the middle three characters 
MessageBox .Show(strData.Substring(3, 3), "Strings" ); 

  

اين پارامتر به تابع مي گويد كه از مكان . در مرتبه آخري كه تابع را فراخواني مي كنيد، فقط يك پارامتر را براي آن مشخص مي كنيد

ـ . مشخص شده شروع كند و تمام كاراكتر هاي سمت راست آن را جدا كند         ن قـسمت مـي خـواهيم سـه كـاراكتر آخـر رشـته را        در اي
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 مي گوييم كه از سه كاراكتر مانده به انتهاي رشـته  Substring به تابع  Lengthبنابراين با استفاده از خاصيت      . برگردانيم

  . شروع كن و تمام كاراكتر هاي باقي مانده را برگردان

  
// Display the last three characters 
MessageBox .Show(strData.Substring(strData.Length - 3),  
  "Strings" ); 

  

  :قالب بندي رشته ها

  

هنگامي كه مي خواهيد با رشته ها كار كنيد، ممكن است نياز داشته باشيد كه نحوه نمايش كاراكتر هـا بـر صـفحه نمـايش را تغييـر                         

 رقـم   3 يـا    2 رقم اعشار نياز نداريـد و        14 احتماال شما به هر      ، كادر پيغام نتيجه تقسيم را نمايش ميدهد، اما        5-3مثال در شكل    . دهيد

چيزي كه شما در اين قسمت نياز داريد اين است كه رشته را به گونه اي قالب بندي كنيد كه تمام كاراكتر هاي سمت                        ! كفايت ميكند 

  :ام خواهيم داددر بخش امتحان كنيد بعدي اين كار را انج.  رقم اعشار را نشان دهد3 يا 2چپ مميز و فقط 

  

  قالب بندي رشته ها: امتحان كنيد

  

  .  را كه قبال در اين فصل ايجاد كرده بوديد باز كنيدFloating-Pt Mathبرنامه  )1

 : باز كنيد و تغيرات زير را در كد ايجاد كنيدForm1ويرايشگر كد را براي  )2

 
// Set number, divide numbers, and display results 
dblNumber = 13; 
dblNumber /= 7; 
 
// Display the results without formatting 
MessageBox .Show( "Without formatting: "  + dblNumber,   
  "Floating Points" ); 
 
//Display the results with formatting 
MessageBox .Show( "With formatting: "  +  
   String .Format( "{0:n3}" , dblNumber),  
   "Floating Points" ); 

  

بعد از اينكه كادر پيغـام مربـوط بـه تـست عمـل ضـرب نمـايش داده شـد، كـادر پيغـام بعـدي عـدد                             . برنامه را اجرا كنيد    )3

  .  را به عنوان نتيجه نمايش مي دهد1,71428571428571

 . را نمايش خواهد داد1,714 كليك كنيد، كادر بعدي نتيجه OKهنگامي كه روي  )4

  

  چگونه كار مي كند؟
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اين تابع قوي، به شـما  .  استString.Format اين كد ممكن است عجيب به نظر برسد، استفاده از تابع  تنها چيزي كه در   

تنها نكته مهمي كه اين تابع دارد، پارامتر اول آن است كـه مـشخص مـي كنـد                 . اجازه ميدهد متن و يا اعداد خود را قالب بندي كنيد          

  .خروجي تابع بايد در چه قالبي باشد

  
//Display the results with formatting 
MessageBox .Show( "With formatting: "  +  
   String .Format( "{0:n3}" , dblNumber),  
   "Floating Points" ); 

  

، قالب رشته اي است   "{n3:0}"پارامتر اول،   .  بايد دو پارامتر را به آن بفرستيد       String.Formatبراي فراخواني متد    

  .مقداري است كه ميخواهيد قالب بندي كنيد، dblNumberپارامتر دوم، .  دريافت كنيدكه شما ميخواهيد از متد

عـدد صـفر در پــارامتر اول مـشخص ميكنــد كـه در حـال مــشخص كـردن قالــب اولـين پـارامتر بعــد از پـارامتر حاضــر يـا همــان           

dblNumber يد رشته را قالب بندي كنيد      آمده است مشخص ميكند كه به چه صورت مي خواه          ":"قسمتي كه بعد از     .  هستيد .

براي ايـن كـه عـدد را بـا دو رقـم      .  است"يك عدد با مميز شناور و سه رقم اعشار" استفاده كرده ايد كه به معناي   n3در اين جا از     

  . استفاده كنيدn2اعشار داشته باشيد، به راحتي ميتوانيد از عبارت 

  

  :قالب بندي بومي

  

ي نويسيد، بايد بدانيد كه كاربر شما ممكن است از قواعد عالمت گذاري در زبان خود استفاده كند    م NET.زماني كه برنامه اي را با       

بـراي مميـز بـين قـسمت اعـشار و      (.) براي مثال اگر در اياالت متحده زندگي مي كنيد، از عالمت نقطـه           . كه براي شما نا آشنا باشد     

همينطور ممكن است . است) ،( در فرانسه هستند اين عالمت يك ويرگول اما براي كاربراني كه . قسمت صحيح عدد استفاده مي كنيد     

  . براي كاربران كشورهاي ديگر اين عالمت تفاوت داشته باشد

 درسـت  NET.اگر شما از چـارچوب  . ويندوز ميتواند بر اساس تنظيمات محلي كامپيوتر كاربر، اين عالمتها را براي شما انتخاب كند        

، بـه  n3براي مثال در برنامه قبلـي مـا بـا اسـتفاده از     . ازي نيست در مورد اين عالمت گذاري ها نگران باشيداستفاده كنيد، عموما ني  

.NET         البتـه  .  گفتيم كه مي خواهيم عدد خود را با جدا كننده هزارگان و همچنين با سه رقم اعشار در سمت راسـت نمـايش دهـيم

 را دريافـت مـي   1،742. 286 تغيير دهيم، عـدد  12000 / 7 اما اگر تقسيم را به      تقسيم قسمت قبلي به جداكننده هزارگان نيازي ندارد       

  . كنيم كه در صورت داشتن جداكننده هزارگان، راحت تر خوانده مي شود

در بدون اينكه هيچ تغيري را (حال اگر كاربر تنظيمات محلي كامپيوتر خود را برابر تنظيمات فرانسوي قرار دهد و كد قبلي را اجرا كند              

  . را دريافت خواهد كرد1 714،286، نتيجه )كد به وجود آوريد

  

 Regional برويـد و روي آيكـون   Control Panel براي تغيير تنظيمات محلي كامپيوتر خود ميتوانيد بـه  :نكته

and Language Optionsبه اين صـورت عالمـت   .  كليك كنيد و زبان خود را به زباني كه تمايل داريد تغيير دهيد

  .ذاري زباني كه انتخاب كرده ايد در كامپيوتر شما استفاده مي شودگ

  

همچنين براي مميز اعشاري نيز از ويرگول استفاده ميكنند . در زبان فرانسه، جداكننده هزارگان يك فضاي خالي است نه يك ويرگول  

كه بـر اسـاس تنظيمـات محلـي كـاربر،        ميتوانيد برنامه اي بنويسيد      String.Formatبا استفاده درست از متد      . نه از نقطه  

  .اطالعات را به نحوي صحيح نمايش دهد
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  :جايگزيني زيررشته ها

  

يكي از كارهاي عمومي ديگري كه ممكن است هنگام كار با رشته ها به آن نياز پيدا كنيد، جـايگزيني يـك رشـته خـاص بـا رشـته                         

 خـود را بـه گونـه اي    Stringsتحان كنيد بعدي، برنامه    براي توضيح چگونگي اين كار، در بخش ام       . ديگري در يك متن است    

  . جايگزين كند"Goodbye" را با رشته "Hello"تغيير ميدهيم كه رشته 

  

  جايگزيني زيررشته ها: امتحان كنيد

  

  . را كه قبال ايجاد كرده بوديد، باز كنيدStringsبرنامه  )1

 و خاصيت   btnReplaceن را برابر     آ Name اضافه كنيد، خاصيت     Form1 ديگري را به     Buttonكنترل   )2

Text     آن را برابر Replace  روي دكمه دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را به متد مربـوط           .  قرار دهيد

 . آن اضافه كنيدClickبه رويداد 

  
private  void  btnReplace_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strData; 
 string  strNewData; 
 
 // Get the text from the TextBox 
 strData = txtString.Text; 
             
 // Replace the string occurance 
 strNewData = strData.Replace( "Hello" , "Goodbye" ); 
 
 // Display the new string 
 MessageBox .Show(strNewData, "Strings" ); 
} 

  

  .  را در جعبه متني وارد كنيد!Hello Worldرنامه را اجرا كنيد و جمله ب )3

 را !Goodbye Worldكادر پيغامي را مشاهده خواهيد كرد كه عبـارت  .  كليك كنيدReplaceروي دكمه  )4

 .نمايش مي دهد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

سپس در هر قسمتي از مـتن كـه رشـته اول را    . ردد دو رشته را دريافت ميكند و در متن به دنبال رشته اول مي گ    Replaceمتد  

بعد از اين كه رشته اول در تمام متن با رشته دوم جايگزين شد، عبارت جديد بـه شـما                . پيدا كرد آن را با رشته دوم جايگزين مي كند         

  . برگردانده مي شود و مي توانيد آن را نمايش دهيد
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 // Replace the string occurance 
 strNewData = strData.Replace( "Hello" , "Goodbye" ); 

  

 جايگزين نميشود، بلكه ميتوانيد در جعبه متني، عبارتي را وارد كنيـد كـه      Goodbye اول با    Helloبا استفاده از اين كد، فقط       

اشيد اما به خاطر داشته ب.  جايگزين ميشوندGoodbyeهاي متن با Helloبه اين ترتيب تمام .  داشته باشد Helloچندين  

به عبارت ديگر ايـن   ). يا هر حالت ديگري   ( را   hello جايگزين ميكند نه كلمه      Goodbye را با    Helloكه كد باال، كلمه     

  .تابع نسبت به كوچكي يا بزرگي حروف حساس است

  

  :تبديل نوع هاي داده اي

  

بـراي  .  نوع داده اي آنها همواره بايد يكسان باشددر انجام محاسبات بر روي متغيير ها و يا ذخيره مقدار يك متغيير در متغييري ديگر،   

مثال يك عدد صحيح را فقط مي توان  بر يك عدد صحيح ديگر تقسيم كرد و يا مقدار يك متغيير اعـشاري را نمـي تـوان بـه يـك               

 از متغيير ها بـه نـوع   در هنگام محاسبات اگر نوع هاي متغيير ها با هم تفاوت داشته باشد، يكي. 1متغيير از نوع عدد صحيح نسبت داد    

به صورت اتوماتيك و به صـورت  : تبديل نوع داده اي متغيير ها به دو روش مي تواند انجام شود       . داده اي متغيير ديگر تبديل مي شود      

اما در مواقعي كه ايـن تبـديل نـوع ممكـن     . در بيشتر مواقع اين تبديل نوع به صورت اتوماتيك توسط كامپايلر انجام مي شود        . صريح

  . است منجر به از دست رفتن اطالعات شود، برنامه نويس بايد آن را به صورت صريح انجام دهد

در ايـن حالـت نمـي    . براي مثال فرض كنيد مي خواهيد مقدار يك متغيير از نوع اعشاري را در يك متغيير از نوع صحيح قـرار دهيـد                   

به همين علت كامپـايلر ايـن   . ا اين كار قسمت اعشار عدد از بين ميرود        توانيد به صورت معمولي از عملگر تساوي استفاده كنيد، زيرا ب          

اما اگر بخواهيد يك متغيير از نوع عدد صحيح را در يك متغييـر از نـوع اعـشاري قـرار        . تبديل را به صورت اتوماتيك انجام نمي دهد       

به عدد اعشاري امكان از دست رفتن اطالعـات وجـود   زيرا با تغيير نوع از عدد صحيح      . دهيد مي توانيد از عملگر تساوي استفاده كنيد       

  . ندارد و اين تبديل نوع به صورت خودكار توسط كامپايلر انجام مي شود

  در بخش امتحان كنيد بعد، چگونگي تبديل نوع داده اي يك متغيير به طور صريح را بررسي خواهيم كرد

.  

  تبديل نوع هاي داده اي: امتحان كنيد

  

.  را انتخاب كنيدNew � Project كليك كنيد و سپس File روي منوي 2005ستوديو در محيط ويژوال ا )1

  . ايجاد كنيدCasting Demo يك برنامه ويندوزي به نام New Projectدر پنجره 

 Text و btnCast آن را بـه   Name قرار داده، خاصيت     Button يك كنترل    Form1در قسمت طراحي     )2

 . تغيير دهيدCastآن را به 

سپس كد مشخص شده در زيـر را در  . ي دكمه فرمان دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود   بر رو  )3

 .آن وارد كنيد

  
private  void  btnCast_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 

                     
  .حتي اگر مقدار آن متغيير فاقد قسمت اعشار باشد، باز هم نمي توان مقدار آن را در يك عدد صحيح قرار داد 1
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 int  intNumber = 2; 
 double  dblNumber = 3.4; 
 
 intNumber = dblNumber; 
 MessageBox .Show( "The value of intNumber is: "  +   
    intNumber); 
} 

 

  .مشاهده مي كنيد كه كامپايلر در خط سوم برنامه با خطا مواجه مي شود. برنامه را اجرا كنيد )4

 : را به صورت زير تغيير دهيدbtCast_Clickكد متد  )5

  
private  void  btnCast_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 int  intNumber = 2; 
 double  dblNumber = 3.4; 
 
 dblNumber = intNumber; 
 MessageBox .Show( "The value of dblNumber is: "  +   
    dblNumber); 
} 

  

 2 به عدد dblNumberمشاهده خواهيد كرد كه مقدار متغيير   . برنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه فرمان كليك كنيد           )6

  .تغيير كرده است

 :وجود در متد را مجدداً تغيير دهيد تا به صورت زير درآيدكد م )7

  
private  void  btnCast_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 int  intNumber = 2; 
 double  dblNumber = 3.4; 
 
 intNumber = ( int )dblNumber; 
 MessageBox .Show( "The value of intNumebr is: "  +   
     intNumber); 
} 

 

 تغيـر   intNumberمشاهده خواهيد كرد كـه مقـدار متغييـر          . برنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه فرمان كليك كنيد           )8

  . شده استdblNumberكرده و برابر با قسمت صحيح عدد 

  

  چگونه كار مي كند؟
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همانطور كه مي دانيد بـا ايـن        . قرار دهيم در اين برنامه ابتدا سعي كرده ايم مقدار يك متغيير اعشاري را در يك متغيير از نوع صحيح                   

به همين دليل كامپايلر اين تبديل را به صورت اتوماتيك انجام نمي دهد و برنامه با خطا مواجـه  . كار بخش اعشار عدد از بين مي رود     

  .مي شود

  
 intNumber = dblNumber; 
 MessageBox .Show( "The value of intNumber is: "  +   
    intNumber); 

  

به علت اينكه در اين حالت احتمـال  . در بخش بعد سعي كرده ايم مقدار يك متغيير از نوع صحيح را در يك متغيير اعشاري قرار دهيم  

از دست رفتن اطالعات وجود ندارد و مقدار موجود در متغيير به صورت كامل در متغيير اعشاري ذخيره مي شود، اين تبديل به صورت               

  .پايلر انجام مي شوداتوماتيك توسط كام

  
 dblNumber = intNumber; 
 MessageBox .Show( "The value of dblNumber is: "  +   
    dblNumber); 

  

 در متغييـر  2 يعنـي عـدد   intNumberبا اجراي برنامه و كليك بر روي دكمه فرمان مشاهده خواهيد كـرد كـه مقـدار متغييـر            

dblNumberقرار گرفته است .  

بتوانيم مقدار يك متغيير اعشاري را در يك متغيير از نوع عدد صحيح نگهداري كنيم بايد به طـور صـريح آن را بـه عـدد                           براي اينكه   

براي تبديل يك متغيير بـه يـك نـوع داده اي          .  انجام مي شود   () اين كار به وسيله عملگر پرانتز        #Cدر زبان   . صحيح تبديل كنيم  

  :براي مثال. ير يك پرانتز قرار دهيد و سپس داخل پرانتز نام نوع داده اي مقصد را وارد كنيدخاص و ذخيره آن، بايد قبل از نام متغي

  

 intNumber = ( int )dblNumber; 
 MessageBox .Show( "The value of intNumebr is: "  +   
     intNumber); 

  

 تبـديل شـده     intانتز بـه نـوع داده اي         است با استفاده از عملگر پر      double كه از نوع     dblNumberدر اين كد متغيير     

  .است و سپس در متغييري از اين نوع ذخيره شده است

اگر رشته اي . البته دقت داشته باشيد كه از اين روش براي تبديل متغيير هاي رشته اي به عددي و بر عكس نمي توانيد استفاده كنيد                    

 در نوع داده اي عدد استفاده Parseبديل كنيد بايد از تابع     را بخواهيد به عدد ت    ) "234.14"مانند  (كه شامل يك عدد است      

 dblNum1، رشته اي حاوي يك عدد اعشاري است و مي خواهيـد آن را در متغييـر   str1براي مثال فرض كنيد متغيير     . كنيد

  .نيد به صورت زير استفاده ك()double.Parseبراي اين كار بايد از تابع . كه از نوع اعشاري است ذخيره كنيد

  
 dblNum1 = double .Parse(str1); 

  

intبه همين ترتيب براي تبديل يك رشته شامل عدد صحيح به عدد صحيح بايد از تابع  .Parseاستفاده كنيد  .  

براي مثـال اگـر بخواهيـد    .  مربوط به متغيير عددي استفاده كنيد     ()ToStringبراي تبديل يك عدد به رشته هم بايد از تابع           

 ()dblNumber.ToString را در يك متغيير رشـته اي ذخيـره كنيـد بايـد از تـابع      dblNumberر  مقدار متغيي 

  . استفاده كنيد
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  :استفاده از تاريخها

  

اين نـوع متغييـر هـا يـك     . يكي ديگر از انواع داده اي كه كاربرد زيادي دارد و احتماالً از آن زياد استفاده خواهيد كرد تاريخها هستند                 

  .در امتحان كنيد بعدي، با متغيير هايي كه تاريخ را نگهداري ميكنند بيشتر آشنا ميشويم. د نگه مي دارندتاريخ را در خو

  

  نمايش تاريخ روز: امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدDate Demoيك پروژه ويندوزي جديد به نام  )1

 آن را برابـر  Nameخاصـيت  .  بـه فـرم جديـد خـود اضـافه كنيـد            Buttonبا اسـتفاده از جعبـه ابـزار يـك كنتـرل              )2

btnDate و خاصيت Text آن را برابر Show Dateقرار دهيد . 

 :روي دكمه دو بار كليك كنيد و كد زير را به متد ايجاد شده اضافه كنيد )3

  
private  void  btnDate_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 DateTime  dteDate; 
 
 // Get the current date and time 
 dteDate = DateTime .Now; 
 
 // Display the results 
 MessageBox .Show(dteDate.ToString(), "Date Demo" ); 
}  

  

بـر  (كادر پيغامي ظاهر شده و تاريخ و سـاعت جـاري را   .  كليك كنيدShow Dateبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )4

  . نمايش مي دهد11-3 شكل همانند) اساس تنظيمات محلي كامپيوتر شما

  

  
  11-3شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟
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بعـد از ايـن كـه       .  ميتواند يك مقدار را كه معرف يك تاريخ و زمان خاص است، در خود نگهداري كند                DateTimeنوع داده اي    

.  در اين نوع داده اي استفاده كنيدNowمتغييري از اين نوع را ايجاد كرديد، براي اين كه به آن مقدار اوليه بدهيد ميتوانيد از خاصيت      

  :اين خاصيت مقدار تاريخ و زمان كنوني سيستم را برميگرداند
 
// Declare variable 
DateTime  dteDate; 
 
// Get the current date and time 
dteDate = DateTime .Now; 

  

 هر  NET.در  .  بايد به رشته تبديل شوند      نمايش داده شوند،   MessageBox.Showمتغيير ها بر اي اين كه به وسيله متد          

در ايـن جـا بـراي ايـن كـه بتـوانيم متغييـر               . 1 دارد كـه متغييـر را بـه رشـته تبـديل ميكنـد              ToStringمتغييري تابعي به نام     

dteDate                  را نمايش دهيم ابتدا بايد آن را به رشته تبديل كنيم كه براي اين كار از تابع ToString    ايـن متغييـر اسـتفاده 

  :ده ايمكر

  
// Display the results 
MessageBox .Show(dteDate.ToString(), "Date Demo" ); 

  

متغيير هاي تاريخ و زمان نيز همانند ديگر متغيير ها هستند، با اين تفاوت كه مي توانند تـاريخ و زمـان را در خـود نگهـداري كننـد و        

 بخشهاي بعدي با نحوه كار با اين متغيير ها و نمايش آنها بـر روي صـفحه        در. عمليات جمع و تفريق مربوط به آن را نيز انجام دهند          

  . نمايش به روشهاي گوناگون، بيشتر آشنا خواهيد شد

  

  :قالب بندي تاريخها

  

 به رشـته  ToStringاگر متغييري از نوع تاريخ را با استفاده از تابع . در قسمت قبلي يكي از حالتهاي قالب بندي تاريخ را ديديم     

به دليل اينكه تنظيمات محلي اين كامپيوتر بـر اسـاس ايـران      . نمايش داده خواهند شد    11-3ديل كنيم، تاريخ و زمان همانند شكل        تب

ايـن نيـز نمونـه ديگـري از تـاثير           .  ساعته نمايش داده ميشود    12 و زمان نيز به صورت       YYYY/MM/DDاست، تاريخ به صورت     

براي مثال اگر تنظيمات محلي كامپيوتر خود را برابـر انگلـيس قـرار دهيـد،              . تغيير ها است  تنظيمات محلي كامپيوتر بر نحوه نمايش م      

  . ساعته نمايش داده مي شود24 و زمان نيز به صورت DD/MM/YYYYتاريخ در قالب 

يش داده شـود،  البته ميتوانيد نحوه نمايش تاريخ را در برنامه مشخص كنيد تا در هر سيستم با هر تنظيمات محلي به يك صورت نمـا             

 نحوه نمايش را به صورت اتوماتيك انتخاب كند، تا هر كاربر به هر نحـوي كـه بخواهـد آن را                  NET.اما بهتر است كه اجازه دهيد       

  .در بخش امتحان كنيد بعد، با چهار روش مفيد براي قالب بندي تاريخها آشنا خواهيد شد. مشاهده كند

  

  قالب بندي تاريخها: امتحان كنيد

                     
در ايـن  . بعضي از متغيير ها كه در فصلهاي بعدي با آنها آشنا ميشويم نميتوانند به رشته تبـديل شـوند         . ه تبديل شود  اين در حالتي است كه متغيير بتواند به رشت         1

 .صورت، اين تابع رشته اي را برميگرداند كه معرف متغيير مورد نظر است
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  . در حال اجرا است آن را ببنديدDate Demoبرنامه اگر  )1

 دكمه فرمان را پيدا كنيد و كد مشخص شده  Click، تابع مربوط به رويداد      Form1با استفاده از ويرايشگر كد براي        )2

 :در زير را به آن اضافه كنيد

  
 // Display the results 
 MessageBox .Show( "Current Date is: "  + dteDate,  
    "Date Demo" ); 
 
 // Display dates 
 MessageBox .Show(dteDate.ToLongDateString(),  
    "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show(dteDate.ToShortDateString(),  
    "Date Demo" ); 
 
 // Display times 
 MessageBox .Show(dteDate.ToLongTimeString(),  
  "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show(dteDate.ToShortTimeString(),  
    "Date Demo" ); 
} 

  

همانطور كه مـشاهده  . ، پنج كادر پيغام نمايش داده ميشوندShow Dateبا كليك بر روي دكمه . برنامه را اجرا كنيد )3

كـادر دوم تـاريخ را بـه    . مي كنيد، كادر پيغام اول تاريخ و زمان را بر اساس تنظيمات محلي كامپيوتر شما نمـايش ميدهـد             

كادر چهارم زمان را به صـورت كامـل و كـادر     . شده نمايش مي دهد   صورت كامل و كادر سوم تاريخ را به صورت خالصه           

  .آخر زمان به صورت مختصر نمايش ميدهد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در برنامه قبلي هيچ نقطه مبهمي وجود ندارد و نام توابع به اندازه كافي واضح هستند و مشخص ميكنند كه هر تابع چه كـاري انجـام                   

  : ميدهد

  
// Display dates 
MessageBox .Show(dteDate.ToLongDateString(), "Date Demo" );  
MessageBox .Show(dteDate.ToShortDateString(), "Date Demo" );  
 
// Display times 
MessageBox .Show(dteDate.ToLongTimeString(), "Date Demo" );  
MessageBox .Show(dteDate.ToShortTimeString(), "Date Demo" );  
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  :DateTimeاده از خاصيتهاي استف

  

در .  داشته باشيد، ميتوانيد از خاصيتهاي گوناگوني كه ارائـه مـي دهـد اسـتفاده كنيـد     DateTimeهنگامي كه يك متغيير از نوع      

  .امتحان كنيد زير، با قسمتي از آنها آشنا خواهيم شد

  

  DateTimeاستفاده از خاصيتهاي : امتحان كنيد

  

  . حال اجرا است، آن را ببنديد درDate Demoاگر برنامه  )1

 آن را برابـــــر Name اضـــــافه كنيـــــد، خاصـــــيت   Form1 ديگـــــري بـــــه  Buttonكنتـــــرل  )2

btnDateProperties و خاصيت Text آن را برابر Date Properties  روي .  قـرار دهيـد

 :دكمه دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد ايجاد شده وارد كنيد

  
private  void  btnDateProperties_Click( object  sender,   
      EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 DateTime  dteDate; 
 
 // Get the current date and time 
 dteDate = DateTime .Now; 
 
 // Display the various properties 
 MessageBox .Show( "Month: "  + dteDate.Month,  
    "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show( "Day: "  + dteDate.Day, "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show( "Year: "  + dteDate.Year,  
    "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show( "Hour: "  + dteDate.Hour,  
    "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show( "Minute: "  + dteDate.Minute,  
    "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show( "Second: "  + dteDate.Second,  
    "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show( "Day of week: "  + dteDate.DayOfWeek,  
   "Date Demo" ); 
 MessageBox .Show( "Day of year: "  + dteDate.DayOfYear,  
   "Date Demo" ); 
} 

  

سري كادرهاي پيغام متوالي را خواهيد ديد كه پيغـام هـاي         يك  . برنامه را اجرا كنيد و روي دكمه فرمان جديد كليك كنيد           )3

  .واضحي را نمايش ميدهند
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  چگونه كار مي كند؟

  

. خود توابع به اندازه كافي واضـح هـستند  . همانند قسمت قبل، در اين مثال هم نكته مبهمي وجود ندارد كه نياز به توضيح داشته باشد            

  .استفاده كنيد...  و Year استفاده از سال از خاصيت ، برايHourبراي استفاده از ساعت، از خاصيت 

  

  :كار با تاريخها

  

يكي از ايـن نمونـه مـشكالت كـه       . يكي از مواردي كه كنترل آن هميشه براي برنامه نويسان مشكل بوده است، كار با تاريخها است                

 آن همه مردم منتظر بودند تا ببينند برنامه هاي  بود كه در 2000ممكن است هنگام كار با تاريخ در برنامه ها ايجاد شود، مشكل سال              

يا مثال، كار با سالهاي كبيسه همواره مشكالت زيادي را در برنامه هـا ايجـاد كـرده               . كامپيوتري چگونه با اين مشكل روبرو مي شوند       

  .است

كار با سالهاي كبيسه در برنامـه   كه موجب ساده تر شدن Dateدر بخش امتحان كنيد بعد، تعدادي از توابع و متدهاي نوع داده اي     

  . مي شود را بررسي خواهيم كرد

  

  كار با تاريخهاي خاص: امتحان كنيد

  

  . در حال اجرا است آن را ببنديدDate Demoاگر برنامه  )1

 و  btnDateManipulation آن را برابـر      Nameدكمه فرمان ديگري به فرم خود اضافه كنيد، خاصـيت            )2

روي دكمه فرمان دو بار كليك كنيد و كـد  .  قرار دهيدDate Manipulation آن را برابر Textخاصيت 

 :مشخص شده در زير را در متد ايجاد شده وارد كنيد

  
private  void  btnDateManipulation  _Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 DateTime  dteStartDate; 
 DateTime  dteChangedDate; 
 
 // Start off in 2400 
 dteStartDate = new DateTime (2400, 2, 28); 
 
 // Add a day and display the results 
 dteChangedDate = dteStartDate.AddDays(1); 
 MessageBox .Show(dteChangedDate.ToLongDateString(),  
   "Date Demo" ); 
 
 // Add some months and display the results 
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 dteChangedDate = dteStartDate.AddMonths(6);            
 MessageBox .Show(dteChangedDate.ToLongDateString(),  
   "Date Demo" ); 
 
 // Subtract a year and display the results 
 dteChangedDate = dteStartDate.AddYears(-1); 
 MessageBox .Show(dteChangedDate.ToLongDateString(),  
   "Date Demo" ); 
} 

  

كـادر پيغـام اولـي تـاريخ        . سه كـادر پيغـام را مـشاهده خواهيـد كـرد           . برنامه را اجرا كنيد و روي دكمه فرمان كليك كنيد          )3

  . را نمايش خواهد داد28/2/2399، و كادر پيغام سوم 28/8/2400، كادر پيغام دومي تاريخ 29/2/2400

  

  ي كند؟چگونه كار م

  

  :در زير سه نمونه از آنها آمده است.  متدهاي زيادي براي كار بر روي تاريخ داردDateTimeنوع داده اي 

  
 // Add a day and display the results 
 dteChangedDate = dteStartDate.AddDays(1); 
 MessageBox .Show(dteChangedDate.ToLongDateString(),  
   "Date Demo" ); 
 
 // Add some months and display the results 
 dteChangedDate = dteStartDate.AddMonths(6);            
 MessageBox .Show(dteChangedDate.ToLongDateString(),  
   "Date Demo" ); 
 
 // Subtract a year and display the results 
 dteChangedDate = dteStartDate.AddYears(-1); 
 MessageBox .Show(dteChangedDate.ToLongDateString(),  
   "Date Demo" ); 

  

همانطور كه مشاهده ميكنيد، براي كم كردن از ايـن مقـادير            . اين توابع براي اضافه كردن روز، ماه و يا سال به تاريخ به كار مي روند               

، AddHours: متــدهاي مهــم ديگــر در ايــن نــوع داده اي عبارتنــد از. يــك عــدد منفــي را بــه ايــن توابــع ارســال كــرده ايــم

AddMinutes ،AddSeconds و AddMiliseconds.  

  

  :بولين
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نـوع داده اي مهـم      .  آشـنا شـديد    DateTime و   int  ،float  ،Double  ،Stringتاكنون با نوع هـاي داده اي        

بعد از اتمام اين نوع داده اي،با پركاربرد تـرين نـوع هـاي داده اي در                 .  است Booleanديگري كه بايد نحوه كار با آن را بدانيد،          

.NETآشنا شده ايد .  

 بيـشتر   Booleanمتغييـر هـاي     . را داشـته باشـد    ) غلـط  (Falseو يـا    ) درست (Trueولين مي تواند مقادير     يك متغيير ب  

 بيـشتر  4با بررسي شرط ها در فـصل  (هنگامي اهميت خود را نشان مي دهند كه برنامه شما بخواهد صحت يك شرط را بررسي كند         

  ).آشنا خواهيد شد

  

  :نگهداري متغيير ها

  

بنابراين برنامه شما بايد بـه بهتـرين و كارآمـد تـرين نحـو از ايـن قـسمت        . سمت يك سيستم، حافظه آن استعموما محدود ترين ق  

بنابراين در تعريف متغيير هـا بايـد        . تعريف كنيد، قسمتي از حافظه را اشغال كرده ايد        ) از هر نوعي  (زماني كه يك متغيير     . استفاده كند 

  . را تعريف كنيد و هم به بهترين نحو از آن استفاده كنيددقت كنيد كه هم كمترين مقدار متغيير ممكن

دليـل اول ايـن اسـت كـه كامپيوترهـاي          . امروزه، به دو دليل نيازي نيست كه شما از جزئيات كامل بهينه سازي متغيير ها آگاه باشيد                

 از حافظـه كـامپيوتر جـا    ت كيلو بايـ 32 در از زماني كه الزم بود برنامه نويسان، برنامه هاي خود را. امروزي مقدار زيادي حافظه دارند   

دليل ديگر اين است كه كامپايلر هاي امروزي به صورت دروني، به اندازه كافي در اين زمينه هوشمند عمل           . بدهند خيلي گذشته است   

  .ندبه عبارت ديگر، كدهاي توليد شده توسط آنها تا حد ممكن بهينه ميشود تا بهترين كارايي را داشته باش. ميكنند

  

  :دودويي

  

در حقيقت هر داده اي را كه شـما در كـامپيوتر نگهـداري              . كامپيوترها براي نگهداري هر اطالعاتي از سيستم دودويي استفاده ميكنند         

در سيستم باينري يا دودويي اين عدد بـه  .  را در نظر بگيريد 27براي نمونه عدد صحيح     . ميكنيد بايد در قالب صفر و يك ذخيره شوند        

 به شما كمك ميكند     12-3نمودار شكل   .  نمايش داده مي شود، كه هر كدام از اين اعداد در تواني از دو ضرب ميشوند                11011صورت  

  .  را بهتر در سيستم ده دهي و در سيستم دودويي يا باينري نمايش دهيد27تا عدد 

ان سيستم ده دهي كه با آن آشنا هستيد، براي تعيين     يا هم  10در مبناي   . ممكن است در ابتدا اين مورد مقداري نامفهوم به نظر برسد          

اولين رقم عدد از سمت راست در ده به توان صفر ضرب ميشود، عـدد دوم              . ارزش هر عدد، هر رقم از آن در تواني از ده ضرب ميشود            

  .نددر ده به توان يك ضرب ميشود، عدد سوم در ده به توان دو ضرب ميشود و به همين ترتيب ادامه پيدا ميك

براي تبديل يك عدد در مبناي دو به يك عدد در مبنـاي ده، بايـد رقمهـا را از سـمت                . همين روش در سيستم باينري هم وجود دارد       

عدد اول از سمت راست در مكان صفرم، عدد دوم در مكان     (راست يكي يكي جدا كنيد و در دو به توان شماره مكان عدد ضرب كنيد                

عددي كه به دست مي آيـد، نمـايش دهنـده همـان عـدد در      . تمام اعداد به دست آمده را با هم جمع كنيدسپس ). قرار دارد... يكم و   

  .مبناي ده است

  



 ٩٢

  
 نوشـته شـده   10براي اينكه مشخص كنيد يك رشته از ارقام كه در مبناي .  است10 هر رقم ضريبي از يكي از توانهاي       10در مبناي   

ضرب كرده و حاصل را با ...  و 1 به توان 10، رقم دوم را در      0 به توان    10ت رقم اول را در      اند چه عددي را نشان مي دهند، كافي اس        

  .يكديگر جمع كنيد

  
 چه عـددي   2براي تشخيص اينكه يك رشته ارقام در مبناي         .  است 2 يا اعداد باينري، هر رقم ضريبي از يكي از توانهاي            2در مبناي   

  .ضرب كرده و حاصل را با يكديگر جمع كرد...  و 1 به توان 2، رقم دوم را در 0 به توان 2 را نمايش مي دهند، بايد رقم اول را در

  12-3شكل 

  

  :ابيتها و بايت ه

  

يك بيت كوچكترين بخش ممكن براي نمايش داده اسـت و فقـط   . در اصطالحات كامپيوتري، به يك رقم باينري، يك بيت ميگويند         

اين مقدار در مدارهاي كامپيوتر به وسيله وجود داشتن و يا وجود نداشتن جريـان مـشخص       . شدميتواند داراي مقدار درست و يا غلط با       

 هشت بيت در كنار هم نشان داده شده اند، اين است كه هر هـشت بيـت در كنـار                    12-3دليل اينكه در هر قسمت از شكل        . مي شود 

  .پيوتر به شمار ميرودبايت واحد اندازه گيري حافظه هاي كام. هم يك بايت را تشكيل مي دهند

 بايت تشكيل شده است، ايـن اسـت كـه    1024 از 1000دليل اينكه به جاي .  بايت تشكيل شده است1024 از  KBيك كيلو بايت يا     

 راحـت تـر از      1024به دليل اينكه اعداد در كامپيوتر در مبناي دو ذخيره ميشوند، نگهـداري              ). دو به توان ده   (  تواني از دو است      1024

  . است1024 براي شما كه از سيستم ده دهي استفاده ميكنيد راحت تر از 1000همانطور كه نگهداري .  است1000ري نگهدا

 1073741824 مگا بايـت يـا   1024 بايت، يك گيگا بايت  1048576 كيلو بايت يا     1024 برابر   MBبه همين ترتيب يك مگا بايت يا        

  . ابر دو به توان چهل و پتا بايت برابر دو به توان پنجاه استهمچنين ترا بايت بر). دو به توان سي(بايت است 

همه اين مطالب به چه كار مي آيد؟ خوب، دانستن اين كه كامپيوتر چگونه اطالعات را ذخيره ميكند ممكن است به شما كمـك كنـد          

 2147483648 اين مقدار حافظه برابـر  . مگا بايت حافظه دارد256فرض كنيد كامپيوتر شما    . كه برنامه هاي خود را بهتر طراحي كنيد       

  .بنابراين هنگامي كه در حال نوشتن نرم افزار هستيد بايد سعي كنيد كه از حافظه به بهترين نحو ممكن استفاده كنيد. بايت است

  

  :نمايش مقادير

  



 ٩٣

اعدادي كه در بخش   . يت كار كنند   ب 32 بيتي هستند، يعني در هر لحظه ميتوانند با داده هايي به طول              32بيشتر كامپيوترهاي امروزي    

در يك عدد هشت بيتي حداكثر مقداري را كه مي توان نگهـداري كـرد بـه صـورت زيـر                     . قبلي ديديد همگي اعداد هشت بيتي بودند      

  :است
 

256 = 1*1 + 2*1 + 4*1 + 8*1 + 16*1 + 32*1 + 64*1 + 128*1  

  

حـال اگـر بخواهيـد يـك عـدد      .  را نگهداري كنـد 2147483647 تا -2147483647 بيتي مي تواند مقاديري در محدوده   32هر عدد   

  :صحيح را نگهداري كنيد متغييري را به صورت زير تعريف ميكنيد

  
 int intNumber; 

 

 بيت از حافظه كامپيوتر را براي اين متغيير اختصاص ميدهد كه شما ميتوانيد اعداد در بازه اي كه گفتـه شـد را                    NET 32.در اينجا،   

 مگابايـت حافظـه داشـته    256براي مثال اگر . اما به خاطر داشته باشيد كه مقدار حافظه كامپيوتر شما محدود است. خيره كنيددر آن ذ  

امـا بايـد دو نكتـه را در نظـر داشـته      . ممكن است زياد به نظر برسـد     .  عدد صحيح را در آن نگهداري كنيد       67108864باشد، ميتوانيد   

. ييرها كه در فصلهاي بعدي با آنها آشنا ميشويم بسيار بيشتر از يك عدد صحيح فضا اشـغال مـي كننـد   اول اينكه بعضي از متغ   . باشيد

  .دوم اينكه به خاطر داشته باشيد حافظه بين همه برنامه ها مشترك است و نبايد آن را هدر بدهيد

  :رديدهمچنين براي نگهداري يك عدد اعشاري با دقت مضاعف، متغييري به صورت زير تعريف ميك

  
 double dblNumber; 

  

 عدد اعـشاري بـا   33554432يعني ميتوانيد حداكثر .  بيت از حافظه نياز داريد64براي نگهداري يك عدد اعشاري با دقت مضاعف به       

  . دقت مضاعف در حافظه كامپيوتر خود داشته باشيد

  

يعني اين اعداد نصف اعداد اعشاري با دقت مضاعف و بـه   بيت از حافظه را اشغال مي كنند،     32 اعداد اعشاري با دقت معمولي       :نكته

  .اندازه ي اعداد صحيح فضا ميگيرند

  

 بيت از فضاي حافظه را 32، دقيقا 2147483647 و يا 249 را ذخيره كنيد، چه 1اگر يك متغيير از نوع صحيح تعريف كنيد، چه در آن         

اين مورد ممكن است هدر رفـتن حافظـه بـه         . ورد نياز براي ذخيره آن ندارد     اندازه عدد هيچ تاثيري در اندازه فضاي م       . اشغال كرده ايد  

در غيـر ايـن   . اما دقت داشته باشيد كه كامپيوتر تصور ميكند اعداد از نوع يكسان فضاي يكساني براي نگهداري نيـاز دارنـد   . نظر رسد 

  . صورت، نميتواند با سرعت قابل قبولي كار كند

  :ه نگاه كنيدحاال به چگونگي تعريف يك رشت

  
 string strData = "Hello, World!"; 

  

 بيت از فضاي حافظـه را     16در رشته ها، هر كاراكتر دو بايت يا         . بر خالف اعداد صحيح و اعشاري، رشته ها داراي طول ثابتي نيستند           

حافظه كـامپيوتري  . افظه نياز داريد بيت فضا در ح    208 بايت يا    26 كاراكتري، به    13بنابراين براي نمايش اين رشته ي       . اشغال ميكند 

  .كه پيشتر مثال زديم حدود دو ميليون كاراكتر را ميتواند نگهداري كند كه نسبت به اعداد صحيح و يا اعداد اعشاري بسيار كمتر است

ه جويي حافظه فكر مي اشتباهي كه بيشتر برنامه نويسان تازه كار انجام ميدهند اين است كه كمتر به تاثير نوع ذخيره داده ها در صرف      

  :براي نمونه اگر شما يك متغيير براي نگهداري رشته تعريف كنيد و سپس عدد صحيح در آن نگهداري كنيد، مانند زير. كنند



 ٩٤

  
 string strData = "65536"; 

  

كه ميتوانستيد بـا تعريـف   در صورتي .  بيت استفاده كرده ايد80 بايت يا 10در اينجا براي نگهداري اين عدد صحيح در قالب رشته، از           

براي نگهداري اين رشته عددي در حافظه هر كدام از اين كاراكترها بايـد              . اين متغيير از نوع عدد صحيح حافظه كمتري استفاده كنيد         

هر  به 1براي ذخيره متن در حافظه، بر اساس استانداردي به نام يونيكد. به يك عدد خاص تبديل شوند و سپس در حافظه ذخيره شوند  

 دارد و براي ذخيره آن كـاراكتر در حافظـه، كـد    65535 تا 0به عبارت ديگر هر كاراكتر يك كد از . كاراكتر يك كد خاص داده ميشود     

  . معادل آن ذخيره مي شود

  :در زير كد مربوط به هر كاراكتر را در رشته باال آورده ايم

  

 . است0000000000110110 كه كد باينري معادل آن برابر 54 يونيكد "6" �

 . است0000000000110101 كه كد باينري معادل آن برابر 53 يونيكد "5" �

 . است0000000000110101 كه كد باينري معادل آن برابر 53 يونيكد "5" �

 . است0000000000110011 كه كد باينري معادل آن برابر 51 يونيكد "3" �

 . است0000000000110110 كه كد باينري معادل آن برابر 54 يونيكد "6" �

  

.  بيت فضا نيـاز داريـم  80 رقم در قالب رشته به 5پس براي ذخيره   . هر كدام از اين كدها براي ذخيره شدن به دو بايت فضا نياز دارند             

  :براي ذخيره عدد باال بايد متغيير را به صورت زير تعريف كنيم

  
 int intNumber = 65536; 

  

 بيت فضا را اشغال مـي  32 باينري در حافظه ذخيره ميشود و از آنجا كه هر عدد صحيح مقدار اين متغيير به صورت يك عدد در قالب        

  .  بيت اشغال شده به وسيله رشته است80 بيت فضا در حافظه اشغال ميكند كه بسيار كمتر از 32كند، اين عدد هم 

  

  :متدها

  

ر هم ناميده ميـشوند بـه دو دليـل اهميـت زيـادي      متدها كه پروسيج  . يك متد، يك تكه كد است كه وظيفه خاصي را انجام مي دهد            

دوم . دليل اول اين است كه آنها برنامه را به قسمتهاي كوچكتر تقسيم مي كنند و موجب ميشوند كـه برنامـه بهتـر درك شـود                      . دارند

ت كه تا آخر اين كتاب بيشتر استفاده مجدد از كدها به اندازه اي مهم اس      . اينكه آنها قابليت استفاده مجدد از كدها را افزايش مي دهند          

  .وقت خود را صرف آن مي كنيد

همانطور كه ميدانيد، هنگامي كه شروع به نوشتن يك برنامه ميكنيد، ابتدا بايد الگوريتم كلي آن را تهيه كـرده و سـپس جزئيـات هـر        

، سپس با كنار هم قرار دادن اين كـدها  قسمت از الگوريتم را به كد تبديل كنيد تا كل بخشهاي الگوريتم را به صورت كد داشته باشيد     

يك مـتن   "،  "يك فايل را باز كن    "يك متد، يكي از خطهاي اين الگوريتم كلي را اجرا مي كند، براي مثال               . به الگوريتم كلي ميرسيد   

  . و يا مواردي از اين قبيل"يك صفحه را چاپ كن"، "را روي صفحه نمايش بده

اهميت تقسيم كردن . ه چند قسمت كوچكتر تقسيم كنيد موردي است كه به تجربه بستگي دارد          دانستن اين كه چگونه يك برنامه را ب       

يك برنامه به چند قسمت كوچك و تاثير آن در سادگي برنامه را زماني مشاهده خواهيد كرد كه برنامه هاي بسيار پيچيده تري نسبت                

                     
1 Unicode 



 ٩٥

سعي مي كنيم به شما بگوييم چرا و چگونـه بايـد از متـدها اسـتفاده                 در ادامه ي اين بخش      . به آنهايي كه تاكنون نوشته ايد، بنويسيد      

  .كنيم

  

  چرا از متدها استفاده مي كنيم؟

  

ايـن  . در استفاده از متدها، شما بايد اطالعاتي كه يك متد براي اجرا به آنها نياز دارد را فراهم كنيد تا نتيجه ي مطلوبي دريافت كنيـد                

 شـناخته  ير وروديمقاداين اطالعات به عنوان .  رشته متني و يا تركيبي از هر دو باشداطالعات ممكن است يك عدد صحيح، يك 

يك متد با استفاده از     . البته بعضي از متدها ورودي دريافت نمي كنند، بنابراين داشتن مقدار ورودي براي يك متد الزم نيست                . ميشوند

سعي ميكند تا )  دانستن اطالعاتي در رابطه با وضعيت كنوني برنامه براي مثال (اين اطالعات ورودي و نيز يك سري اطالعات دروني          

  . وظيفه خود را انجام دهد

در .  هم گفته ميـشود پارامتربه اين داده ها .  به تابع فرستاده ايددادههنگامي كه اين اطالعات را به برنامه مي فرستيد، در اصطالح      

خالصه، شما يك متد را فراخواني ميكنيد و داده هاي مـورد نيـاز آن   .  كنيديراخوانفنهايت براي استفاده از يك تابع شما بايد آن را  

  . را به وسيله پارامتر ها به آن ميفرستيد

براي اين كار ابتـدا     . همانطور كه در قبل هم ذكر شد، دليل استفاده از يك تابع اين است كه از يك قطعه كد چندين بار استفاده كنيم                      

م برنامه را در حالت كلي بررسي كنيم و سپس قسمتهايي كه ممكن است چند بار به آنها نياز پيدا كنيم را مشخص             بايد بتوانيم الگوريت  

بعد از مشخص كردن اين قسمتها، ميتوانيم آنها را با استفاده از متدها بنويسيم و سپس متدها را چندين بـار در برنامـه اسـتفاده                         . كنيم

  . كنيم

بعضي از اين الگوريتم ها براي محاسـبات خـود نيـاز    . نامه شما از الگوريتم هاي زيادي تشكيل شده استبراي مثال تصور كنيد كه بر   

چون بعضي از قسمتهاي الگوريتم ما نياز دارند كه نحوه محاسبه محيط دايـره را بداننـد،   . دارند كه بتوانند محيط دايره را محاسبه كنند    

شما ميتوانيد متدي بنويسيد كه بتواند محيط يك دايره را بـا دانـستن شـعاع آن                 . اسب باشد استفاده از يك متد در اين مورد ميتواند من        

به ايـن ترتيـب نيـازي    . محاسبه كند، سپس در هر قسمت از الگوريتم كه به محاسبه محيط نياز بود ميتوانيد اين متد را فراخواني كنيد 

شما فقط يك بار كد را مي نويـسيد و چنـد بـار از آن اسـتفاده                  . دنيست كدي كه يك كار مشخص را انجام ميدهد چند بار نوشته شو            

  .ميكنيد

 را بداند و قسمتي ديگر محـيط يـك دايـره بـه              100همچنين ممكن است يك قسمت از الگوريتم بخواهد محيط يك دايره به شعاع              

به اين ترتيب اين    .  سپس محيط را محاسبه كند     بنابراين متد شما ميتواند شعاع دايره را به عنوان پارامتر از ورودي بگيرد و             . 200شعاع  

  . متد در هر شرايطي ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد

  

بـه متـدهايي كـه مقـداري را     .  يك متد يا ميتواند مقداري را برگرداند و يـا هـيچ مقـداري را برنگردانـد             C# 2005 در ويژوال    :نكته

  . گفته مي شود2ربرنامهيز را برنميگردانند يك  و به متدهايي كه هيچ مقداري1تابعبرميگردانند يك 

  

  :متدهايي كه تاكنون ديده ايد

  

                     
1 Function 
2 Subroutine 
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به عنوان مثـال كـد   . بهتر است بدانيد كه تاكنون در برنامه هايي كه در قسمتهاي قبلي نوشته ايم، از متدهاي زيادي استفاده كرده ايد       

  :زير را كه در ابتداي فصل نوشتيد مالحظه كنيد

  
private  void  btnAdd_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Define a variable for intNumber 
 int  intNumber; 
 
 // Set the initial value 
 intNumber = 27; 
 
 // Add 1 to the value of intNumber 
 intNumber = intNumber + 1; 
 
 // Display the new value of intNumber 
 MessageBox .Show( "The value of intNumber + 1 = "  +  
   intNumber, "Variables" ); 
} 

  

در اينجـا ايـن   . اين كد يك متد است زيرا همانطور كه در تعريف متد گفتيم، قطعه كدي مجزا است كه كار خاصي را انجام مي دهـد                     

  . اضافه ميكند و نتيجه را نمايش ميدهدintNumberقطعه كد عدد يك را به متغيير 

 به كامپايلر مـي گويـد      voidكلمه  . تعريف شده است   voidاين متد هيچ مقداري را بر نمي گرداند بنابراين نوع مقدار بازگشتي             

 بايد نوع مقـداري كـه برگـشت    voidاگر متدي مقداري را برگرداند به جاي استفاده از        . كه اين متد هيچ مقداري را بر نمي گرداند        

 شود جزئـي از بدنـه   هر دستوري كه بين دو عالمت آكوالد نوشته      ...).  يا   double يا   intبراي مثال   (داده مي شود را بنويسيد      

 ايجاد  C# 2005البته اين متد به صورت اتوماتيك توسط ويژوال         (يك متد به صورت زير تعريف مي شود         . ي متد محسوب مي شود    

  ):شده است

  
private  void  btnAdd_Click( object  sender, EventArgs  e) 

  

باره اين كلمـه در فـصلهاي بعـدي بـه تفـصيل      در.  را در تعريف تابع مشاهده ميكنيدprivateقبل از هر چيز، كلمه   )1

فعال، فقط بدانيد كه اين كلمه موجب ميشود اين متد فقط توسط توابع و يا متدهاي ديگـر داخـل همـان                      . بحث شده است  

  . بخش استفاده شود

 . اند مي گويد اين متد هيچ مقداري را برنمي گرد#C است كه همانطور كه گفتيم به ويژوال voidكلمه بعدي، كلمه  )2

همانطور كه ممكن است حدس زده باشيد، اين كلمه نام .  روبرو ميشويدbtnAdd_Click با كلمه   voidبعد از    )3

 .متدي است كه تعريف كرده ايم

همانطور كه مشاهده ميكنيد ايـن تـابع دو   . چهارمين مورد در تعريف اين تابع پارامترهايي است كه به آن فرستاده مي شود     )4

 EventArgs از نـوع  e است و پارامتر دوم  object از نوع    senderپارامتر اول،   . ميكندپارامتر را دريافت    

 . در مورد اين پارامتر ها در بخشهاي بعدي بيشتر صحبت خواهيم كرد. است

  

ين در امتحان كنيد بعدي، يك متد ايجاد خواهيد كرد كه يك عبارت را با استفاده از كادر پيغام در صفحه نمايش دهد و سپس ا                        

  .متد را به وسيله سه دكمه فرمان متفاوت فراخواني خواهيد كرد
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  استفاده از متدها: امتحان كنيد

  

  . قرار دهيدThree Buttons ايجاد كنيد و نام آن را برابر C# 2005يك پروژه ويندوزي با ويژوال  )1

 . با استفاده از جعبه ابزار سه دكمه فرمان بر روي فرم خود قرار دهيد )2

 : فرمان اول دو بار كليك كنيد و سپس كد مشخص شده در زير را به آن اضافه كنيدروي دكمه )3

  
private  void  button1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call your method 
 SayHello(); 
} 
 
private  void  SayHello() 
{ 
 // Display a message box 
 MessageBox .Show( "Hello, World!" , "Three Buttons" ); 
} 

  

كـادر  . بر روي بـاالترين دكمـه فرمـان كليـك كنيـد     . فرمي را با سه دكمه فرمان مشاهده خواهيد كرد. برنامه را اجرا كنيد  )4

  . را خواهيد ديد!Hello, Worldپيغامي با عبارت 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 تابعي مانند   C# 2005ان دو بار كليك مي كنيد، ويژوال        همانطور كه مي دانيد، هنگامي كه در محيط طراحي بر روي يك دكمه فرم             

  :زير را به صورت اتوماتيك ايجاد مي كند

  
private  void  button1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 
} 

  

 هنگـام  C# 2005ويـژوال  .  در برنامه رخ داده اسـت 1داديروهنگامي كه كاربر روي اين دكمه در برنامه كليك كند، اصطالحا يك             

به عبارت ديگـر ويـژوال   . كامپايل اين متد، كدي را به آن اضافه مي كند تا اين متد هنگام رخ دادن رويداد كليك اين دكمه اجرا شود   

C#                 اين متد دو پارامتر را به عنوان ورودي        .  زماني كه كاربر روي اين دكمه فرمان در برنامه كليك كرد، اين متد را فراخواني مي كند

در فصلهاي بعد بيشتر با رويدادها و نحوه اسـتفاده از آنهـا در برنامـه آشـنا          . مي كند، كه فعال در مورد آنها صحبتي نمي كنيم         دريافت  

  . خواهيد شد

                     
1 Event 
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  :در بيرون از اين متد، متد ديگري را به صورت زير تعريف مي كنيد

  
private  void  SayHello() 
{ 
 // Display a message box 
 MessageBox .Show( "Hello, World!" , "Three Buttons" ); 
} 

  

هر چيزي كه در بين دو آكوالد متد قرار بگيرد، جزئي از كد اين متد محسوب ميـشود  .  ناميده ميشود SayHelloاين متد جديد،    

  .  مي دهددر اين حالت، كد نوشته شده در اين متد يك كادر پيغام را نمايش. و هنگامي كه متد فراخواني شود، اجرا خواهد شد

 را اجرا ميكنـد و ايـن        button1_Click متد   C# 2005همانطور كه ميدانيد با كليك كردن بر روي دكمه فرمان، ويژوال            

 اجرا ميـشود    SayHelloنتيجه اين كه با كليك بر روي دكمه فرمان، كد داخل متد             .  را احضار ميكند   SayHelloمتد نيز   

  . و كادر پيغامي نمايش داده ميشود

  
private  void  button1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call your method 
 SayHello(); 
} 

  

تا اينجا مقداري با تعريف تابع و نيز استفاده از آن آشنا شديد، اما سوالي كه ممكن است به وجود آيد اين است كه چرا نياز داريد متدي 

  . بخش امتحان كنيد بعد دليل اين كار را بيشتر متوجه خواهيد شدبنويسيد كه كادر پيغامي را نمايش دهد؟ در

  

  استفاده مجدد از متدها: امتحان كنيد

  

  .اگر پروژه قبلي در حال اجرا است، آن را ببنديد )1

 :روي دكمه فرمان دوم دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد ايجاد شده وارد كنيد )2

  
private  void  button2_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call your method 
 SayHello(); 
} 

  

  :در متد ايجاد شده كد زير را وارد كنيد. به قسمت طراحي برگرديد و روي دكمه فرمان سوم دو بار كليك كنيد )3

  
private  void  button3_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call your method 
 SayHello(); 
} 
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مشاهده مي كنيد كه همه دكمه ها كادر پيغـام يكـساني را             .  برنامه را اجرا كنيد و روي دكمه هاي فرمان كليك كنيد           حاال )4

  .نمايش مي دهند

متني كه در كادر پيغام نمـايش داده   .  را در بخش كد برنامه پيدا كنيد       SayHelloاجراي برنامه را متوقف كنيد و متد         )5

 :ميشود را به صورت زير تغيير دهيد

  
private  void  SayHello() 
{ 
 // Display a message box 
 MessageBox .Show( "I have changed!" , "Three Buttons" ); 
} 

  

توجه كنيد كه متن مورد نمايش در كادر پيغام تغيير كـرده  . برنامه را مجددا اجرا كنيد و روي دكمه هاي فرمان كليك كنيد     )6

  .است

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  : را فراخواني مي كنندSayHello، متد 1از متدهاي مخصوص به رويداد كليك دكمه هاي فرمانهر كدام 

  
private  void  button1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call your method 
 SayHello(); 
} 
 
private  void  button2_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call your method 
 SayHello(); 
} 
 
 
private  void  button3_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call your method 
 SayHello(); 
} 

  

  . همانطور كه از اسم اين متدها نيز مشخص است، هر كدام از آنها براي كنترل رويداد يكي از دكمه فرمانهاي روي فرم هستند

                     
  . نيز گفته مي شودEvent Handlerكار مي روند، به اين متدها كه براي كنترل يك رويداد به  1
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 را كه هر سه متد از آن استفاده مي كنند تغيير دهيد، تغييرات بـه هـر   SayHelloرد متد توجه كنيد هنگامي كه شما نحوه كارك    

اگر شما متدهاي كد خود را به نحـوي منطقـي           . اين مورد در برنامه نويسي موضوع بسيار مهمي است        . سه دكمه فرمان اعمال ميشود    

همچنين اين مـورد شـما را از    .  تمام قسمتهاي برنامه تاثير بگذاريد     تنظيم كنيد، ميتوانيد با تغيير يك متد در قسمتي از برنامه، بر روي            

  .وارد كردن كدهاي يكسان و مشابه به صورت تكراري نيز نجات ميدهد

  

  :ايجاد يك متد

  

ه تابعي كه در اين بخش ايجاد مي كنيد ميتواند مساحت يك داير. در امتحان كنيد بعد، متدي خواهيد ساخت كه يك مقدار را برگرداند    

  :الگوريتمي كه براي اين كار استفاده ميكنيد به صورت زير است. را بر اساس شعاع آن محاسبه كند

  

  .شعاع را به توان دو برسان )1

 .نتيجه را در عدد پي ضرب كن )2

  

  ايجاد يك متد: امتحان كنيد

  

  . ده كنيد كه در مرحله قبل ساختيد استفاThree Buttonsبراي نوشتن اين برنامه ميتوانيد از برنامه  )1

ايـن متـد مقـداري را بـه برنامـه ي فراخـوان       (كد زير را براي تعريف يك تابع جديد در قسمت كـد برنامـه اضـافه كنيـد              )2

 ).برميگرداند، پس يك تابع به شمار مي رود

  
// CalculateAreaFromRadius - find the area of a cir cle 
private  double  CalculateAreaFromRadius( double  radius) 
{ 
 // Declare variables 
 double  dblRadiusSquared; 
 double  dblResult; 
 
 // Square the radius 
 dblRadiusSquared = radius * radius; 
 
 // Multiply it by pi 
 dblResult = dblRadiusSquared * Math .PI; 
 
 // Return the result 
 return  dblResult; 
} 

  

  : حذف كنيد و كد زير را به جاي آن وارد كنيدرا button1_Click شد در متد سپس كد نوشته )3

  
private  void  button1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
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{ 
 // Declare variable 
 double  dblArea; 
 // Calculate the area of a circle with radius 100 
 dblArea = CalculateAreaFromRadius(100); 
 // Print the results 
 MessageBox .Show(dblArea, "Area" ); 
} 
 

  : مشاهده خواهيد كرد13-3نتيجه اي را مشابه شكل .  كليك كنيدButton1برنامه را اجرا كنيد و روي دكمه فرمان  )4

  

  
  13-3شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  :نند زير ايجاد مي كنيد ماCalculateAreaFromRadiusقبل از هر چيز، يك متد مجزا به نام 

  
private  double  CalculateAreaFromRadius( double  radius) 
{ 
 
} 

  

  .هر كدي كه بين دو آكوالد قرار بگيرد به عنوان بدنه تابع به شمار مي رود و با فراخواني تابع اجرا ميشود

doubleقسمت   radius يك پارامتر از نوع doubleهنگامي كه يك متد فراخواني .  را براي اين متد تعريف مي كند

پارامترهـايي  .  قسمتي از حافظه را در اختيار آن قرار مي دهد تا متد بتواند از آن در انجام دستورات خود استفاده كندNET.مي شود،  

اين عمـل  . فاده كندكه به اين ترتيب در بدنه متد تعريف شود، هنگام فراخواني متد در اين فضا كپي مي شوند تا متد بتواند از آنها است               

  . موجب مي شود هر تغيري كه متد در مقدار پارامتر ايجاد كند، در متغيير اصلي تاثيري نداشته باشد

در حافظه ي مخصوص متد تعريف مي شود و مقدار ارسالي بـه   radiusمثال در اين برنامه، هنگام احضار متد يك متغيير به نام     

 خواهـد  200 به متد ارسال شود مقدار متغيير تعريف شـده برابـر           200بنابراين اگر مقدار    .  گيرد متد به صورت اتوماتيك در آن قرار مي       

  : قرار دهيد200 تعريف كنيد و مقدار آن را برابر radiusاين مورد همانند اين است كه در ابتداي متد يك متغيير به نام . بود

  
 double  radius = 200; 

  

ن است كه اگر اندازه متغييـر بـزرگ باشـد، كپـي كـردن آن در از برنامـه اصـلي در حافظـه ي                           يكي از مشكالت اين روش اي      :نكته

براي رفع اين مشكل مـي تـوان        . مخصوص به متد زمان زيادي را مي گيرد و همچنين موجب مي شود حافظه ي زيادي اشغال شود                 
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نكه يك پارامتر با استفاده از ارجاع به متد فرستاده شود      براي اي .  به متدها فرستاد   1ارجاعمتغيير هاي بزرگ را به روش ديگري به نام          

هنگامي كه يك پارامتر با استفاده از ارجاع به يـك متـد ارسـال شـود،     .  استفاده كنيدrefبايد قبل از تعريف پارامتر از كلمه كليدي   

بنـابراين هـر    . تـد فرسـتاده خواهـد شـد       ديگر مقدار پارامتر در حافظه ي متد كپي نمي شود بلكه آدرس متغيير اصلي در حافظه، به م                 

  . تغييري كه متد در مقدار پارامتر ايجاد كند، بالفاصله در متغيير اصلي نيز تاثير خواهد گذاشت و مقدار آن نيز تغيير خواهد كرد

  

عف بـه    كه قبل از نام متد آمده است، مشخص مي كند كه اين متد مقداري را از نوع عدد اعشاري با دقـت مـضا                        doubleكلمه  

  :جايي كه آن احضار شده است برمي گرداند

  
private  double  CalculateAreaFromRadius( double  radius) 

  

قبل از هر چيز، ميدانيد كه براي محاسبه مساحت يك دايره بايد از الگوريتم  . حاال بهتر است به بدنه خود متد نگاه دقيقتري بي اندازيد          

  :زير استفاده كنيد

  

 .گر شعاع دايره است را دريافت كنيدعددي كه بيان )1

 .عدد را به توان دو برسانيد )2

 .حاصل را در عدد پي ضرب كنيد )3

  

  :و همانطور كه مي بينيد، اين همان كاري است كه در بدنه متد انجام داده ايد

  
 // Declare variables 
 double  dblRadiusSquared; 
 double  dblResult; 
 
 // Square the radius 
 dblRadiusSquared = radius * radius; 
 
 // Multiply it by pi 
 dblResult = dblRadiusSquared * Math .PI; 

  

 تعريف شده است و مقدار عدد پي را در خود نگهداري       C# 2005 در كد قبلي مقدار ثابتي است كه در ويژوال           Math.PIعبارت  

  :اين كار با كد زير انجام مي شود. ه فراخوان بازگردانيددر خط آخر بايد نتيجه محاسبات را به برنام. مي كند

  
 // Return the result 
 return  dblResult; 

  

 اضافه كرده ايد، تابع قبلي را احضار مي كند و نتيجه برگردانده شده توسـط تـابع را بـه        button1_Clickكدي كه در متد     

  :كاربر نمايش مي دهد

  
 // Declare variable 

                     
1 Reference 
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 double  dblArea; 
 // Calculate the area of a circle with radius 100 
 dblArea = CalculateAreaFromRadius(100); 
 // Print the results 
 MessageBox .Show(dblArea, "Area" ); 

  

بعد . خود نگه دارد تعريف كنيد كه مساحت دايره را در dblAreaاولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه يك متغيير به نام        

با استفاده از پرانتز هايي كه در آخر نام تابع آمده انـد،  . از فراخواني تابع، مقدار برگشتي از آن را مي توانيد در اين متغيير نگهداري كنيد     

يد و آن هـم شـعاع دايـره         در اين جا فقط بايد يك پارامتر را به تابع ارسال كن           . ميتوانيد پارامترهاي مورد نياز تابع را به آن ارسال كنيد         

  .خواهد بود

پس از اتمام محاسبات تابع، نتيجه كـه مـساحت دايـره        . بعد از اينكه متد را فراخواني كرديد، بايد صبر كنيد تا محاسبات آن تمام شود              

  .ايش دهيداكنون ميتوانيد نتيجه را به روش هميشگي در صفحه نم.  قرار ميگيردdblAreaاست برگردانده مي شود و در متغيير 

  

  :انتخاب نام براي متد

  

 يك سري استاندارد براي نامگذاري توابع و متدها تعريف شده اند كه بهتر است هنگام انتخـاب نـام بـراي متـد     NET.در چارچوب   

ي منتقـل   اين مورد باعث مي شود برنامه نويسان راحت تر بتوانند كدهاي نوشته شده توسط خود را به زبان ديگر                  . آنها را رعايت كنيد   

يعني فقط اولين حـرف نـام هـر متـد را بـه            . توصيه ميكنيم كه هنگام نامگذاري متدها از روش نامگذاري پاسكال استفاده كنيد           . كنند

 اسـت و هـيچ اجبـاري در آن          C# 2005البته اين مورد فقط يك توصيه براي خوانا تر شدن كدها در ويژوال              . صورت بزرگ بنويسيد  

  : توجه كنيدبه مثال هاي زير. نيست

  

� CalculateAreaFromRadius 
� OpenXmlFile 
� GetEnvironmentValue 

 
تمام حروف به جز )  در مثال دومXML(توجه كنيد كه در مثال هاي باال حتي در مواردي كه از حروف مخفف هم استفاده شده است                 

ـ        . حرف اول به صورت كوچك نوشته شده اند         كـه بـه كـوچكي و بزرگـي حـروف      #Cل رعايت اين نكته به خصوص در زبانهايي مث

  .حساس هستند، ميتواند از گيج شدن برنامه نويس در برابر نام تابع جلوگيري كند

در نامگذاري پارامتر ها بهتر است همانند نامگذاري توابع و متدها عمل كنيد اما حروف . قاعده ديگر در مورد نامگذاري پارامتر ها است       

  :به مثال هاي زير در اين مورد توجه كنيد. رار دهيداول هر پارامتر را نيز كوچك ق

  

� myAccount 
� customerDetails 
� updatedDnsRecords 

  

  ). در مثال باالDNSهمانند (در اينجا نيز، همه چيز حتي كلمات اختصاري هم بايد از قواعد نامگذاري پيروي كنند 

د و كدهاي موجود در يك زبان ميتوانند در زيانهـاي ديگـر مـورد                كدها به زبان خاصي وابسته نيستن      NET.همانطور كه ميدانيد در     

بنابراين بهتر است از اين قواعد پيروي كنيد تا هم در زبانهايي كه به نوع حروف حساس هستند و هم در زبانهايي . استفاده قرار بگيرند 

  . كه نسبت به اين مورد حساس نيستند با مشكلي مواجه نشويد
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 حـساس  ++C و #C# ،J به بزرگي و كوچكي حروف حساس نيستند اما زبانهاي Visual Basicد  زبانهايي مانن:نكته

 متفاوت  intnumber و يا    INTNUMBER با متغيير    intNumberبراي مثال در اين زبانها متغيير       . به حروف هستند  

  . است

  

  :محدوده ها

  

اين مورد تاثير مهمي در نوع تعريف و اسـتفاده از متغييـر     .  هستند هنگامي كه مفاهيم متدها را بيان مي كرديم، گفتيم كه متدها جامع           

  : تعريف شده استstrNameفرض كنيد كه دو متد به صورت زير داريد كه در هر كدام متغييري رشته اي به نام . ها در متد دارد

  
private  void  DisplaySebastiansName() 
{ 
 // Declare variable and set value 
 string  strName = "Sebastian Blackwood" ; 
 
 // Display results 
 MessageBox .Show(strName, "Scope Demo" ); 
} 
 
private  void  DisplayBalthazarsName() 
{ 
 // Declare variable and set value 
 string  strName = "Balthazar Keech" ; 
 
 //Display results 
 MessageBox .Show(strName, "Scope Demo" ); 
} 

  

با وجود اينكه هر دوي اين متغييرها از متغييري با نام يكسان استفاده مي كنند، اما هر كدام از ايـن متغييرهـا در محـدوده متـد خـود                     

  .در امتحان كنيد بعدي اين مورد را مشاهده خواهيد كرد. تعريف شده اند

  

  محدوده ها : امتحان كنيد

  

  .ويژوال استوديو ايجاد كنيد در Scope Demoيك پروژه ويندوزي جديد به نام  )1

 Text و خاصـيت     btnScope آن را برابـر      Nameخاصيت  .  جديد به فرم اضافه كنيد     Buttonيك كنترل    )2

 :روي آن دو بار كليك كنيد و در متد ايجاد شده، كد مشخص شده در زير را اضافه كنيد.  دهيدScopeآن را برابر 

  
private  void  btnScope_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call a method 
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 DisplayBalthazarsName(); 
} 
 
private  void  DisplaySebastiansName() 
{ 
 // Declare variable and set value 
 string  strName; 
 strName = "Sebastian Blackwood" ; 
 // Display results 
 MessageBox .Show(strName, "Scope Demo" ); 
} 
 
private  void  DisplayBalthazarsName() 
{ 
 // Declare variable and set value 
 string  strName; 
 strName = "Balthazar Keech" ; 
 
 // Display results 
 MessageBox .Show(strName, "Scope Demo" ); 
} 

  

ــه   )3 ــر روي دكم ــد و ب ــرا كني ــه را اج ــدScopeبرنام ــك كني ــام   .  كلي ــه ن ــرد ك ــد ك ــشاهده خواهي ــامي را م ــادر پيغ ك

Balthazar Keechرا نمايش مي دهد .  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

ه درستي كار همانطور كه مشاهده كرديد، در اين تمرين با وجود اينكه دو متغيير با نام يكسان ولي در مكانهاي متفاوت داريم، برنامه ب   

  .مي كند

  
private  void  DisplaySebastiansName() 
{ 
 // Declare variable and set value 
 string  strName; 
 strName = "Sebastian Blackwood" ; 
 // Display results 
 MessageBox .Show(strName, "Scope Demo" ); 
} 
 
private  void  DisplayBalthazarsName() 
{ 
 // Declare variable and set value 
 string  strName; 
 strName = "Balthazar Keech" ; 
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 // Display results 
 MessageBox .Show(strName, "Scope Demo" ); 
} 

  

) در محدوده باز شـدن آكـوالد و بـسته شـدن آن            (هنگامي كه يك متد شروع به كار مي كند، متغيير هايي كه در آن تعريف شده اند                  

. محدوده يك متغيير به اين معني است كه كدام قسمت از برنامه ميتواند به آن دسترسي پيـدا كنـد  .  مي گيرند  1وده فعاليت محلي  محد

  .محدوده فعاليت محلي يعني متغيير فقط در محدوده ي متد جاري قابل دسترسي است

 و وينـدوز    NET.مي كه متد شـروع بـه كـار كـرد،            هنگا.  تا هنگام فراخواني متد وجود ندارد      strNameدر برنامه قبلي، متغيير     

در اين توابع ابتدا مقـدار      . حافظه مورد نياز را در اختيار اين متغيير قرار مي دهد، بنابراين متغيير مي تواند در كد مورد استفاده قرار گيرد                    

 ايــن مثــال هنگــامي شــما متــد بنــابراين در. متغييــر را برابــر يــك نــام خــاص قــرار داده و ســپس كــادر پيغــام را نمــايش ميدهيــد

DisplayBathazarName            را فراخواني مي كنيد، متغيير هاي تعريف شده در آن متد بالفاصله ايجاد مـي شـوند، متـد 

  .وظايف خود را انجام مي دهد و با پايان يافتن متد، متغيير ها نيز از حافظه حذف مي شوند

  

  .عاليت يك متغيير حتي مي تواند به داخل يك حلقه در داخل متد محدود شود در بخش بعد مشاهده خواهيد كرد كه محدوده ف:نكته

  

  :نتيجه

  

 #Cبيشتر اين اصـول فقـط محـدود بـه زبـان ويـژوال            . در اين فصل مباحث و اصول مورد نياز براي نوشتن نرم افزار را بيان كرديم              

سـپس  . غاز كرديم كه پايه و اساس تمام نرم افزارهـا هـستند        فصل را با معرفي الگوريتم ها آ      . نيستند، بلكه در هر زباني صدق ميكنند      

، int ،double ،stringمفاهيم اوليه متغيير ها را معرفي كرديم و از نزديك پركاربرد ترين نوع هاي داده اي را از قبيـل        

DateTime   و Boolean  هـا انجـام   مشاهده كرديد كه چگونه مي توان كارهاي گوناگوني روي اين متغيير   .  بررسي كرديم 

مثال انجام عمليات رياضي روي متغيير هاي عددي، اتصال رشته هاي مختلف به هم و ايجاد رشته جديـد، بدسـت آوردن طـول                        . داد

يك رشته، تقسيم يك متن به چند زيررشته، بدست آوردن تاريخ جاري سيستم و يا دسترسي به قسمتهاي مختلف تاريخ از قبيل ماه،                      

  .سپس نحوه ذخيره شدن متغيير ها در حافظه يك سيستم را مشاهده كرديد. از خاصيتهاي آنبا استفاده ... سال و 

اين كه متدها چيستند، چرا به آنها نياز پيدا ميكنيم، چگونه آنهـا را ايجـاد كنـيم و بـه آنهـا      . بعد از اين موارد نگاهي به متدها انداختيم      

  .را در يك متد را نيز بررسي كرديمهمچنين محدوده فعاليت متغيير ها . پارامتر بفرستيم

  :در پايان بايد بدانيد

  

 .الگوريتم ها چيستند و چگونه در توسعه نرم افزار مورد استفاده قرار مي گيرند �

 .چگونه متغيير هايي از نوع هاي داده اي مختلف را ايجاد و استفاده كنيد �

 . داريد استفاده كنيدstring از نوع چگونه از پركاربرد ترين توابع كار با رشته هنگامي كه متغييري �

 براي نگهداري زمان و تاريخ استفاده كنيد و آنها را بـر اسـاس تنظيمـات محلـي                   DateTimeچگونه از نوع داده اي       �

 .كامپيوتر كاربر در صفحه نمايش دهيد

 .چگونه متدهاي ساده را تعريف و استفاده كنيد �

  

                     
1 Local Scope 
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  :تمرين

  

  :1ن يتمر

 دكمه اول دو متغيير از نوع عـدد صـحيح ايجـاد    Clickدر رويداد  .  ايجاد كنيد  Buttonدو كنترل   يك برنامه تحت ويندوز با      

سپس تعدادي از عمليات رياضي مختلف را روي اين اعداد انجام داده و نتيجه  . كنيد و مقدار اوليه آنها را برابر عددي دلخواه قرار دهيد          

  .را در خروجي نمايش دهيد

سپس دو رشته . رمان دوم دو متغيير از نوع رشته تعريف كنيد و مقدار آنها را برابر رشته دلخواه قرار دهيد              دكمه ف  Clickدر رويداد   

  .را به هم متصل كرده و نتيجه را نمايش دهيد

  

   :2ن يتمر

 دكمه فرمان، سه Clickدر رويداد .  ايجاد كنيدButton و يك كنترل TextBoxيك برنامه تحت ويندوز با يك كنترل 

كـادر پيغـام دوم بايـد نيمـه اول     .  را نمايش دهـد TextBoxكادر پيغام اول بايد طول رشته ي درون      . در پيغام را نمايش دهيد    كا

 .رشته و كادر پيغام سوم نيمه دوم رشته را نمايش دهد
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  كنترل روند اجراي برنامه: فصل چهارم

  

در اين فصل نحـوه كنتـرل رونـد اجـراي برنامـه  در      . مطالبي را آموختيددر فصل سوم در مورد الگوريتم ها و كاربرد آنها در نرم افزار     

 بـه ايـن حالـت    Xاگر "براي مثال خواهيد ديد كه چگونه مي توانيد تصميماتي از قبيل . طول اين الگوريتم ها را مشاهده خواهيد كرد 

اين قابليت در الگوريتم برنامه هـا بـه عنـوان    . ه كنيد را در برنامه ي خود پياد    " را انجام بده   B را انجام بده در غير اين صورت         Aبود،  

همچنين در اين فصل مشاهده خواهيد كرد چگونه مي توانيد يك قطعه كد را به تعداد مرتبه مشخص و يـا                     . انشعاب شناخته مي شود   

  .تا زماني كه يك شرط درست است اجرا كنيد

  :خصوصا در اين فصل در مورد موارد زير صحبت خواهيم كرد

  

 ifستور د �

� switch 
 foreach و forحلقه هاي  �

 do … until و do … whileحلقه هاي  �

 

  :تصميم گيري در برنامه

  

در واقع، اين تصميمات است كه باعث مي شود كامپيوتر بتواند وظيفه خود را بـه خـوبي                  . الگوريتم ها همواره داراي تصميماتي هستند     

مثال فرض كنيد كه ليستي شامل ده نـام در اختيـار شـما     .  زيادي مواجه مي شويد    هنگام كد نويسي با تصميم گيري هاي      . انجام دهد 

آيـا ليـست تمـام    "در هر قسمت از اين كد مي پرسـيد  . قرار داده اند و بايد كدي بنويسيد كه به اعضاي اين ليست نامه اي را بفرستد     

ر بعدي از ليست استخراج ميشود و مراحـل ارسـال نامـه             در غير اين صورت نام نف     .  اگر چنين بود الگوريتم تمام مي شود       "شده است؟ 

آيـا فايـل مـورد    "در اين حالت ابتدا مي پرسيد . به عنوان مثالي ديگر ممكن است كه بخواهيد فايلي را باز كنيد        . براي او انجام ميشود   

  .ام ميرسانيددر صورت وجود فايل را باز مي كنيد و در غير اين صورت الگوريتم را به اتم. "نظر وجود دارد؟

 براي كنترل رونـد اجـراي برنامـه      ifدر ابتدا به بررسي دستور      . تمام اين تصميم گيريها به يك نحو در برنامه پياده سازي مي شوند            

  .مي پردازيم

  

  :ifدستور 

  

وه كاربرد ايـن  در بخش امتحان كنيد زير با نح.  استif استفاده از دستور C# 2005راحت ترين راه براي تصميم گيري در ويژوال        

  :دستور آشنا خواهيم شد

  

   سادهifيك دستور : امتحان كنيد
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 بـر  Buttonسپس با استفاده از جعبه ابزار يك كنترل .  ايجاد كنيدSimple Ifيك برنامه تحت ويندوز به نام  )1

 ايـن  روي.  قـرار دهيـد  If آن را برابـر      Text و خاصيت    btnIf آن را برابر     Nameروي فرم قرار داده، خاصيت      

  :كنترل دو بار كليك كنيد و كد زير را در آن وارد كنيد

  
private  void  btnIf_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare and set a variable  
 int  intNumber = 27; 
 
 // Here's where you make a desicion 
 // and tell the user what happend  
 if  (intNumber == 27) 
 { 
  MessageBox .Show( "'intNumber' is, indeed, 27!" ,  
    "Simple If" ); 
 } 
} 

 

  

  .  خواهيد ديد1-4كادر پيغامي را مشابه شكل .  كليك كنيدIfبرنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه فرمان  )2

  

  
  1-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

همانطور كه مي بينيد هم تعريف      ( قرار مي دهيد     27كنيد و مقدار آن را برابر        ايجاد مي    intNumberدر ابتدا يك متغيير به نام       

  ):متغيير و هم مقدار دهي اوليه به آن در يك خط انجام شده است

  
 int  intNumber = 27; 

 

 برابر intNumberاگر "در اينجا شما ميگوييد .  مشخص مي كنيد كه بايد چه كاري انجام دهيد   ifسپس با استفاده از دستور      

  ."... بود27با 

  
 // Here's where you make a desicion 
 // and tell the user what happend  
 if  (intNumber == 27) 
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 { 
  MessageBox .Show( "'intNumber' is, indeed, 27!" ,  
    "Simple If" ); 
 } 

  

به عبارت  .  باشد 27 برابر با    intNumberا ميشود كه     قرار دارد فقط هنگامي اجر     ifقطعه كدي كه درون آكوالد پايين دستور        

  . اجرا مي شودif و يا درست باشد، كد داخل بالك trueديگر هنگامي كه شرط داخل پرانتز برابر 

بعد از ارزيـابي عبـارت داخـل پرانتـز چـون مقـدار آن برابـر بـا         .  ميرسدifبنابراين در اينجا، اجراي برنامه شروع ميشود و به دستور         

true است، دستورات درون بالك if اجرا مي شوند و سپس اجراي برنامه از خط بعد از بالك ifادامه پيدا مي كند .  

  

ايـن مـورد باعـث افـزايش     .  نوشته مي شوند1 به صورت اتوماتيك با مقداري تورفتگي   if دقت كنيد كه كدهاي درون بالك        :نكته

.  اجرا مي شـود ifيع بگوييد كه كدام قسمت از كد در صورت صحيح بودن دستور          خوانايي كد مي شود، زيرا مي توانيد با نگاهي سر         

  . مقداري فضاي خالي قرار دهيدifهمچنين براي خوانايي بيشتر برنامه بهتر است قبل و بعد از بالك 

  

پـذير اسـت كـه بـالك        البته اين كار هنگامي امكان    .  ساده همانند قسمت قبل ميتواند بودن هيچ آكوالدي نوشته شود          ifيك دستور   

ifبه كد زير نگاه كنيد.  فقط شامل يك دستور باشد:  

  
if  (intNumber == 27)  
 MessageBox .Show( "'intNumber' is, indeed, 27!" ,   
   "Simple If" ); 

  

  . در برنامه قبلي كار مي كند و مزيت آن فقط اين است كه كد را كوتاهتر مي كندifاين دستور هم مانند دستور 

  . اما اگر نتيجه يك شرط نادرست باشد، چه اتفاقي مي افتد؟ در امتحان كنيد بعدي اين حالت را بررسي خواهيم كرد

  

  نادرست بودن شرط: امتحان كنيد

  

 ديگري به فرم اضافه كنيـد، خاصـيت   Buttonكنترل .  در حال اجرا است آن را ببنديدSimple Ifاگر برنامه  )1

Name آن را برابر btnAnotherIf و خاصيت Text  آن را برابـر Another If  روي .  قـرار دهيـد

  :دكمه دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد كليك آن وارد كنيد

  
private  void  btnAnotherIf_Click( object  sender,  
      EventArgs  e) 
{ 
 // Declare and set a variable 
 int  intNumber = 27; 
 
 // Here’s where you make a decision, 
 // and tell the user what happened 
 if  (intNumber == 1000) 

                     
1 Indention 
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 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is, indeed, " +  
    "1000!" , "Simple If" ); 
 } 
} 

  

  .برنامه را اجرا كنيد )2

  

  چگونه كار مي كند؟

  

بالك دستورات هم فقط در حالتي اجرا مي شود        .  خير است  " است؟ 1000 برابر با    intNumberآيا  " در اين حالت، جواب سوال    

در چنين شرايطي كنترل برنامه بالفاصـله بـه خـط    .  باشد، بنابراين كدهاي اين بالك اجرا نخواهند شد     trueكه نتيجه شرط برابر     

  . منتقل مي شود و كد مربوط به آن را اجرا مي كندifبعد از 

  

  :Elseدستور 

  

اگر بخواهيد در صورت درست بودن شرط قسمتي از برنامه و در صورت غلط بودن آن قسمتي ديگر اجرا شـود، مـي توانيـد از دسـتور          

elseدر امتحان كنيد زير مي توانيد نحوه كاربرد اين دستور را مشاهده كنيد.  استفاده كنيد.  

  

  elseدستور : امتحان كنيد

  

  : را به صورت زير تغيير دهيدbtnAnotherIf مربوط به كنترل Clickكد درون رويداد  )1

  
private  void  btnAnotherIf_Click( object  sender,  
      EventArgs  e) 
{ 
 // Declare and set a variable 
 int  intNumber = 27; 
 
 // Here’s where you make a decision, 
 // and tell the user what happened 
 if  (intNumber == 1000) 
 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is, indeed, " +   
    "1000!" , "Simple If" ); 
 } 
 else 
 { 
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  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is not 1000!" ,   
   "Simple If" ); 
 } 
} 

  

  . را مشاهده خواهيد كرد2-4شكل كادر پيغامي مشابه .  كليك كنيدAnother Ifبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )2

  

  
  2-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در ايـن حالـت،    .  نادرست باشد  if وارد شده است، فقط در صورتي اجرا مي شود كه عبارت درون پرانتز               elseكدي كه در بالك     

ط غلط اسـت و كـد نوشـته     مقايسه شده است بنابراين شر1000 است، اما چون در شرط با عدد 27 برابر با intNumberمقدار  

  : اجرا خواهد شدelseشده در بخش 

  
 else 
 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is not 1000!" ,   
   "Simple If" ); 
 } 

  

  :else ifبررسي چند شرط با 

  

يـد بعـدي، برنامـه    در امتحان كن.  استفاده كنيدif و elseاگر مي خواهيد بيش از يك حالت را تست كنيد، بايد از تركيب دستور           

Simple If را به نحوي تغيير مي دهيم كه برابري intNumber را با چند عدد مختلف بررسي كند و نتيجه را نمايش 

  .دهد

  

  else ifدستور : امتحان كنيد

  

  : را به صورت زير تغيير دهيدbtnAnotherIf_Clickكد درون متد  )1

  
private  void  btnAnotherIf_Click( object  sender,  
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     EventArgs  e) 
{ 
 // Declare and set a variable 
 int  intNumber = 27; 
 
 // Here’s where you make a decision, 
 // and tell the user what happened 
 if  (intNumber == 1000) 
 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is, indeed, " +   
    "1000!" , "Simple If" ); 
 } 
 else  if  (intNumber == 27) 
 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is 27!" ,  
    "Simple If" ); 
 } 
 else 
 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is neither 1000" +   
    " nor 27!" , "Simple If" ); 
 } 
} 

  

  . را خواهيد ديد3-4كادر پيغامي مشابه شكل .  كليك كنيدAnother Ifبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه فرمان  )2

  

  
  3-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 است و بنابراين عبارت داخـل  27 برابر با عدد intNumber اجرا مي شوند، زيرا else ifدر اين برنامه دستورات بخش 

else ifتوجه داشته باشيد كه اگر شرط داخل . ود درست خواهد بelse if  نيز غلط بود، كدهاي بخـش else  اجـرا 

  . مي شدند

 به سمت پايين بررسي مي شوند و اولين عبـارتي كـه   if متوالي، شرايط از باالترين else if و ifدر يك سري دستورات 

 قبل اگر شرط اول را به گونه اي تنظيم كنيم كه درست باشد     پس در برنامه  . درست ارزيابي شد، دستورات مربوط به آن اجرا مي شوند         

 برابـر  10 از intNumber را قرار دهيم كه به علت بزرگتر بودن intNumber > 10براي مثال داخل پرانتز عبارت (
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 خـط بعـد از   ، با وجود اينكه شرط دوم هم درست است دستورات شرط اول اجرا مي شوند و كنترل برنامه بـه اولـين    ) است trueبا  

  .  مي رودifسري دستورات 
 
 else  if  (intNumber == 27) 
 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is 27!" ,  
    "Simple If" ); 
 } 
 else 
 { 
  MessageBox .Show( "‘intNumber’ is neither 1000" +   
    " nor 27!" , "Simple If" ); 
 } 

  

.  براي بررسي حالتهاي مختلف اضـافه كنيـد  if را به يك دستور else ifهيد قسمتهاي شما مي توانيد به هر تعداد كه بخوا

اگر عبارت داخل پرانتـز  .  رسيد شرط داخل آن را بررسي ميكندif به اولين دستور #Cاما همانطور كه ذكر شد، هنگامي كه ويژوال        

 else و ifه به اولين خط بعـد از سـري دسـتورات     اجرا مي شوند و كنترل برنام     ifدرست ارزيابي شود، دستورات داخل بالك       

اين روند ادامه پيدا مي كند تا برنامه به بالكـي از  .  ارزيابي مي شودelse ifدر غير اين صورت، عبارت مربوط به اولين . ميرود

از مجموعـه دسـتورات    در اين حالت دستورات اين بالك اجرا شده و كنترل برنامه به بعـد               . دستورات برسد كه حاصل آن درست باشد      

if و elseمي رود .  

  

ايـن مـورد    .  هنگام بررسي يك سري از حالتها، بهتر است آنهايي را كه احتمال درست بودنشان بيشتر است، ابتدا بررسي كنيـد                    :نكته

  .باعث مي شود كامپايلر هنگام اجرا، شرايط اضافه را بررسي نكند و كد سريعتر اجرا شود

  

 در برنامه زياد باشد و حالتهاي زيادي را بايد بررسي كنيد، به جـاي اسـتفاده از   else ifداد قسمتهاي  در مواردي كه تع:نكته

if و else if ميتوانيد از switchاستفاده كنيد كه در قسمتهاي بعدي توضيح داده مي شوند .  

  

  : تودرتوifدستورات 

  

بـه مثـال زيـر توجـه       .  ديگري استفاده كنيد   if از دستورات    ifيك  ، مي توانيد در داخل      ifعالوه بر استفاده متوالي از دستورات       

  :كنيد

  
if  (intX > 3) 
{ 
 MessageBox .Show( "intX is greater that 3" ,  
    "Sample If" ); 
 
 if  (intX == 6) 
  MessageBox .Show( "intX is 6!" , "Sample If" ); 
} 
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هـاي تودرتـو در برنامـه بيـشتر     ifالبته بايد دقت كنيد كه هر چه تعـداد  . ت تودرتو هيچ محدوديتي نيس  ifدر استفاده از دستورات     

  .هاي تودرتو را در برنامه كم كنيدifبنابراين سعي كنيد تا جايي كه ميتوانيد تعداد . باشد، درك آن مشكلتر مي شود

  

  :عملگرهاي مقايسه اي

  

امـا دسـتور   .  ديديمifر مختلف براي استفاده در شرط يك دستور   در قسمتهاي قبلي، نحوه بررسي برابر بودن يك متغيير را با مقادي           

if     شما ميتوانيد براي شرط اين دستور از سوالهايي مثل موارد زير استفاده كنيد كه پاسخ همه آنها بله يا   .  بسيار انعطاف پذير تر است

  :خير است

  

  است؟49 بزرگتر از intNumberآيا  �

  است؟49 كوچكتر از intNumberآيا  �

   است؟49 بزرگتر يا مساوي intNumberيا آ �

   است؟49 كوچكتر يا مساوي intNumberآيا  �

  است؟Ben برابر با strNameآيا  �

  

اما هنگام كار با متغيير هاي عددي . هنگام كار با متغيير هاي رشته اي، معموال از شرطهاي برابر بودن يا مخالف بودن استفاده ميكنيد     

  .مي توانيد از تمام عملگر هاي رياضي كه در باال ذكر شد استفاده كنيد) اعشاريچه اعداد صحيح و چه اعداد (

  

  :استفاده از عملگر مخالف

  

بنابراين در امتحان كنيد بعد نحوه اسـتفاده از ايـن عملگـر را بـا متغييـر هـاي رشـته اي           . تاكنون از عملگر مخالف استفاده نكرده ايم      

  .خواهيم ديد

  

   عملگر مخالفاستفاده از: امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدIf Demoيك برنامه تحت ويندوز جديد به نام  )1

 را بـه  Button و يـك كنتـرل   TextBox را مشاهده كرديد، يك كنتـرل  Form1هنگامي كه محيط طراحي   )2

 و خاصـيت    txtName را برابـر بـا       TextBox كنترل   Nameخاصيت  . وسيله جعبه ابزار بر روي فرم قرار دهيد       

Text   رابر با    آن را بRobbin  سپس خاصيت   .  قرار دهيدName   كنترل Button    را برابر btnCheck  و 

 .  قرار دهيدCheck آن را برابر Textخاصيت 

 : مربوط به آن قرار دهيدClick دو بار كليك كنيد و كد زير را در بخش رويداد Buttonروي  )3

  
private  void  btnCheck_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare a variable and  
 // get the name from the text box 
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 string  strName; 
 strName = txtName.Text; 
 
 // Is the name Gretchen? 
 if  (strName != "Gretchen" ) 
 MessageBox .Show( "The name is *not* Gretchen." ,  
    "If Demo" ); 
} 

  

كادر پيغامي را مشاهده خواهيد كرد كه ميگويد نـام داخـل جعبـه    .  كليك كنيدCheckكمه برنامه را اجرا كنيد و روي د      )4

  . نيستGretchenمتني برابر با 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

هنگـامي كـه كـاربر روي دكمـه فرمـان كليـك مـي كنـد، اول مـتن درون                     .  اسـت  =! بـه صـورت      #Cعملگر مخـالف در زبـان       

TextBox به وسيله خاصيت Textست آورده مي شود و درون يك متغيير رشته اي قرار مي گيرد آن بد .  
 
 // Declare a variable and  
 // get the name from the text box 
 string  strName; 
 strName = txtName.Text; 

  

ته اي با يك عبارت رشته اي ديگـر  بعد از اينكه نام وارد شده در متغيير قرار گرفت، با استفاده از عملگر مخالف مقدار درون متغيير رش          

  .  استفاده مي شودifمقايسه شده و نتيجه اين مقايسه براي اجراي دستورات 

  
 // Is the name Gretchen? 
 if  (strName != "Gretchen" ) 
 MessageBox .Show( "The name is *not* Gretchen." ,  
    "If Demo" ); 

  

ممكـن  .  باشـد true فقط در صورتي اجرا مي شوند كه نتيجه داخل پرانتز برابر بـا              if همانطور كه گفتيم، دستورات درون بالك     

آيا "است عملگر مخالف در ابتدا مقداري گيج كننده به نظر برسد، اما توجه كنيد سوالي كه در اين قسمت پرسيده ميشود اين است كه   

 مخـالف بـا     strNameبلـه، مقـدار     "در اين حالت پاسـخ بـه صـورت          . " است؟ Gretchen مخالف   strNameمقدار  

Gretchen بنابراين پاسخ اين سوال به صورت بله است كه          .  خواهد بود  " استtrue   دقـت كنيـد كـه اگـر        .  ارزيابي ميـشود

  .  اجرا نخواهند شدif وارد كنيد، مقدار شرط برابر با غلط خواهد بود و دستورات بالك TextBox را در Gretchenمقدار 

  

 وارد كنيد، توجه كنيد كه حتما اين متن به همان صـورت كـه در           TextBox را در    Gretchenواهيد متن    اگر مي خ   :نكته

زيرا بررسي شرط در اين قسمت به صورت حساس به حروف انجام مي شـود و  ).  بزرگGدر اينجا با (كد بررسي مي شود نوشته شود      

  .واهد بود و مجددا كادر متني نمايش داده خواهد شد را وارد كنيد، دو مقدار برابر نخgretchen عبارت اگر فرضاً
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 باشـد و    trueبنابراين اگر حاصل شرطي برابر بـا        .  براي معكوس كردن مقدار يك شرط به كار مي رود          #C در   ! عالمت   :نكته

 برابـر بـا   strNameبراي مثال اگر مقـدار متغييـر      .  ارزيابي مي شود   false استفاده كنيد، نتيجه برابر      !قبل از آن از عملگر      

Robbin باشد، حاصل عبارت زير falseخواهد بود :  

  
 if  (!(strName == "Robbin" )) 

  

  :به عبارت ديگر عملگر مخالف در برنامه باال را مي توان به صورت زير نوشت

  
 if  (!(strName == "Gretchen" )) 

  

  :استفاده از عملگر هاي مقايسه اي

  

  :در امتحان كنيد هاي بعدي با اين عملگر ها آشنا مي شويد. ي ديگر را معرفي خواهيم كرددر اين بخش چهار عملگر مقايسه ا

  

  استفاده از عملگر كوچكتر: امتحان كنيد

  

 بـاز كنيـد، يـك    Form1قـسمت طراحـي فـرم را بـراي     .  در حال اجرا اسـت، آن را ببنديـد  If Demoاگر برنامه  )1

TextBox     به فرم اضافه كنيد و خاصيت Nameا برابر  آن رtxtValueسپس يـك  .  قرار دهيدButton 

 آن را برابـر     Text و خاصـيت     btnCheckNumber آن را برابـر      Nameديگر به فرم اضافه كرده خاصـيت        

Check Numbersقرار دهيد  .  

 : آن وارد كنيدClick دو بار كليك كنيد و كد زير را در رويداد Buttonروي كنترل  )2

  
private  void  btnCheckNumber_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 int  intNumber = 0; 
 try 
 { 
  // Get the number from the text box  
  intNumber = Int32 .Parse(txtValue.Text); 
 } 
 catch 
 { 
 } 
 
 // Is intNumber less than 27? 
 if  (intNumber < 27) 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than 27? " +  
     "Yes!" , "If Demo" ); 
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 else 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than 27? " + 
     "No!" , "If Demo" ); 
} 

  

كـادر  .  كليـك كنيـد  Check Numbers وارد كرده و روي دكمه TextBoxعددي را در . برنامه را اجرا كنيد )3

  )4-4شكل ( است يا نه؟ 27 بزرگتر از TextBoxپيغامي را مشاهده خواهيد كرد كه به شما ميگويد عدد وارد شده در 

  

  
  4-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

براي اين كار ابتدا بايـد مطمـئن شـويم مـتن داخـل      .  را بدست آوردTextBoxعددي وارد شده در    در اين برنامه ابتدا بايد مقدار       

TextBox   زيرا كاربر برنامه آزاد است كه هر متني را در اينجا وارد كند، و ممكن است مـتن وارد شـده شـامل                       .  شامل عدد است

. ح با شكست مواجه مي شـود و بقيـه كـد اجـرا نمـي شـود        هيچ عددي نباشد كه در اين حالت برنامه در تبديل آن به يك عدد صحي              

 وارد مي كنيم تا اگـر كـاربر مقـداري غيـر از عـدد وارد كـرد متغييـر           ابنابراين در اين قسمت بايد كدي را براي مديريت اين استثنا ه           

intNumberبرابر با صفر شود، در غير اين صورت عدد وارد شده توسط كاربر در آن قرار گيرد .  

  
 // Declare variable 
 int  intNumber = 0; 
 try 
 { 
  // Get the number from the text box  
  intNumber = Int32 .Parse(txtValue.Text); 
 } 
 catch 
 { 
 } 

  

 به صورت كامل بررسي مي شود، بنابراين در اين قسمت ميتوانيـد از آن صـرف نظـر                   11 در فصل    try…catch دستور   :نكته

  .كنيد

  

ايـن تـابع يـك      .  استفاده كنيـد   Int32 در   Parse تبديل يك رشته كه شامل عدد است به يك عدد صحيح بايد از تابع                براي

اگر رشته اي كه به اين تابع فرستاده مـي شـود شـامل    . رشته را كه شامل يك عدد است دريافت كرده و عدد معادل آن را برميگرداند  

  .ي باشد، تابع با خطا مواجه شده و اجراي برنامه متوقف مي شودعدد نباشد، يا حتي داراي كاراكتري غير عدد
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 است يا نه و بـر اسـاس آن   27 بزرگتر از TextBox بررسي مي كنيد كه عدد وارد شده در   ifدر بخش بعدي، به وسيله دستور       

  .پيغام مناسبي را به كاربر نمايش مي دهيد

  
 // Is intNumber less than 27? 
 if  (intNumber < 27) 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than 27? " +  
     "Yes!" , "If Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than 27? " + 
     "No!" , "If Demo" ); 

  

 وارد شـده   فقـط يـك دسـتور   else و هم در بخش if همانطور كه مالحظه مي كنيد، در اين قسمت چون هم در بخش      :نكته

  .است نيازي به استفاده از آكوالد در ابتدا و انتهاي دستور نيست

  

زيـرا عملگـر    .  نيـست  27 وارد كنيد، گفته مي شود كه عـدد كـوچكتر از             TextBox را در    27جالب اينجاست كه اگر دقيقا مقدار       

براي اينكه شرط باال خـود عـدد        .  يا مساوي   را برمي گرداند كه عدد كوچكتر باشد، نه بزرگتر         trueكوچكتر فقط در صورتي مقدار      

  . را نيز شامل شود بايد از عملگر كوچكتر مساوي استفاده كنيد كه در بخش امتحان كنيد بعدي شرح داده شده است27

  

  استفاده از عملگر كوچكتر يا مساوي: امتحان كنيد

  

  : صورت زير تغيير دهيد در قسمت قبلي را بهButton مربوط به كنترل Clickكد موجود در رويداد  )1

  
 // Declare variable 
 int  intNumber; 
 try 
 { 
  // Get the number from the text box  
  intNumber = Int32 .Parse(txtValue.Text); 
 } 
 catch 
 { 
 } 
 
 // Is intNumber less than or equal to 27? 
 if  (intNumber <= 27) 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than or " +  
     "equal  to 27? Yes!" , "If Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than or " +  
     "equal to 27? No!" , "If Demo" ); 
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.  كليـك كنيـد  Check Numbersروي دكمه .  وارد كنيدTextBox را در 27حال برنامه را اجرا كنيد و عدد  )2

  .  نمايش داده خواهد شد5-4ر پيغامي مشابه شكل كاد

  

  
  5-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

يعنـي اگـر در   .  را نيز شامل مي شود27 خود عدد ifتنها تفاوتي كه اين برنامه نسبت به برنامه قبلي دارد اين است كه شرط دستور  

  . ه خواهيد كرد را مشاهد4-5 وارد كنيد، كادر پيغامي مشابه شكل 27جعبه متني عدد 

  .دو عملگر ديگر مشابه عملگر هاي قبلي مي باشد كه در بخش بعدي آنها را بررسي خواهيم كرد

  

  استفاده از عملگر بزرگتر و بزرگتر مساوي: امتحان كنيد

  

  : را باز كرده و كد زير را به آن اضافه كنيدButton مربوط به كنترل Clickرويداد  )1

  
 // Is intNumber less than or equal to 27? 
 if  (intNumber <= 27) 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than or" +   
     "equal to 27? Yes!" , "If Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ less than or" +  
     "equal to 27? No!" , "If Demo" ); 
             
 // Is intNumber greater than 27? 
 if  (intNumber > 27 ) 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ greater than" +   
     "27? Yes!" , "If Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ greater than" +   
     "27? No!" , "If Demo" ); 
 
 // Is intNumber greater than or equal to 27? 
 if ( intNumber >= 27) 
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  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ greater than" +  
     "or equal to 27? Yes!" , "If 
Demo"); 
 else 
  MessageBox .Show( "Is ‘intNumber’ greater than" +   
     "or equal to 27? No!" , "If Demo" ); 

  

سه .  كليك كنيدCheck Numbersسپس روي دكمه . ارد كنيد را در جعبه متني و99برنامه را اجرا كنيد و مقدار  )2

در كـادر   .  نيست 27در كادر پيغام اول گفته مي شود كه عدد كوچكتر يا مساوي             . كادر پيغام متوالي را مشاهده خواهيد كرد      

  . است27پيغام دوم و سوم به ترتيب مشاهده مي كنيد كه عدد بزرگتر و همچنين بزرگتر مساوي 

  

  مي كند؟چگونه كار 

  

سـواالتي كـه در ايـن قـسمت     . عملگر هاي بزرگتر و بزرگتر مساوي دقيقا بر عكس عملگر كوچكتر و كوچكتر مساوي عمل مي كند               

 بزرگتر يـا مـساوي      intNumber آيا   " و   " است؟ 27 بزرگتر از    intNumberآيا  " مي پرسيد به صورت      ifبراي شرط   

  . اجرا مي شودif مربوط به شرط  خواهد بود كه بر اساس پاسخ آنها كد" است؟27

  

   :1 منطقيOr و Andعملگر هاي 

  

براي مثال مي خواهيـد بدانيـد       .  بررسي كنيد  ifدر بعضي از شرايط ممكن است بخواهيد به جاي يك شرط، چند شرط را در دستور                 

 و يا "Sydney"برابر   strName است يا نه و يا ميخواهيد بدانيد آيا          10 و كوچكتر از     27 بزرگتر از    intNumberآيا  

"Stephanie"   در اين موارد ميتوانيد شرطهاي درون دستور        .  است يا نهif    هاي   ر را به وسيله عملگ And   و Or  منطقي 

نتيجه تركيب چند شرط به وسـيله ايـن عملگـر فقـط             .  را خواهيم ديد   Orدر امتحان كنيد بعد، روش استفاده از عملگر         . تركيب كنيد 

  .ل يكي از شروط برابر با درست باشدهنگامي درست كه حداق

  Or و Andاستفاده از عملگر هاي : امتحان كنيد

  

  .  ايجاد كنيدAnd Or Demoبرنامه ويندوزي جديدي به نام  )1

خاصـيت  .  اضافه كنيـد  Button و يك كنترل     TextBox دو كنترل    Form1در قسمت طراحي فرم مربوط به        )2

Name     مربوط به كنترلهاي TextBox  را برابر  txtName1   و txtName2     و خاصـيت Name   كنتـرل 

Button را برابر btnOrCheckقرار دهيد . 

 Stephanie دوم را برابـر  TextBox و Sydney اول را برابر TextBox مربوط به  Textخاصيت   )3

بعد از ايـن تنظيمـات فـرم    .  قرار دهيدOr Check را برابر Button كنترل Textدر آخر خاصيت . قرار دهيد

 . باشد6-4 بايد مشابه شكل شما

  

                     
  . بيتي نيز وجود دارند كه براي ايجاد تغييرات روي بيتها به كار مي روندOr و And منطقي، عملگر هاي Or و Andدر مقابل عملگر هاي  1
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  6-4شكل 

  
 

 . آن وارد كنيدClick دو بار كليك كنيد و كد زير را در رويداد Or Checkروي دكمه  )4

  
private  void  btnOrCheck_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strName1 , strName2; 
 
 // Get the names 
 strName1 = txtName1.Text; 
 strName2 = txtName2.Text; 
 
 // Is one of the names Sydney? 
 if  (strName1 == "Sydney"  || strName2 == "Sydney" ) 
  MessageBox .Show( "One of the names is Sydney." ,  
    "And Or Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "Neither of the names is 
Sydney." ,     "And Or Demo" ); 
} 

  

  . مشاهده خواهيد كرد7-4كادر پيغامي را مشابه شكل .  كليك كنيدOr Checkبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )5

  

  
  7-4شكل 
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 اول را بـه  TextBoxحـال مـتن داخـل       .  بر روي كادر پيغام كليك كنيد تا به فـرم اصـلي برگرديـد              OKروي دكمه    )6

Stephanie و متن جعبه متني دوم را به Sydneyمجـددا روي دكمـه   . هيد تغيير دOr Check  كليـك 

  . استSydneyها شامل TextBoxكادر پيغامي را مشاهده خواهيد كرد كه مي گويد يكي از . كنيد

 كليك كنيد و در صفحه اصلي متن هاي داخل صفحه را به گونه اي تغيير دهيد كـه هـيچ يـك از آنهـا                    OKمجددا روي    )7

كادر پيغامي را مشاهده خواهيد كرد كه مـي گويـد   . ليك كنيد كOr Check نباشد و روي دكمه Sydneyشامل 

 . نيستSydneyهيچ يك از آنها شامل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 منطقي استفاده مي شود و معموالً در بررسي شرط ها، براي تركيب دو شرط متفاوت از هم به كار       "يا" به عنوان    #C در   ||عملگر  

 ها وارد كـرده اسـت را        TextBoxمتغيير تعريف مي كنيم و سپس مقاديري كه كاربر در           ، ابتدا دو    Clickدر رويداد   . مي رود 

  . آنها قرار مي دهيم

  
 // Declare variables 
 string  strName1 , strName2; 
 
 // Get the names 
 strName1 = txtName1.Text; 
 strName2 = txtName2.Text; 

  

 اگر بخواهيد چند متغيير از يك نوع داشـته  #Cدر . وي متغيير ها در يك خط تعريف شده اندهمانطور كه ميبينيد در اين قسمت هر د    

اين مورد باعث . باشيد، مي توانيد همه آنها را همانند كد باال در يك خط تعريف كنيد و فقط بايد نام آنها را با ويرگول از هم جدا كنيد                

  .ريف متغيير ها در خطهاي جداگانه نداردمي شود كه كد برنامه فشرده تر شود و تفاوتي با تع

 تركيـب  || با استفاده از عملگـر  ifها به دست آورديد، ميتوانيد آنها را در يك شرط   TextBoxحال كه هر دو نام را از داخل         

 Sydney برابـر بـا   strName1آيا مقدار " ايجاد مي كنيد به صورت ifدر اين حالت سوالي كه شما در بخش شرط     . كنيد

در اين حالت مقدار هر يك از اين متغيير ها كـه برابـر بـا    .  خواهد بود " است؟ Sydney برابر با    strName2 و يا مقدار     است

Sydney باشد موجب ميشود كه پاسخ سوال برابر با trueو يا درست باشد  .  

  
 // Is one of the names Sydney? 
 if  (strName1 == "Sydney"  || strName2 == "Sydney" ) 
  MessageBox .Show( "One of the names is Sydney." ,  
    "And Or Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "Neither of the names is 
Sydney." ,     "And Or Demo" ); 

  

  : منطقيAndاستفاده از عملگر 
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 .يد تك تك شرط ها درست ارزيـابي شـوند   منطقي است به جز اينكه براي درست بودن شرط آن، باOrاين عملگر هم مانند عملگر     

  .   است&& به صورت #Cعالمت اين عملگر در 

  

   منطقيAndاستفاده از عملگر : امتحان كنيد

  

 و خاصـيت  btnAndCheck آن را برابـر  Name ديگـري بـه فـرم اضـافه كنيـد، خاصـيت           Buttonكنترل   )1

Text آن را برابر And Checkدو بار كليك كرده و كد مـشخص شـده در   سپس بر روي اين كنترل.  قرار دهيد 

  :زير را در آن وارد كنيد

  
private  void  btnAndCheck_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strName1, strName2; 
 
 // Get the names 
 strName1 = txtName1.Text; 
 strName2 = txtName2.Text; 
 
 // Are both names Sydney? 
 if ( strName1 == "Sydney"  &&  strName2 == "Sydney" ) 
  MessageBox .Show( "Both names are Sydney." ,  
     "And Or Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "One of the names is not" +   
     "Sydney." , "And Or Demo" ); 
} 

  

كـادر پيغـامي را خواهيـد ديـد كـه مـي گويـد يكـي از         .  كليك كنيدAnd Checkبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )2

TextBox ها شاملSydneyنيست .  

 . را خواهيد ديد8-4 تغيير دهيد، نتيجه اي مشابه شكل Sydney را به TextBoxالبته اگر متن داخل هر دو  )3

  
  8-4شكل 
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  چگونه كار مي كند؟

  

 مي &&در اينجا با استفاده از عملگر . ست آورديد، آنها را با هم مقايسه مي كنيد را بد TextBoxبعد از اينكه نامهاي موجود در       

واضح است جـواب ايـن سـوال        . "است؟Sydney برابر با    strName2 و   Sydney برابر با    strName1آيا  "پرسيد  

  . باشندSydney محتوي كلمه TextBoxهنگامي درست است كه هر دو 

  
 // Are both names Sydney? 
 if ( strName1 == "Sydney"  &&  strName2 == "Sydney" ) 
  MessageBox .Show( "Both names are Sydney." ,  
     "And Or Demo" ); 
 else 
  MessageBox .Show( "One of the names is not" +   
     "Sydney." , "And Or Demo" ); 

  

  : منطقيOr و Andمطالب بيشتر در رابطه با عملگر هاي 

  

 در رشته ها آشنا شده ايد، اما ميتوانيد اين عملگر ها را با اعداد نيز همانند زير به         Or و   Andن با نحوه استفاده از عملگر هاي        تاكنو

  :كار ببريد

  
 if ( intX == 2 && dblY == 2.3) 
  MessageBox .Show( "Hello, the conditions has been" 
+       "satisfied!" ); 

  

  :يا

  
 if ( intX == 2 || dblY == 2.3) 
  MessageBox .Show( "Hello, the conditions have been" 
     + "satisfied!" ); 

  

به عبارت ديگر، ميتوانيد در برنامه خـود  .  هيچ محدوديتي نيستif در يك دستور Or و Andهمچنين در استفاده از عملگر هاي   

  :دستوري مشابه زير داشته باشيد

  
if ( intA == 1 && intB == 2 && intC == 3 && intD == 4 &&  
    intE == 5 && intF == 6 && intG == 7 && intH == 1 &&  
    intI == 2 && intJ == 3 && intK == 4 && intL == 5 &&  
    intM == 6 && intN == 7 && intO == 1 && intP == 2 &&  
    intQ == 3 && intR == 4 && intS == 5 && intT == 6 &&  
    intU == 7 && intV == 1 && intW == 2 && intX == 3 &&  
    intY == 4 && intZ == 5) 
 MessageBox .Show( "That’s quite an If statement!" ); 
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پس تا حـد    . البته بايد توجه داشته باشيد كه استفاده زياد از اين عملگر ها از خوانايي برنامه مي كاهد و درك آن را مشكل تر مي كند                        

  . خود استفاده كنيدifامكان بايد از شرطهاي كمتر در دستور 

ي توانيد با استفاده از پرانتزها اين عملگر ها         در اين مواقع م   .  در شرط خود استفاده كنيد     Or و   Andهمچنين ميتوانيد از چند عملگر      

.  باشد، دستورات داخل شرط اجرا شوند30 تا 25 و يا بين 20 تا 10براي مثال مي خواهيد اگر مقدار متغييري بين     . را دسته بندي كنيد   

  : زير استفاده كنيدifدر اين صورت مي توانيد از دستور 

  
if ( (intX > 10 && intX < 20) || (intX > 25 && intX < 30)) 

  

حالتهاي مختلفي براي تركيب عملگرها در هر زبان برنامه نويسي وجود دارد و تعداد آنها بيشتر از آن است كه بتوانيم آنهـا را در ايـن                       

ا برطـرف  اما بدانيد كه هر شرطي را كه بخواهيد بررسي كنيد يك تركيب از اين عمگرها وجود دارد كه نياز شـما ر           . كتاب عنوان كنيم  

  .كند

  

  :مقايسه رشته ها

  

 رشته ها را با يكديگر مقايسه مي كنيد، به علت حساسيت برنامه به حروف كوچك و بـزرگ بـا               ifمعموال هنگامي كه در دستورات      

  براي انسانها يك معني را دارند و يكسان تلقي مي شـوند، امـا             "A" و   "a"با وجود اينكه هر دو كاراكتر       . مشكل مواجه مي شويد   

براي مثال اگر كد زير را      . اين مورد به عنوان حساسيت به نوع حروف شناخته مي شود          . در كامپيوتر دو كاراكتر مجزا از يكديگر هستند       

  :در برنامه خود اجرا كنيد، كادر پيغام نمايش داده نخواهد شد

  
 string  strName = "winston" ; 
 if  (strName == "WINSTON") 
  MessageBox .Show( "Aha! you are Winston!" ); 

  

 كـه بـا   strName كه با حروف بزرگ اسـت بـا مقـدار متغييـر      WINSTONهمانطور كه ممكن است حدس زده باشيد، كلمه         

اما در بيشتر مواقع شما نمي خواهيد رشته ها را به اين صورت بررسي كنيـد،  . حروف كوچك است تفاوت دارد و شرط اجرا نخواهد شد  

در امتحان كنيد بعدي، روشي را    . پيدا كنيد كه آنها را به حالت عادي و بدون در نظر گرفتن نوع حروف مقايسه كنيد                پس بايد راهي را     

  :براي اين كار مشاهده خواهيم كرد

  

  مقايسه رشته ها بدون در نظر گرفتن نوع حروف: امتحان كنيد

  

 Nameخاصـيت   . به فرم اضافه كنيـد     ديگري را    Button باز كنيد و كنترل      Form1قسمت طراحي فرم را براي       )1

 Compare String آن را برابـر  Text و خاصـيت  btnStringCompareدكمه فرمان را برابر 

  . قرار دهيد

 : آن وارد كنيدClick دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد مربوط به رويداد Buttonروي كنترل  )2

  
private  void  btnStringCompare_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
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{ 
 // Declare variable 
 string  strName; 
 
 // Get the name 
 strName = txtName2.Text; 
 
 // Compare the name 
 if  ( String .Compare(strName, "STEPHANIE" , True) == 0) 
  MessageBox .Show( "Hello, Stephanie!" ,  
     "And Or Demo" ); 
} 

  

  را مـشاهده خواهيـد       9-4نتيجه اي مشابه شكل     . را اجرا كنيد و روي دكمه اي كه جديدا اضافه كرديد كليك كنيد            برنامه   )3

  .كرد

  

  
  9-4شكل 

  

 يا هـر تركيـب ديگـري از آن وارد           STePHaniE عبارتي را مانند     TextBox كليك كنيد و در      OKروي دكمه    )4

ده ميكنيد كه كادر پيغـام قـسمت قبـل مجـددا     مشاه.  كليك كنيدString Compareسپس روي دكمه . كنيد

  . نمايش داده خواهد شد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 را در متغييـر قـرار داديـم، بـه جـاي اسـتفاده از       TextBoxهمانطور كه در كد مشاهده مي كنيد بعد از اينكه اسم نوشته شده در        

اين تابع سه پارامتر را به عنوان . تفاده ميكنيم اسSystem.String در Compareبراي مقايسه آنها، از تابع    == عملگر  

در اين مثال بـراي پـارامتر اول مقـدار    . پارامتر اول و دوم رشته هايي هستند كه بايد با يكديگر مقايسه شوند       . ورودي دريافت مي كند   

وم هـم بـراي تـابع    پارامتر س.  را فرستاده ايم "STEPHANIE" و براي پارامتر دوم ثابت رشته اي         strNameدرون متغيير   

 به اين معني است كـه بزرگـي و يـا    trueدر اينجا مقدار . مشخص مي كند كه در هنگام مقايسه، نوع حروف را ناديده بگيرد يا نه   
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 قرار دهيد، عملكرد اين تابع دقيقا مـشابه  falseاگر مقدار اين پارامتر را برابر با      . كوچكي حروف به وسيله تابع ناديده گرفته شوند       

  . خواهد بود==فاده از عملگر است

  
 // Compare the name 
 if  ( String .Compare(strName, "STEPHANIE" , True) == 0) 
  MessageBox .Show( "Hello, Stephanie!" ,  
     "And Or Demo" ); 
 

  

، يك عـدد  false و يا trueاين تابع به جاي مقدار     . نتيجه اي كه به وسيله اين تابع برگردانده مي شود مقداري عجيب است            

در حقيقت اين تابع عالوه بر مشخص كردن برابري و يا نابرابري دو رشته، مي تواند مشخص      . صحيح را به عنوان نتيجه برمي گرداند      

ـ           . كند كه در صورت نابرابري آنها كداميك بزرگتر مي باشند          ا اگر مقدار صفر توسط تابع برگردانده شد به اين معني است كه دو رشته ب

هم برابرند، اگر عدد منفي برگردانده شود يعني رشته اول كوچكتر از رشته دوم است و عدد مثبت نيز به اين معني است كه رشـته اول            

  .از اين اعداد ميتوان براي نوشتن الگوريتم هاي مرتب سازي و يا جستجو استفاده كرد. بزرگتر از رشته دوم است

  

  :switchانتخاب بين حالتها با استفاده از 

  

  :در بعضي از مواقع بايد شرط هايي را مشابه زير بررسي كنيد

  

 . را انجام بدهA است؟ در اين صورت عمل Bryanآيا نام مشتري برابر با  �

 . را انجام بدهB است؟ در اين صورت عمل Stephanieآيا نام مشتري برابر با  �

 . انجام بده راC است؟ در اين صورت عمل Cathyآيا نام مشتري برابر با  �

 . را انجام بدهD است؟ در اين صورت عمل Bettyآيا نام مشتري برابر با  �

 . را انجام بدهE است؟ در اين صورت عمل Edwardآيا نام مشتري برابر با  �

  

 : انجام دهيد، بايد از كدي مشابه زير استفاده كنيدifاگر بخواهيد اين كار را با استفاده از دستور 

  
 if  (Customer.Name == "Bryan" ) 
  // Do A 
 else  if (Customer.Name == "Stephanie" ) 
  // Do B 
 else  if (Customer.Name == "Cathy" ) 
  // Do C 
 else  if (Customer.Name == "Betty" ) 
  // Do D 
 else  if (Customer.Name == "Edward" ) 
  // Do E 

  

 صورتي تغير دهيد كه به جاي استفاده از نام مشتري از نام كوچك او استفاده كند، چه                 در اين حاات اگر بخواهيد بعد از مدتي كد را به          

 بــــه if را در تمــــام دســــتورات Customer.Nameكــــاري بايــــد بكنيــــد؟ در ايــــن حالــــت بايــــد عبــــارت 
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Customer.FirstName   ا نيز همچنين استفاده از اين روش خوانايي برنامه ر.  تغير دهيد كه كار بسيار وقت گيري است

  .در امتحان كنيد بعد با روشي آشنا ميشويم كه بتوانيم بهتر اين شرط ها را بررسي كنيم. كم مي كند

  

  switchاستفاده از دستور : امتحان كنيد

  

 مربـوط بـه فـرم را برابـر     Nameسپس خاصـيت  .  ايجاد كنيدSwitch Demoيك پروژه ويندوزي جديد به نام  )1

Switchقرار دهيد  .  

، خاصـيت   lstData آن را برابر     Nameخاصيت  .  به برنامه اضافه كنيد    ListBox از جعبه ابزار يك      با استفاده  )2

Dock را به  Fill و خاصيت IntegralHeight را به Falseتغيير دهيد . 

 برويـد و خاصـيت      Properties در فـرم انتخـاب شـده اسـت، بـه پنجـره               ListBoxهنگامي كـه كنتـرل       )3

Itemsــر ــام .  روي دكمــه ســمت راســت آن كليــك كنيــد  را انتخــاب كنيــد و ب  Stringپنجــره اي بــه ن

Collection Editorپنج نام مختلف را در آن وارد كنيد10-4مطابق شكل .  نمايش داده خواهد شد ، . 

  

  
  10-4شكل 

  

بـوط  سپس بر روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مر          .  اضافه شوند  ListBox كليك كنيد تا نامها به       OKبر روي كليد     )4

  :كد زير را در آن وارد كنيد.  ايجاد شودSelectedIndexChangedبه رويداد 

  
private  void  lstData_SelectedIndexChanged( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strName; 
 string  strFavoriteColor = ""; 
 
 // Get the selected name 
 strName = 
 lstData.Items[lstData.SelectedIndex].ToString(); 
 
 // Use a Switch to get the favorite color 
 // of the selected name 
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 switch (strName) 
 { 
  case  "Bryan" : 
   strFavoriteColor = "Madras Yellow" ; 
   break ; 
  case  "Stephanie" : 
   strFavoriteColor = "Sea Blue" ; 
   break ; 
  case  "Cathy" : 
   strFavoriteColor = "Morning Mist" ; 
   break ; 
  case  "Betty" : 
   strFavoriteColor = "Passionate Purple" ; 
   break ; 
  case  "Edward" : 
   strFavoriteColor = "Battleship Gray" ; 
   break ; 
 } 
 // Display the favorite color of the selected name 
 MessageBox .Show(strName + "‘s favorite color is "  +  
    strFavoriteColor, "Select Demo" ); 
} 

  

 نمـايش داده  11-4 كليك كنيد، كـادر پيغـامي مـشابه شـكل     ListBoxهر بار كه روي نامي در    . برنامه را اجرا كنيد    )5

  .خواهد شد

  

  
  11-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 بايد انجام دهيد اين است كه متغيير هاي مورد نيـاز را تعريـف   SelectedIndexChangedولين كاري كه در رويداد  ا

براي اين كار بايد آيتمـي كـه شـماره آن برابـر بـا      .  انتخاب شده استListBoxسپس بايد مشخص كنيد كه كدام نام در    . كنيد
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اين كار به وسيله كد زير صورت       . ل آن آيتم را در متغيير قرار دهيد        است را پيدا كنيد و متن داخ       SelectedIndexخاصيت  

  :مي گيرد

  
 // Declare variables 
 string  strName; 
 string  strFavoriteColor = ""; 
 
 // Get the selected name 
 strName = 
 lstData.Items[lstData.SelectedIndex].ToString(); 

  

ــد   ــه چن ــد ب ــسمت از ك ــن ق ــد در اي ــه كني ــه توج ــر     .  نكت ــف متغيي ــام تعري ــد، هنگ ــي كني ــشاهده م ــه م ــانطور ك ــه هم اول اينك

strFavoriteColor      اگر اين مقدار اوليه را از كد حذف كنيد، برنامه هنگام كامپايل با خطـا               .  به آن مقدار اوليه داده ايم

  . مواجه مي شود

اشد و رعايت اين مورد در كد، هنگام كامپايل توسط كامپايلر بررسـي مـي    هر متغييري قبل از استفاده بايد داراي مقدار اوليه ب#Cدر  

مقدار دهي اوليه به متغيير ها حتما بايد قبل از استفاده از آنها و همچنين در خارج از بخشهايي از كد كه فقط در شـرايط خـاص                        . شود

  . ، انجام شود)ifهمانند بالك دستور (اجرا مي شوند 

.  قرار داده ايـم switchتفاده از اين متغيير به آن مقدار اوليه داده ايم، ولي اين كار را در بالك دستورات              در اين قسمت قبل از اس     

در ايـن حالـت هنگـامي كـه كامپـايلر بـه خـط بعـد از دسـتور             .  اجرا نشوند  switchفرض كنيد كه هيچ يك از حالتهاي دستور         

switch       برسد و بخواهد مقدار متغيير strFavoriteColot              را چاپ كنـد، ايـن متغييـر مقـداري نخواهـد داشـت  .

به همين دليل در هنگام تعريف متغيير به آن مقدار اوليه داده ايم تا در اين موارد هـم متغييـر      . بنابراين برنامه با خطا مواجه خواهد شد      

  .داراي مقدار باشد

.  بررسي كنيدswitchختلف آن را با استفاده از دستور هنگامي كه نام انتخاب شده در ليست را بدست آورديد، ميتوانيد حالتهاي م         

  .براي استفاده از اين دستور، نام متغييري كه ميخواهيد بررسي كنيد را بايد در داخل پرانتز مقابل دستور وارد كنيد

يـن مثـال،    در ا .  مجزا قرار دهيد   case بايد براي هر حالت كه ميخواهيد بررسي كنيد يك دستور            switchدرون بالك دستور    

 به يكي از اين حالتها برخورد #Cهنگام اجراي اين كد، اگر ويژوال     .  داريد كه هر كدام به يك نام مربوط هستند         caseپنچ دستور   

  . كند، كد آن را اجرا مي كند

 منتقـل شـود،   switchدر نظر داشته باشيد براي اينكه بعد از اجراي كد مربوط به يك بالك، اجراي برنامه به خط بعد از دسـتور    

  . به نحوي كه در برنامه نشان داده شده است استفاده كنيدbreakبايد در انتهاي دستورات آن بالك از دستور 

  
 // Use a Switch to get the favorite color 
 // of the selected name 
 switch (strName) 
 { 
  case  "Bryan" : 
   strFavoriteColor = "Madras Yellow" ; 
   break ; 
  case  "Stephanie" : 
   strFavoriteColor = "Sea Blue" ; 
   break ; 
  case  "Cathy" : 
   strFavoriteColor = "Morning Mist" ; 
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   break ; 
  case  "Betty" : 
   strFavoriteColor = "Passionate Purple" ; 
   break ; 
  case  "Edward" : 
   strFavoriteColor = "Battleship Gray" ; 
   break ; 
 } 
 // Display the favorite color of the selected name 

 MessageBox .Show(strName + "‘s favorite color is "  +  
    strFavoriteColor, "Select Demo" ); 

  

  :در زير مراحلي كه با انتخاب يك نام از ليست باكس توسط برنامه طي مي شوند، را بررسي مي كنيم

  

 SelectedIndexChangedرويـداد   .  كليـك مـي كنـد      Bettyفرض كنيد كاربر در ليست روي نـام          �

 .  ذخيره مي شودstrName در متغيير "Betty"فراخواني مي شود و مقدار 

 را بـا تـك تـك مقـاديري كـه بـه عنـوان        strNameمي رسد و مقدار درون متغييـر        switchبرنامه به دستور     �

 . حالتهاي مختلف اين دستور وارد شده اند بررسي مي كند

، برنامه متوجه مي شود كه حالت چهـارم بـا مقـدار متغييـر برابـر      switchبعد از بررسي حالتهاي وارد شده در دستور        �

ــت را  . اســت ــن حال ــابراين دســتورات اي ــد  بن ــي كن ــرا م ــدار (اج ــي مق ــر strFavoriteColorيعن  را براب

"Passionate Purple"قرار مي دهد .( 

 خارج شده و اولين خط بعد از آن را اجرا مي كند و كادر پيغام مناسبي را بـه كـاربر   switchبرنامه از بالك دستورات     �

 . نمايش مي دهد

  

  : با و بدون حساسيت به نوع حروفswitchاستفاده از 

  

  :به بخش امتحان كنيد زير توجه كنيد.  هم به بزرگي و كوچكي حروف حساس استswitch، دستور ifهمانند دستور 

  

   با حساسيت به نوع حروفswitchاستفاده از : امتحان كنيد

  

از پنجـره  .  را در فـرم انتخـاب كنيـد   ListBox را بـاز كـرده و كنتـرل    Form1قسمت طراحـي فـرم مربـوط بـه          )1

Properties ربوط به كنترل     مListBox   گزينه ،Items          را انتخاب كنيد و سپس روي دكمه جلوي اين 

  .  باز شودString Collection Editorخاصيت كليك كنيد تا پنجره 

 . همه با حروف بزرگ نوشته شوند12-4اسامي موجود در اين پنجره را به گونه اي تغيير دهيد كه همانند شكل  )2
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  12-4شكل 

  

مـشاهده خواهيـد كـرد كـه بـا        .  كليك كنيد تا تغيرات اين پنجره ذخيره شوند و سپس برنامه را اجرا كنيد              OKروي دكمه    )3

، كادر پيغامي كه ظاهر مي شود نام رنگ مورد نظر را نمايش نمـي  ListBoxكليك بر روي هر يك از نامهاي داخل      

  )13-4شكل . (دهد

  

  
  13-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 از نامهـاي    switchبنابراين اگر در شرط دستور      .  نسبت به نوع حروف حساس است      ifهمانند دستور    هم   switchدستور  

BETTY    و يا CATHY        اين مورد مانند اين است كه به صورت زير از دسـتور            .  استفاده كنيد، هيچ حالت مناسبي يافته نخواهد شد

ifاستفاده كنيد :  

  
 if  ( "BETTY"  == "Betty" ) 

  :يا
 if  ( "CATHY" == "Cathy" ) 
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 String.Compareدر بخشهاي قبلي ديديد كه براي مقايسه دو رشته بدون در نظر گرفتن نوع حروف مي تـوان از تـابع                      

در بخش امتحان كنيد بعد، روشي را خواهيم ديد كه به           .  نمي توانيد از اين روش استفاده كنيد       switchاما در دستور    . استفاده كرد 

  . را هم بدون حساسيت به نوع حروف انجام دهيدswitchيسه هاي دستور وسيله آن مي توانيد مقا

  

   بدون حساسيت به نوع حروفswitchاستفاده از : امتحان كنيد

  

 SelectedIndexChanged باز كنيد و در متد مربوط بـه رويـداد            Form1بخش ويرايشگر كد را براي       )1

 قرار ميدهيد حتمـا     caseي را كه براي بررسي در جلوي دستور         دقت كنيد كه حتما رشته هاي     . تغيرات زير را انجام دهيد    

  . با حروف كوچك نوشته شوند

  
private  void  lstData_SelectedIndexChanged( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strName; 
 string  strFavoriteColor = "" ; 
 
 // Get the selected name 
 strName =  
 lstData.Items[lstData.SelectedIndex].ToString(); 
 
 // Use a Switch to get the favorite color 
 // of the selected name 
 switch (strName.ToLower()) 
 { 
  case  "bryan" : 
   strFavoriteColor = "Madras Yellow" ; 
   break  ; 
  case  "stephanie" : 
   strFavoriteColor = "Sea Blue" ; 
   break ; 
  case  "cathy" : 
   strFavoriteColor = "Morning Mist" ; 
   break ; 
  case  "betty" : 
   strFavoriteColor = "Passionate Purple" ; 
   break ; 
  case  "edward" : 
   strFavoriteColor = "Battleship Gray" ; 
   break ; 
 } 
 // Display the favorite color of the selected name 
 MessageBox .Show(strName + "‘s favorite color is "  +  
  strFavoriteColor, "Select Demo" ); 
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} 
 كادر پيغـامي را     14-4همانند شكل   .  كليك كنيد  ListBoxبرنامه را اجرا كنيد و مجددا بر روي يكي از اسامي درون              )2

  .ام فرد انتخاب شده و رنگ مورد نظر او را نمايش مي دهدمشاهده خواهيد كرد كه ن

  

  
  14-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 بدون حساسيت بـه نـوع حـروف بررسـي شـوند، مـي توانيـد بـا اسـتفاده از تـابع           strNameبراي اين كه رشته ي داخل متغيير   

ToLowerير مختلف مقايسه كنيد تمام حروف آن را به حروف كوچك تبديل كنيد و سپس آن را با مقاد .  

  
 switch (strName.ToLower()) 

  

 case را ابتدا به حروف كوچك تبديل مي كند و سپس آن را با مقادير موجـود در دسـتور                     strNameاين دستور مقدار متغيير     

در غير . وچك بنويسيد را با حروف كcaseدر استفاده از اين روش بايد دقت كنيد كه تمام عبارتهاي مقابل دستور           . بررسي مي كند  

 باشـد و    "Betty" برابـر بـا      caseبراي مثال فرض كنيد عبارت جلوي دستور        . اين صورت، حالت مورد نظر اجرا نخواهد شد       

 betty بـه  ToLowerدر اين حالت، اين نام با اسـتفاده از تـابع           .  را از ليست باكس انتخاب مي كند       BETTYكاربر نيز نام    

 مقايسه مي شود كه به علت برابر نبودن اين دو مقدار، كد مربـوط بـه           "betty" با   "Betty" تبديل ميشود و سپس مقدار    

  . اين بخش اجرا نخواهد شد

  
  case  "bryan" : 
   strFavoriteColor = "Madras Yellow" ; 
   break  ; 
  case  "stephanie" : 
   strFavoriteColor = "Sea Blue" ; 
   break ; 
  case  "cathy" : 
   strFavoriteColor = "Morning Mist" ; 
   break ; 
  case  "betty" : 
   strFavoriteColor = "Passionate Purple" ; 
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   break ; 
  case  "edward" : 
   strFavoriteColor = "Battleship Gray" ; 
   break ; 
 } 

  

  .  از يك كادر پيغام به كاربر نمايش مي دهيددر انتها، هنگامي كه نام رنگ مورد نظر را بدست آورديد، آن را با استفاده

  

 را با حـروف بـزرگ بنويـسيد و سـپس بـا      case به جاي استفاده از حروف كوچك، ميتوانيد تمام عبارتهاي مقابل دستورات   :نكته

  .، رشته مورد نظر خودتان را به حروف بزرگ تبديل كنيدToUpperاستفاده از تابع 

  

  :انتخابهاي چند گانه

  

 اجباري نيست كه فقط يك حالت را بررسي كنيد، بلكه ميتوانيد چند حالت   caseسي حالتهاي مختلف در شرط مقابل دستور        در برر 

در بخش امتحان كنيد زيـر،  .   بررسي كنيد، تا در صورتي كه هر كدام از آنها رخ داد، كد مورد نظر اجرا شود             caseرا در مقابل يك     

  . ، جنسيت فرد انتخاب شده را نمايش دهدListBoxمي دهيم كه با انتخاب نام از برنامه باال را به گونه اي تغيير 

  

  انتخابهاي چند گانه: امتحان كنيد

  

 بــاز كنيــد و تغيــرات مــشخص شــده در زيــر را در متــد مربــوط بــه رويــداد  Form1محــيط ويرايــشگر كــد را بــراي  )1

SelectedIndexChangedاعمال كنيد :  

  
private  void  lstData_SelectedIndexChanged( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strName; 
 
 // Get the selected name 
 strName =          
  lstData.Items[lstData.SelectedIndex].ToString(); 
 
 // Use a Switch to display a person's gender 
 switch  (strName.ToLower()) 
 { 
  case  "bryan" : 
  case  "edward" : 
   MessageBox .Show( "Male" , "Switch Demo" ); 
   break ; 
  case  "stephanie" : 
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  case  "cathy" : 
  case  "betty" : 
   MessageBox .Show( "Female" , "Switch Demo" ); 
   break ; 
 } 
} 
 

مشاهده مي كنيد كه كادر پيغامي نمايش داده   .  كليك كنيد  ListBoxبرنامه را اجرا كنيد و روي يكي از اسامي داخل            )2

  ).15-4شكل ( مي شود و جنسيت فرد انتخاب شده را نمايش مي دهد 

  

  
  15-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اگـر بخـواهيم   . ، همانند قبل است و تفاوتي نداردswitchده در  كد مربوط به دريافت نام و مقدار دهي اوليه به متغيير براي استفا 

 را بنويسيم، با اين تفاوت كه فقط بـراي مـورد       caseبراي چند شرط مختلف يك كد اجرا شود، بايد براي هر شرط يك بار دستور                

اين مورد موجـب مـي      . كنيم، فقط شرط مورد نظر را وارد مي         caseدر بقيه دستورات    .  را مي نويسيم   breakآخر، كد و دستور     

بنابراين هر كدام از آنها كه درست باشـد،         .  با يكديگر تركيب شوند    if در دستور    Orشود كه اين شرط ها همانند استفاده از عملگر          

 و يـا    bryanبراي مثال در مـورد اول، اگـر اسـم انتخـاب شـده               .  آمده است اجرا مي شود     caseكدي كه بعد از آخرين دستور       

edwardشد، كدهاي بعد از دو دستور  باcaseاجرا مي شوند .  

  
 case  "bryan" : 
 case  "edward" : 
  strFavoriteColor = "Madras Yellow" ; 
  break  ; 

  

 "يا اين مورد يا آن مورد" هستيد و مي گوييد "يا"تركيب اين شرطها با عملگر قت در حال ين روش، در حقيد كه با ايدقت داشته باش

  ."ين مورد و آن موردا"نه اينكه 
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  :defaultدستور 

  

اما سوال اين است كه اگـر هـيچ يـك از    .  بررسي كنيمswitchتاكنون مشاهده كرديم كه چگونه شرطهاي مختلف را در دستور  

اين شرط ها اجرا نشدند چه مي شود؟ اين مورد كه هيچ يك از شرط ها اجرا نشوند را در بخش قبلي، هنگامي كـه در حـال بررسـي                               

 هـيچ يـك از   هاما چگونه مي شود كدي را به نحوي مشخص كرد كه هر گا. مقايسه با حساسيت به نوع حروف بوديم مشاهده كرديم  

  .شرط ها برقرار نبودند اجرا شود؟ در بخش امتحان كنيد بعد، اين مورد را بررسي خواهيم كرد

  

  defaultاستفاده از دستور : امتحان كنيد

  

سـپس بـه پنجـره     .  را از روي فرم انتخاب كنيـد       ListBox باز كنيد و كنترل      Form1ي  قسمت طراحي فرم را برا     )1

Properties برويــد و بــا اســتفاده از خاصــيت Items پنجــره ،String Collection 

Editorنام ديگري به ليست اضافه كنيد و روي دكمه .  را مجددا باز كنيدOKكليك كنيد .  

 را بـه صـورت   switch بخش مربوط به دستور  lstData_SelectedIndexChangedدر متد    )2

 : زير تغيير دهيد

  
 switch (strName.ToLower()) 
 { 
  case  "bryan" : 
  case  "edward" : 
   MessageBox .Show( "Male" , "Switch Demo" ); 
   break ; 
  case  "stephanie" : 
  case  "cathy" : 
  case  "betty" : 
   MessageBox .Show( "Female" , "Switch Demo" ); 
   break ; 
  default : 
   MessageBox .Show( "I don’t know this person’s 
"        + "gender." , "Select Demo" ); 
   break ; 
 } 

  

نتيجه اي مـشابه    .  به برنامه ليست اضافه شده است را انتخاب كنيد          نامي كه جديداً   ListBoxبرنامه را اجرا كنيد و از        )3

  .ه خواهيد كرد مشاهد16-4شكل 
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  16-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 قيـد  case وارد مي شوند، هنگامي اجرا مي شوند كه هيچ يك از شرايطي كه در بخش defaultدستوراتي كه بعد از بخش   

 اسـت،   وارد نـشده "Sydney" براي عبارت caseبراي مثال در برنامه باال هيچ دستور . شده است برابر با مقدار متغيير نباشد      

 اجرا مي شوند و كادر پيغامي نمايش داده مي شود كه مي گوييد جنسيت فرد انتخـاب شـده                    defaultبنابراين دستورات بخش    

  .مشخص نيست

  

 اسـتفاده   break از دسـتور     default و يـا بخـش       case دقت داشته باشيد كه همواره در انتهاي دستورات بخش           :نكته

در غير اين صورت با خطاي زمـان كامپايـل مواجـه    .  برگرددswitchنامه به خط بعد از دستور      كنيد تا بعد از اجراي كد كنترل بر       

  .خواهيد شد

  

  :switchاستفاده از نوع هاي داده اي گوناگون در دستور 

  

يـر هـاي   اما مي توانيد اين دستور را بـا انـواع متغي      .  استفاده كرديد  switchدر اين درس، فقط از متغيير هاي رشته اي در دستور            

 هـم  Booleanو يـا متغييـر هـاي    ) float و double(، اعـداد اعـشاري   )int( همانند اعداد صحيح  #Cموجود در   

  . استفاده كنيد

امـا  .  نيـز بـه كـار رود   switch بررسي شود، ميتواند در دستور == با استفاده از عملگر ifهر نوع متغييري كه بتواند در دستور      

 switchداراي مقادير پيوسته هستند مانند متغيير هـاي رشـته اي و يـا اعـداد صـحيح بـراي دسـتور        معموال از متغيير هايي كه      

 را داشته باشد و استفاده از آنها در دستور … و 2,221، 2,21، 2,2زيرا اعداد اعشاري مي توانند مقدارهاي كسري مانند      . استفاده ميكنند 

switchمنطقي نيست .  

  

  :حلقه ها
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ل نوشتن يك برنامه كامپيوتري هستيد، ممكن است بخواهيد يك عمل مشخص را چندين بار متوالي انجام دهيد تا هنگامي كه در حا

 فايـل  10مثال ممكن است بخواهيد صورت حساب تلفن را براي تمام مشتركين بدست آوريد و يا   . نتيجه مطلوب خود را دريافت كنيد     

  . را از روي كامپيوتر بخوانيد

 #Cدر اين بخش با سه دسـته كلـي از حلقـه هـا كـه در      . ، براي انجام اين امور معموال از حلقه ها استفاده مي شود       در برنامه نويسي  

  .وجود دارند آشنا خواهيم شد

  

 ). بار10براي مثال، دقيقا ( اين حلقه ها معموال به تعداد مرتبه مشخصي اجرا مي شوند – forحلقه هاي  �

 . موال تا هنگامي كه نتيجه يك شرط درست شود ادامه پيدا مي كنند اين حلقه ها مع– whileحلقه هاي  �

 است، با اين تفـاوت كـه شـرط در حلقـه هـاي      while عملكرد اين حلقه ها نيز همانند حلقه هاي          – doحلقه هاي    �

whileدر ابتدا بررسي مي شود ولي در اين حلقه ها، شرط در انتها بررسي ميشود . 

  

  :forحلقه 

  

  .در امتحان كنيد بعد، با اين دستور آشنا خواهيم شد.  اي است كه درك نحوه كاركرد آن بسيار راحت است حلقهforحلقه 

  

  forايجاد يك حلقه : امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدLoopsيك پروژه ويندوزي جديد به نام  )1

 . اضافه كنيدButton و يك كنترل ListBoxدر فرمي كه ظاهر مي شود يك  )2

 آن را برابر    IntegralHeight و خاصيت    lstData را برابر    ListBoxبه   مربوط   Nameخاصيت   )3

falseقرار دهيد . 

 آن را برابـر  Text و خاصـيت   btnForLoop را برابـر     Button مربوط به دكمـه فرمـان        Nameخاصيت   )4

For Loopشده باشد17-4تاكنون فرم شما بايد مشابه شكل .  قرار دهيد . 
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  17-4شكل 

  

سـپس كـد زيـر را در آن وارد          .  آن ايجاد شـود    Clickان دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد           بر روي دكمه فرم    )5

  :كنيد

  
private  void  btnForLoop_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 int  intCount; 
 
 // Perform a loop 
 for (intCount = 1;intCount <= 5;intCount += 1) 
 { 
  // Add the item to the list 
  lstData.Items.Add( "I’m item "  + intCount +  
     " in the list!" ); 
 } 
} 

  

  .  مشاهده خواهيد كرد18-4نتيجه اي مشابه شكل .  كليك كنيدfor Loopبرنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه  )6

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  :د كليك، متغييري را به صورت زير تعريف مي كنيمدر ابتداي متد مربوط به رويدا

  
 // Declare variable 
 int  intCount; 
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 ميگويد كه مي خواهيد يك حلقه با        #Cاين كلمه به كامپايلر ويژوال      .  استفاده كنيد  forبراي ايجاد يك حلقه بايد از كلمه كليدي         

ايي كه بعد از اين كلمه مي آيند، براي مشخص كـردن نحـوه عملكـرد    تمام كلمات و عالمته. تعداد دفعات تكرار مشخص ايجاد كنيد  

اين سـه مـورد، همـانطور    . براي تعيين نحوه كاركرد يك حلقه، سه مورد را بايد در جلوي آن مشخص كنيد. اين حلقه به كار مي روند  

  .  از يكديگر جدا مي شوند";"كه در كد مشاهده مي كنيد با كاراكتر 

  

  
  18-4شكل 

  

همچنين در اين . مت اول بايد مشخص كنيد كه از چه متغييري ميخواهيد براي شمارش دفعات تكرار در اين حلقه استفاده كنيددر قس 

به عبارت ديگر در اين قسمت بايد مشخص كنيد كه ميخواهيد شـمارش در حلقـه از چـه                   . بخش مقدار اوليه متغيير را نيز تعيين كنيد       

 كه در خط قبل تعريف كرديم، اسـتفاده مـي كنـيم و              intCountي شمارش حلقه از متغيير      در اين مثال برا   . عددي شروع شود  

  . تعيين ميكنيم تا شمارش حلقه از عدد يك شروع شود1مقدار اوليه آن را نيز 

 intCountدر ايـن مثـال تـا زمـاني كـه متغييـر       . در قسمت دوم بايد تعيين كنيم كه حلقه، شمارش را تا چه عددي ادامه دهد       

توجه داشته باشيد كه براي شرط اين قسمت از هر يك از عملگرهايي كـه در                .  است شمارش ادامه پيدا ميكند     5وچكتر و يا مساوي     ك

  . ميتوانيد استفاده كنيد... بخش قبل معرفي كرديم همانند عملگر بزرگتر مساوي و يا عملگر كوچكتر و 

در اين مثال ميخواهيم مقدار متغيير را در هر مرحلـه  .  بايد چه تغييري كند    در قسمت آخر مشخص كنيد كه مقدار متغيير در هر مرحله          

  .بنابراين در اين قسمت مقدار متغيير را با عدد يك جمع مي كنيم. از اجراي حلقه يك واحد افزايش يابد

مه مي دهـد و در هـر    شمارش را ادا5از توضيحات قبلي مشخص است كه اين حلقه از عدد يك شروع به شمارش مي كند و تا عدد                  

  . بنابراين دستورات داخل حلقه پنج بار اجرا مي شوند. مرحله نيز يك واحد به مقدار متغيير اضافه مي كند

 برابر با intCount بررسي مي شود به اين ترتيب است كه ابتدا متغيير            #Cمراحلي كه براي اجراي اين حلقه به وسيله ويژوال          

در صورتي كـه ايـن شـرط برقـرار          . سپس شرط وارد شده در قسمت دوم حلقه بررسي ميشود         .  شود مقدار مشخص شده در برنامه مي     

يعنـي در  (در صورتي كه شرط حلقه برقـرار باشـد   . نباشد دستورات حلقه اجرا نمي شوند و برنامه از خط بعد از حلقه ادامه پيدا مي كند               

بعد از اينكـه دسـتورات   . دستورات داخل حلقه اجرا مي شوند) شد با5 كوچكتر يا مساوي عدد intCountاين مثال مقدار متغيير   

بـراي  ( تغييراتي را كه در قسمت سوم مشخص شده است بر روي متغيير اعمال مي كند #Cحلقه براي مرتبه اول اجرا شدند، ويژوال     

 را  forمت دوم حلقـه     و سپس شـرط وارد شـده در قـس         )  اضافه مي كند   intCountمثال در اين برنامه، يك واحد به متغيير         
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اين شرايط ادامه پيدا مي كنند تا زمـاني  . مجددا بررسي ميكند و در صورت درست بودن اين شرط دستورات داخل حلقه اجرا مي شوند       

 از حلقه خارج مي شود و بـه اولـين خـط بعـد از              #Cدر اين هنگام كامپايلر ويژوال      .  نادرست باشد  forكه شرط قسمت دوم حلقه      

  .دحلقه مي رو

  
 // Perform a loop 
 for (intCount = 1;intCount <= 5;intCount += 1) 
 { 
  // Add the item to the list 
  lstData1.Items.Add( "I’m item "  + intCount +  
     " in the list!" ); 
 } 

  

 ++intCountاز دستور    مي توانستيم    intCount+=1 در قسمت سوم حلقه ي باال، به جاي استفاده از عبارت             :نكته

 اضـافه شـود و حاصـل در همـان متغييـر قـرار       intCountاين دستور باعث مي شود كه يك واحد به متغيير    . نيز استفاده كنيم  

  . بگيرد

  
 for (intCount = 1;intCount <= 5;intCount++) 

  

رد كه يك واحـد از مقـدار يـك متغييـر مـي       نيز وجود دا  -- كه يك واحد به يك متغيير اضافه ميكند، عملگر           ++عالوه بر عملگر    

  .  است++كاربرد اين عملگر همانند عملگر .كاهد

  

 اجباري نيست كه مقدار شروع حلقه را عدد يك در نظر بگيريد و يا شـمارنده در                  forهمانطور كه تاكنون متوجه شده ايد، در حلقه         

 جديدي خواهيم ساخت كـه از ايـن مـوارد اسـتفاده     forير حلقه  در امتحان كنيد ز   . هر مرحله متغيير را فقط يك واحد افزايش دهد        

  .كند

  

  forانعطاف پذيري حلقه : امتحان كنيد

  

.  ديگـري روي فـرم اضـافه كنيـد     Buttonاگر برنامه قبلي همچنان در حال اجرا است آن را ببنديد و سـپس كنتـرل                  )1

 قرار New For Loop آن را برابر Text و خاصيت btnNewForLoop آن را برابر Nameخاصيت 

  . دهيد

 . آن وارد كنيدClickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد مربوط به رويداد  )2

  
private  void  btnNewForLoop_Click( object  sender, EventArgs  
e) 
{ 
 // Perform a loop 
 for  ( int  intCount = 4; intCount < 62; intCount += 7) 
 { 
  // add the item to the list 
  lstData.Items.Add(intCount); 
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 } 
} 
 

 را دريافـت  19-4نتيجه اي مـشابه شـكل   .  جديد كليك كنيدNew For Loopبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )3

 .خواهيد كرد

  

  
  19-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  : در اين مثال توجه كنيدforبه تعريف حلقه 

  
 // Perform a loop 
 for  ( int  intCount = 4; intCount < 62; intCount += 7) 

  

اين مورد باعث مي شود برنامه هنگامي كه .  در خود حلقه استintCountنكته اولي كه در اين حلقه وجود دارد، تعريف متغيير      

هنگامي كه كار حلقه به . ده كند تعريف كند و براي شمارش درون حلقه از آن استفاintCountبه حلقه رسيد متغييري را به نام 

 بـه   1در مرحله بعد، به جاي اسـتفاده از عـدد           . پايان رسيد، متغيير نيز از بين خواهد رفت و فضاي اشغال شده توسط آن آزاد مي شود                

 اسـت و  4 برابر با عـدد  intCountدر حقيقت در اولين دوره اجراي حلقه مقدار      .  استفاده كرده ايم   4عنوان مقدار شروع، از عدد      

 intCount واحد به مقـدار  7همچنين در هر مرحله از اجراي حلقه، .  خواهد بود4بنابراين اولين مورد اضافه شده به ليست عدد   

  .5 است، نه عدد 11به همين دليل، دومين موردي كه به ليست اضافه مي شود عدد . افزوده مي شود

 67زيرا عدد بعـد از آن،  .  به پايان مي رسد60، اما مشاهده ميكنيد كه حلقه در عدد  به پايان برسد62با وجود اينكه حلقه بايد در عدد      

  .بنابراين حلقه براي مرتبه نهم اجرا نخواهد شد.  بزرگتر است62خواهد بود كه از 
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  :شمارش معكوس در حلقه

  

در امتحـان كنيـد   . وس حركت خواهد كـرد اگر در هر مرحله از اجراي حلقه عددي را از شمارنده ي آن كم كنيد، حلقه به صورت معك                

  .بخش بعد، اين مورد را مشاهده خواهيد كرد

  

  شمارش معكوس حلقه: امتحان كنيد

  

.  ديگـري بـه فـرم اضـافه كنيـد     Buttonاگر هنوز برنامه قسمت قبل در حال اجرا است آن را ببنديد و سپس كنتـرل    )1

ــيت  ــر Nameخاصـــ ــيت btnBackwardsForLoop آن را برابـــ ــر Text و خاصـــ  آن را برابـــ

Backwards For Loopقرار دهيد .  

 :روي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد مربوط به رويداد كليك آن وارد كنيد )2

  
private  void  btnBackwardsForLoop_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
 // Perform a loop 
 for  ( int  intCount = 10; intCount >= 1; intCount--) 
 { 
  // Add the item to the list 
  lstData.Items.Add(intCount); 
 } 
} 

  

 20-4نتيجـه اي را مـشابه شـكل    .  كليك كنيـد Backwards For Loopبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )3

  . مشاهده خواهيد كرد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 موجب مي شـود  -- مشاهده مي كنيد، در هر مرتبه اجراي حلقه، استفاده از عملگر          forه  همانطور كه در قسمت سوم تعريف حلق      

 بـار اجـرا مـي    10 در نظر گرفته شده است، حلقـه  10چون مقدار اوليه اين متغيير برابر .  كم شودintCountيك واحد از مقدار    

  .  شود مي رسد و اجراي حلقه تمام مي1 به صورت معكوس به عدد 10شود و از عدد 
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  20-4شكل 

  

  :foreachحلقه هاي 

  

بـه علـت نحـوه    .  در برنامه ها، كمتر از اين حلقه به نحوي كـه شـرح داده شـد اسـتفاده مـي شـود      forدر استفاده روزمره از حلقه     

كـار   ناميده مي شـود بيـشتر     foreach دارد، معموال در برنامه ها با نوع خاصي از اين حلقه كه              NET.كاركردي كه چارچوب    

  .خواهيم كرد

در الگوريتم برنامه ها عموما هنگامي از يك حلقه استفاده مي كنيد كه مجموعه اي از اشيا را در اختيار داشته باشـيد و بخواهيـد بـين                

براي مثال ممكن است بخواهيد بين تمـام فايلهـاي   . اعضاي آن جا به جا شويد، كه اين مجموعه هم اغلب به صورت يك آرايه است 

 بخواهيد كه ليست NET.هنگامي كه از چارچوب . ك فولدر بگرديد و فايلي را پيدا كنيد كه اندازه آن بيش از حد مجاز است    درون ي 

در . تمام فايلها را به شما برگرداند، يك آرايه از اشيا را دريافت خواهيد كرد كه هر كدام از اعضاي آن نشان دهنده ي يك فايل اسـت            

  .  شما را برگرداندCخل برنامه خود را به نحوي تغيير خواهيد داد كه نام تمام فولدرهاي داخل درايو امتحان كنيد بعد، حلقه دا

  

  foreachحلقه : امتحان كنيد

  

 و  btnForEachLoop آن را برابـر      Name جديـدي بـه برنامـه اضـافه كنيـد، خاصـيت              Buttonكنترل   )1

  .  قرار دهيدForEach Loop آن را برابر Textخاصيت 

 : آن وارد كنيدClickين كنترل دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد مربوط به رويداد روي ا )2

  
private  void  btnForEachLoop_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // List each folder at the root of your C Drive 
 foreach  ( string  strFolder  
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  in  System.IO. Directory .GetDirectories( "C:\\" )) 
 { 
  // Add the item to the list 
  lstData.Items.Add(strFolder); 
 } 
} 

  

 نـام تمـامي فولـدرهاي    ListBoxدر .  كليـك كنيـد  ForEach Loopبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمـه ي   )3

  . خود را مشاهده خواهيد كردCموجود در درايو 

  

   كند؟يچگونه كار م

  

 GetFirectoriesوردن ليست تمام دايركتوري هاي موجود در يك مـسير خـاص در برنامـه بايـد از تـابع             براي بدست آ  

اين تـابع يـك آرايـه رشـته اي از نـام تمـام       .  استفاده كنيمSystem.IO 1 در فضاي نام  Directoryمربوط به كالس    

در اين برنامه از اين تابع براي دريافت نام تمـامي  . دايركتوري هاي موجود در مسيري كه براي آن مشخص شده است را برمي گرداند 

  .  استفاده كرده ايمCدايركتوري هاي موجود در درايو 

 به اين صورت است كه به وسيله ي آن شما مي توانيد در بين تمـامي اشـياي موجـود در يـك آرايـه                foreachاصل كار حلقه    

) در اين مثال يك آرايه از رشته ها(جاد اين حلقه به منبعي از اشيا نياز داريد براي اي. حركت كنيد) كه تعداد آن را نيز نمي دانيد(خاص 

ــت         ــد گرف ــرار خواه ــي در آن ق ــورد بررس ــيئ م ــه، ش ــر مرحل ــه در ه ــده ك ــرل كنن ــر كنت ــك متغيي ــابع  . و ي ــال ت ــن مث در اي

GetDirectories   ــه ــراي حلق ــع ب ــوان منب ــه عن ــيا را ب ــه اي از اش ــد و متغ foreach، آراي ــي كن ــراهم م ــر  ف يي

strFolderبه عنوان متغيير كنترل كننده به كار مي رود :  

  
 foreach  ( string  strFolder  
  in  System.IO. Directory .GetDirectories( "C:\\" )) 
 { 
  // Add the item to the list 
  lstData.Items.Add(strFolder); 
 } 

  

در ايـن جـا برابـر بـا     ( برابر با اولين آيتم در آرايه رشته اي است strFolderاين عبارت به اين معني است كه در مرحله اول،        

شـما ميتوانيـد ايـن فولـدر را بـا اسـتفاده از دسـتور زيـر بـه          ) . "C:\Documents and Settings"فولـدر  

ListBoxاضافه كنيد  .  

  
 // Add the item to the list 
 lstData.Items.Add(strFolder); 

 

 قرار ميگيرد و سپس مقـدار آن        strFolderادي در هر مرحله، يكي از عناصر اين آرايه در متغيير             ع forهمانند حلقه هاي    

  . اضافه مي شودListBoxبه 

                     
 . آشنا خواهيم شد9با مفهوم فضاي نام در فصل  1



 ١٤٨

  

، GetDirectories به عنوان پارامتر براي تابع       "\:C" همانطور كه مشاهده مي كنيد به جاي استفاده از رشته            :نكته

 به عنوان يك كـاراكتر كنترلـي   \، كاراكتر #C از جمله Cنهاي برنامه نويسي خانواده در زبا .  استفاده كرده ايم   "\\:C"از رشته   

اين رشته شامل كاراكتر .  را در يك متغيير رشته اي ذخيره كنيدA " Signفرض كنيد ميخواهيد رشته . در نظر گرفته مي شود

ت عادي اين رشته را در يك متغيير رشته اي قـرار            پس نميتوان به حال   .  است كه براي مشخص كردن انتهاي رشته به كار مي رود           "

به همـين ترتيـب بـراي    .  قبل از آن استفاده كنيم\ جزئي از رشته است، بايد از كاراكتر "براي اينكه به كامپايلر بگوييم كاراكتر   . داد

ت متوالي استفاده كنيم و رشته را  به صور\ جزئي از رشته است، بايد از دو      \ كاراكتر   "\:C"اين كه به كامپايلر بگوييم در رشته        

 بنويسيم كامپايلر تصور ميكنـد كـه شـما انتهـاي رشـته را             "\:C"اگر اين عبارت را به صورت       .  بنويسيم "\\:C"به صورت   

  . را در انتهاي رشته، به عنوان بخشي از عبارت محسوب مي كند"مشخص نكرده ايد و خطا ايجاد مي كند، زيرا 

  :doحلقه هاي 

  

ري از حلقه هايي كه مي توانيد در برنامه هاي خود استفاده كنيد، حلقه هايي هستند كه تا زمان برقراري يك شرط مـشخص   نوع ديگ 

  . هستندdoيكي از اين حلقه ها، حلقه هاي . اجرا مي شوند

شرط حلقه، دستورات در صورت درست بودن     . در اين حلقه ها، ابتدا دستورات داخل حلقه اجرا شده، سپس شرط حلقه بررسي مي شود               

در غير اين صورت، دستورات اجرا نخواهند شد و اجراي برنامه به خط بعد از حلقـه منتقـل   . مربوط به حلقه بار ديگر نيز اجرا مي شوند        

يله توليد اين اعداد تصادفي بـه وسـ       . در امتحان كنيد زير برنامه اي را ايجاد خواهيم كرد كه تعدادي عدد تصادفي توليد كند               . مي شود 

  . توليد نشده است ادامه پيدا مي كند10 انجام مي شود و تا زماني كه عدد NET.توابع دروني 

  

  doاستفاده از حلقه : امتحان كنيد

  

ــرل   )1 ــرم، كنت ــي ف ــسمت طراح ــد  Buttonدر ق ــافه كني ــرم اض ــه ف ــري ب ــيت .  ديگ ــا Nameخاص ــر ب  آن را براب

btnDoLoop و خاصيت Text آن را برابر Do Loopيد قرار ده .  

 دكمه فرمان قرار Clickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كدهاي مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد             )2

 :دهيد

  
private  void  btnDoLoop_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variable 
 Random objRandom = new Random(); 
 int  intRandomNumber = 0; 
 
 // Clear the list 
 lstData.Items.Clear(); 
 
 // Process the loop until intRandomNumber = 10 
 do 
 { 
  // Get a random number between 0 and 24 
  intRandomNumber = objRandom.Next(25); 
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  // Add the number to the list 
  lstData.Items.Add(intRandomNumber); 
 } while  (intRandomNumber != 10); 
} 

  

بـار  .  مـشاهده خواهيـد كـرد   21-4نتيجه اي را مشابه شكل .  كليك كنيدDo Loopبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )3

 با اعداد ديگري عوض مي شـوند و بـا   ListBoxمشاهده مي كنيد كه اعداد داخل . ديگر روي اين دكمه كليك كنيد   

  . قرار مي گيردListBoxهر بار كليك كردن تعدادي عدد جديد در 

  

  
  21-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در ايـن حلقـه هـا، هـيچ متغييـر كنتـرل كننـده و يـا         .  تا زماني كه يك شرط خاص برقرار نشده است اجرا مـي شـود  doيك حلقه   

بـه عبـارت ديگـر يـك     (در اين مثال ابتدا يك متغيير . شمارشگري وجود ندارد، بلكه بايد خودتان مكان كنوني حلقه را نگهداري كنيد    

  . اين متغيير توابع مورد نياز براي توليد عدد تصادفي را در اختيار شما قرار مي دهد.  ايجاد مي كنيدRandomاز كالس ) شيئ

  

بـراي  .  همانطور كه ميدانيد هنگامي كه يك متغيير ايجاد شد، بايد مقدار اوليه آن را مشخص كرد و سپس از آن اسـتفاده كـرد                 :نكته

اما بسياري از متغيير ها كه با استفاده از كالسها     . د اعداد صحيح، به راحتي مي توان مقدار اوليه مشخص كرد          بعضي از متغيير ها همانن    

 در  objRandomهماننـد شـيئ     (براي مقدار دهي به اين اشيا       . ايجاد مي شوند را نمي توان همانند اعداد صحيح مقدار اوليه داد           

در اين حالت خود كالس، براي شيئ يك مقدار اوليه ايجاد كرده و آن را به شيئ         . م استفاده مي كني   newاز كلمه كليدي    ) مثال قبل 

  .نسبت مي دهد
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متغيير بعـدي  .  نامگذاري شده است تا مشخص شود كه يك شيئ است كه از يك كالس مشتق شده استobjاين شيئ با پيشوند  

 كه وظيفه نگهداري عدد تصادفي توليد شده  خواهد بودintRandomNumberكه تعريف مي كنيد، يك عدد صحيح به نام       

  : را بر عهده داردobjRandomتوسط 

  
 // Declare variable 
 Random objRandom = new Random(); 
 int  intRandomNumber = 0; 

  

  :در مرحله بعد، هر موردي را كه قبال به ليست اضافه شده بود از آن پاك مي كنيد

  
 // Clear the list 
 lstData.Items.Clear(); 

  

در ايـن حلقـه، ابتـدا بـراي مرتبـه اول      .  به اجراي خـود ادامـه دهـد   10 را به نحوي ايجاد مي كنيد كه تا توليد عدد           doسپس حلقه   

بـا هـر بـار اجـراي حلقـه عـدد تـصادفي جديـدي توليـد و آن را در متغييـر                        . دستورات اجرا مي شوند و سپس شرط بررسي مي شود         

intRandomNumber براي توليد عدد تصادفي از تابع       . خيره مي كنيد   ذNext    در شيئ objRandom   استفاده مي 

 بـه   25در اينجا عدد    . اين پارامتر بزرگترين عددي كه اين تابع مي تواند توليد كند را مشخص مي كند              . كنيد كه يك پارامتر مي گيرد     

بعد از توليـد عـدد تـصادفي، آن را بـه     .  توليد كند 24 تا   0ر بازه   تابع فرستاده شده است و مشخص ميكند كه تابع بايد عدد تصادفي د            

  :ليست خود اضافه مي كنيد

  
 // Get a random number between 0 and 24 
 intRandomNumber = objRandom.Next(25); 
 // Add the number to the list 
 lstData.Items.Add(intRandomNumber); 

  

 باشـد، برنامـه بـه ابتـداي     10 بوده است يا نه؟ اگر عدد توليد شده مخـالف      10 كه آيا عدد توليد شده برابر با         در انتها بررسي مي كنيد    

در غير اين صورت از حلقه خارج شده و به اولين خط بعد از حلقه مـي           .  برميگردد و بار ديگر حلقه را اجرا مي كند         doدستورات حلقه   

  . رود

  

اين حلقه قبل از بررسـي شـرط حتمـا يـك بـار اجـرا مـي شـوند، نيـازي نيـست كـه بـه متغييـر                               به علت اينكه دستورات در       :نكته

intRandomNumber    زيرا اين متغيير در مرحله اولي كه دستورات حلقه اجرا مي شـوند مقـدار         .  مقدار اوليه اختصاص دهيد

  .مي گيرد

  

  :whileحلقه 

  

 كه شرط اين حلقه در ابتدا بررسي مي شـود و سـپس، در صـورت درسـت      است با اين تفاوت  doعملكرد اين حلقه نيز همانند حلقه       

  . در بخش بعد كاربرد اين حلقه ها را در برنامه خواهيم ديد. بودن آن دستورات داخل حلقه اجرا مي شوند

  



 ١٥١

  whileاستفاده از حلقه هاي : امتحان كنيد

  

 و  btnDoWhileLoopرابـر    آن را ب   Name ديگري به فرم خـود اضـافه كنيـد، خاصـيت             Buttonكنترل   )1

  . قرار دهيدDo While Loop آن را برابر Textخاصيت 

 : آن قرار دهيدClickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد  )2

  
private  void  btnDoWhileLoop_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 Random objRandom = new Random(); 
 int  intRandomNumber = 0; 
 
 // Clear the list 
 lstData.Items.Clear(); 
 
 // Process the loop while intRandomNumber < 15 
 while  (intRandomNumber < 15) 
 { 
  // Get a random number between 0 and 24 
  intRandomNumber = objRandom.Next(25); 
  // Add the number to the list 
  lstData.Items.Add(intRandomNumber); 
 } 
} 

  

 مـشاهده  22-4نتيجه اي را مـشابه شـكل   .  كليك كنيدDo While Loopبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه ي  )3

  .خواهيد كرد

توليد اين اعـداد تـا زمـاني كـه          . هر بار كه روي دكمه فرمان كليك كنيد اعداد جديدي درون ليست باكس قرار مي گيرند                )4

  . توليد شود، ادامه پيدا مي كند15عددي بزرگتر از 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 است با اين تفاوت كه در اين نوع حلقه، شـرط در ابتـدا بررسـي مـي      do همانند حلقه    whileهمانطور كه گفتيم، عملكرد حلقه      

. در غير اين صورت برنامه اولين خط بعد از حلقه را اجرا مي كند             . شود و در صورت درست بودن آن، دستورات حلقه ادامه پيدا مي كند            

 15 از intRandomNumberن مثال، هنگامي كه حلقه شروع به كار مي كند، در ابتدا بررسي مي كند كـه آيـا مقـدار              در اي 

  . كوچكتر است يا نه؟ در صورتي كه شرط درست باشد، دستورات داخل حلقه اجرا مي شوند

  
 // Process the loop while intRandomNumber < 15 
 while  (intRandomNumber < 15) 
 { 
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  // Get a random number between 0 and 24 
  intRandomNumber = objRandom.Next(25); 
  // Add the number to the list 
  lstData.Items.Add(intRandomNumber); 
 } 

  

 و شرط حلقه  قرار مي گيردintRandomNumberبعد از اينكه حلقه براي مرتبه اول اجرا شد، عدد تصادفي جديد در متغيير 

در غير ايـن صـورت، برنامـه بـه     .  كوچكتر باشد دستورات حلقه دوباره اجرا مي شوند15اگر عدد توليد شده از . مجددا بررسي مي شود   

  .اولين خط بعد از حلقه مي شود و دستورات آن را اجرا ميكند

  

  
  22-4شكل 

  :while و doشرطهاي قابل قبول براي حلقه هاي 

  

 ifولي هر عبارتي را كه بتوانيد در دسـتور    . رتهاي شرطي كه مي توانيد در اين حلقه ها استفاده كنيد تعجب كنيد            ممكن است از عبا   

  :براي مثال به شرط هاي زير توجه كنيد.  نيز به كار ببريدwhile و doاستفاده كنيد، مي توانيد آن را به عنوان شرط حلقه 

  
while  (intX > 10 && intX < 100) 

  

  :يا

  
do 
{ 
 
} while  ((intX > 10 && intX < 100) || intY == true ); 

  

  :يا
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while  ( String .Compare(strA, strB) > 0) 

  

  . خالصه، اين حلقه ها قدرت و انعطاف پذيري بسيار زيادي دارند

  

  :حلقه هاي تودرتو

  

بـه ايـن نـوع    . د، حلقه جديدي را شروع كنيـد در بعضي از شرايط ممكن است نياز داشته باشيد در حين اين كه درون يك حلقه هستي             

در امتحان كنيد بعد، مشاهده خواهيد كـرد كـه          .  تودرتو هستند  ifحلقه ها، حلقه هاي تودرتو مي گويند و در اصل همانند دستورات             

  . چگونه مي توانيد از اين نوع حلقه ها استفاده كنيد

  

  استفاده از حلقه هاي تودرتو: امتحان كنيد

  

ــسمت ط )1 ــرل  در ق ــرم، كنت ــي ف ــيت   Buttonراح ــد، خاص ــافه كني ــرم اض ــه ف ــري ب ــا Name ديگ ــر ب  آن را براب

btnNestedLoop و خاصيت Text آن را برابر با Nested Loopقرار دهيد .  

 . وارد كنيدClickبر روي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد  )2

  
private  void  btnNestedLoops_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Process an outer loop 
 for  ( int  intLoop1 = 1; intLoop1 <= 2; intLoop1++) 
 { 
  // Process a nested (inner) loop 
  for  ( int  intLoop2 = 1; intLoop2 <= 3; intLoop2++) 
  { 
   lstData.Items.Add(intLoop1 + ", "   
       + intLoop2); 
  } 
 } 
} 

  

 را مـشاهده خواهيـد   23-4نتيجه اي مشابه شـكل  .  كليك كنيدNested Loopبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه  )3

  .كرد
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  23-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 1 از عـدد     intLoop1با استفاده از شمارشگر     ) حلقه بيروني (حلقه اول   . كد اين برنامه كامال مشخص است و جاي ابهامي ندارد         

در حلقه دروني كدي براي نمايش .  حركت مي كند3 تا 1 از intLoop2دوم يا حلقه دروني با استفاده از شمارشگر          و حلقه    2تا  

  : وجود داردintLoop2 و intLoop1مقدار متغيير هاي 

  
 // Process an outer loop 
 for  ( int  intLoop1 = 1; intLoop1 <= 2; intLoop1++) 
 { 
  // Process a nested (inner) loop 
  for  ( int  intLoop2 = 1; intLoop2 <= 3; intLoop2++) 
  { 
   lstData.Items.Add(intLoop1 + ", "   
       + intLoop2); 
  } 
 } 

  

. در حلقه هاي تو در تو بايد توجه داشته باشيد، حلقه اي كه در درون يك حلقه ديگر شروع مي شود، در همان حلقه نيز تمام مي شود            

در اينجا اولين آكوالدي كه بسته شـده  . رت ديگر كدهاي مربوط به حلقه دروني نمي توانند در خارج از حلقه بيروني قرار بگيرند             به عبا 

 را intLoop2 مي شود، حلقـه  intLoop1هنگامي كه برنامه براي اولين بار وارد حلقه   . است مربوط به حلقه داخلي است     

 اضافه مي كند و بار ديگر سـه بـار دسـتورات داخـل حلقـه                 intLoop1شمارنده حلقه   سپس يك واحد به     . سه بار اجرا مي كند    

intLoop2    به اين ترتيب برنامه از هر دو    . اين تكرار ادامه پيدا مي كند تا دفعات تكرار حلقه اول به پايان برسد             .  را اجرا مي كند

  . حلقه خارج مي شود و به اولين خط بعد از آنها مي رود
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  :ام از حلقهخروج زودهنگ

  

مثال در يك ليست بـه دنبـال مـوردي خـاص ميگرديـد و      .  تا انتها اجرا شودforبعضي مواقع در برنامه نيازي نيست كه يك حلقه        

  . ميخواهيد با پيدا شدن آن مورد از حلقه خارج شويد، زيرا گشتن بقيه عناصر ليست الزم نيست

 را نمـايش ميـداد بـه نحـوي تغييـر ميدهيـد كـه بـا رسـيدن بـه فولـدر                 C درايـو    در امتحان كنيد بعد، برنامه اي كه تمام فولدرهاي        

C:\Program Filesپيغامي را نشان دهد و از برنامه خارج شود .  

  

  خروج زودهنگام از حلقه: امتحان كنيد

  

 btnQuittingAForLoop آن را برابـر  Name جديدي به فرم اضافه كنيد، خاصيت       Buttonكنترل   )1

  . قرار دهيدQuitting a For Loopن را برابر  آTextو خاصيت 

 : آن قرار دهيدClickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد  )2

  
private  void  btnQuittingAForLoop_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
 // List each folder at the root of your C Drive 
 foreach  ( string  strFolder in        
   System.IO. Directory .GetDirectories( "C:\\" )) 
 { 
  // Add the item to the list 
  lstData.Items.Add(strFolder); 
 
  // Do you have the folder C:\Program Files? 
  if ( String .Compare(strFolder, 
     "c:\\program files" , true ) == 0) 
  { 
   // Tell the user 
   MessageBox .Show( "Found it, exiting the loop" 
      + " now." , "Loops" ); 
 
   // Quit the loop early 
   break ; 
  } 
 } 
} 

 24-4نتيجه اي مشابه شـكل  .  كليك كنيدQuitting A For Loopبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه ي  )3

  .را مشاهده خواهيد كرد
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  24-4شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 كه نحوه كار آن قبال توضيح داده شد، بررسي ميكنيـد  String.Compareهر بار كه حلقه اجرا مي شود، با استفاده از تابع     

   است يا نه؟C:\Program Filesآيا نام فولدر برابر با كه 

  
// Do you have the folder C:\Program Files? 
if ( String .Compare(strFolder, "c:\\program files" , true ) == 0) 

  

   . بود ابتدا يك كادر پيغام را به كاربر نمايش ميدهيد"C:\Program Files"در صورتي كه نام فولدر برابر با 

  
// Tell the user 
MessageBox .Show( "Found it, exiting the loop now." , "Loops" ); 

  

 به اين دستور برسد، به اولين   #Cدر اين حالت هنگامي كه ويژوال       .  از حلقه خارج مي شويد     breakبعد از آن با استفاده از دستور        

 استفاده كرديم اما از ايـن  for براي خروج از حلقه break دستور   در اين مثال از   . خط بعد از حلقه مي رود و آن را اجرا مي كند           

  .  ميتوانيد استفاده كنيد#Cدستور براي خروج زودهنگام از هر نوع حلقه اي در 

  
 // Quit the loop early 
 break ; 
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در برنامه ها بـراي جـستجوي   . پيدا ميكندالبته اگر نام فولدر برابر با نامي كه به دنبال آن هستيد نباشد، جستجو تا انتهاي ليست ادامه   

 براي خروج از حلقه هنگام پيدا شدن آيتم breakاستفاده از دستور .  استفاده مي كنندforيك مورد خاص معموال از حلقه هاي 

  . مورد نظر باعث افزايش سرعت برنامه مي شود

اگر بعد از پيـدا كـردن   . رد نظر شما در مكان دهم قرار دارد       آيتم را جستجو كنيد و آيتم مو       1000تصور كنيد مي خواهيد ليستي شامل       

 آيتم را بي دليل جستجو كند كه باعث مي شود سرعت برنامه به شـدت كـم   990آن از حلقه خارج نشويد، از كامپيوتر مي خواهيد كه  

  .شود

  

.  نوشته شده اسـت \\ تمام آنها به صورت    در \كاراكتر  .  به نحوه نوشتن آدرسها در عبارتهاي رشته اي اين برنامه دقت كنيد            :نكته

براي مثال اگر در برنامه بـاال  .  استفاده كنيد\\ در رشته بايد از  \همانطور كه در بخش قبلي شرح داده شد، براي قرار دادن كاراكتر             

 استفاده كنيد با خطاي "c:\program files" از "c:\\program files"به جاي استفاده از رشته 

"Unrecognized scape sequence" در يـك رشـته، بايـد يـك     \ روبرو خواهيد شد، زيرا بعد از كاراكتر 

  .  جز اين كاراكترها نيستpكاراكتر كنترلي با معني براي كامپايلر قرار بگيرد و كاراكتر 

  

  : به كد زير براي تعريف يك ثابت رشته اي دقت كنيد:نكته

  
string  FileName = @"C:\Test\Temp.txt" ; 

  

 به كـار بـرده ايـم و قبـل از رشـته هـم از                \بلكه فقط يك    .  استفاده نكرده ايم   \در اين كد بر خالف قسمتهاي قبلي از دو كاراكتر           

 اسـتفاده شـود، تمـام كاراكترهـاي كنترلـي در      @ اگر قبل از شروع يك رشته از عالمت    #Cدر ويژوال   .  استفاده كرده ايم   @عالمت  

در اين رشته هم قبل . ادي در نظر گرفته مي شوند و رشته تا عالمت نقل قول بعدي ادامه پيدا مي كندرشته به صورت كاراكترهاي ع    

  .تا كاراكتر نقل قول پاياني جزئي از رشته به شمار مي روند) \حتي (بنابراين تمام كاراكتر ها .  استفاده كرده ايم@از شروع از عالمت 

  

  :continueدستور 

  

 را كـه  15 تـا  1فـرض كنيـد ميخواهيـد اعـداد     . ن است بخواهيد دستورات حلقه در شرايطي خاص اجرا نشونددر بعضي از مواقع ممك 

 اسـتفاده كنيـد كـه شـمارنده آن از يـك تـا       forبراي اين كار بايد از يك حلقه .  قرار دهيد  ListBox نيستند در    3مضربي از   

 قرار دهيـد و بـه    ListBox بر سه بخش پذير بود نبايد آن را در           پانزده، يك واحد يك واحد افزايش يابد، اما در صورتي كه عدد           

  .عدد بعدي برويد

  :در امتحان كنيد زير نحوه نوشتن چنين برنامه اي را مشاهده خواهيم كرد

  

  continueدستور : امتحان كنيد

  

 و خاصـيت  btnContinue آن را برابـر بـا   Name ديگري به فرم اضـافه كنيـد، خاصـيت      Buttonكنترل   )1

Text آن را برابر با Continueقرار دهيد .  

 : آن وارد كنيدClickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد  )2
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private  void  btnContinue_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Perform a loop 
 for  ( int  intCount = 1; intCount <= 15; intCount++) 
 { 
  // If the item is dividable by 3,  
  // go to next number 
  if  ((intCount % 3) == 0) 
   continue ; 
 
  // Add the item to the list 
  lstData.Items.Add(intCount); 
 } 
} 

  

 بـه جـز   15 تـا  1تمـام اعـداد از   مشاهده مي كنيد كـه  .  كليك كنيدContinueبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه ي    )3

  .مضارب سه در ليست باكس قرار گرفته اند

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 باعث خروج كامل از حلقه نمي شود، بلكه در هر قسمتي كه استفاده شود باعث مي شود بقيه دستورات حلقه   continueدستور  

، حلقـه بـه صـورت    2 و 1در اين مثال بـراي اعـداد    . مجددا اجرا شود  كه بعد از اين دستور قرار گرفته اند در نظر گرفته نشوند و حلقه               

با رسيدن به عدد سه، بـه علـت اينكـه باقيمانـده ايـن عـدد بـر سـه برابـر بـا صـفر اسـت، كامپـايلر بـه دسـتور                 . عادي كار مي كند   

continue  هنگامي كه ويژوال    .  مي رسدC#  ند، بلكه شمارنده حلقـه را   به اين دستور رسيد، بقيه دستورات حلقه را اجرا نمي ك

 نيـست   3 مـضربي از     4، چون عدد    3اين مرتبه نيز همانند اعداد قبل از        .  اجرا مي كند   4يك واحد افزايش ميدهد و حلقه را براي عدد          

 اجرا نمي شود و بقيه دسـتورات  continueپس دستور .  درست نيستifپس باقيمانده برابر با صفر نمي شود و عبارت داخل      

  . جرا مي شوندحلقه ا

  

در اين مثال استفاده از اين عملگر موجب مي شود در هر مرحله .  براي محاسبه باقيمانده تقسيم دو عدد به كار ميرود      % عملگر   :نكته

  . بررسي شودif بر سه محاسبه شود و در شرط intCountباقيمانده تقسيم 

  

  :حلقه هاي بي نهايت

  

به عبارت ديگر هنگامي كه شروع شوند، هـيچ وقـت         . هايي ايجاد كنيد كه بينهايت بار اجرا شوند       هنگام ايجاد حلقه ها، ميتوانيد حلقه       

  :به حلقه ايجاد شده در كد زير نگاه كنيد. تمام نشوند

  
 for  ( int  intCount = 1; intCount > 0; intCount++) 
 { 
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  lstData.Items.Add(intCount); 
 } 

  

بعد از اجراي دسـتورات  .  است و چون از صفر بزرگتر است حلقه براي بار اول اجرا مي شود   1ر با عدد    با شروع حلقه مقدار شمارنده براب     

 از صفر بزرگتر است، حلقه مجددا اجرا مـي  2در اين مرحله نيز به علت اينكه عدد      . حلقه، شمارنده تغيير مي كند و برابر با دو مي شود          

اين حلقه هيچگاه به عددي كوچكتر از صفر نمي رسـد، پـس شـرط حلقـه همـواره                   همانطور كه مشاهده مي كنيد، شمارنده ي        . شود

ممكن است برنامه توقف نكند اما به كليك هاي بعدي پاسخي نخواهـد داد و دائمـا     . اين حلقه بينهايت بار اجرا مي شود      . درست است 

  .دستورات حلقه را اجرا مي كند

اگـر برنامـه را در محـيط ويـژوال          . يت قرار گرفته است، بايـستي آن را ببنديـد         اگر حس كرديد كه يك برنامه درون يك حلقه بي نها          

 را انتخـاب  Stop Debugging گزينـه  Debugاستوديو اجرا كرده ايد، به محيط ويژوال اسـتوديو برگرديـد و از منـوي    

يندوز اجرا كـرده ايـد و درون يـك حلقـه     اگر برنامه كامپايل شده را در محيط و . اين گزينه اجراي برنامه را فورا متوقف مي كند        . كنيد

 + Ctrl + Altكليـدهاي  .  اسـتفاده كنيـد  Task Managerبينهايت قرار گرفته است، براي بستن آن بايـد از  

Del را فشار دهيد، برنامه Task Managerبرنامه اي كه در حلقه ي بينهايت قرار دارد به عنوان .  باز خواهد شدNot 

Responding برنامه را انتخاب كنيد و بر روي . مي شود نمايش دادهEnd Taskپنجره اي باز خواهد شد .  كليك كنيد

 End Taskدر اين قسمت نيز بـر روي  . و مي گويد كه برنامه مورد نظر پاسخي نمي دهد، آيا مي خواهيد آن را به اجبار ببنديد

  . كليك كنيد

 را باز كنيد و يـا  Task Managerا مصرف كند كه نتوانيد پنجره در بعضي از مواقع ممكن است حلقه آنقدر حافظه سيستم ر

در اين مواقع مي توانيد مقداري صبر كنيد و مجددا اين روشها را امتحان كنيد و يا كامپيوتر خود را          . به محيط ويژوال استوديو برگرديد    

  . مجددا راه اندازي كنيد

ي كنيد، ابتدا برنامه توسط ويژوال استوديو در ديسك ذخيره مي شود و سپس اجرا           هر بار كه در محيط ويژوال استوديو برنامه را اجرا م          

  .مي شود، تا اگر به علتي مجبور به راه اندازي مجدد كامپيوتر شديد كدهاي خود را از دست ندهيد

  

  :نتيجه

  

قسمتي از كد را چند بار اجرا كـرد را          در اين فصل روشهاي گوناگوني كه ميتوان به وسيله آنها در يك برنامه تصميم گيري كرده و يا                   

 استفاده كنيم بررسي كرديم، سپس ديديم كه چگونه ميتوان با اسـتفاده  ifابتدا عملگر هايي را كه ميتوانيم در دستور  . بررسي كرديم 

ر گـرفتن  همچنين چگونگي مقايسه رشته ها بدون در نظـ    . ميتوان چند عملگر را تركيب كرد     ) AND (&&و يا   ) OR (||از عملگر   

  .نوع حروف را نيز مشاهده كرديم

بـا  .  آشنا شديم و ديديم كه چگونه مي توان يك حالت خاص را از بين تعداد زيادي حالت انتخاب كرد switchسپس با دستور 

 بـراي  forحلقـه هـاي   .  را بررسي كـرديم while و for ،doمفهوم كلي حلقه ها در برنامه نويسي آشنا شديم و سه حلقه  

 نيز كه از اين حلقه مشتق مي شود، براي حركـت            foreachر يك سري از دستورات به تعداد معين به كار مي روند و حلقه               تكرا

 تا هنگامي كه يك شرط خـاص برقـرار      whileحلقه هاي   . در بين عناصر يك مجموعه بدون دانستن تعداد آن استفاده مي شوند           

 در ابتداي while هستند با اين تفاوت كه شرط حلقه هاي whileقه هاي  نيز همانند حل doحلقه هاي   . است اجرا مي شوند   

  . در انتهاي آنdoحلقه بررسي مي شود ولي شرط حلقه هاي 

  

  :بعد از پايان اين فصل بايد نحوه استفاده از موارد زير را در برنامه بدانيد
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 . براي تست حالتهاي مختلفelse و if،  else ifدستورات  �

 .درتو توifدستورات  �

 .Sring.Compareعملگر هاي مقايسه اي و تابع  �

 . براي انتخاب يك حالت بين حالتهاي موجودswitchدستور  �

 foreach و forحلقه هاي  �

 doحلقه هاي  �

 whileحلقه هاي  �

 

  :تمرين

  

  :1ن يتمر

، عدد  Button مربوط به    Clickدر رويداد   .  ايجاد كنيد  Button و يك    TextBox يك برنامه تحت ويندوز با يك       

 اگر عدد يكي از اعداد يك تا پنج بود آن را به وسـيله يـك                 switch را بدست آوريد و با استفاده از دستور          TextBoxداخل  

 در بازه يك تا پنج نبود، پيغام مناسبي را به كاربر TextBoxدر صورتي كه عدد وارد شده در     . كادر پيغام در خروجي نمايش دهيد     

  .نمايش دهيد

   :2ن يتمر

 Clickدر رويـداد    .  باشد ايجـاد كنيـد     Button و يك كنترل     ListBoxيك برنامه تحت ويندوز كه شامل يك كنترل         

سـپس حلقـه ديگـري ايجـاد     .  قرار دهدListBox را در 10 تا 1 ايجاد كنيد كه اعداد for، يك حلقه Buttonمربوط به  

  . نمايش دهدListBox را در 1 تا 10كنيد كه اعداد 
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  كاركردن با ساختارهاي داده اي: نجمفصل پ

  

 بـراي  string براي اعـداد صـحيح و يـا      integerدر فصلهاي قبلي نحوه استفاده از متغيرهاي ساده اي مانند متغيرهاي            

 كـه بـا    هستند، اما برنامه هاي پيچيده تـر نيـاز دارنـد   دبا وجود اينكه اين نوع هاي داده اي بسيار پر كاربر. رشته ها را مشاهده كرديد  

 به يك گروه از اطالعات مرتبط به هم گفته مي شود كه در يك واحـد مجـزا                   ساختارهاي داده اي  . ساختارهاي داده اي كار كنند    

 و نحوه استفاده از آنها براي نگهداري مجموعه هـاي داده اي          #Cدر اين فصل با انواع ساختارهاي داده اي موجود در           .قرار مي گيرند  

  . شدپيچيده آشنا خواهيد 

  :در اين فصل مطالب زير را خواهيد آموخت

  

 آرايه ها �

 شمارنده ها �

 ثابت ها �

 ساختارها �

  

  :مفهوم آرايه

  

بـراي ايـن مـورد    . يكي از عمومي ترين نيازها در برنامه نويسي قابليت نگهداري ليستي از اطالعات مشابه و يا مرتبط بـه هـم اسـت         

براي مثال ممكن اسـت بخواهيـد   . ستي از متغير ها مي باشند كه همه از يك نوع هستند ها، ليآرايه. بايستي از آرايه ها استفاده كنيد    

  . سن تمامي دوستان خود را در يك آرايه از اعداد صحيح و يا نام تمامي آنها را در يك آرايه از رشته ها قرار دهيد

  .اهيد شددر اين بخش با نحوه ايجاد، پر كردن و استفاده از آرايه ها در برنامه آشنا خو

  

  :تعريف و استفاده از آرايه ها

  

هنگامي كه در برنامه يك آرايه تعريف مي كنيد، در حقيقت متغيري ايجاد مي كنيد كه بيش از يك عنصر را بتواند در خود نگهـداري               

  :ي كنيدبراي مثال اگر يك متغير رشته اي را به صورت زير تعريف كنيد  فقط يك رشته را ميتوانيد در آن نگهدار. كند

  
 string  strName; 

  

اما آرايه ها باعث ايجاد نوعي حالت افزايشي در متغير مي شوند، به اين ترتيب بيش از يك مقدار را مي توانيد در يـك متغيـر ذخيـره                        

 مثال كد زيـر     براي.  استفاده كنيد  []اگر بخواهيد يك متغير را به صورت آرايه تعريف كنيد بايد در مقابل نوع متغير از عالمت                  . كنيد

  : عنصر را در خود نگهداري كند10متغيري ايجاد مي كند كه بتواند 

  
 string [] strName = new string [10]; 
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انـديس  . هنگامي كه يك آرايه را ايجاد كرديد، مي توانيد به تك تك عناصر آن با استفاده از انديس آن عنـصر دسترسـي پيـدا كنيـد           

شماره ي آخرين عنصر هر آرايه هم برابر با يك واحد          . ن صفر و شماره ي آخرين عنصر آرايه است        عناصر يك آرايه همواره عددي بي     

  .بنابراين انديس هر آرايه عددي بين صفر تا يك واحد كمتر از آخرين عنصر آرايه است. كمتر از طول آرايه است

  : قرار دهيد بايد از كد زير استفاده كنيد"Katie"براي مثال اگر بخواهيد مقدار عنصر سوم آرايه قبلي را برابر با رشته ي 

  
 strName[2] = "Katie" ; 

  

  :براي دسترسي به مقدار يك عنصر از آرايه هم ميتوانيد از همين روش استفاده كنيد

  
 MessageBox .Show(strName[2]); 

  

براي مثـال اگـر كـد    . ه عناصر تغيري نخواهد كردنكته ي مهم در اينجا اين است كه اگر يكي از عناصر آرايه را تغيير دهيد، مقدار بقي 

  :زير را در برنامه به كار ببريد

  
 strName[3] = "Betty" ; 

  

  . خواهد ماند"Katie" همچنان برابر با strName[2]مقدار 

  . آنها استاحتماال بهترين روش براي فهميدن اين كه آرايه ها چيستند و چگونه كار مي كنند نوشتن برنامه اي با استفاده از 

  

  تعريف و استفاده از يك آرايه ساده: امتحان كنيد

  

 را انتخـاب  New � Project كليك كـرده و سـپس   File روي منوي 2005با استفاده از ويژوال استوديو  )1

  . ايجاد كنيدArray Demo يك پروژه ويندوزي به نام New Projectدر پنجره . كنيد

 Nameخاصيت .  به فرم اضافه كنيدListBoxده شد، يك كنترل  نمايش داForm1هنگامي كه قسمت طراحي      )2

 . قرار دهيدFalse آن را برابر با IntegralHeight و خاصيت lstFriendsاين كنترل را برابر با 

 و btnArrayElements آن را برابر با  Name به فرم اضافه كرده، خاصيت       Buttonاكنون يك كنترل     )3

  .  شده باشد1-5فرم شما بايد مشابه شكل .  قرار دهيدArray Elements آن را برابر با Textخاصيت 

  : آن وارد كنيدClick دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد مربوط به رويداد Buttonروي كنترل  )4

  
private  void  btnArrayElements_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Declare an array 
 string [] strFriends = new string [5]; 
 
 // Populate the array 
 strFriends[0] = "Robbin" ; 
 strFriends[1] = "Bryan" ; 
 strFriends[2] = "Stephanie" ; 
 strFriends[3] = "Sydney" ; 
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 strFriends[4] = "Katie" ; 
 
 // Add the first array item to the list 
 lstFriends.Items.Add(strFriends[0]); 
} 

  

  
  1-5شكل 

  

 روي فـرم بـا نـام    ListBoxكنترل .  كليك كنيدArray Elementsبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه ي  )5

Robbinپر مي شود .  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در اين برنامه مي خـواهيم يـك   . هنگامي كه مي خواهيد يك آرايه را تعريف كنيد، ابتدا بايد نوع داده اي و اندازه آن را مشخص كنيد               

  :پس از كد زير استفاده مي كنيم.  عنصر ايجاد كنيم5رايه از نوع رشته اي و به طول آ

  
 // Declare an array 
 string [] strFriends = new string [5]; 

  

نـصر   ع5به عبارت ديگر ميتوانيم بگوييم در اين برنامه آرايه اي داريـم كـه شـامل    .  ايجاد كرده ايد5به اين ترتيب آرايه اي به طول      

  .است

بعد از ايجاد آرايه، يك آرايه با پنج عنصر خواهيد داشت كه ميتوانيد به هر يك از عناصر آن با اسـتفاده از انـديس آن دسترسـي پيـدا                  

انديس هـا از شـماره صـفر       . براي دسترسي به يك عنصر خاص بايد انديس آن عنصر را در داخل كروشه بعد از نام آرايه بياوريد                  .كنيد

بنابراين عنصر اول آرايه داراي انديس صـفر، عنـصر دوم آرايـه     . ند و تا يك واحد كمتر از طول آرايه ادامه پيدا مي كنند            شروع مي شو  
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 4 تا   0 تعريف كرده، ولي براي پر كردن آن از اعداد           5به همين دليل است كه در برنامه آرايه را به طول            . است... داراي انديس يك و     

  . استفاده كرده ايم

  
 // Populate the array 
 strFriends[0] = "Robbin" ; 
 strFriends[1] = "Bryan" ; 
 strFriends[2] = "Stephanie" ; 
 strFriends[3] = "Sydney" ; 
 strFriends[4] = "Katie" ; 

  

 از آرايه نيـز مـي   همانطور كه براي مقدار دهي به يك عنصر خاص بايد از انديس آن استفاده كنيد، براي دسترسي به مقدار آن عنصر               

) "Robbin"(در اين برنامه، مقدار موجود در خانه صفرم آرايه كه برابر بـا اولـين مقـدار آرايـه          . توانيد از انديس آن استفاده كنيد     

  :است را به كاربر نمايش مي دهيد

  
 // Add the first array item to the list 
 lstFriends.Items.Add(strFriends[0]); 

  

 كه انديس عناصر موجود در آرايه و طول آن آرايه مقداري گيج كننده به نظر مي رسد اين است كه انديسها در يك آرايـه از        علت اين 

هنگامي كه مي خواهيـد مقـداري را   . صفر شروع مي شوند، اما معموال انسانها اولين عنصر هر مجموعه اي را با يك نمايش مي دهند  

يك عنصر از آرايه را بدست آوريد، بايد يك واحد از مكان عنصر مورد نظرتان كم كنيد تا انـديس آن را                      در آرايه قرار دهيد و يا مقدار        

  .  است0 و اولين عنصر در آرايه برابر با انديس 4براي مثال عنصر پنجم در آرايه برابر با انديس . بدست آوريد

  

ا انديسها از صفر شروع ميشوند؟ بـه خـاطر داريـد كـه بـراي       سوالي كه ممكن است در اين قسمت ايجاد شود اين است كه چر      :نكته

هنگامي كه براي دسترسي به يك عنصر از آرايه انـديس آن را مـشخص               . كامپيوتر، يك متغير آدرس مكاني از حافظه كامپيوتر است        

 آرايه جمع مي كنـد تـا بـه     و حاصل را با آدرس1 اين انديس را در اندازه ي يكي از عناصر آرايه ضرب مي كند #Cمي كنيد، ويژوال    

بنابراين اولين عنصر آرايه    . آدرس شروع يك آرايه هم در حقيقت آدرس اولين عنصر آن آرايه است            . آدرس عنصر مشخص شده برسد    

به اندازه صفر ضربدر اندازه عنصر، از نقطه شروع آرايه فاصله دارد، دومين عنصر به اندازه يك ضـربدر انـدازه عنـصر از شـروع آرايـه                            

  .فاصله دارد و به همين ترتيب ادامه پيدا مي كند

  

  :foreachاستفاده از 

  

، هنگامي كه 4اين نوع حلقه ها در فصل . استforeachيكي از عمومي ترين روشهاي استفاده از آرايه ها، به وسيله حلقه هاي  

در بخش امتحان كنيـد بعـد،   . شدند كار مي كرديد، معرفي GetDirectoriesبا آرايه رشته اي برگردانده شده توسط تابع   

  .مالحظه خواهيد كرد كه چگونه مي توانيم از اين حلقه ها در آرايه ها استفاده كنيم

  

                     
براي مثال انـدازه هـر   .  مورد كه اندازه كدام عنصر را در نظر بگيرد اهميتي ندارد، زيرا همه عناصر يك آرايه از يك نوع هستند و اندازه آنها با هم برابر است                اين 1

  . بايت است4، برابر با intيك از عناصر يك آرايه از نوع 
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   با آرايه هاforeachاستفاده از حلقه هاي : امتحان كنيد

  

د و  باز كنيForm1قسمت ويرايشگر كد را براي .  در حال اجرا است آن را ببنديدArrays Demoاگر برنامه ي  )1

  :كد زير را در باالترين قسمت در بدنه كالس خود وارد كنيد

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 // Declare a form level array 
 private  string [] strFriends = new string [5]; 

  

متد مربوط به رويـداد     .  برگرديد و بر روي قسمت خالي فرم دو بار كليك كنيد           Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به        )2

Loadحال كد زير را در اين متد وارد كنيد.  فرم به صورت اتوماتيك ايجاد مي شود:  

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Populate the array 
 strFriends[0] = "Robbin" ; 
 strFriends[1] = "Bryan" ; 
 strFriends[2] = "Stephanie" ; 
 strFriends[3] = "Sydney" ; 
 strFriends[4] = "Katie" ; 
} 

  

 اين كنترل را برابر Nameخاصيت .  به فرم اضافه كنيدButtonمجددا به قسمت طراحي فرم برگرديد و يك كنترل     )3

  . قرار دهيدEnumerate Array آن را برابر با Text و خاصيت btnEnumerateArrayبا 

 : آن وارد كنيدClickك كنيد و كد زير را در متد مربوط به رويداد روي اين كنترل دو بار كلي )4

  
private  void  btnEnumerateArray_Click( object  sender,   
       EventArgs  e) 
{ 
 // Enumerate the array 
 foreach  ( string  strName in  strFriends) 
 { 
  // Add the array item to the list 
  lstFriends.Items.Add(strName); 
 } 
} 

 2-5نتيجـه اي را مـشابه شـكل    .  كليـك كنيـد  Enumerate Arrayبرنامه را اجرا كرده و بر روي دكمـه ي   )5

  .مشاهده خواهيد كرد

  



 ١٦٦

  
  2-5شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

ن آرايه بـراي تمـام متـدهاي    به عبارت ديگر اي. اين تمرين را با تعريف يك متغير كه در تمام فرم قابل استفاده است شروع مي كنيم              

 متغيري در خارج از متدها درون يك كالس تعريف شود، در تمامي متـدهاي          ههر گا .  قابل استفاده است   Form1موجود در كالس    

  . آن كالس قابل استفاده خواهد بود

  
 // Declare a form level array 
 private  string [] strFriends = new string [5]; 

  

اين .  ايجاد مي كنيد و كد مربوط به پر كردن آرايه را در آن قرار مي دهيد               Form1 مربوط به    Loadا براي رويداد    سپس متدي ر  

به اين ترتيب مطمئن مي شويد . متد هنگامي اجرا مي شود كه اين فرم از برنامه بخواهد در حافظه بار گذاري شده و نمايش داده شود         

  . ايه شما پر شده استهنگامي كه فرم نمايش داده مي شود آر

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Populate the array 
 strFriends[0] = "Robbin" ; 
 strFriends[1] = "Bryan" ; 
 strFriends[2] = "Stephanie" ; 
 strFriends[3] = "Sydney" ; 
 strFriends[4] = "Katie" ; 
} 

 



 ١٦٧

در اين مثـال  .  در بين عناصر يك آرايه از رشته ها حركت مي كندforeach كرديد كه چگونه يك حلقه  در فصل چهار مشاهده   

يك متغير كنترل كننده، هم نوع با عناصر آرايه تعريف مي كنيم و آن را براي دسترسي بـه تـك            . هم همان مراحل را تكرار مي كنيم      

  . تك عناصر آرايه مورد استفاده قرار مي دهيم

در .  از عنصر صفرم آرايه شروع مي كند و تا رسيدن به آخرين عنصر در آرايه، بين تمام عناصر جا به جا مي شودforeachحلقه 

در اين مثال اين مقدار را بـه ليـست          . هر بار تكرار حلقه مي توانيد از عنصري كه در متغير كنترل كننده قرار گرفته است استفاده كنيد                 

  .اضافه مي كنيم

  
 // Enumerate the array 
 foreach  ( string  strName in  strFriends) 
 { 
  // Add the array item to the list 
  lstFriends.Items.Add(strName); 
 } 

  

اين مورد به اين دليل است كـه  . همچنين توجه كنيد كه عناصر به همان ترتيبي كه در آرايه وارد شده اند داخل ليست قرار مي گيرند                  

  . از عنصر صفرم تا آخرين عنصر آرايه را به همان ترتيبي كه تعريف شده اند طي مي كندforeachحلقه 

  

  :انتقال آرايه ها به عنوان پارامتر

  

در . در بسياري از موارد ممكن است نياز داشته باشيد يك آرايه را كه محتوي چندين عنصر است به عنوان پارامتر به يك متد بفرستيد             

  .  بعد، نحوه انجام اين عمل را خواهيم ديدبخش امتحان كنيد

  

  انتقال آرايه ها به عنوان پارامتر: امتحان كنيد

  

 اين كنتـرل  Nameخاصيت .  اضافه كنيدForm1 ديگري را به Buttonبه قسمت طراحي فرم برگرديد و كنترل       )1

 Arrays as آن را برابـر بـا   Text و خاصـيت  btnArraysAsParametersرا برابـر بـا   

Parametersقرار دهيد .  

پيغـامي را مـشاهده     .  آن وارد كنيـد    Clickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد زير را در متد مربـوط بـه رويـداد                     )2

با كليك بر روي اين پيغام، ويـژوال  .  تعريف نشده است AddItemsToListخواهيد كرد كه مي گويد زيربرنامه       

همچنين مي توانيد اين پيغام را ناديده بگيريد، زيرا اين متد را در مرحله            . مي كند استوديو متد را به صورت اتوماتيك ايجاد        

 :بعدي تعريف خواهيم كرد

  
private  void  btnArraysAsParameters_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // List your friends 
 AddItemsToList(strFriends); 
} 



 ١٦٨

  

  : را به صورت زير در كالس خود تعريف كنيدAddItemsToListهم اكنون متد  )3

  
private  void  AddItemsToList( string [] arrayList) 
{ 
 // Enumerate the array 
 foreach  ( string  strName in  arrayList) 
 { 
  // Add the array item to the list 
  lstFriends.Items.Add(strName); 
 } 
} 

  

نتيجـه اي را مـشابه شـكل    .  كليك كنيدArrays as Parametersده و روي دكمه ي برنامه را اجرا كر )4

  . مشاهده خواهيد كرد5-2

  

  چگونه كار مي كند؟

  

.  وجود دارد اين است كه پارامتر مورد نياز اين متد، آرايـه اي از نـوع رشـته اسـت                    AddItemsToListنكته اي كه در متد      

  :استفاده كنيد) []( آرايه تعريف كنيد، بايد در مقابل نوع داده اي آن، از يك كروشه خالي براي اين كه پارامتر يك متد را از نوع

  
private  void  AddItemsToList( string [] arrayList) 

  

هنگامي كه در تعريف پارامترهاي يك متد، آرايه اي را تعريف مي كنيد اما طول آن را مشخص نمي كنيـد، در حقيقـت بـه كامپـايلر                       

به عبارت ديگر اندازه آرايه هايي كه به اين متد          .  مي گوييد كه هر آرايه اي از اين نوع مي تواند به اين متد فرستاده شود                #Cويژوال  

 مي توانيد آرايه btnArraysAsParametersدر زيربرنامه . فرستاده مي شوند مهم نيست و فقط نوع آرايه مهم است         

  :بع منتقل كنيداصلي خود را به عنوان پارامتر به اين تا

  
 // List your friends 
 AddItemsToList(strFriends); 

  

در بخش امتحان كنيد بعد، آرايه اي با طول متفاوتي را تعريف مي كنيم و براي اضافه كردن آن به ليست از متد قبلـي اسـتفاده مـي                             

  .كنيم

  

  اضافه كردن دوستان بيشتر: امتحان كنيد
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 Buttonكنتـرل  .  برگرديـد Form1 آن را ببنديد و به قسمت طراحي فرم مربـوط بـه           اگر برنامه در حال اجرا است      )1

 و خاصـيت    btnMoreArrayParameters آن را برابر بـا       Nameديگري به فرم اضافه كرده، خاصيت       

Text آن را برابر با More Array Parametersقرار دهيد  .  

 : وارد كنيدClickر زير را در متد مربوط به رويداد بر روي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده د )2

  
private  void  btnMoreArrayParameters_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare an array 
 string [] strMoreFriends = new string [2]; 
 
 // Populate the array 
 strMoreFriends[0] = "Matt" ; 
 strMoreFriends[1] = "Margie" ; 
 
 // List your friends 
 AddItemsToList(strFriends); 
 AddItemsToList(strMoreFriends); 
} 

  

 را مـشاهده  3-5نتيجـه اي مـشابه شـكل    .  اضافه كرده ايد كليـك كنيـد  برنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه اي كه جديداً  )3

 .خواهيد كرد

  

  
  3-5شكل 

  

  ؟چگونه كار مي كند
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 فرستاديم تا آن را بـه ليـست اضـافه         AddItemsToListدر اين مثال آرايه اي را به طول دو ايجاد كرديم و آن را به متد                 

  . همانطور كه مشاهده كرديد، طول آرايه اي كه به عنوان پارامتر به اين متد ارسال مي كنيد، اهميتي ندارد. كند

يك متد، پارامتر خود را به صورت آرايه دريافت كند، در پنجـره اي كـه بـراي تكميـل                 هنگامي كه در حال نوشتن برنامه هستيد، اگر         

  )4-5شكل . (هوشمندانه ي نام متد توسط ويژوال استوديو باز مي شود، در مقابل نوع داده اي آرايه يك كروشه خالي قرار دارد

  

  
  4-5شكل 

  

  . قابل تشخيص است، بلكه نوع اين پارامتر نيز نمايش داده مي شود در پنجره باز شده نه تنها آرايه اي بودن يك پارامتر:نكته

  

  :مرتب سازي آرايه ها

  

در بخش امتحـان كنيـد بعـد، مـشاهده     . يكي از مواردي كه همواره هنگام كار با آرايه ها مورد نياز بوده است، مرتب كردن آرايه است       

  .خواهيد كرد كه چگونه مي توان آرايه ها را مرتب كرد

  

  مرتب سازي آرايه ها: ان كنيدامتح

  

 آن را برابـر بـا       Name اضافه كـرده، سـپس خاصـيت         Form1 ديگري به    Buttonدر بخش طراحي فرم كنترل       )1

btnSortingArrays و خاصيت Text آن را برابر Sorting Arraysقرار دهيد .  

 : آن اضافه كنيدClickويداد روي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را به متد مربوط به ر )2

  
private  void  btnSortingArrays_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Sort the array 
 Array .Sort(strFriends); 
 
 // List your friends 
 AddItemsToList(strFriends); 
} 
 

اهيد كرد كه ليست، اسامي موجود در آرايه را كه بـه صـورت              مشاهده خو . برنامه را اجرا كنيد و روي اين دكمه كليك كنيد          )3

  .الفبايي مرتب شده اند نمايش مي دهد
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  چگونه كار مي كند؟

  

در اين برنامه از يكـي از متـدهاي ايـن           .  مشتق مي شوند   System.Arrayتمام آرايه ها به صورت دروني از كالسي به نام           

فقط يك پارامتر مي گيرد و آن پارامتر نيز نام آرايه اي است كه مي خواهيـد آن را                اين متد   .  استفاده مي كنيم   Sortكالس به نام    

سپس اين متد همانطور كه از نام آن مشخص است، آرايه را بر اساس نوع داده اي عناصر آن، مرتب مي كنـد و بـاز مـي     . مرتب كنيد 

اگر از اين متـد بـراي مرتـب        .  صورت الفبايي مرتب مي شود     در اين برنامه به علت اين كه نوع عناصر رشته اي است، آرايه به             .گرداند

  . سازي يك آرايه از اعداد صحيح و يا اعداد اعشاري استفاده كنيد، آرايه به صورت عددي مرتب خواهد شد

  
 // Sort the array 
 Array .Sort(strFriends); 

  

لف را دريافت كند، سپس بر اساس نوع پارامتر عمليات مناسبي          اي قابليت كه يك متد مي تواند پارامترهايي از نوع هاي داده اي مخت             

در .  يك تابع سربار گذاري شـده اسـت     Sortدر اينجا مي گوييم كه تابع       .  متدها مي نامند   1را بر روي آن انجام دهد، سربار گذاري       

  .فصل دهم بيشتر در مورد سربار گذاري متدها و نحوه ايجاد چنين متدهايي صحبت خواهيم كرد

  

  :حركت به عقب در آرايه ها

  

آنها از عنصر صفرم يك آرايه شروع مي كنند .  فقط در يك جهت در بين عناصر يك آرايه حركت مي كنندforeachحلقه هاي 

يعنـي از عنـصر آخـر بـه     (اگر بخواهيد بين عناصر يك آرايه به صورت برعكس حركت كنيـد           . و تا آخرين عنصر آرايه پيش مي روند       

  .دو راه در اختيار داريد) رديدعنصر اول برگ

در اين صورت بايد مقدار اوليه شمارنده حلقـه را يـك واحـد كمتـر از     .  معمولي استفاده كنيدforراه اول اين است كه از حلقه هاي     

  :در قسمت زير اين روش را مشاهده مي كنيد.  و سپس حلقه را طوري تنظيم كنيد كه تا عدد يك برگردد2طول آرايه قرار دهيد

  
for  ( int  intIndex = strFriends.GetUpperBound(0);  
  intIndex >= 0; intIndex--) 
{ 
 // Add the array item to the list 
 lstFriends.Items.Add(strFriends[intIndex]); 
} 

  

ه صورت معكوس در اين متد عناصر يك آرايه را ب.  استفاده كنيدArray در كالس Reverseروش دوم اين است كه از متد       

در .  معمـولي بـراي نمـايش آرايـه اسـتفاده كنيـد            foreachبعد از استفاده از اين متد، ميتوانيد از حلقه هاي           . آرايه قرار مي دهد   

  .امتحان كنيد بعد، اين روش را مشاهده خواهيد كرد

  

                     
1 Overloading 

بنابراين براي بازگشتن از آخرين عنصر آرايه بايد از يـك واحـد   . نصر هر آرايه يك واحد كمتر از طول آن آرايه استهمانطور كه به خاطر داريد، انديس آخرين ع    2

  .كمتر از طول به عنوان عدد شروع استفاده كنيد



 ١٧٢

  معكوس كردن يك آرايه: امتحان كنيد

  

ــا Name كـــرده، خاصـــيت  ديگـــري بـــه قـــسمت طراحـــي فـــرم اضـــافه Buttonكنتـــرل  )1 ــر بـ  آن را برابـ

btnReversingAnArray و خاصيت Text آن را برابر با Reversing an Array قرار 

  .دهيد

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. روي اين دكمه دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود )2

  
private  void  btnReversingAnArray_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
 // Reverse the order –  
 // elements will be in descending order 
 Array .Reverse(strFriends); 
 
 // List your friends 
 AddItemsToList(strFriends); 
} 

  

شاهده مـي كنيـد كـه هماننـد     م.  كليك كنيدReversing an Arrayبرنامه را اجرا كنيد و روي دكمه ي  )3

 . نامهاي موجود در ليست به صورت معكوس نمايش داده شده اند5-5شكل 

  

  
  5-5شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟
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هنگامي كـه آرايـه ي   .  عناصر موجود در يك آرايه ي يك بعدي را به صورت معكوس در آن آرايه قرار مي دهد                 Reverseتابع  

strFriends مي كنيد، در حقيقت از متد مي خواهيد كه عناصر اين آرايه را از آخر به اول قرار دهد را به اين متد ارسال :  

  
 // Reverse the order –  
 // elements will be in descending order 
 Array .Reverse(strFriends); 

  

 بفرستيد تـا  AddItemsToListد هنگامي كه عناصر آرايه به صورت معكوس در آن قرار گرفتند، كافي است آرايه را به مت           

  .آن را در ليست نمايش دهد

  
 // List your friends 
 AddItemsToList(strFriends); 

  

 به صورت صعودي الفبايي Sort اگر مي خواهيد آرايه به صورت نزولي الفبايي مرتب شود، كافي است آرايه را به وسيله تابع :نكته

به اين صورت آرايه به صورت الفبـايي نزولـي          .  آن را به صورت معكوس درآوريد      Reverse مرتب كنيد، سپس با استفاده از تابع      

  .مرتب مي شود

  

  :مقدار دهي اوليه به آرايه ها

  

به عبارت ديگر نيـازي نيـست كـه بعـد از     .  مي توانيد آرايه ها را در همان خطي كه تعريف مي كنيد، مقدار دهي كنيد     #Cدر ويژوال   

  :ديه استفاده كني پر كردن آراير براين خط كد همانند زيه از چنديف آرايتعر

  
 // Declare an array 
 string [] strFriends = new string [4]; 
 
 // Populate the array 
 strFriends[0] = "Robbin" ; 
 strFriends[1] = "Bryan" ; 
 strFriends[2] = "Stephanie" ; 
 strFriends[3] = "Sydney" ; 
 strFriends[4] = "Katie" ; 

  

  .در بخش امتحان كنيد زير، با چگونگي مقداردهي آرايه ها در يك خط آشنا خواهيد شد

  

  مقداردهي اوليه به آرايه ها: امتحان كنيد

  

 آن را برابــر Name اضـافه كــرده، خاصـيت   Form1 ديگــري را بـه  Buttonدر قـسمت طراحـي فــرم، كنتـرل     )1

btnInitializingArrayWithValuesــيت  و خ ــا  Textاصـــــ ــر بـــــ  آن را برابـــــ

Initializing Array With Valuesقرار دهيد .  
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 : آن وارد كنيدClickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد  )2

  
private  void  btnInitializingArrayWithValues_Click(  
     object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare an populate an array 
 String[]  strMyFriends = new string [] {  
  "Robbin" , "Bryan" , "Stephanie" , 
  "Sudney" , "Katie" }; 
 
 // List your friends 
 AddItemsToList(strMyFriends); 
} 

  

، با عناصر موجود در آرايه پـر مـي   مشاهده خواهيد كرد كه ليست. برنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه ي جديد كليك كنيد         )3

  .شود

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در ايـن  . هنگامي كه يك آرايه را تعريف كرديد، مي توانيد مقادير هر يك از عناصر آن را به ترتيب در يك جفـت آكـوالد وارد كنيـد                       

در ايـن مثـال     . نه هاي آرايه قرار مي دهد      از خانه صفرم آرايه شروع مي كند و مقادير وارد شده را به ترتيب در خا                #Cحالت، ويژوال   

توجه كنيد كه در اين قسمت طول آرايه را وارد نكرده     . پنج رشته كه به وسيله ويرگول از يكديگر جدا شده اند را در آرايه قرار داده ايم                

  . اسبه ميشودايم، بلكه طول آرايه بر اساس مقادير وارد شده در داخل آكوالد به صورت اتوماتيك توسط كامپايلر مح

  
 // Declare an populate an array 
 String[]  strMyFriends = new string [] {  
  "Robbin" , "Bryan" , "Stephanie" , 
  "Sudney" , "Katie" }; 

  

را پـر  اگر در برنامه مي خواهيد آرايه بزرگي . البته همانطور كه مي بينيد اين روش براي مقدار دهي به آرايه هاي بزرگ مناسب نيست       

يعني با استفاده از نام آرايه و انـديس خانـه مـورد نظـر، مقـدار آن      . كنيد، بهتر است از روشي كه در بخش قبل گفته شد استفاده كنيد            

  .عنصر را وارد كنيد

  

  :مفهوم شمارنده ها
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براي مثال اگـر   . ه كنند نداشتند  متغيرهايي كه تاكنون ايجاد كرده ايم، هيچ محدوديتي در نوع اطالعاتي كه مي توانستند در خود ذخير                

ايـن مـسئله بـراي متغيرهـاي     . 1 تعريف مي كرديد، مي توانستيد هر عدد صحيحي را در آن نگهـداري كنيـد  intمتغيري را از نوع     

string و doubleهم وجود داشت  .  

 براي مثال فرض كنيد مـي خواهيـد   .اما در بعضي از شرايط، ممكن است بخواهيد متغير شما، اعداد محدودي را در خود نگهداري كند              

قطعا نمـي خواهيـد اجـازه دهيـد كـه عـدد       . متغيري از نوع عدد صحيح تعريف كنيد و تعداد درهاي يك اتومبيل را در آن ذخيره كنيد  

  .براي رفع اين مشكل مي توانيد از شمارنده ها استفاده كنيد.  در اين متغير ذخيره شود16327

  

  :استفاده از شمارنده ها

  

 int ،long ،shortا استفاده از شمارنده ها ميتوانيد نوع هاي داده اي جديدي بر اساس نوع هاي داده اي موجود از قبيـل                  ب

متغيرهايي كه از اين نوع داده ي جديد ايجاد مي شوند، فقـط مـي تواننـد مقـداري را داشـته باشـند كـه شـما                      .  بسازيد byteو يا   

همچنـين اسـتفاده از   . د در برنامه از وارد شدن اعداد غير منطقي در متغير ها جلـوگيري كنيـد  به اين ترتيب ميتواني. مشخص مي كنيد 

در بخش امتحان كنيد بعدي، مشاهده خواهيـد كـرد كـه چگونـه ميتـوان      . شمارنده ها در كد باعث افزايش خوانايي و وضوح مي شود      

  . روز را انتخاب كندبرنامه اي ساخت كه بر اساس ساعت، يكي از اعمال قابل اجرا در يك 

  

 .آماده شدن براي رفتن به محل كار �

 .رفتن به محل كار �

 .در محل كار بودن �

 .رفتن براي نهار �

 .برگشتن از محل كار �

 .با دوستان بودن �

 .آماده شدن براي خواب �

 .خوابيدن �

  

  استفاده از شمارنده ها: امتحان كنيد

  

 قـرار  Enum Demoدوز جديد ايجاد كنيد و نام آن را برابر با  يك برنامه تحت وين2005با استفاده از ويژوال استوديو  )1

  .دهيد

بعد از اينكه قسمت . شمارنده ها معموال به عنوان عضوي از كالسي كه در حال كد نويسي در آن هستيد، تعريف مي شوند                 )2

تيـب  بـه ايـن تر  .  را انتخاب كنيدView Code باز شد، روي فرم كليك راست كنيد و گزينه ي Form1طراحي 

سپس كد مشخص شده در زير را در بـاالي پنجـره، بعـد از نـام            . قسمت ويرايشگر كد براي اين فرم نمايش داده مي شود         

 :كالس وارد كنيد

  

                     
يتـوان در ايـن نـوع متغييـر هـا       اختصاص داده مي شود، فقط اعـداد در بـازه خاصـي را م   intالبته به خاطر محدود بودن فضاي حافظه اي كه به يك متغير       1

اما هر عددي كه در اين بازه وجود داشته باشد را ميتوان در متغيرهاي عدد صحيح ذخيره كرد و در بين اعداد موجود در اين بازه محـدوديتي وجـود      . نگهداري كرد 

  .ندارد
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public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 private  enum DayAction 
 { 
  GettingReadyForWork = 0, 
  TravelingToWork, 
  AtWork, 
  AtLunch, 
  TravelingFromWork, 
  RelaxingForFriends, 
  GettingReadyForBed, 
  Asleep 
 }; 

  

ر يـ متغ. ن شـمارنده باشـد  ي آن برابر با ا    يد كه نوع داده ا    يف كن ي تعر يريد متغ يتوانيد، م يف كرد ي كه شمارنده را تعر    يهنگام )3

  :ديف كني تعرForm1ر را در كالس مربوط به يز

  
 // Declare variable 
 private  DayAction  CurrentState; 
 

 تغيـر  ?What's Matt Doing فرم را برابـر بـه   Text برگرديد و خاصيت Form1به قسمت طراحي  )4

  . دهيد

 : به فرم اضافه كرده و خاصيتهاي آن را برابر با مقادير زير قرار دهيدDateTimePickerحال يك كنترل  )5

  

 . تغيير دهيدdtpHour آن را به Nameخاصيت  �

 . تغيير دهيدTime آن را به Formatيت خاص �

 . قرار دهيدtrue را برابر با ShowUpDownخاصيت  �

 . وارد كنيدAM 00:00 را Valueمقدار  �

 . وارد كنيد20;91 را برابر با Sizeخاصيت  �

  

 آن را بـه    Text و خاصـيت     lblState آن را بـه      Name در فـرم قـرار داده، خاصـيت          Labelيك كنترل    )6

State Not Initializedاندازه فرم خود را نيز به گونه اي تغيير دهيد كه فرم شما مشابه .  تغيير دهيد

 . شود6-5شكل 

  

  
  6-5شكل 
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سپس كدهاي مشخص شده در زير .  ايجاد شود  Form1 مربوط به    Loadبر روي زمينه ي فرم كليك كنيد تا رويداد           )7

 .را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the hour property to the current hour 
 this .Hour = DateTime .Now.Hour; 
} 

  

  :دحال كد مشخص شده در اين قسمت را در پايين كدي كه در قسمت سوم اين بخش وارد كرديد قرار دهي )8

  
// Hour property 
private  int  Hour 
{ 
 get 
 { 
  // Return the current hour displayed 
  return  dtpHour.Value.Hour; 
 } 
 set 
 { 
  // Set the date using the hour  
  // passed to this property 
  dtpHour.Value = new DateTime (  
   DateTime .Now.Year, DateTime .Now.Month,   
   DateTime .Now.Day, value , 0, 0); 
  // Set the display text  
  lblState.Text = "At "  + value  + ":00 Matt is " ; 
 } 
} 

  

ــار كليــك كنيــدdtpHourبــه قــسمت طراحــي فــرم برگرديــد و بــر روي كنتــرل   )9 متــد مربــوط بــه رويــداد .  دو ب

ValueChanged كد مشخص شده در زير را به اين متد اضـافه  .  اين كنترل به صورت اتوماتيك ايجاد خواهد شد

  :كنيد

  
private  void  dtpHour_ValueChanged( object  sender, EventArgs  
e) 
{ 
 // Update the hour property 
 this .Hour = dtpHour.Value.Hour; 
} 

  

مـشاهده  .  كليـك كنيـد  DateTimePickerبرنامه را اجرا كنيد و بر روي عالمت هاي باال و پايين كنار كنترل     )10

 ).7-5شكل (خواهيد كرد كه متن داخل كنترل ليبل تغيير مي كند و ساعت انتخاب شده را نمايش مي دهد 
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  7-5شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

سپس شما بـا  .  يك ساعت از شبانه روز را انتخاب كند      DateTimePickerدر اين برنامه، كاربر ميتواند با استفاده از كنترل          

توجه به ساعت انتخاب شده توسط كاربر مشخص مي كنيد كه مت در آن ساعت مشغول انجام كداميك از هشت كـار تعريـف شـده                         

براي اين كار يك خاصيت جديد به فرمي       . ر ابتدا بايد ساعت مشخص شده توسط كاربر را در مكاني نگهداري كنيد            براي اين كا  . است

نام ايـن خاصـيت جديـد    .  استNameاين خاصيت همانند ديگر خاصيتهاي فرم مثل . كه در حال كار با آن هستيم اضافه مي كنيم 

Hour         است و براي تنظيم ساعت در كنترل DateTimePicker         بـراي تعريـف يـك    .  و كنترل ليبـل بـه كـار مـي رود

خاصيت جديد كافي است كه نوع داده اي و نام آن را مشخص كنيد و سپس مانند زير در بدنـه آن خاصـيت، دو بـالك بـه نامهـاي                                

set و getتعريف كنيد :  

  
private  int  Hour 
{ 
 get 
 { 
  … 
  return  dtpHour.Value.Hour; 
 } 
 set 
 { 
  … 
 } 
} 

  

 هـم هـستند زمـاني    return كه شـامل دسـتور       getدستورات بالك   .  درون خاصيت توجه كنيد    set و   getبه بالكهاي   

 الزم نيست نوع مقدار برگردانـده شـده   getدر بالك . فراخواني مي شوند كه بخواهيم مقدار ذخيره شده در خاصيت را بدست آوريم        

پـس دسـتورات   .  مـشخص شـده اسـت   intدر خود تعريف خاصيت به صورت توسط آن را مشخص كنيم، زيرا اين نوع هم اكنون      

براي مثال هنگامي كه از اين خاصيت در سـمت راسـت عالمـت مـساوي         .  بايد مقداري را از نوع عدد صحيح برگردانند        getبالك  

 را اجـرا  get دسـتورات بخـش   استفاده كنيم، برنامه نياز دارد كه به مقدار آن دسترسي پيدا كند، به همين دليل به صورت اتوماتيك           

  .مي كند

براي مثال اگر از ايـن خاصـيت در سـمت    .  زماني اجرا مي شوند كه بخواهيم مقدار اين خاصيت را تغيير دهيم         setدستورات بخش   

ن در اي. ، حاصل عبارت سمت راست تساوي را در خاصيت قرار مي دهدsetچپ يك تساوي استفاده كنيم، برنامه با استفاده از متد       

نوع داده اي اين مقـدار      .  فرستاده مي شود را مشخص كنيم      setقسمت نيز نيازي نيست نام و يا نوع داده اي مقداري كه به بالك               
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.  ارسـال مـي شـود   set بـه بـالك   valueمقدار فرستاده شده هم با كلمه كليـدي  . كه برابر با نوع داده اي خاصيت خواهد بود    

  . استفاده كنيدvalue به مقدار فرستاده شده، بايستي از كلمه كليدي  براي دسترسيsetبنابراين در بالك 

بـراي دسترسـي بـه      .  را برابر با مقدار كنوني ساعت سيستم قرار مي دهيم          Hourهنگامي كه برنامه شروع مي شود، مقدار خاصيت         

  : استفاده كنيمDateTime در كالس Nowمقدار كنوني ساعت سيستم، مي توانيم از خاصيت 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the hour property to the current hour 
 this .Hour = DateTime .Now.Hour; 
} 

  

 مربــوط بــه كنتــرل Value را در فــرم تنظــيم كنيـد، زمــاني اســت كــه خاصــيت  Hourيكـي از مــواقعي كــه بايــد خاصــيت  

DateTimePicker   ،بـراي  .  يا به عبارت ديگر كاربر زمان نمايش داده شده در اين كنترل را تغيير مي دهـد                  تغيير مي كند

  : استفاده مي كنيمDateTimePicker كنترل ValueChangedاين كار از متد مربوط به رويداد 

  
private  void  dtpHour_ValueChanged( object  sender, EventArgs  
e)  
{ 
 // Update the hour property 
 this .Hour = dtpHour.Value.Hour; 
} 

  

 و  DateTimePicker در فرم تغيير كرد بايد مقدار نمايش داده شده توسط كنترل             Hourهمچنين هنگامي كه خاصيت     

بار  در خاصيت وارد كنيد تا با هر setكد مربوط به اين مورد را مي توانيد در بالك . نيز كنترل ليبل را برابر با مقدار جديد قرار دهيد    

  . ، اجرا شودHourتغيير مقدار 

ممكـن اسـت تـصور كنيـد        .  اسـت  DateTimePicker تغيير دهيد، مقـدار كنتـرل        setاولين موردي كه بايد در بالك       

 استفاده مي كرديم، مي توانيم با تنظيم ايـن  Value.Hourهمانطور كه براي دسترسي به مقدار ساعت اين كنترل از خاصيت           

خواندني هستند - از نوع فقطHourاما خاصيت هايي مانند . قدار جديدي در اين كنترل نمايش داده شود خاصيت موجب شويم كه م    

.  را تغييـر دهـيم  Valueبراي تنظيم مقدار ساعت در اين كنترل، بايد مقدار كل خاصيت     . و نمي توان آنها را به تنهايي تنظيم كرد        

 را تغييـر دهـيم،      Hourبنابراين براي اينكه فقط مقدار      . ي كند  را دريافت م   DateTime يك متغير از نوع      Valueخاصيت  

  .  را برابر با مقادير قبلي قرار مي دهيمHour تعريف كرده و تمام مقادير آن به جز مقدار DateTimeيك متغير جديد از نوع 

ور كامل با اين دستور آشنا  به ط10در فصل  ( استفاده مي كنيم     new از دستور    DateTimeبراي ايجاد يك متغير جديد از نوع        

، Yearمقـدار   .  بايد مقادير مختلف زمان را براي آن فـراهم كـرد           DateTimeبراي ايجاد يك متغير جديد از نوع        ). مي شويد 

Month   و Day       را با استفاده از خاصيت Now   كالس DateTime     سـاعت را برابـر بـا سـاعت مـورد         .  بدست مـي آوريـم

  .قرار مي دهيم و دقيقه و ثانيه را هم برابر با صفر در نظر مي گيريم) Hour خاصيت ساعت فرستاده شده به(نظرمان 

  
// Set the date using the hour passed to this prope rty 
dtpHour.Value = new DateTime ( DateTime .Now.Year, 
 DateTime .Now.Month, DateTime .Now.Day, value , 0, 0); 
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 تغيير كند، متن نشان داده شده در كنترل ليبل است كه بايد مقـدار جديـد سـاعت را نمـايش                setدر بالك   دومين موردي كه بايد     

  :دهد

  
// Set the display text  
lblState.text = "At "  + value  + ":00 Matt is " ; 

  

، اين مورد را نيز انجام مي      در بخش امتحان كنيد بعد    . در اين بخش مشخص نكرديم كه مت در آن ساعت مشغول به چه كاري است              

  .دهيم

  

  :تعيين موقيت

  

بـراي ايـن كـار    . در بخش امتحان كنيد بعد، مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توان با تغيير ساعت، موقعيت مت را مـشخص كـرد                   

 دريافت مي كنيد و سپس مشخص مي كنيـد كـه كـداميك از مقـادير موجـود در                    DateTimePickerساعت را از كنترل     

  .بعد از تعيين اين مورد، آن را بر روي صفحه نمايش مي دهيد.  براي اين ساعت مناسب استDayActionرنده شما

  

  تعيين موقعيت: امتحان كنيد

  

 را به صورت زير تغييـر  Hour خاصيت set باز كنيد و كد موجود در بالك       Form1قسمت ويرايشگر متن را براي       )1

  :دهيد

  
set 
{ 
 // Set the date using the hour passed to this prope rty 
 dtpHour.Value = new DateTime ( DateTime .Now.Year,   
 DateTime .Now.Month, DateTime .Now.Day, value , 0, 0); 
 
 // Determine the state 
 if  ( value  >= 6 && value  < 7) 
  CurrentState = DayAction .GettingReadyForWork; 
 else  if  ( value  > 7 && value  < 8) 
  CurrentState = DayAction .TravelingToWork; 
 else  if  ( value  >= 8 && value  < 13) 
  CurrentState = DayAction .AtWork; 
 else  if  ( value  >= 13 && value  < 14) 
  CurrentState = DayAction .AtLunch; 
 else  if  ( value  >= 14 && value  < 17) 
  CurrentState = DayAction .AtWork; 
 else  if  ( value  >= 17 && value  < 18) 
  CurrentState = DayAction .TravelingFromWork; 
 else  if  ( value  >= 18 && value  < 22) 
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  CurrentState = DayAction .RelaxingForFriends; 
 else  if  ( value  >= 22 && value  < 23) 
  CurrentState = DayAction .GettingReadyForBed; 
 else 
  CurrentState = DayAction .Asleep; 
 
 // Set the display text  
 lblState.Text = "At "  + value  + ":00 Matt is "  +   
    CurrentState; 
} 

  

نتيجه اي را مشابه .  كليك كنيدDateTimePickerبرنامه را اجرا كنيد و روي عالمت هاي باال و پايين كنترل       )2

  .  مشاهده خواهيد كرد8-5شكل 

  
  8-5شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 ويـژوال   را تنظيم كنيـد، ليـستي در  CurrentStateدر حال نوشتن اين كدها، توجه كنيد هنگامي كه بخواهيد مقدار متغير             

  ).9-5شكل (استوديو باز شده و مقادير ممكن براي اين متغير را نمايش مي دهد 

همچنـين ويـژوال    .  تعريف شـده اسـت     DayAction از نوع    CurrentSate مي داند كه متغير      2005ويژوال استوديو   

 نگهداري كند، و هر كـدام از      يك شمارنده است كه هشت مقدار مختلف را مي تواند در خود            DayActionاستوديو مي داند كه     

  . اين مقادير در پنجره اي كه هنگام نوشتن كد نمايش داده مي شوند نشان داده مي شود

  

  
  9-5شكل 
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 CurrentState در ليبل متنهاي ديگر را نمايش ندهيد و فقط متغير CurrentStateاگر در هنگام نمايش مقدار  

  .  خطا با كامپايل روبرو خواهيد شدرا در ليبل قرار دهيد مانند كد زير، هنگام

  
lblState.Text = CurrentState; 

  

 در حقيقت از نوع عدد صـحيح اسـت و نمـي توانـد بـه صـورت                   CurrentStateاين خطا به اين دليل است كه نوع متغير          

هنگامي كه اين متغير را .  تبديل كنيدبراي اين كه اين مقدار را در ليبل قرار دهيد بايد آن را به رشته        . مستقيم در يك ليبل قرار بگيرد     

ــد     ــي كني ــتفاده م ــا اس ــته ه ــر رش ــا ديگ ــه  (ب ــده در برنام ــته ش ــد نوش ــد ك ــژوال )همانن ــدار  #C، وي ــك مق ــورت اتوماتي ــه ص  ب

CurrentState     ــد ــي ده ــرار م ــل ق ــد و در ليب ــي كن ــديل م ــته تب ــه رش ــدار   .  را ب ــد مق ــي خواهي ــه م ــواقعي ك در م

CurrentState     هيد بايستي با استفاده از تابع        را به تنهايي نمايش دToString()           آن را به رشـته تبـديل كنيـد و 

  . سپس در ليبل قرار دهيد

. استفاده از شمارنده ها، هنگامي كه بخواهيد يك عدد خاص را از بين يك سري مقادير مشخص انتخاب كنيـد بـسيار مناسـب اسـت           

، از شمارنده NET.، متوجه خواهيد شد كه در قسمتهاي بسياري از         كار كنيد  NET.هنگامي كه بيشتر با توابع و كالسهاي داخلي         

  .ها استفاده شده است

  

  :مفهوم ثابت ها

  

تصور كنيد در حال نوشتن يك برنامه . يكي ديگر از تمرين هاي خوب برنامه نويسي كه بايد با آن آشنا شويد استفاده از ثابت ها است        

در هنگام نوشتن برنامه، درصد مالياتي كه بايد از حقـوق هـر كارمنـد         .  شركت هستيد  براي محاسبه ماليات براي حقوق كارمندان يك      

در اين حالت بايد تمام قسمتهايي از برنامه .  تغيير پيدا مي كندBبعد از مدتي اين مقدار به عددي مانند   .  درصد است  A كم شود فرضاً  

حال اگر حجم برنامه بزرگ باشد، كار بسيار خسته كننده          .  تغيير دهيد  B را به    A درصد وارد كرده ايد پيدا كنيد و عدد          Aكه ماليات را    

همچنـين ثابـت هـا    . با استفاده از ثابت ها در برنامه مي توانيد از بروز چنين مشكالتي جلـوگيري كنيـد       . و طوالني را بايد انجام دهيد     

  .باعث مي شوند كه خوانايي برنامه نيز افزايش پيدا كند

  

  :ااستفاده از ثابت ه

  

ـ  آن عمليد و رويـ كنفرض كنيد در برنامه ي زير دو متد متفاوت مانند زير داريد و در هر كدام مي خواهيد فايل مشخصي را باز              ياتي

  :ديانجام ده

  
public  void  DoSomething() 
{ 
 // What's the file name? 
 string  FileName = @"C:\Temp\Demo.txt" ; 
 
 // Open the file 
 ... 
} 
public  void  DoSomethingElse() 
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{ 
 // What's the file name 
 string  FileName = @"C:\Temp\Demo.txt" ; 
 
 // Open the file 
 ... 
} 

  

اين نوع برنامه نويسي ضعف هاي زيادي دارد، بـه ايـن            . در اين كد دو ثابت رشته اي تعريف شده و نام فايل در آنها قرار گرفته است                

  .ل در دو متغير مجزا تعريف شده است و اگر بخواهيد نام فايل را تغير دهيد بايد در هر دو متد تغيير ايجاد كنيدعلت كه نام فاي

در اين مثال هر دو متد در كنار هم قرار دارند و حجم برنامه نيز كوچك است، اما تصور كنيد كه برنامه بـسيار بـزرگ باشـد و از ايـن                        

در اين صورت اگر بخواهيد نام فايل را تغيير دهيـد، بايـد در تمـام             .  قسمت استفاده كنيد   1000 از    و يا بيش   50،  10رشته بخواهيد در    

اين مورد، دقيقا يكي از مواردي است كه موجب به وجود آمدن خطاهاي زيـاد در نوشـتن و نگهـداري            . اين قسمتها نام را عوض كنيد     

  . برنامه مي شود

. ي براي اين ثابت رشته اي پيدا كنيد و در برنامه از اين نام به جاي نام فايل استفاده كنيـد براي رفع اين مشكل مي توانيد يك نام كل       

به عبارت ديگر، ثابت نوع خاصي از متغير است كه مقـدار آن در طـول برنامـه قابـل                    .  گفته مي شود   "ثابت"به اين كار تعريف يك      

  . از آنها را مشاهده خواهيد كرددر امتحان كنيد بخش بعد، نحوه تعريف و استفاده. تغيير نيست

  

  استفاده از ثابتها: امتحان كنيد

  

 قرار Constants Demo برنامه تحت ويندوز جديدي ايجاد كرده و نام آن را 2005با استفاده از ويژوال استوديو  )1

  . دهيد

ـ     Name بر روي فرم قرار داده و خاصـيت          Buttonدر محيط طراحي فرم، سه كنترل        )2 ب بـا مقـادير    آنهـا را بـه ترتي

btnOne  ،btnTwo   و btnThree  سپس خاصيت   .  تنظيم كنيدText        اين كنترل هـا را برابـر بـا One ،

Two و Threeباشد10-5بعد از اين موارد فرم شما بايد مشابه شكل .  قرار دهيد . 

  

  
  10-5شكل 

  

  :دي قرار دهFrom1كالس ف ي كد بعد از تعرير را در بااليزمشخص شده در د و كد يشگر كد برويرايبه بخش و )3

  
public  partial  class  Form1 : Form 
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{ 
 // File name constant 
 private  const  string  strFileName = 
@"C:\Temp\Demo.txt" ; 

  

 آن  Click دو بار كليك كنيد تا متد مربـوط بـه رويـداد              btnOneبه قسمت طراحي فرم برگرديد و بر روي دكمه           )4

  :خص شده در زير را در اين متد وارد كنيدسپس كد مش. ايجاد شود

  
private  void  btnOne_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Using a constant 
 MessageBox .Show( "1: "  + strFileName, "Constants 
Demo"); 
} 

  

 آن نيز ايجاد Clickد  دو بار كليك كنيد تا متد رويداbtnTwoمجددا به قسمت طراحي فرم برگرديد و روي دكمه    )5

  :سپس كد زير را در آن متد وارد كنيد. شود

  
private  void  btnTwo_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Using a constant 
 MessageBox .Show( "2: "  + strFileName, "Constants 
Demo"); 
} 

  

 آن وارد Clickير را در قـسمت مربـوط بـه رويـداد     در آخر روي دكمه فرمان سوم روي فرم دو بار كليك كنيد و كد ز  )6

  :كنيد

  
private  void  btnThree_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Using a constant 
 MessageBox .Show( "3: "  + strFileName, "Constants 
Demo"); 
} 

  

  . مشاهده خواهيد كرد11-5ي را مشابه شكل نتيجه ا. حال برنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه فرمان اول كليك كنيد )7

  

  
  11-5شكل 
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  .اگر بر روي دكمه هاي فرمان دوم و سوم هم كليك كنيد همين نام فايل را مشاهده خواهيد كرد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

تعريـف  . وانـد تغييـر كنـد     همانطور كه گفتم، ثابت ها همانند متغير ها هستند با اين تفاوت كه مقدار آنها در طول اجراي برنامه نمي ت                    

  .  نيز استفاده كردconstثابت ها همانند تعريف متغيير ها است، با اين تفاوت كه قبل از تعريف نوع داده اي بايد از يك عبارت 

  
// File name constant 
private  const  string  strFileName = @"C:\Temp\Demo.txt" ; 

  

 داراي يك نوع داده اي هستند و بايد داراي مقدار اوليه باشند كه هنگام تعريف آن را مـشخص         توجه كنيد كه ثابتها هم مانند متغيرها      

  . مي كنيم

  :براي استفاده از ثابتها نيز همانند متغيرها، كافي است كه نام آنها را در برنامه وارد كنيم

  
private  void  btnOne_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Using a constant 
 MessageBox .Show( "1: "  + strFileName, "Constants 
Demo"); 
} 

  

همانطور كه قبال گفتم، مزيت استفاده از ثابتها در اين است كه باعث مي شود با تغيير قسمتي از كد، در بخشهاي زيادي از برنامه تغير 

نوشتن كد مي توانيد تغيير دهيد و هنگامي كـه برنامـه در حـال             البته دقت داشته باشيد كه مقادير ثابتها را فقط در هنگام            . ايجاد كنيد 

  . اجرا باشد اين مقادير ثابت هستند

  

 ".ثابت متغيري است كه مقدار آن نمي تواند تغيير كنـد          "ممكن است تعريف مفهوم ثابت در ابتدا كمي خنده دار به نظر برسد،               :نكته

در حقيقت استفاده كردن و يا نكردن از ثابت ها هيچ تفـاوتي در كـد   .  كار برده اماما اين تعريف را فقط براي درك بهتر اين مفهوم به 

به عبارت ديگر ثابت ها فقط بـراي افـزايش خوانـايي    . و يا در سرعت اجراي آن ندارد) MSILكد محلي و يا كد   (نهايي يك برنامه    

مه از ثابتي استفاده كنيد، هنگام كامپايل كامپايلر تمـام كـد   اگر در يك برنا. برنامه و همچنين سادگي تغييرات آتي آن به كار مي روند     

 به عبارت ديگر .برنامه را جستجو كرده و هر جا به نام ثابت برخورد كند، مقدار آن را با مقدار مشخص شده براي ثابت عوض مي كند                 

  .تعريف يك ثابت بر خالف متغير هيچ فضايي از برنامه را در زمان اجرا اشغال نمي كند

  

  :ثابتها با نوعهاي داده اي گوناگون

  

در اين بخش، فقط از نوع داده اي رشته براي تعريف ثابت ها استفاده كرديم، اما در برنامه هاي واقعي از هر نوع داده اي كه تـاكنون                          

چـه  (سها به وجود مي آيند البته دقت داشته باشيد اشيايي كه از كال. با آن آشنا شده ايد مي توانيد براي تعريف يك ثابت استفاده كنيد 
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در . نمي توانند در ثابت ها مورد استفاده قرار گيرند)  و چه كالس هايي كه برنامه نويس آنها را مي سازدNET.كالسهاي موجود در 

  .  بيشتر صحبت خواهيم كرد9مورد كالسها در فصل 

  : ها زياد به كار مي روندبراي مثال، اعداد صحيح يكي از نوع هاي داده اي هستند كه در تعريف ثابت

  
public  const  int  intHourAsleepPerDay = 8; 

  

  :ساختارها

  

هنگام نوشتن نرم افزار در بيشتر مواقع نياز خواهيد داشت مقداري اطالعات كه هر كدام نوع داده اي متفاوتي دارند، ولـي همگـي بـه                  

ل مي خواهيد اطالعات مربـوط بـه يـك مـشترك از قبيـل نـام و       براي مثا. يك موضوع مرتبط مي شوند را در يك گروه ذخيره كنيد 

براي نگهداري چنين اطالعاتي، . را در يك گروه اطالعات ذخيره كنيد) از نوع عددي(و نيز مقدار دارايي او  ) از نوع رشته اي   (آدرس او   

 توضـيح داده مـي   9روش در فصل يك كالس ويژه طراحي مي كنيد و اطالعات را در يك شيئ از آن كالس قرار مي دهيد كه اين             

ساختارها نيز كاربردي مانند كالسها دارنـد امـا         . اما روش ديگر براي نگهداري اين مجموعه اطالعات، استفاده از ساختارها است           . شود

  .ساده تر هستند، بنابراين آنها را در اين قسمت بررسي خواهيم كرد

. صميم بگيريد براي يك حالت خاص بايد از كالسها استفاده كنيد و يا از ساختارها          بعدها هنگام برنامه نويسي، نياز خواهيد داشت كه ت        

به عنوان يك قانون كلي همواره در نظر داشته باشيد كه اگر مي خواهيد متدها، توابع، خاصيت ها و متغيرهاي زيادي را كه همگي به                       

در غير اين صورت بهتر است كه ساختارها را به كار           . فاده كنيد هم مرتبط هستند در يك گروه قرار دهيد، بهتر است كه از كالسها است             

فقط در نظر داشته باشيد كه اگر يك سري اطالعات را در يك ساختار قرار دهيد و پس از مدتي بخواهيد آن را به يك كـالس                . ببريد

به دقت بررسي كنيد كـه كـدام مـورد          پس بهتر است قبل از تعريف كالس و يا ساختار،           . تبديل كنيد، مشكل زيادي را خواهيد داشت      

  .براي استفاده شما مناسب تر است

  

  :ايجاد ساختارها

  

  .در امتحان كنيد زير، با نحوه ايجاد يك ساختار آشنا خواهيم شد

  

  ايجاد يك ساختار: امتحان كنيد

  

  . كنيد ايجادStructure Demo برنامه تحت ويندوز جديدي به نام 2005با استفاده از ويژوال استوديو  )1

 بر روي نام پروژه كليـك راسـت كـرده، از    Solution Explorerبعد از اين كه پروژه ايجاد شد، در پنجره  )2

.  را انتخـاب كنيـد  …Classسپس از زير منوي باز شـده گزينـه         .  را انتخاب كنيد   Addمنوي نمايش داده شده گزينه      

در قسمت نـام،  . خواهد شد نمايش داده Add New Item – Structure Demoپنجره اي به نام 

 . كليك كنيد تا آيتم جديدي به برنامه اضافه شودAdd را وارد كرده و سپس بر روي دكمه Customerعبارت 

 ايجاد كرده ايد نمايش داده شد، كدهاي داخل آن را پاك كنيد و كدهاي زير را به جـاي                    بعد از اينكه صفحه اي كه جديداً       )3

 :آن وارد كنيد
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public  struct  Customer 
{ 
    // Public members 
    public  string  FirstName; 
    public  string  LastName; 
    public  string  Email; 
} 

  

  . جايگزين شده استstruct مطمئن شويد كه بخش تعريف كالس، با تعريف ساختار با كلمه ي كليدي :نكته

  

 و يـك كنتـرل   TextBox، چهار كنترل Label كنترل چهار.  برگرديدForm1به بخش طراحي فرم مربوط به     )4

Button     12-5اين كنترل ها را به نحوي بر روي فرم قرار دهيد كه فرم شـما مـشابه شـكل              .  بر روي فرم قرار دهيد 

  .شود

 : كنترل ها را به صورت زير تغيير دهيدNameخاصيت  )5

  

� label1 را به lblNameتغيير دهيد . 

� textBox1 را به txtNameير دهيد تغي. 

� Label2 را به lblFirstNameتغيير دهيد . 

� textBox2 را به txtFirstNameتغيير دهيد .  

� Label3 را به lblLastNameتغيير دهيد . 

� textBox3 را به txtLastNameتغيير دهيد .  

� Label4 را به lblEmailتغيير دهيد . 

� textBox4 را به txtEmailتغيير دهيد .  

� Button1 هيد تغيير د  را به. 

  

 : كنترلهاي زير را به مقادير مشخص شده تغيير دهيدTextخاصيت  )6

  

 . تغيير دهيدName را به lblNameكنترل  �

 . تغيير دهيدFirst Name را به lblFirstNameكنترل  �

 . تغيير دهيدLast Name را به lblLastNameكنترل  �

 . تغيير دهيدEmail را به lblEmailكنترل  �

 . تغيير دهيدTest را به btnTestكنترل  �
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  12-5شكل 

  

 اين كنترل ايجاد شود، سپس كـدهاي مـشخص          Click دو بار كليك كنيد تا متد رويداد         Buttonبر روي كنترل     )7

  :شده در زير را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  btnTest_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Create a new customer 
 Customer  objCustomer; 
 objCustomer.FirstName = "Michael" ; 
 objCustomer.LastName = "Dell" ; 
 objCustomer.Email = "mdell@somecompany.com" ; 
 
 // Display the customer 
 DisplayCustomer(objCustomer); 
} 

  

  : وارد كنيدForm1سپس زيربرنامه زير را در كالس  )8

  
private  void  DisplayCustomer( Customer  objCustomer) 
{ 
 // Display the customer details on the form 
 txtFirstName.Text = objCustomer.FirstName; 
 txtLastName.Text = objCustomer.LastName; 
 txtEmail.Text = objCustomer.Email; 
} 

  

  . را مشاهده خواهيد كرد13-5ي مشابه شكل نتيجه ا.  كليك كنيدTestبرنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه ي  )9
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  13-5شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

درون بالك اين ساختار بايـد متغيرهـايي كـه مـي            .  استفاده كنيد  #C در   structبراي تعريف يك ساختار بايد از كلمه كليدي         

  . ن متغيير ها عضو هاي اين ساختار مي گويندبه اي. خواهيد در اين گروه باشند را به همراه اسم و نوع داده اي آنها مشخص كنيد

  
public  struct  Customer 
{ 
    // Public members 
    public  string  FirstName; 
    public  string  LastName; 
    public  string  Email; 
} 

  

در برنامه هـاي قبلـي،   .  توجه كنيد   در مقابل هر يك از متغيير ها و همچنين قبل از خود تعريف ساختار              publicبه كلمه كليدي    

 به اين معني است كه شما در كدهاي publicكلمه .  نيز كه به همين ترتيب به كار مي رفت را ديده بوديدprivateكلمه 

دسترسي داشته باشيد و مقدار آن را تغيير        ) FirstNameمانند  ( هم ميتوانيد به متغيرهاي آن       Customerخارج از ساختار    

  . دهيد

ــل متــد  در ــد  Customer متغيــري را از نــوع داده اي  btnTest_Click داخ ــف مــي كني اگــر ســاختار  .  تعري

Customer                       را از نوع كالس تعريف مي كرديد، در اين قسمت بايد مقدار اوليـه آن را نيـز بـا اسـتفاده از كلمـه كليـدي new 

  .  توضيح داده شده است10نحوه اين كار در فصل . مشخص مي كرديد

  
private  void  btnTest_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Create a new customer 
 Customer  objCustomer; 

  

، مـي توانيـد بـه هـر يـك از متغيرهـاي موجـود در ايـن سـاختار بـا اسـتفاده از                        Customerبعد از تعريف ايـن متغيـر از نـوع           

objCustomer   ي كه نام    براي اين كار هنگام   .  دسترسي پيدا كنيدobjCustomer         را وارد كرديد يك نقطه نيز قـرار 

به اين ترتيب تمام اعضاي اين ساختار به وسيله ويژوال استوديو نمايش داده خواهند شد و مي توانيد مقدار هـر يـك از آنهـا را               . دهيد

  .تغيير دهيد
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 objCustomer.FirstName = "Michael" ; 
 objCustomer.LastName = "Dell" ; 
 objCustomer.Email = "mdell@somecompany.com" ; 
 
 // Display the customer 
 DisplayCustomer(objCustomer); 
} 

  

وظيفـه ايـن متـد ايـن اسـت كـه يـك سـاختار از نـوع            .  را مـي نويـسيم     DisplayCustomerدر انتهاي برنامه هم متد      

Customer           ستفاده از مقـادير وارد شـده در اعـضاي ايـن سـاختار خاصـيت          را به عنوان پارامتر ورودي دريافت كند و سپس با ا

Text هر كدام از TextBoxهاي روي فرم را تنظيم كند.  

  
private  void  DisplayCustomer( Customer  objCustomer) 
{ 
 // Display the customer details on the form 
 txtFirstName.Text = objCustomer.FirstName; 
 txtLastName.Text = objCustomer.LastName; 
 txtEmail.Text = objCustomer.Email; 
} 

  

  :اضافه كردن خاصيت به ساختارها

  

براي اضافه كردن خاصيت مي توانيد از همان        . هنگام تعريف يك ساختار، عالوه بر متغير مي توانيد خاصيت نيز براي آن تعريف كنيد              

  .در امتحان كنيد زير چگونگي اين كار را مشاهده خواهيم كرد. يم استفاده كنيد به كار بردEnum Demoروشي كه در برنامه 

  

  Nameاضافه كردن خاصيت : امتحان كنيد

  

 باز كنيد و سپس كد زير را به اين ساختار اضـافه كنيـد تـا يـك خاصـيت                     Customerويرايشگر كد را براي ساختار       )1

  :خواندني به اين ساختار اضافه شود-فقط

  
// Public members 
public  string  FirstName; 
public  string  LastName; 
public  string  Email; 
 
// Name Property 
public  string  Name 
{ 
 get 
 { 
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  return  FirstName + " "  + LastName; 
 } 
} 

  

نوشتني باشند و -شند، يا فقطخواندني با-يا فقط:  خاصيتهاي يك كالس و يا يك ساختار به سه صورت مي توانند تعريف شوند :نكته

بـراي ايـن كـه      .  را در آن قـرار داد      setبراي اين كه بتوان مقدار يك خاصيت را تنظيم كرد بايد بخش             . نوشتني باشند -يا خواندني 

اگر يك خاصيت داراي هر دو بخش باشد، خاصيت از نـوع          .  را در آن وارد كرد     getبتوان مقدار كنوني آن را بدست آورد بايد بخش          

 را براي آن قرار نـداديم و فقـط   setخواندني باشد، قسمت -در اين قسمت براي اين كه خاصيت فقط       . نوشتني خواهد بود  -خواندني

  . در آن نوشتيمgetبخش 

  

 DisplayCustomer باز كنيد و كد مشخص شده در زيـر را بـه متـد             Form1اكنون ويرايشگر كد را براي       )2

  :اضافه كنيد

  
private  void  DisplayCustomer( Customer  objCustomer) 
{ 
 // Display the customer details on the form 
 txtName.Text = objCustomer.Name; 
 txtFirstName.Text = objCustomer.FirstName; 
 txtLastName.Text = objCustomer.LastName; 
 txtEmail.Text = objCustomer.Email; 
} 

  

شكل ( كه در قسمت قبل Nameمشاهده خواهيد كرد كادر .  كليك كنيدTest و بر روي دكمه ي     برنامه را اجرا كرده    )3

  .خالي مي ماند، حاال با نام و نام خانوادگي مشترك پر مي شود) 5-13

  

  :كار با ليست هاي پيوندي

  

انيد از آرايه هـا اسـتفاده كنيـد، امـا     در اين حالت مي تو. فرض كنيد كه ميخواهيد ليستي از اطالعات تمام مشتركين خود داشته باشيد         

  . هميشه هم كار با آرايه ها چندان ساده نيست

  

اگر نياز داشته باشيد كه يك مشترك جديد را به آرايه اضافه كنيد، بايد اندازه آرايه را تغيير دهيـد و سـپس مـشترك را بـه            �

حد بزرگتر از آرايه كنوني است ايجـاد كنيـد و سـپس        براي اين كار بايد آرايه اي جديد كه يك وا         . انتهاي آرايه اضافه كنيد   

در انتها نيز آرايه اول را از . تمام عناصر آرايه كنوني را به آرايه جديد منتقل كنيد و مشترك جديد را نيز به آرايه اضافه كنيد           

 .بين ببريد

 به دنبال مشترك بگرديد و پـس  اگر بخواهيد يك مشترك را از آرايه حذف كنيد بايد به صورت خطي در تمام عناصر آرايه   �

از پيدا كردن مكان آن، تمام عناصر اين آرايه را به جز عنصري كه مي خواهيد حذف كنيد، در يك آرايه جديد قرار دهيد و                   

 .آرايه كنوني را از بين ببريد

پيدا كنيد و سپس به براي اين كه يكي از مشتركين ليست را با مشترك ديگري تعويض كنيد، بايد مشترك اول را در آرايه       �

 .صورت دستي مشترك اول را با مشترك دوم جا به جا كنيد
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 قابل دسترسي هستند مي توانيد بـه راحتـي در   ArrayList كه به وسيله كالس NET.با استفاده از ليست هاي پيوندي در   

  .طول برنامه آرايه ها را كنترل كنيد

  

  :استفاده از ليست هاي پيوندي

  

  . ليست هاي پيوندي در امتحان كنيد زير شرح داده شده استنحوه استفاده از

  

  استفاده از ليست هاي پيوندي: امتحان كنيد

  

مكـان كنتـرل هـاي روي فـرم را بـه      .  را به فرم اضافه كنيد    ListBoxبه قسمت طراحي فرم برگرديد و يك كنترل          )1

ــرم شــما مــشابه شــكل    ــد كــه ف ــر دهي ــن Nameخاصــيت .  شــود14-5نحــوي تغيي ــا ListBox اي ــر ب  را براب

lstCustomers و خاصيت IntegralHeight آن را برابر با Falseقرار دهيد . 

  

  . تمام كنترل هاي روي فرم را انتخاب كنيد سپس آنها را به موقعيت جديدشان ببريدCtrl+A مي توانيد با استفاده از كليد :نكته

  

  
  14-5شكل 

  

، بعد از تعريف كالس Form1 مشخص شده در زير را به ابتداي كالس  باز كرده و كد    Form1ويرايشگر كد را براي      )2

  :اضافه كنيد

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 // Form level members 
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 private  ArrayList  objCustomers = new ArrayList (); 
  

نكرد، به عبارت ديگـر ايـن كـالس را جـز      را كامل ArrayList اگر هنگام نوشتن اين كد، ويژوال استوديو نام كالس         :نكته

ــد       ــافه كني ــود اض ــه خ ــه برنام ــام آن را ب ــضاي ن ــستي ف ــت باي ــده نداش ــف ش ــهاي تعري ــام   . كالس ــضاي ن ــالس در ف ــن ك اي

System.Collection  يك فضاي نام با استفاده از كلمه كليدي      .  قرار داردusingبـراي  .  به برنامه اضافه مي شود

 برويـد و كـد   Form1، به باالترين خط در قسمت كدهاي مربوط به System.Collectionاضافه كردن فضاي نام   

  :زير را وارد كنيد

  
using  System.Collections; 

  

  . بيشتر صحبت خواهيم كردusingدر فصل نهم در رابطه با كلمه كليدي 

  

  :حال متد زير را براي ايجاد يك مشترك جديد به برنامه اضافه كنيد )3

  
public  void  CreateCustomer( string  FirstName,  
    string  LastName, string  Email) 
{ 
 // Declare a customer object 
 Customer  objNewCustomer; 
 
 // Create the new customer 
 objNewCustomer.FirstName = FirstName; 
 objNewCustomer.LastName = LastName; 
 objNewCustomer.Email = Email; 
 
 // Add the new customer to the list 
 objCustomers.Add(objNewCustomer); 
 
 // Add the new customer to the ListBox control 
 lstCustomers.Items.Add(objNewCustomer); 
} 

  

  : را به صورت زير تغيير دهيدbtnTest_Clickسپس متد  )4

  
private  void  btnTest_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Create some customers 
 CreateCustomer( "Darrel" , "Hilton" ,     
    "dhilton@somecompany.com" ); 
 CreateCustomer( "Frank" , "Peoples" ,     
    "fpeoples@somecompany.com" ); 
 CreateCustomer( "Bill" , "Scott" ,      
    "bscott@somecompany.com" ); 
} 
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  . را مشاهده خواهيد كرد15-5 كليك كنيد نتيجه اي مشابه شكل Testبرنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه ي  )5

  

  
  15-5شكل 

  

 نمـايش داده  ListBoxكرديد، اما چيزي كه به وسيله كنتـرل       را به ليست اضافه      Customerشما چندين متغير از ساختار      

.  فقط مي تواند مقادير رشته اي را به ليست خود اضـافه كنـد              ListBoxكنترل  .  است Customerمي شود چندين عبارت     

 را براي ايـن  ()ToString متد #C را به اين كنترل مي فرستيد، ويژوال Customerهنگامي كه يك متغير از ساختار       

به صورت پيش فرض، اين متد نام ساختار و يا كالس را برمي گرداند نه محتوياتي از آن سـاختار را كـه                      . متغيير ها فراخواني مي كند    

 را به نحوي تغيير دهيد كه عبـارت      ()ToStringكاري كه در اين مرحله بايد انجام دهيد اين است كه متد             . شما مي خواهيد  

  .نگي اين كار را در امتحان كنيد بعد مشاهده خواهيم كردچگو. با معني تري را برگرداند

  

  ()ToStringبازنويسي متد : امتحان كنيد

  

.  را باز كرده و كد زير در اين ساختار، بعد از تعريف متغير ها قرار دهيد         Customerقسمت ويرايشگر كد براي ساختار       )1

از فـصل سـه بـه    .  استXML Document Commentهمانطور كه در كد مشاهده مي كنيد، اين تابع داراي 

  .  متوالي قبل از متد استفاده كنيد/خاطر داريد كه براي اضافه كردن اين نوع توضيحات به برنامه بايد از سه كاراكتر 

  
///  <summary> 
///  Overrides the default ToString method 
///  </summary> 
///  <returns> String </returns> 
///  <remarks> Returns the customer name and email 
address </remarks> 
public  override  string  ToString() 
{ 
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 return  Name + " ("  + Email + ") " ; 
} 

  

  .  مشاهده خواهيد كرد16-5نتيجه اي را مشابه شكل .  كليك كنيدTestبرنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه ي  )2

  

  
  16-5شكل 

  

  ؟چگونه كار مي كند

  

 اين متغيـر  ToSring تابع ListBox به ليست اضافه شود، كنترل Customerهنگامي كه يك متغير از نوع داده اي      

 را بـه    ToStringدر ايـن كـد، متـد        . را فراخواني كرده و رشته اي كه به وسيله اين تابع برگردانده مي شود را دريافت مي كند                 

  . نام خود ساختار، يك عبارت با معني را نمايش دهدصورتي بازنويسي كرديم كه به جاي برگرداندن 

  
///  <summary> 
///  Overrides the default ToString method 
///  </summary> 
///  <returns> String </returns> 
///  <remarks> Returns the customer name and email 
address </remarks> 
public  override  string  ToString() 
{ 
 return  Name + " ("  + Email + ") " ; 
} 

  

  . كردن متدها گفته مي شود كه در فصل نهم بيشتر با آن آشنا مي شويمoverride به اين عمل :نكته
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 ايجاد مي شود، مي تواند ليستي از اشيا و يا ساختارها، از هر نوعي كه باشـند، را                   ArrayListيك ليست پيوندي كه به وسيله       

اين مورد مقداري جلوتر در (به عبارت ديگر مي توانيد اشيايي از نوع هاي گوناگون را در اين ليست ذخيره كنيد     . ددر خود نگهداري كن   

 ايجاد كرديم كه بر اسـاس پارامترهـايي   CreateCustomerدر اين مثال متدي به نام ). اين فصل بيشتر توضيح داده شده    

  : را ايجاد مي كردCustomerكه به آن فرستاده شده بود، يك متغير از نوع 

  
public  void  CreateCustomer( string  FirstName,  
    string  LastName, string  Email) 
{ 
 // Declare a customer object 
 Customer  objNewCustomer; 
 
 // Create the new customer 
 objNewCustomer.FirstName = FirstName; 
 objNewCustomer.LastName = LastName; 
 objNewCustomer.Email = Email; 

  

ــالس       ــه از ك ــديي ك ــست پيون ــه لي ــرديم، آن را ب ــاد ك ــان را ايج ــورد نظرم ــر م ــه متغي ــامي ك ــام ArrayListهنگ ــه ن  ب

objCustomersايجاد كرده بوديم اضافه مي كنيم .  

  
 // Add the new customer to the list 
 objCustomers.Add(objNewCustomer); 

  

  :همچنين متغير ايجاد شده را به كنترل ليست باكس نيز اضافه مي كنيم تا آن را نمايش دهد

  
 // Add the new customer to the ListBox control 
 lstCustomers.Items.Add(objNewCustomer); 
} 

  

ديد تعريف كرده و آن را به  را تعريف كرديد، مي توانيد با فراخواني آن يك مشترك جCreateCustomerهنگامي كه متد  

  :ليست باكس نيز اضافه كنيد

  
private  void  btnTest_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Create some customers 
 CreateCustomer( "Darrel" , "Hilton" ,     
    "dhilton@somecompany.com" ); 
 CreateCustomer( "Frank" , "Peoples" ,     
    "fpeoples@somecompany.com" ); 
 CreateCustomer( "Bill" , "Scott" ,      
    "bscott@somecompany.com" ); 
} 
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  :حذف يك عنصر از ليست هاي پيوندي

  

در برنامه هاي قبلي با استفاده از اين نوع ليست ها، كارهايي كه انجام آنهـا بـا          . تاكنون با مباني كار با ليست هاي پيوندي آشنا شديد         

در . براي مثال توانستيم چندين عنصر جديد را به راحتي به اين ليست اضافه كنـيم    . رايه ها بسيار مشكل بود را به راحتي انجام داديم         آ

  . اين بخش چگونگي پاك كردن بعضي از عناصر يك ليست را بررسي خواهيم كرد

  

  پاك كردن مشتركين: امتحان كنيد

  

سـپس خاصـيت    .  جديد بـه قـسمت پـايين فـرم اضـافه كنيـد             Buttonنترل  با استفاده از قسمت طراحي فرم، يك ك        )1

Name آن را به btnDelete و خاصيت Text آن را به Deleteتغيير دهيد .  

 : آن وارد كنيدClickبر روي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويداد  )2

  
private  void  btnDelete_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // If no customer is selected in the ListBox then.. . 
 if  (lstCustomers.SelectedIndex == -1) 
 { 
  // Display a message 
  MessageBox .Show( "You must select a customer to " 
+       "delete!" , "Structure Demo" ); 
 
  // Exit the method 
  return ; 
 } 
 
 // Prompt the user to delete the selected customer 
 DialogResult  result = MessageBox .Show(  
  "Are you sure you want to delete "  +    
  SelectedCustomer.Name + "? " , "Structure Demo" ,  
  MessageBoxButtons .YesNo, 
MessageBoxIcon .Question); 
 if  (result == DialogResult .Yes) 
 { 
  // Get the customer to be deleted 
  Customer  objCustomerToDelete = SelectedCustomer; 
 
  // Remove the customer from the ArrayList 
  objCustomers.Remove(objCustomerToDelete); 
 
  // Remove the customer from the ListBox 
  lstCustomers.Items.Remove(objCustomerToDelete); 
 } 
} 



 ١٩٨

  

كـالس   كه در كـد بـاال اسـتفاده شـده اسـت را بـه صـورت زيـر بـه                       SelectedCustomerسپس خاصيت    )3

Form1دي اضافه كن .  

  
public  Customer  SelectedCustomer 
{ 
 get 
 { 
  // Return the selected customer 
  return  ( Customer )lstCustomers.Items[ 
    lstCustomers.SelectedIndex]; 
 } 
} 

  

بدون اينكه مشتركي را از ليست انتخاب كنيد، بر روي دكمـه  .  كليك كنيدTestرنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه ي        ب )4

Delete  كادر پيغامي را مشاهده خواهيد كرد كه مي گويد بايد يك مشترك را از ليست انتخاب كنيـد تـا     .  كليك كنيد

  .بتوانيد آن را حذف كنيد

كادر پيغامي را مشاهده خواهيـد كـرد كـه    .  كليك كنيدDeleteيد و بر روي دكمه ي حال يك مشترك را انتخاب كن   )5

 )17-5شكل (براي حذف مشترك از شما سوال مي كند؟ 

 .مشاهده خواهيد كرد كه گزينه انتخابي شما از ليست پاك مي شود.  كليك كنيدYesبر روي گزينه  )6

  

  
  17-5شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟
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خاصـيت  .  را برمـي گردانـد     ListBoxن برنامه ايجاد خاصيتي بود كـه مـشترك انتخـاب شـده در كنتـرل                 يكي از نكته هاي اي    

SelectedIndex    در كنترل ListBox         اما اگر هيچ عنصري در     . ، انديس عنصر انتخاب شده در ليست را برمي گرداند

  .  را نتيجه مي دهد-1ليست انتخاب نشده باشد، اين تابع عدد 

  
public  Customer  SelectedCustomer 
{ 
 get 
 { 
  // Return the selected customer 
  return  ( Customer )lstCustomers.Items[ 
    lstCustomers.SelectedIndex]; 
 } 
} 
 

همانطور كـه مـشاهده   . خواندني ايجاد شده است-، اين خاصيت نيز از نوع فقط      Customer در ساختار    Nameهمانند خاصيت   

به همين دليل در برنامه فقط مي توانيم به مقـدار كنـوني   .  نداردset است و بالك getن خاصيت فقط داراي بالك   مي كنيد، اي  

  . اين خاصيت دسترسي پيدا كنيم و نمي توانيم مقدار آن را تنظيم كنيم

 انتخاب شده اسـت   ابتدا بررسي مي كنيم كه آيا مشتركي از ليست   Delete براي دكمه    Clickدرون كنترل كننده ي رويداد      

يا نه؟ در صورتي كه هيچ فردي از ليست انتخاب نشده بود، با نمايش يك كادر پيغام به كاربر مي گـوييم كـه بايـد يـك مـشترك را          

  .سپس از متد خارج مي شويم و به كاربر اجازه مي دهيم كه فردي را از ليست انتخاب كند. انتخاب كند تا بتواند آن را حذف كند

  
 // If no customer is selected in the ListBox then.. . 
 if  (lstCustomers.SelectedIndex == -1) 
 { 
  // Display a message 
  MessageBox .Show( "You must select a customer to " 
+       "delete!" , "Structure Demo" ); 
 
  // Exit the method 
  return ; 
 } 

  

ز ليست انتخاب كرده بود، نام او را در يك كادر پيغام نمايش مي دهيد تا مطمئن شويد كاربر مي خواهـد آن را                        اگر كاربر مشتركي را ا    

  .از ليست حذف كند

  
 DialogResult  result = MessageBox .Show(  
  "Are you sure you want to delete "  +    
  SelectedCustomer.Name + "? " , "Structure Demo" ,  
  MessageBoxButtons .YesNo, 
MessageBoxIcon .Question); 
 if  (result == DialogResult .Yes) 
 { 
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همانطور كـه پـيش تـر نيـز     .  در اين قسمت، مقداري با دفعات قبل تفاوت داردMessageBox.Showنحوه استفاده از تابع     

اگر در هنگام كار با اين . ي را به عنوان ورودي دريافت كند يك تابع مي تواند در حالي كه فقط يك نام دارد، پارامترهاي مختلف        1گفتم

تابع به راهنمايي كه ويژوال استوديو درباره اين تابع نمايش مي دهد دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه اين تابع به چنـدين روش مـي            

ه مي كرديم، يك رشته را به عنوان متن اصلي  يكي از اين روشها كه در قسمتهاي قبلي نيز از آن استفاد           . تواند مورد استفاده قرار گيرد    

  .و رشته ديگري را نيز براي نمايش در عنوان پنجره دريافت مي كرد و كادر پيغامي را بر اساس اين اطالعات نمايش مي داد

 قبلي،  اين حالت عالوه بر پارامترهاي    .  استفاده كرده ايم   MessageBox.Showدر اين برنامه از يكي ديگر از حالتهاي تابع          

دكمـه هـاي فرمـان بايـد از شـمارنده ي          . دكمه هاي فرمان و آيكـوني كـه بايـد در كـادر نمـايش دهـد را نيـز دريافـت مـي كنـد                         

MessageBoxButtons        و آيكون بايد از شمارنده ي MessageBoxIcon  در اينجـا عـالوه بـر       .  انتخاب شود

 No و Yes، دكمه هاي OK گفته ايم كه به جاي دكمه #Cژوال مشخص كردن متنهايي كه بايد در كادر نمايش داده شود، به وي

براي اين كه بفهميم كاربر كدام گزينه را انتخاب كرده است، بايـد از نتيجـه           . را به همراه يك عالمت سوال بر روي كادر نمايش دهد          

 برمي  DialogResult كالس   اين تابع نتيجه خود را به صورت شيئ از        . اي كه توسط تابع برگردانده مي شود استفاده كنيم        

  . به همين دليل ابتدا متغيري از اين كالس ايجاد مي كنيم، سپس نتيجه برگردانده شده توسط تابع را در آن قرار مي دهيم. گرداند

يـري  اگر مقـدار متغ .  استفاده مي كنيمif را فشرده است يا نه؟ براي اين كار از دستور       Yesحال بايد بررسي كنيم كه كاربر دكمه        

 باشد، به اين معنـي اسـت كـه كـاربر     DialogResult.Yes تعريف كرديم برابر با     DialogResultكه از نوع    

 را انتخـاب كـرده   Noدر غير اين صورت كاربر از حذف مشترك منـصرف شـده اسـت و گزينـه           .  را انتخاب كرده است    Yesگزينه  

  .2است

 تعريف مي كنيم و مشتركي را كه مي خواهيم از ليست حـذف              Customerبراي حذف كاربر از ليست، متغيري را از نوع ساختار           

  :كنيم در آن قرار مي دهيم

  
 // Get the customer to be deleted 
 Customer  objCustomerToDelete = SelectedCustomer; 

  

براي اين كار بايد    . م مي توانيم مشترك انتخاب شده را از ليست حذف كني          ArrayList كالس   Removeبا استفاده از متد     

  :متغيري را كه در مرحله قبل، مشترك را در آن ذخيره كرديم به عنوان پارامتر به متد بفرستيم

  
 // Remove the customer from the ArrayList 
 objCustomers.Remove(objCustomerToDelete); 

  

  :يدبراي حذف كاربر از ليست باكس هم بايد از روشي مشابه استفاده كن

  
 // Remove the customer from the ListBox 
 lstCustomers.Items.Remove(objCustomerToDelete); 

  

  :نمايش عناصر موجود در ليست پيوندي

  

                     
 رجوع كنيد به بخش مرتب سازي آرايه ها در همين فصل 1
  .ه از كادر پيغام به تفصيل بحث خواهيم كرددر فصل هفتم در مورد استفاد 2
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در بخش امتحان كنيد . براي كامل شدن برنامه، بايد يك سري از قابليت ها را به آن اضافه كنيد تا رابط كاربري برنامه بهبود پيدا كند   

 را به گونه اي تغيير خواهيد داد تا هـر           ListBox مربوط به    SelectedIndexChangedعدي، كد درون رويداد     ب

  . انتخاب كنيد، اطالعات او بر روي صفحه نمايش داده شودListBoxبار كه مشترك جديدي را از 

  

  نمايش اطالعات مشترك انتخاب شده در صفحه: امتحان كنيد

  

ــر رو  )1 ــرم ب ــي ف ــد  در بخــش طراح ــك كني ــار كلي ــاكس دو ب ــست ب ــداد    . ي لي ــه روي ــوط ب ــد مرب ــب مت ــن ترتي ــه اي ب

SelectedIndexChanged      كد مشخص شـده در زيـر را بـه ايـن متـد              .  به طور اتوماتيك ايجاد مي شود

  :اضافه كنيد

  
private  void  lstCustomers_SelectedIndexChanged(  
    object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Display the customer details 
 DisplayCustomer(SelectedCustomer); 
} 

  

.  قـرار گيرنـد    ListBox كليك كنيد تا آيتم هاي مورد نياز در          Testبرنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه ي فرمان            )2

متنـي   اطالعـات او در كادرهـاي        18-5حال اگر بر روي نام يكي از مشتركين در ليست باكس كليك كنيد، همانند شكل                

  .روي فرم نمايش داده مي شوند

  

  
  18-5شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟
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ArrayList         يكي از انواع كلكسيون هاي موجود در .NET  يك كلكـسيون راهـي   .  است كه از آن استفاده زيادي شده است

يندازيـد و كـد    نگـاهي ب Structure Demoاگر به برنامه ي . است براي ساختن راحت گروه هايي از عناصر مرتبط به هم

 را مشاهده كنيد، متوجه مي شويد كه براي اضافه كردن يك مشترك به ليـست، هماننـد اضـافه                    CreateCustomerتابع  

  .دي كردي استفاده مAdd، از تابع يونديست پيلكردن يك مشترك به 

  
 // Add the new customer to the list 
 objCustomers.Add(objNewCustomer); 
 
 // Add the new customer to the ListBox control 
 lstCustomers.Items.Add(objNewCustomer); 

  

  :ديكرد استفاده Removeاز متد ) چه در ليست باكس و چه در ليست پيوندي(براي حذف يك مشترك هم 

  
 // Remove the customer from the ArrayList 
 objCustomers.Remove(objCustomerToDelete); 
 
 // Remove the customer from the ListBox 
 lstCustomers.Items.Remove(objCustomerToDelete); 

  

پيشنهاد مي شود كه هنگام برنامه نويسي اگر مي خواهيد ليستي از عناصر مرتبط به هم را نگهداري كنيد، از كلكـسيون هـا اسـتفاده                         

، مايكروسافت سعي كرده NET. در كالسهاي موجود در كتابخانه كالس  و همچنينNET.در زبانهاي برنامه نويسي تحت . كنيد

به همين دليل است كه در برنامه هر جـا  . است تمام كلكسيون ها صرفنظر از نوع مقداري كه بايد ذخيره كنند، به يك روش كار كنند         

 استفاده مي كنيد، چـه در  Addز متد  و اگر بخواهيد عنصري را اضافه كنيد ا  Removeكه بخواهيد عنصري را حذف كنيد از متد         

  . باشيد، چه در حال كار با عناصر موجود در يك ليست باكسArrayListحال كار با يك 

اين ثبات و يكساني در توابع و كالسها به برنامه نويس اجازه مي دهد تا بتواند آموخته هـاي خـود را از يـك موضـوع، بـراي كـار بـا           

پس هنگامي كه مي خواهيد براي برنامه هاي خود ساختارهاي داده اي تعريف كنيد، بهتر است اين                 . موضوعات مشابه نيز به كار ببرد     

براي مثال اگر در حال ايجاد يك كالس همانند كلكسيون ها هستيد و مي خواهيد كه متـدي بـراي حـذف          . قواعد را نيز رعايت كنيد    

به اين  . … و يا    Delete قرار دهيد، نه عبارتهاي مشابه مانند        Removeعناصر در آن تعريف كنيد بهتر است نام آن را برابر با             

 براي او آشنا خواهد بود و مي تواند عملكرد اين متـد را    Removeترتيب اگر برنامه نويسي بخواهد از كالس شما استفاده كند، نام            

  . حدس بزند

  

  :هاHashtableايجاد جداول قابل جستجو با 

  

ي را در يك آرايه يا يك ليست پيوندي پيدا كنيد، بايد انديس عدد صحيح آن عنصر را كه معرف مكان تاكنون اگر مي خواستيد عنصر

اما اگر مي خواستيد براي دسترسي به آن عنصر از مقدار ديگري به جز انديس اسـتفاده  . قرار گرفتن آن عنصر بود مشخص مي كرديد      

ال فرض كنيد در برنامه قبل مي خواسـتيد اطالعـات مـشتركين را بـر اسـاس                  براي مث . كنيد، نمي توانستيد اين روش را به كار ببريد        

  .آدرس پست الكترونيكي آنها بدست آوريد

 را بررسي خواهيم كرد كه روشهاي بهتري را براي جستجو ارائه         Hashtableدر اين قسمت نوع خاصي از كلكسيون ها به نام           

  .كه براي آنها مشخص مي شود، آرايه را جستجو مي كنند ها بر اساس يك مقدار كليدي ناين كلكسيو. مي دهند
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  :Hashtableاستفاده از 

  

Hashtable           با استفاده از اين كليد مي توانيد به مقدار عنصر در           .  نوعي كلكسيون است كه هر عنصر آن داراي يك كليد است

 اسـت در  Customer را كه از نـوع  Darrelبراي مثال فرض كنيد اطالعات مشتركي با نام      . كلكسيون دسترسي پيدا كنيد   

در اين  .  قرار مي دهيد و مقدار كليدي اين عنصر را نيز برابر با آدرس پست الكترونيكي او مشخص مي كنيد                   Hashtableيك  

صورت اگر براي دسترسي به اطالعات اين مشترك آدرس پست الكترونيكي او را وارد كنيد مي توانيد به سرعت او را در ليـست پيـدا                      

  . نيدك

 اضـــافه مـــي كنيـــد، عنـــصر كليـــد تـــابعي بـــه نـــام  Hashtableهنگـــامي كـــه دو عنـــصر كليـــد و مقـــدار را بـــه 

System.Object.GetHashCode()    اين تابع يك عدد صحيح منحصر به فـرد را بـراي            .  را فراخواني مي كند

ت كه اگر چند بار ديگر هم تابع براي اين عنصر اين عدد به صورتي اس. كليد برمي گرداند كه به عنوان شناسه ي آن استفاده مي شود

 دسترسـي پيـدا   Hashtableبه اين ترتيب هنگامي كه بخواهيد به عنـصري در يـك       . فراخواني شود عدد يكساني برمي گردد     

شناسه اي كه بـه وسـيله ي   .  مربوط به آن كليد اجرا مي شودGetHashCodeكنيد، كليد آن عنصر از شما گرفته شده و تابع          

اگر آن شناسه در ليـست وجـود داشـته    .  مقايسه مي شودHashtableين تابع به دست مي آيد با تمام شناسه هاي موجود در  ا

  . باشد، مقدار مرتبط به آن كليد برمي گردد

زيرا صرفنظر از نوع عنصري كه در اين جدول ذخيره مي كنيد، يـك  .  بسيار سريع انجام مي شودHashtableجستجو در يك    

 هـا را  Hashtableدر امتحان كنيد بعد، نحـوه اسـتفاده از   . صحيح كوچك به عنوان شناسه عنصر در نظر گرفته مي شود      عدد  

  .مشاهده خواهيم كرد

  

 بايت از حافظه را اشغال مـي  4 به كار مي رود فقط      Hashtable عدد صحيحي كه براي ذخيره شناسه ي يك كليد در            :نكته

 بايت فضا اشغال مي كند به عنوان كليد در نظر بگيريـد، بـراي جـستجو در           200 كاراكتر را كه     100مل  بنابراين اگر رشته اي شا    . كند

  . بايتي با يكديگر مقايسه مي شوند كه باعث افزايش سرعت مي شود4جدول فقط اعداد 

  

  هاHashtableاستفاده از : امتحان كنيد

  

  : ايجاد كنيدobjCustomersعريف متغير ويرايشگر كد را براي فرم باز كرده و تغيير زير را در ت )1

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 // Form level members 
 private  Hashtable  objCustomers = new Hashtable (); 

  

 برويد و كدهاي آن را به صورت مـشخص شـده در زيـر               CreateCustomerبه قسمت كدهاي مربوط به تابع        )2

  :تغيير دهيد

  
public  void  CreateCustomer( string  FirstName, string    
     LastName, string  Email) 
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{ 
 // Declare a customer object 
 Customer  objNewCustomer; 
 
 // Create the new customer 
 objNewCustomer.FirstName = FirstName; 
 objNewCustomer.LastName = LastName; 
 objNewCustomer.Email = Email; 
 
 // Add the new customer to the list 
 objCustomers.Add(Email.ToLower(),objNewCustomer); 
 
 // Add the new customer to the ListBox control 
 lstCustomers.Items.Add(objNewCustomer); 
 

  : برويد و تغيرات مشخص شده در زير را در آن ايجاد كنيدbtnDelete_Clickبه بخش كد مربوط به متد  )3

  
// Prompt the user to delete the selected customer 
DialogResult  result = MessageBox .Show(  
 "Are you sure you want to delete "  + 
 SelectedCustomer.Name  + "? " , "Structure Demo" , 
 MessageBoxButtons .YesNo,   
 MessageBoxIcon .Question); 
if  (result == DialogResult .Yes) 
{ 
 // Get the customer to be deleted 
 Customer  objCustomerToDelete = SelectedCustomer; 
 
 // Remove the customer from the ArrayList 
 objCustomers.Remove(txtEmail.Text.ToLower()); 
 
 // Remove the customer from the ListBox 
 lstCustomers.Items.Remove(objCustomerToDelete); 
} 

  

 اين كنترل را برابر     Nameخاصيت  .  جديدي را به فرم اضافه كنيد      Buttonبه قسمت طراحي فرم برگرديد و كنترل         )4

فرم شما در اين مرحله بايد مشابه شكل        .  قرار دهيد  Lookup آن را برابر با      Text و خاصيت    btnLookupبا  

 . باشد5-19
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  19-5شكل 

  

ـ  زيسپس كدها. جاد شودي اآن Clickداد يتا متد مربوط به رود  يك كن ي دو بار كل   Lookupي   دكمه   يبر رو  )5 ر را ي

 :دين متد اضافه كنيبه ا

  
private  void  btnLookup_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // If the customer found in the Hashtable 
 if  (objCustomers.Contains(txtEmail.Text.ToLower()) ==   
  true ) 
  // Display the customer name 
  MessageBox .Show( "The customer name is: "  +   
 (( Customer )objCustomers[txtEmail.Text.ToLower()]).Name
,    "Structure Demo" ); 
 else 
  //Display an error 
  MessageBox .Show( "There is no custome rwith the " 
+    "email address: "  + txtEmail.Text,  
   "Structure Demo" ); 
} 

  

اگـر يـك آدرس پـست    .  كليك كنيـد تـا ليـست از نـام مـشتركين پـر شـود           Testبرنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه          )6

 كليـك كنيـد كـادر       Lookup وارد كنيد و بر روي دكمـه         Emailالكترونيكي كه در ليست وجود ندارد را در بخش          

  . مشاهده خواهيد كرد20-5پيغامي را مشابه شكل 
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  20-5شكل 

  

 dhilton@somecompany.comدرس پست الكترونيكي كه در ليست وجود دارد، بـراي مثـال    اگر يك آ   )7

 را فشار دهيد مشاهده خواهيد كرد كـه نـام فـرد در كـادر پيغـام                  Lookup وارد كنيد و دكمه      Emailرا در قسمت    

  .نمايش داده مي شود

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  : را به صورت زير تغيير مي دهيمobjCustomers، تعريف متغير HashTableبراي ايجاد يك 

  
 // Form level members 
 private  Hashtable  objCustomers = new Hashtable (); 

  

 خواهـد بـود و عناصـر ايجـاد شـده در متـد               HashTable، از نوع    objCustomersبه اين ترتيب نوع داده اي متغير        

CreateCustomer به جاي ذخيره شدن در ArrayList يك  درHashTableذخيره مي شوند  .  

 دو پارامتر دريافـت مـي       HashTable مربوط به    Add كه در برنامه هاي قبلي مشاهده كرديد، متد          Addبر خالف متدهاي    

در اضـافه كـردن   . اولين پارامتر عنصر كليد است، كه در اين برنامه از آدرس پست الكترونيكي به عنوان كليد استفاده كـرده ايـم               . كند

 از هر عنصري مي توانيد به عنوان كليد استفاده كنيد، فقط بايد دقت داشته باشيد كه اين عنصر بايد                 HashTableيتم به   يك آ 

در غيـر ايـن     .  اسـتفاده كنيـد    HashTableدر آرايه منحصر به فرد باشد و نمي توانيد از يك عنصر به عنوان كليد دو آيـتم در                    

پارامتر دوم اين متد، آيتمي است كه مي خواهيد همراه با ايـن كليـد در         . شده و بسته مي شود    صورت برنامه هنگام اجرا با خطا مواجه        

HashTable  به اين ترتيب هر بار كه اين كليد را به     .  قرار دهيدHashTable    بدهيد، مي توانيد به ايـن آيـتم دسترسـي 

  . پيدا كنيد

  
 // Add the new customer to the list 
 objCustomers.Add(Email.ToLower(),objNewCustomer); 
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  .  بايد كليد آن را كه همان آدرس پست الكترونيكي است مشخص كنيدHashTableبراي حذف يك آيتم از 

  
 // Remove the customer from the ArrayList 
 objCustomers.Remove(txtEmail.Text.ToLower()); 

  

، ابتـدا تمـام   HashTableع حروف هنگام اضافه و يا حذف كردن يك آيتم بـه   براي جلوگيري از حساسيت نسبت به نو       :نكته

 به حروف كوچك تبديل مي كنيم، سپس رشته جديد را به عنوان             ToLowerحروف آدرس پست الكترونيكي را با استفاده از تابع          

  . كليد آرايه در نظر مي گيريم

كدي قرار دهيم كـه كـاربر بتوانـد بـا وارد كـردن آدرس پـست               btnLookupحال مي خواهيم در متد مربوط به رويداد كليك          

 بـه دنبـال مـشترك    HashTableبراي اين كار بايد با استفاده از آدرس وارد شـده در   . الكترونيكي، نام مشترك را مشاهده كند     

 اسـتفاده  Contains وجود دارد يـا نـه، بايـد از تـابع       HashTableبراي اطالع از اينكه آيا آيتم مورد نظر ما در           . بگرديم

اين تابع يك كليد را به عنوان پارامتر مي گيرد و مشخص مي كند كه آيتمي با كليد داده شده در ليست وجود دارد يا نـه؟ اگـر                          . كنيم

  .  بود، يعني آيتم در ليست وجود داردtrueمقدار برگردانده شده توسط اين تابع برابر با 

  
// If the customer found in the Hashtable 
if  (objCustomers.Contains(txtEmail.Text.ToLower()) ==  
 true ) 
 
براي دسترسي به اين آيتم مي توانيم همانند دسترسي به عناصر در يك آرايه عمل كنيم و به جاي استفاده از يـك عـدد صـحيح، از                            

  :كليد كه در اينجا همان آدرس پست الكترونيكي است به عنوان انديس استفاده كنيم

  
// Display the customer name 
MessageBox .Show( "The customer name is: "  +    
(( Customer )objCustomers[txtEmail.Text.ToLower()]).Name,  
  "Structure Demo" ); 

  

د از اين بنابراين بع.  تبديل مي شوند Object ذخيره شوند، به شيئ از كالس        HashTableتمام آيتم ها قبل از اين كه در         

همانطور كه . كه با استفاده از كليد، مكان آنها را در آرايه پيدا كرديم، قبل از استفاده بايد آنها را به نوع داده اي اصلي خود تبديل كنيم          

 در ايـن قـسمت بـراي      .  استفاده كنـيم   () براي اينكه يك متغير را به نوع داده اي ديگري تبديل كنيم بايد از عملگر                 1در قبل گفتم  

  : به صورت زير عمل مي كنيمCustomer به نوع Object از نوع HashTableتبديل آيتم ذخيره شده در 

  
( Customer )objCustomers[txtEmail.Text.ToLower()] 

  

  . نام مربوط به مشترك را در كادر پيغام نمايش دهيمNameحال مي توانيم با استفاده از خاصيت 

  

                     
  رجوع كنيد به بخش تبديل نوعهاي داده اي 1
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  :راريجلوگيري از وارد شدن عناصر تك

  

اين كار باعث بـه وجـود آمـدن خطـا در     .  استفاده كردHashTableهمانطور كه مي دانيد از يك كليد نمي توان دو بار در يك   

 اضافه كنيم، از منحصر بـه فـرد   HashTableبه همين دليل بايد قبل از اينكه عنصري را به يك      . زمان اجراي برنامه مي شود    

  .حان كنيد بعد، چگونگي جلوگيري از اين خطا در برنامه را خواهيد ديددر بخش امت. بودن آن مطمئن شويم

  

  جلوگيري از وارد شدن عناصر تكراري: امتحان كنيد

  

، چگونه خطا ايجاد مي شود برنامه را اجرا         HashTableبراي مشاهده اين كه در صورت وارد كردن كليد تكراري به             )1

 كليـك   Testحال مجددا بر روي دكمه فرمان       . شتركين پر شود   كليك كنيد تا ليست م     Testكنيد و روي دكمه ي      

  . مشاهده خواهيد كرد21-5پنجره خطايي را مشابه شكل . كنيد

  

  
  21-5شكل 

  

 كليك كنيد تا اجـراي برنامـه متوقـف    2005 در نوار ابزار ويژوال استوديو Stop Debuggingبر روي دكمه ي  )2

  .شود

كـد زيـر را بـه ايـن متـد           .  برويد CreateCustomerو به محل متد      باز كنيد    Form1ويرايشگر كد را براي      )3

  :اضافه كنيد تا هر بار قبل از اينكه مشترك به ليست اضافه شود از عدم وجود آن در ليست مطمئن شويم

  
public  void  CreateCustomer( string  FirstName,  
     string  LastName, string  Email) 
{ 
 // Declare a customer object 
 Customer  objNewCustomer; 
 
 // Create the new customer 
 objNewCustomer.FirstName = FirstName; 
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 objNewCustomer.LastName = LastName; 
 objNewCustomer.Email = Email; 
 
 // Check if the customer isn't currently in the lis t 
 if  (objCustomers.Contains(Email.ToLower()) == false ) 
 { 
  // Add the new customer to the list 
  objCustomers.Add(Email.ToLower(), 
objNewCustomer); 
 
  // Add the new customer to the ListBox control 
  lstCustomers.Items.Add(objNewCustomer); 
 } 
 else 
 { 
  MessageBox .Show( "The customer: "  + FirstName + " 
"     + LastName + " is currently in the list! " ,  
   "Structure Demo" ); 
 } 
} 

  

  . كليك كنيد تا ليست مشتركين كامل شودTestمجددا برنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه ي  )4

ي را بـراي بـار دوم بـه         مشاهده خواهيد كرد هنگامي كه بخواهيد مشترك      .  كليك كنيد  Testحال دوباره روي دكمه ي       )5

ليست وارد كنيد، در يك كادر پيغام نمايش داده مي شود كه مشترك هم اكنون در ليست وجـود دارد و نمـي توانيـد آن را                 

 .مجددا به ليست اضافه كنيد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

زيـرا در  . دليل آن نيز مشخص اسـت    . ويدهمانطور كه مشاهده مي كنيد براي بار دوم كه برنامه را اجرا مي كنيد با خطا مواجه نمي ش                  

در اين صورت اگر كليد . اجراي دوم برنامه فقط در صورتي يك آيتم به ليست اضافه مي شود كه كليد آن در جدول وجود نداشته باشد

ت اضـافه مـي    را برگردانده و برنامه آيتم را به ليـس    false بفرستيم، تابع مقدار     Containsآيتم را به عنوان پارامتر به تابع        

  :كند

   
 // Check if the customer isn't currently in the lis t 
 if  (objCustomers.Contains(Email.ToLower()) == false ) 
 { 
  // Add the new customer to the list 
  objCustomers.Add(Email.ToLower(), 
objNewCustomer); 
 
  // Add the new customer to the ListBox control 
  lstCustomers.Items.Add(objNewCustomer); 
 } 
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پس با نمايش يك    .  را برگرداند، مي توان نتيجه گرفت كه آيتم در ليست وجود داشته است             true مقدار   Containsاگر تابع   

  .كادر پيغام اين مورد را به اطالع كاربر مي رسانيم و از تابع خارج مي شويم

  
 else 
 { 
  MessageBox .Show( "The customer: "  + FirstName + " 
"     + LastName + " is currently in the list! " ,  
   "Structure Demo" ); 
 } 

  

  :نتيجه

  

فصل را با آمـوختن مفـاهيم آرايـه شـروع     . در اين فصل روشهايي را براي مديريت و نگهداري گروه هاي پيچيده داده اي فرا گرفتيم          

  .ه كرديم كه چگونه مي توان متغيرهايي را ايجاد كرد كه بيش از يك مقدار را در خود نگهداري كنندكرده و مشاهد

ديديم كه چگونه اين دو قابليت باعـث مـي شـوند كـه كـدهاي خوانـاتري                  . سپس به بررسي مفاهيم شمارنده ها و ثابت ها پرداختيم         

فاده از متغيرهاي ابتدايي، نوع هاي قابل فهم تري را استفاده كنيم، مـثال بـه             با استفاده از شمارنده ها مي توانيم به جاي است         . بنويسيم

ثابت هـا ايـن   .  استفاده كنيم"mode = MyMode.Menu" مي توانيم از كد "mode = 3"جاي استفاده از كد 

يم و در كـد از اسـم        اجازه را مي دهند كه يك اسم خاص را به يك مقدار كه در قسمتهاي مختلف كد استفاده شده است نـسبت دهـ                       

  .مشخص شده استفاده كنيم

ديديم كه ساختارها همانند كالسها هستند و اجازه مي دهند اطالعات مربوط به يك فـرد يـا مـورد        . سپس ساختارها را بررسي كرديم    

س  آشـنا شـديم در آخـر هـم كـال          ArrayListسپس با انواع مختلف كلكسيون ها از قبيل         . خاص را در يك گروه قرار دهيم      

HashTable                                و فوايد آن را بررسي كرديم و مـشاهده كـرديم كـه چگونـه مـي تـوان بـا اسـتفاده از آن كلكـسيوني قـويتر از 

ArrayListها ايجاد كرد.  

  

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 تعريف آرايه اي از عناصر مرتبط به هم �

 ين عنصر آنحركت در بين عناصر آرايه و پيدا كردن آخر �

 enumتعريف يك شمارنده با استفاده از  �

 ايجاد و استفاده از ساختارها براي نگهداري داده هاي مرتبط به هم �

  براي نگهداري انواع متغيير هاArrayListاستفاده از  �

 استفاده از كلكسيون ها براي نگهداري و مديريت داده هاي مرتبط به هم �

  

  :تمرين
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  : 1تمرين 

. يك شمارنده شامل سه نام را بـه برنامـه اضـافه كنيـد             .  باشد Button ويندوز ايجاد كنيد كه شامل سه كنترل         يك برنامه تحت  

 هر يك از دكمه ها كدي بنويسيد كه يك كادر پيغام محتوي يكي از نام ها و مقدار متناظر آن             Clickبراي متد مربوط به رويداد      

  )ددي متناظر با هر يك از آيتم هاي شمارنده، نوع آن را به عدد صحيح تبديل كنيدبراي نمايش مقدار ع. (را در شمارنده نمايش دهد
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  ايجاد برنامه هاي ويندوزي: فصل ششم

  

 ادر پنج فصل قبلي از اين فرم ه       .  شناخته مي شوند   فرم پنجره ها به نام      #Cهمانطور كه در قسمتهاي پيش نيز مشاهده كرديد، در          

 كرديد، اما درك كاملي از آن نداشتيد و بيشتر بر روي كدهايي كه درون آن مي نوشـتيد تمركـز مـي                       در برنامه هاي خود استفاده مي     

  .كرديد

در اين فصل، بيشتر با جزئيات فرمهاي ويندوزي آشنا خواهيد شد و مشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي توان بـا اسـتفاده از فرمهـاي                          

  :در اين فصل به صورت كلي به بررسي مباحث زير خواهيم پرداخت. كامل نوشت، برنامه هايي با امكانات #Cويندوزي در ويژوال 

  

 .RadioButton و Button ،TextBoxاضافه كردن خصوصيات بيشتر به فرم با استفاده از كنترلهاي  �

 .ايجاد يك نوار ابزار ساده كه داراي دكمه هايي براي پاسخ به رويدادها باشد �

 .اراي بيش از يك فرم باشندايجاد برنامه هاي ويندوزي كه د �

  

  :پاسخ به رويدادها

  

بـه همـين علـت    .  با استفاده از فرمهاي ويندوزي تا حد زيادي به پاسخ دادن به رويدادها بستگي دارد        1ايجاد يك رابط گرافيكي كاربر    

در قسمتهاي قبـل مـشاهده      همانطور كه   .  شناخته مي شود   اداد گر ي رو يسيبرنامه نو برنامه نويسي براي ويندوز عموماً به عنوان        

 Formsكرديد، براي ايجاد يك فرم با استفاده از ماوس كنترل هاي مورد نظرتـان را بـر روي يـك فـرم خـالي كـه در بخـش        

Designer    مي توانند به شما بگويند كه چه زماني يك رويداد اتفـاق مـي افتـد       اهر كدام از اين كنترل ه     .  است قرار مي دهيد  .

رنامه را اجرا كنيد و بر روي دكمه فرماني كه بر روي فرم قرار گرفته است كليك كنيد آن دكمه، رويداد كليك را                 براي مثال اگر يك ب    

بنابراين اين فرصت به شما داده مي شود كه كدهايي را در برنامه مشخص كنيد تا با كليك شدن بـر روي                . به برنامه اطالع  مي دهد     

  . ز اين موارد را در قسمتهاي قبلي مشاهده كرديمنحوه استفاده ا. دكمه فرمان اجرا شوند

  

  :Buttonتنظيم يك رويداد براي كنترل 

  

براي مثال يك رويداد كليك كه كد مربوط به  . يك روش خوب براي توضيح مفهوم رويداد، ايجاد يك رويداد براي دكمه فرمان است             

ويندوزي رويدادهاي زيادي وجود دارند كه هـر يـك در مواقـع             در برنامه هاي    . آن هنگام كليك شدن بر روي دكمه فرمان اجرا شود         

در بخـش امتحـان كنيـد بعـد،         .. تاكنون استفاده از رويداد كليك مربوط به دكمه فرمـان را در عمـل ديـده ايـد                 . خاصي رخ مي دهند   

  .رويدادهاي بيشتري از كنترل دكمه فرمان را كه در قسمتهاي قبلي مشاهده نكرديد بررسي خواهيم كرد

  

  استفاده از رويدادهاي دكمه فرمان: امتحان كنيد

  

                     
  ، محيطي است كه در آن كاربر مي تواند با كليك بر روي برنامه ها و يا دكمه هاي فرمان، به آنها دسترسي داشته باشدGUIرابط گرافيكي كاربر يا  1



 ٢١٣

 را از منوي ويژوال استوديو انتخاب …File � New � Projectويژوال استوديو را اجرا كنيد و گزينه  )1

 و گزينـه  Project Types را از قـسمت  #Visual C، گزينـه  New Projectدر پنجره . كنيد

Windows Application را از قــسمت Templates در قــسمت . انتخــاب كنيــدName نــام ،

Hello World 2 را وارد كنيد و سپس بر روي دكمه OKكليك كنيد تا پروژه ايجاد شود .  

 بـه  Form1 را از  Text خاصـيت    Propertiesبر روي فرم ايجاد شـده كليـك كنيـد و سـپس در پنجـره                  )2

Hello, World! 2.0دهيدر تغيي  . 

 Hello آن را بـه  Text بـر روي فـرم قـرار داده، خاصـيت     Button با استفاده از جعبـه ابـزار يـك كنتـرل     )3

World!    و خاصيت Name     آن را به btnSayHello سپس اندازه فـرم و كنتـرل   .  دهيدر تغييButton 

 . شود6-1 دهيد كه مشابه شكل ررا به گونه اي تغيي

  

  
  1-6شكل 

 
 .تد مربوط به رويداد كليك آن اضافه كنيد كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را به مButtonبر روي كنترل  )4

  
private  void  btnSayHello_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Display a MessageBox 
 MessageBox .Show( "Hello World!" , this .Text); 
} 

  

السـها اسـت و نـام    كادر سمت چـپ مربـوط بـه نمـايش ك       . در قسمت ويرايشگر كد، به دو كادر باالي صفحه توجه كنيد           )5

در حالت عادي فقط يك كالس كه مربوط به فرم برنامه . كالسهاي تعريف شده در اين قسمت، در اين كادر قرار مي گيرد    

اما اگر كالسهاي ديگري را در اين قسمت تعريف كنيد، نام آنها نيز به ايـن ليـست اضـافه      . است در اين قسمت وجود دارد     

 در اين برنامه تعريف كنيم Form1 در قسمت پايين كالس TempClassبه نام  براي مثال اگر كالسي     . مي شود 

 . خواهد بود2-6محتويات اين كادر همانند شكل 

  

  
  2-6شكل 

 
 و  ابعد از اينكه يكي از كالسهاي موجود در ليست سمت چپ را انتخاب كرديد، اعضاي آن كالس مانند متدها، خاصيت ه                     )6

 را Form1براي مثال اگر در ليست سمت چپ، كالس مربوط بـه فـرم   . ه مي شونددر ليست سمت راست نمايش داد  ... 

 :گزينه هاي موجود در اين ليست در زير تعريف شده اند.  خواهند بود3-6انتخاب كنيد، اعضاي آن همانند شكل 

  



 ٢١٤

ـ             � بـا  . كنـد  مـي  رهمانطور كه گفتم محتويات اين ليست بر اساس نام كالسي كه در سمت چپ انتخاب مي كنيد تغيي

البتـه وظيفـه اصـلي ايـن ليـست          . استفاده از اين ليست مي توانيد بين اعضاي موجود در يك كالس جا به جا شويد               

 .نمايش تمام اعضاي مرتبط با كالسي است كه در ليست سمت چپ انتخاب كرده ايد

راين همانطور كه در    بناب.  به فرم اضافه كرديم    btnSayHelloدر ابتداي اين برنامه، يك دكمه فرمان به نام           �

 btnSayHello بـه نـام      Buttonليست نيز مشاهده مي كنيد، فرم ما داراي يك عضو از نـوع كنتـرل                

با انتخاب اين گزينه از ليست سمت چپ، ويژوال استوديو شما را به خطي از برنامه مي برد كه ايـن كنتـرل در                . است

 .آن تعريف شده است

  

  
  3-6شكل 

 
ــرل    � ــه كنت ــد از اينك ــام        Buttonبع ــه ن ــك آن ب ــداد كلي ــراي روي ــدي ب ــرديم، مت ــافه ك ــرم اض ــه ف  را ب

btnSayHello_Clickــام  .  ايجــاد كــرديم پــس يكــي ديگــر از اعــضاي فــرم مــا نيــز متــدي بــه ن

btnSayHello_Click  كـالس  زهمانطور كه در ليست مـشاهده مـي كنيـد، ايـن عـضو ا       .  خواهد بود 

Form1   با انتخاب آن مكان نما به قسمتي از برنامه كه اين متد قـرار دارد   نيز در ليست نمايش داده شده است كه

 . منتقل مي شود

اگر به گزينه هاي موجود در ليست سمت راست دقت كنيد، متدي          . هر كالس داراي متدي همنام با نام كالس است         �

، شامل كدهايي است اين متد كه به نام سازنده كالس نيز شناخته مي شود.  مشاهده خواهيد كرد  Form1را با نام    

بنابراين اگر بخواهيـد كـدي      . كه در ابتداي اجراي كالس، شرايط اوليه كنترلهاي موجود در كالس را تنظيم مي كند              

 .هنگام ايجاد شدن يك شيئ از يك كالس اجرا شود، بايد آن را در اين قسمت قرار دهيد

كيل دهنـده فـرم داراي تـابعي بـه نـام      كالس تش.  استDisposeيكي ديگر از گزينه هاي اين ليست، گزينه          �

Dispose                      است كه منابع گرفته شده به وسيله كنترلهاي كالس را در پايان اجراي اين فرم از برنامـه آزاد مـي 

 .كند

ــالس     � ــضاي كــ ــر از اعــ ــي ديگــ ــد     Form1يكــ ــد، متــ ــي كنيــ ــشاهده مــ ــست مــ ــه در ليــ  كــ

InitializeComponent        موجـود در كـالس اسـت        است كه مسئول مقدار دهي اوليه به كنترلهاي  .

 آنها و يا هر تغيير ديگـري كـه   Textبراي مثال كد مربوط به تنظيم نام كنترلهاي موجود در فرم، تنظيم خاصيت     

 به وجود مي آوريد، در اين قسمت به طور اتوماتيك توسط ويـژوال  Form Designerبا استفاده از قسمت 

ـ                توجه داشته باشيد كه تا      . استوديو نوشته مي شود     رحد امكان كدهاي موجود در اين متـد را بـه صـورت دسـتي تغيي

 . خاصيتهاي كنترل ها استفاده كنيدر براي تغييForm Designerندهيد و از بخش 

 آيكون كوچكي را در سمت چپ هر يك از گزينه هاي موجـود در               C# 2005همانطور كه مشاهده مي كنيد ويژوال        �

براي مثال، يـك جعبـه ي صـورتي         . ها مي توانيد نوع آنها را تشخيص دهيد       به وسيله اين آيكون   . ليست قرار مي دهد   



 ٢١٥

رنگ كوچك مشخص كننده يك متد است، يك جعبه آبي رنگ كوچك مشخص كننده يك عضو از كالس اسـت و   

.... 

  

 قـرار   در كنار اين آيكونها كه براي مشخص كردن نوع عضوهاي يك كالس به كار مي رود، آيكونهاي كوچـك ديگـري نيـز                   :نكته

براي مثال، كليد زرد رنگ كوچك به اين معني است كه آن عضو             . دارند كه نوع تعريف شدن آن عضو از كالس را مشخص مي كنند            

در .  تعريف شـده اسـت  private است، و يا قفل خاكستري رنگ به اين معني است كه عضو از نوع      Protectedاز نوع   

  .صحبت خواهيم كردمورد مفهوم اين كلمات در فصلهاي بعد بيشتر 

  

در پنجره  .  را در فرم انتخاب كنيد     btnSayHello برگرديد و دكمه فرمان      Form1به قسمت طراحي فرم براي       )7

Properties           بر روي آيكون زرد رنگ باالي پنجره يعني آيكون Events    به ايـن   ). 4-6شكل  ( كليك كنيد

 .  را مشاهده خواهيد كردترتيب ليستي طوالني از متدهاي مربوط به كنترل دكمه فرمان

  



 ٢١٦

  
  4-6شكل 

 
علت اين تفاوت در اين اسـت كـه         . يكي از اين رويداد ها، رويداد كليك است كه به صورت پررنگ نمايش داده شده است               

اگر بر روي رويداد كليك در اين قـسمت  . شما در اين قسمت براي رويداد كليك اين كنترل، يك متد را مشخص كرده ايد 

 .نيد، به بخش تعريف متد مربوط به اين رويداد در قسمت ويرايشگر كد خواهيد رفتدو بار كليك ك

ــرل    )8 ــراي كنت ــري را ب ــداد ديگ ــال روي ــيم Buttonح ــي كن ــف م ــره   .  تعري ــده در پنج ــايش داده ش ــست نم از لي

Properties   گزينه MouseEnter        رويـداد جديـدي بـراي    .  را پيدا كرده و بر روي آن دو بار كليك كنيـد

 :كد مشخص شده در زير را به اين رويداد اضافه كنيد.  ايجاد مي شودButtonكنترل 



 ٢١٧

  
private  void  btnSayHello_MouseEnter( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Change the Button text 
 btnSayHello.Text = "The Mouse is here!" ; 
} 

  

 Buttonاوس وارد كنترل شود، به عبارت ديگر از محدوده ي خـارج از              اين رويداد زماني اجرا مي شود كه اشاره گر م         

  . برسدButtonبه لبه ي 

 برگـشته  Form1مجدداً به قسمت طراحي فرم مربوط به   . براي تكميل اين بخش، بايد يك رويداد ديگر نيز ايجاد كنيد           )9

 كليك كنيد Events بر روي آيكون Properties، در باالي پنجره ي Buttonو پس از انتخاب كنترل 

 را انتخـاب  MouseLeaveاز ليست نمايش داده شـده گزينـه   . تا ليست تمام رويدادهاي اين كنترل را مشاهده كنيد 

كد مشخص شده در زيـر  . به اين ترتيب متد ديگري براي اين رويداد ايجاد مي شود. كرده و بر روي آن دو بار كليك كنيد 

  . را به اين متد اضافه كنيد

  
private  void  btnSayHello_MouseLeave( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Chenage the Button text 
 btnSayHello.Text = "The mouse has gone!" ; 
} 

  

بـراي  .  هنگامي فراخواني مي شود كه اشاره گر ماوس از محدوده ي يك كنترل خارج شـود                MouseLeaveرويداد  

  . به كنار برودButtonي فراخواني مي شود كه اشاره گر ماوس از روي كنترل مثال در اينجا هنگام

مشاهده خواهيد كرد كه مـتن روي     .  ببريد و از روي آن رد كنيد       Buttonبرنامه را اجرا كرده، ماوس را بر روي كنترل           )10

  . تغيير خواهد كرد5-6كنترل همانند شكل 

  

  
  5-6شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

البته در برنامه نويسي عادي، تعداد كمـي از آنهـا بـه    . يي كه از آنها استفاده مي كنيم داراي تعداد زيادي رويداد هستند اغلب كنترل ها  

، يكي از رويدادهايي اسـت كـه بـه شـدت مـورد            Buttonبراي مثال رويداد كليك كنترل      . طور ثابت مورد استفاده قرار مي گيرد      

  . استفاده قرار مي گيرد



 ٢١٨

هر كنترل يك رويداد پيش فرض دارد كه با دو بار كليك بـر روي آن كنتـرل، متـد مربـوط بـه آن رويـداد بـه طـور            #Cدر ويژوال   

، رويداد كليـك  Buttonبراي مثال در كنترل . اين رويداد معموالً پر كاربرد ترين رويداد آن كنترل است. اتوماتيك ايجاد مي شود   

  .دبه عنوان رويداد پيش فرض در نظر گرفته مي شو

 است كه با وارد شدن اشاره گر ماوس به محدوده كنترل            MouseEnter، رويداد   Buttonيكي ديگر از رويدادهاي كنترل      

  .فعال مي شود
 
private  void  btnSayHello_MouseEnter( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Change the Button text 
 btnSayHello.Text = "The Mouse is here!" ; 
} 

  

در قـسمتهاي قبلـي   .  اشاره گر ماوس را نـشان دهـد  ت كنترل را تغيير دهيم تا تغيير موقعيTextدر اين هنگام مي توانيم خاصيت     

اما همانطور كه مشاهده مـي   . براي تغيير يكي از خاصيت هاي يك كنترل، از قسمت طراحي فرم در زمان طراحي استفاده مي كرديم                 

  . توان از كدهاي زمان اجرا نيز استفاده كردكنيد براي اين كار مي

 در برنامه نويسي به زماني اطالق مي شود كه در حال طراحي رابط گرافيكي برنامـه و يـا حتـي نوشـتن كـد                 1يزمان طراح  :نكته

  . گفته مي شود2زمان اجرادر مقابل به زماني كه برنامه در حال اجرا است، . مربوط به آن هستيد

  

  : سادهايجاد يك برنامه

  

در .  داراي مجموعه كاملي از كنترل ها است كه مي توانيد براي طراحي برنامه هاي خود از آنهـا اسـتفاده كنيـد   2005ويژوال استوديو   

 خواهيد ديد كه چگونه مـي توانيـد       13اما در فصل    . طراحي يك برنامه، اغلب با استفاده از اين كنترل ها ميتوان برنامه را طراحي كرد              

  .يي مخصوص به خودتان بسازيدكنترل ها

در قسمت امتحان كنيد . ، برنامه ساده اي را ايجاد كردادر قسمت بعد مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توان با تركيب اين كنترل ه          

اد حـروف  سـپس برنامـه تعـد   . بعد، يك برنامه ساده ويندوزي ايجاد خواهيم كرد كه به كاربر اجازه دهد متني را در يك كادر وارد كند               

  .متن و تعداد كلمات آن را شمرده و آن را در صفحه نمايش مي دهد

  

  :ايجاد فرم

  

ايـن فـرم شـامل يـك كنتـرل          . براي نوشتن اين برنامه، اولين كار ايجاد يك پروژه جديد و سـاختن يـك فـرم بـراي برنامـه اسـت                      

TextBox           همچنـين برنامـه شـامل دو كنتـرل     . وارد كنـد  چند خطي خواهد بود تا كاربر بتوانـد مـتن مـورد نظـر خـود را در آن

RadioButtonخواهد بود كه به كاربر اجازه مي دهد، بين شمردن كلمات متن و يا حروف آن يك مورد را انتخاب كند .  

  

                     
1 Design Time 
2 Run Time 



 ٢١٩

  ايجاد فرم: امتحان كنيد

  

 را انتخـاب كـرده و يـك برنامـه     …File � New � Project گزينه 2005از منوي ويژوال استوديو  )1

 كليك كنيـد تـا   OK قرار دهيد و سپس بر روي دكمه Word Counterنام پروژه را . ي جديد ايجاد كنيدويندوز

  .پروژه ايجاد شود

 را برابـر  Size خاصيت Propertiesسپس با استفاده از پنجره . بر روي فرم برنامه كليك كنيد تا انتخاب شود         )2

 آن را   Text و خاصـيت     CenterScreen را برابر با     StartPosition، خاصيت   312;424با  

 . قرار دهيدWord Counterبرابر با 

 . بر روي فرم قرار دهيد و خاصيتهاي آن را مطابق با ليست زير تنظيم كنيدTextBoxيك كنترل  )3

  

 . قرار دهيدtxtWords را برابر با Nameخاصيت 

 . قرار دهيد8,23 را برابر با Locationخاصيت 

 . قرار دهيدTrue  را برابر باMultilineخاصيت 

 . قرار دهيدVertical را برابر با ScrollBarsخاصيت 

 . قرار دهيد400,217 را برابر با Sizeخاصيت 

  

براي اين كار از جعبه ابـزار      . براي اين كه كاربر را در استفاده از فرم راهنمايي كنيد، بايد يك برچسب نيز در فرم قرار دهيد                   )4

، بر روي فـرم قـرار   TextBoxن را با استفاده از ماوس همانند قرار دادن كنترل        را انتخاب كنيد و آ     Labelكنترل  

 قرار Enter some text into this box اين كنترل را برابر با Textسپس خاصيت . دهيد

 .دهيد

در دليـل ايـن امـر      .  مربوط به كنترل ليبل را تغيير نداديم       Nameهمانطور كه مالحظه مي كنيد، در اين قسمت خاصيت          

اين است كه تا زماني كه نخواهيد از يك كنترل در قسمت ويرايشگر كد استفاده كنيد، نيازي نيست كه براي آن يك نـام                        

 در كـد اسـتفاده كنـيم تـا     TextBoxبراي مثال در اين برنامه، نياز داريم از متد ها و خاصيتهاي كنتـرل              . تعيين كنيد 

ما نيازي نداريم كه از كنترل ليبل اطالعاتي را دريافت كنـيم و يـا در طـول    ا. بتوانيم كلمات و حروف داخل آن را بشماريم      

بنابراين نام آن را تغيير نمي دهيم و اجازه مي دهيم همـان مقـدار اوليـه بـاقي           . اجراي برنامه خاصيتي از آن را تغيير دهيم       

  .بماند

بنابراين بايد به كاربر اجازه دهيد كـه      . را بشمارد برنامه شما قادر خواهد بود تعداد كلمات و نيز تعداد حروف داخل يك متن                )5

 RadioButtonبـراي ايـن كـار مـي توانيـد از دو كنتـرل       . شمارش تعداد كلمات و يا تعداد حروف را انتخاب كند      

 بـر روي   TextBox در كنار هم و در پـايين         RadioButtonبا استفاده از جعبه ابزار، دو كنترل        . استفاده كنيد 

 .  را برابر با مقادير مشخص شده در زير وارد كنيدا سپس خاصيتهاي اين كنترل ه.فرم قرار دهيد

  :براي دكمه راديويي اول

  

 . قرار دهيدradCountChars را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدTrue را برابر با Checkedخاصيت  �

  . قرار دهيدChars را برابر با Textخاصيت  �

  

  :براي دكمه راديويي دوم
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  .  قرار دهيدradCountWords را برابر با Nameيت خاص �

 . قرار دهيدWords را برابر با Textخاصيت  �

  

در .  و يا تعداد كلمات آن را خواهد شمرد        اهنگامي كه كاربر متني را در كادر مشخص شده وارد كرد، برنامه تعداد كاراكتر ه               )6

بنابراين، براي نمايش نتيجه دو كنترل ليبـل را         . مايش داده شود  مرحله بعد اين تعداد بايد به وسيله پيغام مناسب به كاربر ن           

  . در فرم قرار دهيدRadioButtonدر كنار كنترلهاي 

فقط براي نمايش يك متن ثابـت در طـول برنامـه بـه كـار مـي رود،                   )  است label2كه داراي نام    (كنترل ليبل اول     )7

 :The result are آن را با Text كه خاصيت كافي است.  دهيمربنابراين نيازي نيست كه نام آن را تغيي

 lblResults آن را برابر بـا       Nameبنابراين خاصيت   . ليبل دوم براي نمايش نتيجه به كار مي رود        . تنظيم كنيم 

بعد از انجام اين موارد فرم برنامه شـما بايـد مـشابه             .  آن را نيز پاك مي كنيم      Textقرار مي دهيم و متن داخل قسمت        

 .د باش6-6شكل 

 بر روي فرم قرار داديد، بهتر است كاري كنيد كـه در جـاي خـود ثابـت بـاقي                  نحال كه كنترل ها را در مكان مورد نظرتا         )8

براي اين كار يكي از كنترلهاي روي فرم را انتخاب كرده و سپس گزينه     .  به طور تصادفي تغيير نكند     نبمانند و موقعيت شا   

Format � Lock Controls به اين ترتيب خاصـيت  . انتخاب كنيد را از نوار منوLocked  همـه 

 به طـور تـصادفي پـاك    ا خواهد شد و احتمال اين وجود نخواهد داشت كه يكي از اين كنترل هTrue برابر با اكنترل ه 

 . كندر داده شود و يا مكان آن در فرم تغييرشود، اندازه اش تغيي

  

  
  6-6شكل 

  

  :اشمارش كاراكتر ه

  

طراحي شد، بايد تعـدادي متـد بـراي رويـدادهاي مـورد نيـاز طراحـي كنيـد تـا هنگـامي كـه كـاربر متنـي را در              حال كه فرم برنامه     

TextBoxبر روي نام فـرم در قـسمت   .  وارد كرد، تعداد كاراكترهاي آن متن در پايين فرم نمايش داده شودSolution 



 ٢٢١

Explorerگزينه  و يا بر روي خود فرم كليك راست كنيد و از منوي باز شده View Code را انتخاب كنيد تا به قسمت 

براي اينكه مي خواهيد هم تعداد كاراكترهاي يك متن و هم تعداد كلمـات آن را بـشماريد                  .  برويد Form1ويرايشگر كد مربوط به     

تعـداد كاراكترهـاي   در قسمت امتحان كنيد بعدي، كدي خواهيم نوشـت كـه   . نياز داريد كه توابعي جداگانه براي اين دو مورد بنويسيد       

  . يك متن را بشمارد

  

  اشمارش كاراكتر ه: امتحان كنيد

  

 ي قرار دادن بخـشها    يد كه برا  ياد دار يبه  . دي وارد كن  Form1ر را درون كالس مربوط به       يشگر كد، كد ز   يرايدر قسمت و   )1

  .ديارد كن قبل از تابع وي را به طور متوال/د سه كاراكتر ي باXML Document Comment از نوع يحيتوض

  
///  <summary> 
///  Count the characters in a blick of text 
///  </summary> 
///  <param name="text"> The string containing the text to  
///  count characters in </param> 
///  <returns> The number of characters in the  
///  string </returns> 
private  int  CountCharacters( string  text) 
{ 
 return  text.Length; 
} 

  

به بخش طراحي فرم مربوط به      .  ايجاد كنيد  TextBox كنترل   TextChangedحال بايد يك متد براي رويداد        )2

Form1     بازگرديد و كنترل txtWords       در بـاالي پنجـره      .  را بر روي فرم انتخاب كنيـدProperties   بـر 

در ايـن   .  نمـايش داده شـود     TextBoxيد تا ليستي از متدهاي مربوط بـه كنتـرل            كليك كن  Eventsروي آيكون   

متد مربوط به ايـن رويـداد بـه طـور     .  را انتخاب كرده و بر روي آن دو بار كليك كنيدTextChangedليست گزينه  

  .سپس كد مشخص شده در زير را در اين متد وارد كنيد. اتوماتيك ايجاد خواهد شد

  
private  void  txtWords_TextChanged( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Count the number of characters 
 int  intChars = CountCharacters(txtWords.Text); 
 
 // Display the results 
 lblResults.Text = intChars + " characters" ; 
} 

  

مشاهده خواهيد كرد كه تعـداد كاراكترهـاي موجـود در مـتن در     . رد كنيد واTextBoxبرنامه را اجرا كنيد و متني را در          )3

  ).7-6شكل (پايين فرم نمايش داده مي شود 
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  چگونه كار مي كند؟

  

 وارد مي كنيد، كنترل ليبل پايين فـرم تعـداد كاراكترهـاي    TextBoxهمانطور كه مالحظه مي كنيد هنگامي كه كاراكتري را در      

 فراخواني  TextChanged تغيير مي كند، رويداد      TextBoxزيرا هر بار كه متن داخل       . ي دهد موجود در متن را نمايش م     

بنابراين هر بار كه متن جديدي وارد شود، قسمتي از متن قبلي حذف شود و در كل قسمتي از متن به هر نحوي تغيير كنـد،                . مي شود 

 را به عنوان پـارامتر  TextBox كند و متن داخل  را فراخواني ميCountCharactersمتد مربوط به اين رويداد تابع      

  .  قرار مي دهدintCharsاين متد نيز تعداد كاراكترهاي موجود در متن را شمرده و نتيجه را در متغير . به اين متد مي فرستد

  

  
  7-6شكل 

  

  
 // Count the number of characters 
 int  intChars = CountCharacters(txtWords.Text); 

  

  .سپس عدد به دست آمده با پيغام مناسب در كنترل ليبل قرار مي گيرد تا تعداد كاراكترهاي موجود در متن به كاربر اطالع داده شود

  
 // Display the results 
 lblResults.Text = intChars + " characters" ; 

  

  :شمارش كلمات

  

بسيار ساده به نظر مي رسد، اما ارائه يك راه حل ظريف و كارآمد براي يك           C# 2005اگرچه نوشتن يك برنامه با استفاده از ويژوال         

  .مسئله به تركيبي از تجربه و استدالل نياز دارد
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 انتخـاب شـده بـود، برنامـه تعـداد      Wordsشما مي خواهيد هنگامي كه دكمه راديـويي       . براي مثال همين برنامه را در نظر بگيريد       

در اين مورد بايد بـه دو       .  را بشمارد  ا انتخاب شده بود برنامه تعداد كاراكتر ه       Charsمه راديويي   كلمات را بشمارد و هنگامي كه دك      

 پاسخ مي دهيد، براي شمارش تعداد كلمات بايد از يك تـابع           TextChangedاول اينكه زماني كه به رويداد       . مورد توجه كنيد  

  .البته اين مورد زياد سخت نيست.  كنيد بايد از تابعي ديگر استفادهاو براي شمارش تعداد كاراكتر ه

 كليك مـي كنـد، بايـد مـتن نمـايش داده شـده را از       RadioButtonدوم اينكه هنگامي كه كاربر بر روي يكي از كنترلهاي          

"Characters" به "Words"و يا برعكس تغيير دهيد  .  

دن برنامه، منطقي كه در پشت تكنيكهاي آن به كار رفته است حال، تعداد بيشتري رويداد را به برنامه اضافه مي كنيم و بعد از تمام ش          

  .را بررسي خواهيم كرد

  

  شمارش كلمات: امتحان كنيد

  

اولين كاري كه بايد انجام دهيـد ايـن اسـت كـه تـابع ديگـري                 . اگر همچنان برنامه در حال اجرا است، آن را متوقف كنيد           )1

كــد زيــر را بــه برنامــه اضــافه كنيــد تــا تــابع . شماردبنويــسيد كــه تعــداد كلمــات موجــود در يــك مــتن مــشخص را بــ

CountWordsايجاد شود :  

  
///  <summary> 
///  Counts the number of words in a block of text 
///  </summary> 
///  <param name="text"> The string containing the text to  
///  count words in </param> 
///  <returns> The number of words in the string </returns> 
private  int  CountWords( string  text) 
{ 
 // Is the text box empty 
 if  (txtWords.Text == String .Empty) 
  return  0; 
 
 // Split the words 
 string [] strWords = text.Split( ' ' ); 
             
 // Return the number of words 
 return  strWords.Length; 
} 

  

 دريافـت   TextBox ايجاد خواهيم كرد كه مـتن را از          UpdateDisplayدر اين مرحله زيربرنامه اي به نام         )2

.  را بايد بشمارد و يا تعداد كلمات را، عدد مورد نظر را در صفحه نمـايش دهـد  اكند و بعد از تشخيص اينكه تعداد كاراكتر ه 

  :ضافه كنيدبراي اضافه كردن اين زيربرنامه كد زير را به برنامه ا

  
private  void  UpdateDisplay() 
{ 
 // Do we want to count words? 
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 if  (radCountWords.Checked == true ) 
 { 
  // Update the results 
  lblResults.Text =  
   CountWords(txtWords.Text) + " words" ; 
 } 
 else 
 { 
  // Update the results 
  lblResults.Text =  
  CountCharacters(txtWords.Text) + " characters" ; 
 } 
} 

  

 را فراخـواني كنـيم، تـابع        CountCharactersحال به جاي اينكه در متـد مربـوط بـه رويـداد كليـك، تـابع                   )3

UpdateDisplayبنابراين تغييرات زير را در اين متد ايجاد كنيد.  را فراخواني مي كنيم.  

  
private  void  txtWords_TextChanged( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Something chenged, so display the results 
 UpdateDisplay(); 
} 

  

 و يا بر عكس تغيير     Words به   Charsدر آخر بايد برنامه را به گونه اي تغيير دهيد تا هنگامي كه دكمه راديويي از                  )4

 يكي CheckedChangedبراي اين كار مي توانيد از رويداد    .  كند رييكرد، عدد نمايش داده شده در صفحه نيز تغ        

 را انتخـاب كـرده و در   radCountWordsدر قسمت طراحـي فـرم، كنتـرل      . از دكمه هاي راديويي استفاده كنيد     

 كليك كنيد تا رويدادهاي مربوط به ايـن كنتـرل نمـايش داده              Events بر روي آيكون     Propertiesپنجره  

در متـد   .  را انتخاب كرده و بر روي آن دو بار كليك كنيـد            CheckedChangedت رويدادها، رويداد    از ليس . شوند

  :ايجاد شده براي اين رويداد، كد زير را وارد كنيد

  
private  void  radCountWords_CheckedChanged( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Something chenged, so display the results 
 UpdateDisplay(); 
} 

  

  : نيز تكرار كنيدradCountCharsمراحل قبل را براي كنترل  )5

  
private  void  radCountChars_CheckedChanged( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Something chenged, so display the results 
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 UpdateDisplay(); 
} 

  

.  كليـك كنيـد    Wordsسپس بر روي دكمه راديـويي       .  را در قسمت مشخص شده وارد كنيد       برنامه را اجرا كرده و متني      )6

  ).8-6شكل (مشاهده مي كنيد كه متن نمايش داده شده در فرم تغيير كرده و تعداد كلمات را نمايش مي دهد 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  : را بررسي كنيمCountWordsوه عملكرد تابع قبل از اينكه به بررسي قسمتهاي مختلف برنامه بپردازيم، بهتر است كه نح

  
///  <summary> 
///  Counts the number of words in a block of text 
///  </summary> 
///  <param name="text"> The string containing the text to  
///  count words in </param> 
///  <returns> The number of words in the string </returns> 
private  int  CountWords( string  text) 
{ 
 // Is the text box empty 
 if  (txtWords.Text == String .Empty) 
  return  0; 
 
 // Split the words 
 string [] strWords = text.Split( ' ' ); 
             
 // Return the number of words 
 return  strWords.Length; 
} 
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  8-6شكل 

  

 بررسي مي كنـيم تـا   String از كالس Empty را با عضو TextBox مربوط به Textدر ابتداي تابع، مقدار خاصيت     

است، بنابراين اگـر  ) ""( برابر با رشته اي به طول صفر        String از كالس    Emptyعضو  . از وجود متن در آن مطمئن شويم      

در ايـن حالـت     .  وارد نشده است   TextBoxتوان فهميد كه متني داخل       برابر با اين عضو باشد مي        Textمقدار داخل خاصيت    

  .تابع مقدار صفر را برمي گرداند

اين .  يك رشته را دريافت مي كند و آن را به آرايه اي از رشته ها تبديل كرده و برمي گرداند                    String از كالس    Splitتابع  

 استفاده مي كنـد تـا   ه به عنوان جدا كنندان ورودي دريافت كرده و از كاراكتر ه  را به عنوا   اتابع يك كاراكتر و يا آرايه اي از كاراكتر ه         

 ‘( را به همراه كاراكتر فاصـله  TextBoxبراي مثال در اين برنامه رشته داخل . رشته وارد شده را به چند زير رشته تقسيم كند

. اصله از هم جدا شده اند تبديل كرده و نتيجه را برمي گرداند        تابع نيز رشته را به چند زير رشته كه به وسيله ف           . به تابع مي فرستيم   ) ‘

بعد از آن مي توانيم طول آرايه كه در حقيقت تعداد           . بنابراين آرايه اي كه اين تابع برمي گرداند حاوي كلمات رشته ورودي خواهد بود             

  .كلمات رشته اصلي است را برگردانيم

  

 وارد شده است، يعني تمام كلمات فقط بـا يـك   TextBox به صورت استاندارد در     در اين برنامه فرض كرده ايم كه رشته        :نكته

بنابراين اگر بين كلمات متني كه در برنامه وارد مي كنيد بيش از يك فاصله وجود داشته باشد،                 . كاراكتر فاصله از يكديگر جدا شده اند      

  .تعداد كلمات به صورت نادرست نمايش داده مي شود

  

 را به عنوان ورودي دريافت مي كنـد، بنـابراين اگـر    ا يك كاراكتر و يا آرايه اي از كاراكتر ه         Splitه گفتم تابع     همانطور ك  :نكته

 براي مشخص كردن رشته " عالمت #Cزيرا در . " " استفاده كنيد نه از ' 'بخواهيد كاراكتر فاصله را به تابع بفرستيد بايد از 

 به عنوان يك رشته بـا طـول يـك در نظـر     " "به عبارت ديگر، عبارت . ن كاراكتر براي مشخص كرد'به كار مي رود و عالمت 

  . به عنوان يك كاراكتر' 'گرفته مي شود و عبارت 

  

به عبارت ديگر اگـر در  . يكي از عادت هاي خوب برنامه نويسي در اين است كه فقط به مقدار مورد نياز در يك برنامه، كد نوشته شود    

براي مثـال در ايـن      . ه از يك كد دوبار استفاده كنيد، روشي را به كار ببريد كه آن كد را فقط يك بار بنويسيد                   موقعيتي مجبور شديد ك   



 ٢٢٧

 را نمـايش  ا را تغيير دهيد تا تعداد درست كلمات و يا كاراكتر هـ lblResultsبرنامه، در دو قسمت نياز داشتيد كه متن داخل      

 را در داخـل يـك متـد مجـزا           lblResults كد مربوط به تغيير متن داخل        بهترين روش براي اين كار در اين است كه        . دهد

بـه ايـن ترتيـب بـه راحتـي مـي توانيـد هنگـام نوشـتن كـد مربـوط بـه رويـدادهاي                          .  قرار دهيد  UpdateDisplayمانند  

TextChanged   و CheckedChaned      فقط متد قبلي را فراخواني كنيد تا متن داخل lblResults تصحيح 

 مي شود، بلكه هنگام ايجاد خطا       ر آن در آينده راحت ت     رتفاده از اين روش كد برنامه نه تنها كوتاهتر شده و نگهداري و تغيي             با اس . شود

  . صورت مي گيردردر برنامه تصحيح آن راحت ت

  
private  void  UpdateDisplay() 
{ 
 // Do we want to count words? 
 if  (radCountWords.Checked == true ) 
 { 
  // Update the results 
  lblResults.Text =  
   CountWords(txtWords.Text) + " words" ; 
 } 
 else 
 { 
  // Update the results 
  lblResults.Text =  
  CountCharacters(txtWords.Text) + " characters" ; 
 } 
} 

  

  :ايجاد برنامه هاي پيچيده تر

  

، عموما داراي بخشهايي ماننـد نـوار ابـزار و نـوار             ... و   TextBox و يا    Buttonترلهايي مانند   برنامه هاي عادي عالوه بر كن     

  . كار بسيار ساده اي است#Cايجاد اين قسمتها با استفاده از كنترلهاي موجود در ويژوال . وضعيت نيز هستند

براي مثال رنـگ مـتن را تغييـر    . برنامه را تغيير دهيمدر بخش بعد برنامه اي خواهيم نوشت كه به وسيله آن بتوانيم متن وارد شده در   

  .دهيم و يا آن را به حروف بزرگ و يا كوچك تبديل كنيم

  

  :برنامه ويرايشگر متن

  

.  را ويـرايش كـرد     TextBoxدر قسمت امتحان كنيد زير، برنامه اي خواهيم نوشت كه به وسيله آن بتوان متن وارد شده در يك                    

ر ابزار استفاده مي كنيم تا به وسيله آن رنگ متن را تغيير دهيم و يا آن را به حروف بزرگ و يا كوچك تبديل                در اين برنامه از يك نوا     

  .كنيم

همچنين در اين برنامه از يك نوار وضعيت نيز استفاده مي كنيم تا بتوانيم هنگامي كه بر روي يكي از كليدهاي نوار ابزار كليك شـد،                          

  .مايش دهيموضعيت برنامه را بر اساس آن ن

  .اولين مرحله در اين برنامه ايجاد يك پروژه جديد است



 ٢٢٨

  

  ايجاد برنامه ويرايشگر متن: امتحان كنيد

  

  . قرار دهيدText Editorيك پروژه ويندوزي جديد ايجاد كرده و نام آن را  )1

 تـوان فـرم هـا را از     براي يك فرم مناسب نيست، زيرا در برنامه به وسيله ي اين نـام نمـي      Form1در اغلب موارد نام      )2

 بـر روي نـام فـرم    Solution Explorer نام فرم اين برنامـه، در پنجـره   ربراي تغيي. يكديگر تشخيص داد

 نـام فـرم را بـه        9-6سـپس هماننـد شـكل       .  را انتخـاب كنيـد     Renameكليك راست كرده و از منوي باز شده گزينه          

TextEditor.csدهيدر تغيي . 

  

  
  9-6شكل 

 
 خاصـيت  Propertiesسـپس در پنجـره   . م در قسمت طراحي فرم كليك كنيد تـا انتخـاب شـود      حال بر روي فر    )3

Text آن را به Text Editor و خاصيت Size دهيدر تغيي460;600 فرم را به . 

  

  .در قسمت بعد به طراحي رابط كاربري برنامه خواهيم پرداخت

  

  :ايجاد نوار ابزار

  

 هستند، هماننـد نـوار ابـزار موجـود در     Button است كه اغلب آنها      اموعه اي از كنترل ه    همانطور كه مي دانيد يك نوار ابزار مج       

 هاي مورد نياز را نيـز       Buttonدر بخش امتحان كنيد بعد، يك نوار ابزار براي برنامه ايجاد كرده و              . 2005محيط ويژوال استوديو    

  .به آن اضافه خواهيم كرد

  

  اضافه كردن نوار ابزار: امتحان كنيد

  



 ٢٢٩

 را انتخاب كرده و بـه وسـيله مـاوس آن را بـر               ToolStripبا استفاده از قسمت جعبه ابزار ويژوال استوديو، كنترل           )1

  . اين كنترل به صورت اتوماتيك در باالي فرم قرار خواهد گرفت. روي فرم قرار دهيد

 Items Collectionبراي اين كه بتوانيم تعدادي كنترل را بـه نـوار ابـزار اضـافه كنـيم، بايـد از پنجـره         )2

Editor  براي نمايش اين پنجره بر روي نوار ابزار در باالي فرم كليك راست كنيد و از منوي باز شـده                    .  استفاده كنيم

 . را انتخاب كنيد…Edit Itemsگزينه 

اي دكمـه هـ  .  به نوار ابزار اضافه كنـيم تـا در برنامـه از آنهـا اسـتفاده كنـيم                 Buttonدر اين مرحله بايد شش كنترل        )3

Clear ،Red ،Blue ،LowerCase ،UpperCase و دكمه About. 

 مي توانيد كنترلهاي مورد نيـاز خـود را بـه نـوار     Items Collection Editorبا استفاده از پنجره ي  )4

 اي كه در گوشه باالي سـمت چـپ صـفحه قـرار دارد     ComboBoxبراي انتخاب نوع كنترل بايد از     . ابزار اضافه كنيد  

 كليك كنيد تا يك كنتـرل       Add را انتخاب كرده و بر روي دكمه         Buttonاز ليست اين قسمت گزينه      . داستفاده كني 

Button به اين ترتيب ليستي از خاصيتهاي مربوط به اين كنترل را، همانند خاصيتهاي موجـود در  .  به فرم اضافه شود

ن قسمت اضـافه مـي كنـيم بايـد نـام و      براي تمام كنترلهايي كه در اي  .  مشاهده خواهيد كرد   Propertiesپنجره  

نحوه نمايش آنها را تغيير دهيد، يك آيكون مناسب براي آنها انتخاب كنيد، مـتن داخـل آنهـا را پـاك كنيـد و يـك مـتن            

 بــه 10-6 جديــد را هماننــد شــكل Button كنتــرل Nameخاصــيت . راهنمــاي مناســب بــراي آنهــا قــرار دهيــد

tbrClearي پاك كردن متن وارد شده در داخل ويرايشگر به كار مي روداين كنترل برا.  تغيير دهيد. 

  

  
  10-6شكل 

  

  . تغيير دهيدImage آن را نيز به DisplayStyleخاصيت  )5

 روبروي آن كليك    … را انتخاب كرده و بر روي عالمت         Imageدر ليست خاصيتهاي موجود براي اين كنترل، خاصيت          )6

در .  كليك كنيدImportدر اين پنجره بر روي دكمه فرمان .  باز شودSelect Resourceكنيد تا پنجره 

اگر برنامه ويـژوال اسـتوديو را در        . ( را انتخاب كنيد   document.ico به آدرس زير برويد و فايل        Openپنجره  

 )فولدر ديگري نصب كرده ايد به جاي اين آدرس از آدرسي كه ويژوال استوديو در آن قرار دارد استفاده كنيد
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C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8 \Common7 \ 
VS2005ImageLibrary\icons\WinXP 

 Items كليـك كنيـد تـا بـه قـسمت      Select Resource در پنجـره  OKسـپس بـر روي دكمـه    

Collection Editorبازگرديد .  

.  قــرار دهيــدNew را برابــر بــا ToolTipText و خاصــيت none را بــه ImageScalingخاصــيت  )7

  . اول ايجاد شده استButtonبه اين ترتيب كنترل .  را نيز پاك كنيدTextين مقدار وارد شده براي خاصيت همچن

 و Clearاما ابتدا بايد يك خط جـدا كننـده بـين دكمـه     .  استRedدكمه ي بعدي كه اضافه خواهيم كرد، دكمه ي   )8

 از ليست جعبه تركيبـي،  Item Collection Editorبراي اين كار در پنجره .  قرار دهيدRedدكمه 

نيـازي نيـست كـه خاصـيتهاي ايـن      .  كليك كنيدAdd را انتخاب كنيد و سپس بر روي كليد        Seperatorگزينه  

 . دهيد و مي توانيد تمام خاصيتهاي پيش فرض آن را قبول كنيدركنترل را تغيي

از . ه فرمان را برابر با مقادير زير قرار دهيـد  را براي ايجاد دكمه فرمان دوم تكرار كنيد و خاصيتهاي اين دكم      7 تا   4مراحل   )9

براي اضافه كردن دكمه فرمـان قبـل از اينكـه بـر        . اين دكمه فرمان براي تغيير رنگ متن به رنگ قرمز استفاده مي كنيم            

 : در جعبه تركيبي انتخاب شده باشدButton كليك كنيد، توجه داشته باشيد كه گزينه Addروي دكمه 

 
 . وارد كنيدtbrRedرابر با  را بNameخاصيت  �

 . قرار دهيدImage را برابر با DisplayStyleخاصيت  �

 از آدرس Imageبراي خاصيت  �
\VS2005ImageLibrary\icons\Misc\servicestopped.i

coاستفاده كنيد . 

 . قرار دهيدNone را برابر با ImageScalingخاصيت  �

 . را پاك كنيدTextمقدار موجود در خاصيت  �

 . قرار دهيدRed را برابر با ToolTipTextخاصيت  �

  

  : تكرار كنيد و در اين مرحله از خاصيتهاي زير استفاده كنيدBlue را براي اضافه كردن دكمه فرمان 7 تا 4مراحل  )10
 

 . وارد كنيدtbrBlue را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدImage را برابر با DisplayStyleخاصيت  �

رس  از آدImageبراي خاصيت  �

\VS2005ImageLibrary\icons\Misc\services.ico استفاده 

 .كنيد

 . قرار دهيدNone را برابر با ImageScalingخاصيت  �

 . را پاك كنيدTextمقدار موجود در خاصيت  �

 . قرار دهيدBlue را برابر با ToolTipTextخاصيت  �

  

در جعبـه تركيبـي   .  قـرار دهـيم  هكنند نيز يك خط جدا UpperCase و   Blueدر اين مرحله بايد بين دكمه هاي         )11

 را انتخاب كرده و بر روي دكمه Seperator گزينه Items Collection Editorصفحه ي 

Addدر اين قسمت نيز نيازي نيست خاصيتي از اين كنترل را تغيير دهيد.  كليك كنيد.  

بـراي ايـن كـار      . بزرگ تبديل كند   جديدي اضافه كنيم تا متن داخل ويرايشگر را به حروف            Buttonحال بايد كنترل     )12

 : تكرار كنيد و در اين مرحله از خاصيتهاي زير استفاده كنيدUpperCase را براي ايجاد دكمه  فرمان 7 تا 4مراحل 
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 . وارد كنيدtbrUpperCase را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدImage را برابر با DisplayStyleخاصيت  �

 از آدرس Imageبراي خاصيت  �

\VS2005ImageLibrary\icons\WinXP\fonFile.ico استفاده 

 .كنيد

 . قرار دهيدNone را برابر با ImageScalingخاصيت  �

 . را پاك كنيدTextمقدار موجود در خاصيت  �

 . قرار دهيدUpper Case را برابر با ToolTipTextخاصيت  �

  

بتوانيم متن را به حروف كوچك تبـديل   ايجاد كنيد تا به وسيله آن      Lowercase ديگري براي    Buttonكنترل   )13

  :براي اين كنترل از خاصيتهاي زير استفاده كنيد. كنيم
 

 . وارد كنيدtbrLowerCase را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدImage را برابر با DisplayStyleخاصيت  �

 از آدرس Imageبراي خاصيت  �

\VS2005ImageLibrary\icons\WinXP\fonfont.icoه  استفاد

 .كنيد

 . قرار دهيدNone را برابر با ImageScalingخاصيت  �

 . را پاك كنيدTextمقدار موجود در خاصيت  �

 . قرار دهيدLower Case را برابر با ToolTipTextخاصيت  �

  

 جـدا كننـده   Add و كليـك كـردن بـر روي دكمـه       Seperatorبا تغيير گزينه انتخاب شده در جعبه تركيبي بـه            )14

  . قرار دهيدAbout و LowerCaseي ديگري بين دكمه ها

 را بـراي ايجـاد يـك    7 تا 4براي اين كار مراحل .  برنامه اضافه كنيمAboutدر اين مرحله بايد دكمه اي براي قسمت     )15

 :دكمه فرمان جديد تكرار كنيد و اين بار از خاصيتهاي زير استفاده كنيد

 
 . وارد كنيدtbrHelpAbout را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدImage را برابر با DisplayStyleخاصيت  �

 از آدرس Imageبراي خاصيت  �

\VS2005ImageLibrary\icons\WinXP\help.icoاستفاده كنيد . 

 . قرار دهيدNone را برابر با ImageScalingخاصيت  �

 . را پاك كنيدTextمقدار موجود در خاصيت  �

 . قرار دهيدAbout را برابر با ToolTipTextخاصيت  �

  

 كليك كنيد تا پنجـره بـسته شـود و بـه     OK بر روي دكمه Items Collection Editorدر پنجره  )16

  .قسمت طراحي فرم برگرديد

 . در نوار ابزار ويژوال استوديو، تغييرات ايجاد شده در برنامه را ذخيره كنيدSave Allبا كليك كردن بر روي دكمه  )17

  



 ٢٣٢

  چگونه كار مي كند؟

  

در ايـن  . ه در فرم قرار داده شود به صورت اتوماتيك به يكي از كناره هاي فرم متصل مي شود            هنگامي ك  ToolStripكنترل  

  .برنامه، اين كنترل به باالي فرم متصل شده است

 اي كه به برنامه اضافه شده اند، هر يك همانند كنترلهاي معمولي كه بـر روي فـرم قـرار           ه و سه جدا كنند    Buttonشش كنترل   

 مشاهده كنيـد و  Propertiesتخاب شدن هستند و مي توانيد با انتخاب آنها، خصوصيات آنها را در قسمت  مي گيرند، قابل ان   

در قسمتهاي بعدي مشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي توانيم بـه رويـدادهاي              .  دسترسي داشته باشيد   انيز به رويدادهاي اين كنترل ه     

  . همانند رويداد كليك پاسخ دهيمااين كنترل ه

اما در بيشتر . ترل در نوار ابزار مي تواند فقط داراي عكس باشد، فقط داراي نوشته باشد و يا داراي هم عكس و هم نوشته باشد          يك كن 

 را ا ايـن كنتـرل هـ   DisplayStyleبه همين علت خاصـيت  . برنامه ها دكمه هاي روي نوار ابزار فقط داراي عكس هستند   

همچنين براي اينكـه انـدازه عكـسهاي        . عكس براي هر دكمه فرمان نمايش داده شود        قرار مي دهيم تا فقط يك        Imageبرابر با   

 آنهـا را   ImageScaling تغيير نكند و تمام عكسها در اندازه اوليه خود باقي بماننـد، خاصـيت                امشخص شده براي كنترل ه    

  . قرار مي دهيمNoneبرابر با 

 كه يك راهنماي مختصر براي كنترلهاي موجود در نوار ابـزار      اين امكان را مي دهد     #C به ويژوال    ToolTipTextخاصيت  

به اين ترتيب هنگامي كه اشاره گر ماوس براي مدت كوتاهي بر روي اين كنترل ماند، پنجره كوچكي باز مي شود و مـتن          . ايجاد كند 

  .نوشته شده در اين خاصيت را به عنوان راهنما به كاربر نمايش مي دهد

  .  شده باشد11-6زار شما بايد مشابه شكل در اين مرحله نوار اب

  

  
  11-6شكل 

  

  :ايجاد نوار وضعيت

  

همانطور كه در برنامه هاي ويندوزي ديگر مشاهده كرده ايد، يك نوار وضعيت، پنل كوچكي است كه در پاين صفحه قرار مي گيرد و              

  .نوار وضعيت در يك برنامه را بررسي خواهيم كرددر بخش امتحان كنيد بعد، نحوه ايجاد . وضعيت كنوني برنامه را مشخص مي كند

  

  ايجاد يك نوار وضعيت: امتحان كنيد

  

مشاهده خواهيد كرد كـه  .  را در فرم قرار دهيدStatusStripبا استفاده از جعبه ابزار ويژوال استوديو، يك كنترل           )1

خاصـيت  . دازه طـول صـفحه خواهـد شـد        اين كنترل به طور اتوماتيك در قسمت پاين فرم قرار گرفته و طول آن نيز به ان                

RenderMode اين كنترل را به Systemدهيد تا كنترل به صورت مسطح درآيدر تغيي .  

 اضافه كنيد تـا بتوانيـد مـتن         StatusStripدر اين مرحله بايد يك كنترل ليبل را به ليست كنترلهاي موجود در               )2

روي نوار وضعيت اضافه شده به فـرم كليـك راسـت كـرده و از     براي اين كار بر .  را در آن نمايش دهيد    نهاي مورد نظرتا  

 Items Collection Editor را انتخاب كنيد تا پنجره …Edit Itemsمنوي باز شده گزينه 
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در .  براي كنترل نوار ابزار استItems Collection Editorاين پنجره نيز مشابه پنجره ي . باز شود

 Add را انتخـاب كنيـد و سـپس بـر روي دكمـه ي      StatusLabelه  جعبه تركيبي سمت چپ اين پنجره، گزين      

 .كليك كنيد

 :خاصيت هاي كنترل ليبل اضافه شده به نوار وضعيت را برابر با مقادير زير قرار دهيد )3

  

 . قرار دهيدsspStatus آن را برابر با Nameخاصيت  �

 . دهيدر تغييText آن را به DisplayStyleخاصيت  �

 . دهيدر تغييReady آن را به Textخاصيت  �

  

  .  كليك كنيدItems Collection Editor در پنجره OKبر روي دكمه  )4

 :به قسمت ويرايشگر كد برويد و كد زير را در به كالس برنامه اضافه كنيد )5

  
// Get or set the text on the status bar 
public  string  StatusText 
{ 
 get 
 { 
  return  sspStatus.Text; 
 } 
 set 
 { 
  sspStatus.Text = value ; 
 } 
} 

  

بنابراين بهتر است مروري بـر قـسمتهاي   . در اين مرحله نيازي نيست كه برنامه را اجرا كنيد، زيرا هنوز كد اصلي آن را وارد نكرده ايم               

  .قبلي داشته باشيم

  

  چگونه كار مي كند؟

  

يكي از مواردي كه همواره در نسخه هاي قبلي باعث          . فرم دارد  كردن طراحي    ر ويژگيهاي زيادي براي راحت ت     2005ويژوال استوديو   

براي مثال برنامه نويس فرم را بـراي  .  اندازه فرم توسط كاربر بودر هنگام تغييادردسر برنامه نويسان مي شد، تنظيم اندازه ي كنترل ه    

.  و يا هر اندازه ديگـري تغييـر مـي داد   800*700ه اما هنگام اجراي برنامه، كاربر اندازه ي فرم را ب  .  طراحي مي كرد   600*400اندازه  

  .  به طور نامرتب بر روي فرم قرار مي گرفتندابه اين ترتيب تمام كنترل ه

بــه صــورت پــيش فــرض كنتــرل .  مــي تواننــد بــه يكــي از لبــه هــاي فــرم متــصل شــوندا، كنتــرل هــ2005در ويــژوال اســتوديو 

StatusStrip      ين خاصيت قابل تغيير است و مي توانيد در صـورت لـزوم بـا اسـتفاده از        البته ا .  به پاين فرم متصل مي شود
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به اين ترتيب هنگامي كه اندازه فرم تغيير كند، چه در زمان طراحي و چـه در زمـان اجـرا، نـوار                       . 1 دهيد ر آن را تغيي   Dockخاصيت  

  .موقعيت خود را با اندازه جديد فرم تنظيم خواهد كرد) StatusStripكنترل (وضعيت 

 ايجاد كرده ام و وظيفـه ي تنظـيم كـردن مـتن         StatusTextمكن است بپرسيد كه چرا در اين برنامه يك خاصيت به نام             م

فرض كنيم در آينده افـرادي بخواهنـد از برنامـه ي    .  برنامه است2خوب اين مورد به علت تجرد. داخل نوار وضعيت را به آن سپرده ام    

حال ممكن است ايـن افـراد در قـسمتي از           . نوان يكي از فرمهاي برنامه ي خود استفاده كنند        ويرايشگر متني كه شما نوشته ايد، به ع       

اگر در برنامه از يك خاصيت براي تغيير و يا دسترسي به متن نـوار               . برنامه بخواهند كه متن داخل نوار وضعيت اين فرم را تغيير دهند           

 ما، از چه نوار ابزاري در ويرايشگر متن خود استفاده مـي كنـيم و يـا بـدون              وضعيت استفاده كنيم، آن افراد در آينده صرفنظر از اينكه         

توجه به اينكه آن نوار ابزار به چه صورت متن را نمايش مي دهد، مي توانند با استفاده از اين خاصيت متن داخـل نـوار ابـزار را تغييـر              

  . دهند

 به اين   publicدر حقيقت عبارت    . ه همين مورد برمي گردد     تعريف كرده ام نيز ب     publicدليل اينكه اين خاصيت را از نوع        

. معني است كه كدهاي ديگري كه در خارج از اين فايل هستند، مي توانند به اين خاصيت دسترسي داشته باشند و از آن استفاده كنند                

 13 تـا    9در فصول   . تعريف كنيد  privateاگر نخواهيد برنامه هاي ديگر اين خاصيت را تغيير دهند، بايد اين خاصيت را از نوع                 

  .بيشتر با اين مفاهيم آشنا خواهيم شد

 و برخي ديگـر بـه   private به صورت   ادر قسمتهاي بعدي اين برنامه، مشاهده خواهيد كرد كه بعضي از متدها و يا خاصيت ه               

ان ديگـر نيـز قابـل اسـتفاده     به اين ترتيب متوجه مي شويد كه كداميك به وسيله برنامه نويـس       .  تعريف شده اند   publicصورت  

  .هستند و كداميك نمي توانند توسط آنان مورد استفاده قرار بگيرند

  

  :ايجاد قسمت ويرايش متن

  

هـر  . اي را در فرم قرار مي دهيم كه كاربر بتواند متن مـورد نظـر خـود را در آن وارد كنـد             TextBoxدر بخش امتحان كنيد بعد،      

ايـن  .  اسـت False است كه به صورت پـيش فـرض برابـر بـا     Multilineم   داراي خاصيتي به نا    TextBoxكنترل  

اگر مقدار اين خاصيت را برابر بـا     . خاصيت مشخص مي كند كه آيا كنترل مي تواند بيش از يك خط متن را در خود جاي دهد يا خير                    

true        قرار دهيد، مي توانيد اندازه ي TextBox         د و كنترل نيز مي تواند هر چند خط          را به هر اندازه اي كه بخواهيد تغيير دهي

  . متن كه در آن وارد شود را نمايش دهد

  

  ايجاد قسمت ويرايش متن: امتحان كنيد

  

 بـر روي فـرم     TextBoxبه قسمت مربوط به طراحي فرم برويد و با استفاده از جعبه ابزار ويژوال استوديو يك كنترل                   )1

  . قرار دهيد

 :زير تنظيم كنيدخاصيتهاي كنترل را مطابق با مقادير  )2

  

 . قرار دهيدtxtEdit آن را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدFill آن را برابر با Dockخاصيت  �

                     
 است كه فاصله يك كنترل را با بعضي از لبه هاي فرم به اندازه مشخصي نگـه مـي       Anchor، خاصيت   Dockاصيتهاي پر كاربرد همانند     يكي ديگر از خ    1

  .براي اطالعات بيشتر در مورد اين خاصيت به راهنماي ويژوال استوديو مراجعه كنيد. دارد
2 Abstraction 
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 . قرار دهيدTrue را برابر با MultiLineخاصيت  �

  . قرار دهيدVertical را برابر با ScrollBarsخاصيت  �
 

  .  باشد12-6بعد از اين موارد فرم برنامه شما بايد مشابه شكل 

  

  :پاك كردن بخش ويرايشگر متن

  

 ايجاد خواهيد كـرد كـه بـه وسـيله آن بتوانيـد مـتن مـوارد شـده در                     EditTextدر بخش امتحان كنيد بعدي، خاصيتي به نام         

TextBox   به اين ترتيب پاك كردن متن داخل .  را دريافت كرده و يا آن را تغيير دهيدTextBox    ،بسيار سـاده خواهـد بـود 

  . قرار دهيدString.Emptyن خاصيت را برابر با يك رشته خالي مانند كافي است كه اي

  

  پاك كردن متن داخل ويرايشگر: امتحان كنيد

  

  
  12-6شكل 

  

  

  :به قسمت ويرايشگر كد برنامه برويد و كد زير را در آن وارد كنيد )1
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// Gets or sets the text that you are editing 
public  string  EditText 
{ 
 get 
 { 
  return  txtEdit.Text; 
 } 
 set 
 { 
  txtEdit.Text = value ; 
 } 
} 

  

همانند قسمت قبل، با تعريف يك خاصيت براي تنظيم متن داخل ويرايشگر به برنامه نويسان ديگري كه بخواهند از ايـن                 

د، از اين خاصيت استفاده كـرده  برنامه استفاده كنند اجازه مي دهيم صرفنظر از اينكه چگونه متن داخل برنامه تغيير مي كن           

ايـن نكتـه بيـشتر در طراحـي كالسـها،      . البته اين نكته در برنامه هاي ويندوزي كاربرد كمتـري دارد   . و متن را تغيير دهند    

. Button و يا كامپوننت ها به كار مي رود، همانند كنترل هايي كه هم اكنون از آن استفاده مي كنيد ماننـد           اكنترل ه 

  . ي با اين موارد بيشتر آشنا خواهيد شددر فصول بعد

براي اين كار كد زير را به . حال مي توانيد متدي ايجاد كنيد كه با استفاده از اين خاصيت، متن داخل ويرايشگر را پاك كند  )2

  :برنامه اضافه كنيد

  
// Clears the txtEdit control 
public  void  ClearEditBox() 
{ 
 // Set the EditText property 
 EditText = String .Empty; 
 // Reset the font color 
 txtEdit.ForeColor = Color .Black; 
 // Set the status bar text 
 StatusText = "Text box cleared!" ; 
} 

  

ـ          .  را در فرم انتخاب كنيد     TextBoxبه قسمت طراحي فرم برگرديد و كنترل         )3 د با دو بار كليك بر روي اين كنتـرل، مت

  : را ايجاد كرده و كد زير را در آن وارد كنيدTextChangedمربوط به رويداد 

  
private  void  txtEdit_TextChanged( object  sender, EventArgs  
e) 
{ 
 // Reset the status bar text 
 StatusText = "Ready" ; 
} 
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  چگونه كار مي كند؟

  

در بخش بعدي مشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي توان با استفاده .  استTextBoxاولين كاري كه بايد انجام دهيد، پاك كردن       

  . را پاك كردTextBox در نوار ابزار، متن داخل ClearEditBoxاز 

 از Empty را برابر با يك رشته خـالي ماننـد عـضو            EditTextتنها كاري كه اين متد انجام مي دهد اين است كه خاصيت             

اين خاصيت .  را برابر با رنگ سياه قرار مي دهدTextBox از  ForeColor خاصيت   سپس.  قرار دهد  Stringكالس  

 را در نوار ابـزار مـي   Text box clearedدر انتها نيز عبارت .  را مشخص مي كندTextBoxرنگ متن موجود در 

  .نويسد تا مشخص كند كه متن داخل ويرايشگر پاك شده است

  
// Clears the txtEdit control 
public  void  ClearEditBox() 
{ 
 // Set the EditText property 
 EditText = String .Empty; 
 // Reset the font color 
 txtEdit.ForeColor = Color .Black; 
 // Set the status bar text 
 StatusText = "Text box cleared!" ; 
} 

  

شود تا برنامه نويساني كه بخواهنـد از ايـن برنامـه اسـتفاده كننـد،       باعث مي    EditTextهمانطور كه گفتم استفاده از خاصيت       

  . بتوانند بدون توجه به اينكه شما چگونه متن داخل برنامه را تغيير مي دهيد اين كار را انجام دهند

  
// Gets or sets the text that you are editing 
public  string  EditText 
{ 
 get 
 { 
  return  txtEdit.Text; 
 } 
 set 
 { 
  txtEdit.Text = value ; 
 } 
} 

  

  :پاسخ به رويدادهاي نوار ابزار

  

در فـصل  . در بخش امتحان كنيد بعد، نوشتن كدهاي مربوط به رويداد كليك دكمه هاي موجود در نوار ابـزار را شـروع خـواهيم كـرد           

ه در بيشتر برنامه ها دكمه هاي موجود در نوار ابزار همان هشتم هنگامي كه با ايجاد منو در برنامه ها آشنا شديد، متوجه خواهيد شد ك 
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 در  New در نوار ابـزار معـادل عملكـرد گزينـه            Newبراي مثال عملكرد دكمه     .  انجام مي دهند   اكاري را انجام مي دهند كه منو ه       

  . يكسان استفاده كنيدبه اين ترتيب خواهيد توانست براي هر دوي اين موارد از فراخواني متدهاي.  خواهد بودFileمنوي 

  

  پاسخ دادن به رويداد كليك دكمه هاي فرمان موجود در نوار ابزار: امتحان كنيد

  

) اولين دكمه فرمان در نوار ابـزار  (tbrClearبه قسمت طراحي فرم برويد و در نوار ابزار باالي فرم، بر روي دكمه ي       )1

سپس كد مشخص شده در زير را به ايـن متـد   . رل ايجاد شود اين كنتClickدو بار كليك كنيد تا رويداد مربوط به متد     

  :اضافه كنيد

  
private  void  tbrClear_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Clear the edit box 
 ClearEditBox(); 
} 

  

 اين مورد   را به رنگ قرمز درآورد و      TextBox دوم بايد زيربرنامه اي بنويسيد كه متن داخل          Buttonبراي كنترل    )2

 :بنابراين متد زير را در بخش ويرايشگر كد وارد كنيد. را در نوار وضعيت نيز اعالم كند

  
public  void  RedText() 
{ 
 // Make the text red 
 txtEdit.ForeColor = Color .Red; 
 
 // Update the status bar text 
 StatusText = "The text is red" ; 
} 
 

.  را در نوار ابزار انتخاب كرده و بر روي آن دو بـار كليـك كنيـد       tbrRed فرم برگشته، دكمه ي      حال به قسمت طراحي    )3

 : اين كنترل، كد زير را بنويسيدClickسپس در متد ايجاد شده براي رويداد 

  
private  void  tbrRed_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Make the text red 
 RedText(); 
} 

  

مـشاهده  .  در نوار ابزار كليك كنيد     Redسپس بر روي دكمه     .  وارد كنيد  TextBoxرا اجرا كرده و متني را در        برنامه  

اگر بعد از آن متن، متني را بـه برنامـه اضـافه             .  به رنگ قرمز درمي آيد     13-6خواهيد كرد كه متن وارد شده همانند شكل         

  .كنيد، رنگ آن نيز قرمز خواهد بود
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  13-6شكل 

  

مشاهده خواهيد كرد كه متن وارد شده از برنامه پاك مي شود و رنـگ مـتن     .  كليك كنيد  Clearر روي دكمه ي     حال ب  )4

  .به اين ترتيب اگر متني را در برنامه وارد كنيد رنگ آن سياه خواهد بود. نيز به حالت اوليه بازمي گردد

ه اين قسمت اضافه كنيد تا زيربرنامه اي ايجاد شود كه كد زير را ب   . برنامه را متوقف كنيد و به قسمت ويرايشگر كد برگرديد          )5

 : دهدررنگ متن را به آبي تغيي

  
public  void  BlueText() 
{ 
 // Make the text blue 
 txtEdit.ForeColor = Color .Blue; 
 
 // Update the status bar text 
 StatusText = "The text is blue" ; 
} 

  

 را از نوار ابزار انتخاب كرده و بر روي آن دو بـار كليـك كنيـد تـا رويـداد                      tbrBlue در قسمت طراحي فرم، دكمه ي      )6

  :كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد. كليك آن ايجاد شود

  
private  void  tbrBlue_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
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    // Make the text blue 
    BlueText(); 
} 

  

براي اين كار كد زير را به برنامه اضافه . رنامه اي نياز داريم كه متن داخل برنامه را به حروف بزرگ تبديل كند       حال به زير ب    )7

  :كنيد

  
public  void  UppercaseText() 
{ 
    // Make the text uppercase 
    EditText = EditText.ToUpper(); 
 
    // Update the status bar text 
    StatusText = "The text is all uppercase" ; 
} 

  

 در نوار ابزار دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويـداد              tbrUpperCaseدر قسمت طراحي فرم، بر روي دكمه ي          )8

  :سپس كد زير را در آن متد وارد كنيد. كليك آن ايجاد شود

  
private  void  tbrUpperCase_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Make the text uppercase 
    UppercaseText(); 
} 

  

  :براي تغيير متن برنامه به حروف كوچك نيز به متد زير نياز داريم )9

  
public  void  LowercaseText() 
{ 
    // Make the text lowercase 
    EditText = EditText.ToLower(); 
 
    // Update the status bar text 
    StatusText = "The text is all lowercase" ; 
} 

  

  : را ايجاد كرده و كد زير را در آن وارد كنيدtbrLowerCaseمتد مربوط به رويداد كليك دكمه ي  )10

  
private  void  tbrLowerCase_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Make the text lowercase 
    LowercaseText(); 
} 
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سـپس بـر روي دكمـه ي    . جرا كرده و متني را در آن وارد كنيـد كـه تركيبـي از حـروف كوچـك و بـزرگ باشـد          برنامه را ا   )11

Upper Caseبه حـروف بـزرگ تبـديل مـي     14-6مشاهده مي كنيد كه متن وارد شده همانند شكل .  كليك كنيد 

كليـك  . ديل مي شـود  كليك كنيد، متن به حروف كوچك تبLower Caseبه همين ترتيب اگر بر روي دكمه . شود

در انتهـا مـي توانيـد بـر روي دكمـه            .  نيز باعث تغيير رنگ برنامـه مـي شـود          Blue و   Redكردن بر روي دكمه هاي      

Clearكليك كنيد تا متن موجود در برنامه پاك شده و برنامه به حالت اول برگردد .  
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  چگونه كار مي كند؟

  

 يـك كنتـرل     Clickدر برنامـه هـاي قبلـي چگـونگي ايجـاد متـدي بـراي رويـداد                  . بـود اين بخش از امتحان كنيد بسيار ساده        

Button        را مشاهده كرده بوديد، ايجاد رويداد Click    براي كنترلهاي Button   موجود در نوار ابزار نيز كامالً مشابه موارد 

 اضافه كردن كدي بـود كـه زيربرنامـه           و Clear براي دكمه ي     Clickاولين كاري كه انجام داديم، ايجاد رويداد        . قبلي است 

ClearEditBoxرا فراخواني كند :  

  
private  void  tbrClear_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Clear the edit box 
 ClearEditBox(); 
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} 
  

 را در نوار وضـعيت نيـز اعـالم          رتغيي دهد و اين     ردر مرحله بعد، زيربرنامه اي نوشتيم كه رنگ متن وارد شده در برنامه را به قرمز تغيي                

براي تعيين رنگ مورد نظر    .  استفاده كنيم  ForeColor بايد از خاصيت     TextBoxبراي تغيير رنگ متن وارد شده در        . كند

 به رنگ قرمز باقي مي ماند تا آن را مجدداً تغييـر  ForeColorخاصيت  .  استفاده كنيم  Colorنيز مي توانيم از شمارنده ي       

كليـك كـردن بـر روي       .  كليك نكنيم، رنگ متن برنامه به صورت قرمز خواهد بود          Clearنابراين تا بر روي دكمه فرمان       ب. دهيم

  :به رنگ سياه نمايش داده شود.  باعث مي شود متني كه از آن به بعد در برنامه وارد مي شودClearدكمه 

  
public  void  RedText() 
{ 
 // Make the text red 
 txtEdit.ForeColor = Color .Red; 
 
 // Update the status bar text 
 StatusText = "The text is red" ; 
} 

  

هنگـامي كـه كـاربر    . بعد از اينكه رنگ متن موجود در برنامه را به قرمز تغيير داديم، اين تغيير در نوار وضعيت نيز نشان داده مي شود                    

 تغييـر  TextBoxزيرا در اين حالت مـتن داخـل        .  مي كند  ر تغيي Readyيز به   متني را در برنامه تايپ كند، متن نوار وضعيت ن         

اين رويداد نيز متن نوار وضـعيت  .  فراخواني مي شودTextBox مربوط به كنترل TextChangedكرده و بنابراين رويداد    

  . تغيير مي دهدReadyرا به 

 را فراخـواني  UppercaseTextند، برنامـه متـد    در نوار ابزار كليك كUpper Caseاگر كاربر بر روي دكمه فرمان 

  : را به حروف بزرگ تبديل مي كندEditText متن موجود در خاصيت ToUpperمي كند، اين متد نيز با استفاده از تابع 

  
    // Make the text uppercase 
    EditText = EditText.ToUpper(); 

  

 باعث مي شود كه متن موجـود در برنامـه بـه حـروف كوچـك      Lower Caseبه همين ترتيب كليك كردن بر روي دكمه ي 

  :تبديل شود

  
    // Make the text lowercase 
    EditText = EditText.ToLower(); 

  

تمامي اين زيربرنامه ها به وسيله رويداد كليك مربوط به دكمه ي مربوط به خودشان در نوار ابزار فراخواني مي شوند و بعـد از اينكـه                         

 مي دهند كه نشان دهنده ي تغييـر ايجـاد   رتغيير مورد نظر را در متن ايجاد كردند، متن موجود در نوار وضعيت را نيز به گونه اي تغيي                 

  .شده در برنامه باشد

  

  :مفهوم فوكوس
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نامه ديگري مي رويـد  اگر هنگام اجراي برنامه دقت كنيد، مشاهده مي كنيد كه هنگامي كه برنامه شما در حال اجرا است و شما به بر                   

اين مـورد بـه ايـن دليـل       . و سپس به همين برنامه باز ميگرديد، تمام متن وارد شده در جعبه متني به صورت انتخاب شده در مي آيد                    

در اصطالح، هنگـامي كـه يـك كنتـرل در يـك برنامـه             .  قرار گرفته است   TextBox برنامه بر روي كنترل      1فوكوساست كه   

در ايـن شـكل دو      .  دقت كنيد  15-6براي مثال به شكل     . شود كه فوكوس بر روي آن كنترل قرار گرفته است         انتخاب شود، گفته مي     

.  به صورت انتخـاب شـده اسـت        اهمانطور كه مي بينيد در اين فرم يكي از كنترل ه          .  بر روي فرم قرار گرفته اند      Buttonكنترل  

د بود كه با ماوس بر روي دكمه ي انتخـاب شـده كليـك شـود و كـد                     فشار داده شود، همانند اين خواه      Enterبنابراين اگر كليد    

  . آن اجرا مي شودClickمربوط به رويداد 
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 در يك فرم قرار داشته باشند، هنگامي كه متني را در برنامه تايپ كنيد، متن در كنترلي نوشته مـي     TextBoxاگر چندين كنترل    

  . شود كه داراي فوكوس است

كه بين كنترل هاي موجود در يك فرم جا به جا شويد و كنترل ديگري را به صورت انتخاب شده در آوريد مي توانيد از كليد براي اين 

Tab    اگر كاربر كليد 15-6براي مثال در فرم نمايش داده شده در شكل          .  در برنامه استفاده كنيد Tab   را فشار دهد، دكمـه فرمـان 

"I do not"با فشار مجدد كليـد  . ر مي آيد به صورت انتخاب شده دTab     فوكـوس بـه دكمـه فرمـان "I Have 

Focus"برمي گردد .  

 فوكوس چگونه بين كنترلهاي موجود در فرم جا به جا شود به صورت اتفاقي انتخاب نمـي                  Tabاين كه در يك برنامه با فشار كليد         

 آن كنترل نسبت داده مي TabIndexددي به خاصيت هنگامي كه در طراحي فرم، كنترلي را بر روي فرم قرار مي دهيد ع    . شود

بنـابراين اگـر هنگـام اجـراي     . …براي اولين كنترل اين عدد صفر خواهد بود، براي كنترل دوم يك، براي كنترل سوم عدد دو و      . شود

البته هنگام طراحي .  شود بر روي فرم بين آنها جا به جا مي   ا را فشار دهيد، فوكوس به ترتيب قرار گرفتن كنترل ه          Tabبرنامه كليد   

 حركـت  ا دهيد تا فوكوس به شكلي كه تمايل داريد بـين كنتـرل هـ       ر را تغيي  TabIndexفرم مي توانيد عدد موجود در خاصيت        

  . كند

  

 است، اما هنگام اجراي برنامه اين كنترل نمي تواند داراي فوكوس           TabIndex با وجود اينكه كنترل ليبل داراي خاصيت         :نكته

  . منتقل مي شودButton و يا TextBoxنابراين فوكوس به كنترل بعدي مانند ب. باشد

  

 2005ويـژوال اسـتوديو     .  كار مشكلي اسـت    ا براي تنظيم تغيير فوكوس بين كنترل ه       TabIndexتغيير عدد موجود در خاصيت      

 را در View � Tab Orderگزينـه  . داراي ابزاري است كه به وسيله آن مي توان اين كار را بسيار راحت تر انجـام داد 

  . خواهد شد16-6محيط ويژوال استوديو انتخاب كنيد، به اين ترتيب فرم شما مشابه شكل 

اين اعداد به ترتيب قـرار  .  را نمايش مي دهندا نمايش داده مي شوند، ترتيب تغيير فوكوس بين كنترل هااعدادي كه در كنار كنترل ه   

 مشخص كنيد، بر روي اين اعداد به ترتيبـي كـه مـي          نبراي اينكه اين ترتيب را خودتا     . ه اند  بر روي فرم تنظيم شد     اگرفتن كنترل ه  

                     
1 Focus 
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ـ     .  كند كليـك كنيـد  رخواهيد فوكوس تغيي  View � Tab فوكـوس مجـددا گزينـه    ربعـد از مـشخص كـردن ترتيـب تغيي

Orderنترل ها حذف شوند را از نوار منوي ويژوال استوديو انتخاب كنيد تا اعداد نمايش داده شده از كنار ك.  

  

  :استفاده از چندين فرم در برنامه

  

يك پنجره معمولي، صفحه اصلي . پنجره هاي معمولي و كادرهاي محاوره اي: تمام برنامه هاي ويندوزي داراي دو نوع پنجره هستند        

 صفحه اصلي برنامـه را تـشكيل   ، كاربر از يك پنجره عادي كهWordبراي مثال در برنامه  . رابط كاربر را در برنامه نمايش مي دهد       

  .مي دهد براي وارد كردن و يا ويرايش متن استفاده مي كند
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اين نوع از پنجره    . هنگامي كه بخواهيد عمل خاصي را در برنامه انجام دهيد، يك كادر محاوره اي توسط برنامه نمايش داده مي شود                   

بـراي مثـال اگـر در برنامـه     . نمي دهند كه به صفحه اصلي برنامـه دسترسـي پيـدا كنـد    ها تا زماني كه بسته نشده اند به كاربر اجاره    

Word   گزينه Print                   را انتخاب كنيد، يك كادر محاوره اي نمايش داده مي شود و تا زماني كه با كليك كردن بـر روي دكمـه 

كادرهايي كه به اين صـورت در  . ر دهيد را تغييWord كادر را نبنديد، نخواهيد توانست متن داخل سند  Cancel و يا    OKهاي  

  . و يا فرمهاي مودال معروف هستند1يك برنامه نمايش داده مي شوند، به فرمهاي مقيد

                     
1 Modal Forms 
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در اين بخش بر روي . كادرهاي محاوره اي همانند كادر مربوط به چاپ و يا كادرهاي مشابه با آن، در فصل هفتم بررسي خواهند شد                   

  .نامه تمركز خواهيم كرد و در تمرين بعد، يك فرم ساده را به صورت مودال نمايش خواهيم داداضافه كردن فرمهاي عادي به بر

  

  :Aboutفرم 

  

در برنامـه  .  هستند كه نام برنامه و همچنين حقوق مولف آن را شرح مي دهـد Aboutبيشتر برنامه ها داراي يك كادر محاوره اي      

  .حال فرم مربوط به آن را ايجاد خواهيم كرد. زار قرار داديم براي اين قسمت در نوار ابButtonقبلي يك كنترل 

  

  Aboutاضافه كردن فرم : امتحان كنيد

  

براي اين كـار  .  استفاده كنيدSolution Explorerبراي اضافه كردن يك فرم به برنامه مي توانيد از پنجره  )1

 � Addوي بـاز شـده گزينـه     كليك راست كنيد و از منText Editorدر اين پنجره بر روي نام پروژه ي 

Windows Formsدر پنجـره  .  را انتخاب كنيدAdd New Item – Text Editor  هماننـد 

 نـام  Name را انتخـاب كـرده و سـپس در كـادر     About Box گزينه Templates در قسمت 17-6شكل 

About.csدر انتها بر روي دكمه .  را وارد كنيدAddاضافه شود كليك كنيد تا فرم جديد به برنامه .  
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 نمايش داده شود، مشاهده خواهيد كرد كه تمام قـسمتهايي كـه در         Aboutهنگامي كه قسمت طراحي فرم براي پنجره         )2

براي مثال فرم، داراي قـسمتهايي بـراي قـرار    .  معمولي وجود دارد، در اين فرم نيز قرار داده شده است         Aboutيك كادر   

  .است... نامه، اطالعات حقوق مولف و دادن نام برنامه، نسخه ي بر
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مشاهده خواهيد كرد كه تابع سازنده ي مربوط .  را انتخاب كنيدView Codeبر روي فرم كليك راست كنيد و گزينه  )3

به كالس اين فرم داراي چندين خط كد است كه هنگام نمايش داده شدن فرم، اطالعات برنامه را در كنترلهاي موجـود در                       

در ابتداي كدها توضيحاتي نوشته شده است تا به برنامه نويس اطالع دهد كه براي نمـايش درسـت                   . هندفرم نمايش مي د   

 برنامـه وارد  Assembly Information، بايد اطالعات برنامـه را در قـسمت   Aboutاطالعات در فرم 

 .كند

ه گزينـه   كليـك راسـت كـرده و از منـوي بـاز شـد      Solution Explorerبـر روي نـام پـروژه در پنجـره      )4

Properties    صـفحه ي    .  را انتخاب كنيـدApplication      از پنجـره  Properties     مربـوط بـه 

 كليـك كنيـد تـا    Assembly Informationدر اين صفحه بر روي دكمه ي . پروژه نمايش داده مي شود

ره اطالعات نوشته شده در كادرهاي موجود در اين پنج.  نمايش داده شودAssembly Informationكادر 

 .  كليك كنيد تا پنجره بسته شودOK دهيد و سپس بر روي دكمه ر تغيي18-6را همانند شكل 
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.  را نمايش دهد   Aboutبه زيربرنامه اي نياز داريد كه كادر        ) TextEditor.csفرم  (حال در فرم اصلي برنامه       )5

  :كرده و كد زير را در آن وارد كنيد را باز TextEditorبراي اين كار قسمت ويرايشگر كد مربوط به فرم 

  
public  void  ShowAboutBox() 
{ 
 // Display the About dialog box 
 About  objAbout = new About (); 
 objAbout.ShowDialog( this ); 
} 
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 About در نوار ابـزار، فـرم     Aboutدر انتها بايد كدي بنويسيد كه به وسيله ي آن هنگام كليك شدن بر روي دكمه                  )6

ــود  ــايش داده ش ــه      . نم ــوط ب ــرم مرب ــي ف ــسمت طراح ــار در ق ــن ك ــراي اي ــرل  TextEditorب ــر روي كنت  ب

tbrHelpAbout          سپس كد زيـر را در  .  در نوار ابزار دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود

  :اين متد وارد كنيد

  
private  void  tbrHelpAbout_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Display the about dialog box 
    ShowAboutBox(); 
} 

  

-6مشاهده مي كنيد كه كادري هماننـد شـكل   .  در نوار ابزار كليك كنيد     Aboutبرنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه ي           )7

  .  نمايش داده مي شود19
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  چگونه كار مي كند؟

  

. براي نمايش فرم ابتدا بايد يك شيئ از آن كالس ايجـاد كـرد  . كالس هم نام با فرم تشكيل شده است     هر فرم، از يك      #Cدر زبان   

 يـك شـيئ جديـد ايجـاد         About مشاهده مي كنيد، ابتدا از كالس مربوط به فرم           ShowAboutBoxهمانطور كه در متد     

. به صـورت مـودال در صـفحه نمـايش داده ايـم      از شيئ ايجاد شده، فرم را ShowDialogكرده ايم و سپس با استفاده از متد  

 About را به عنوان پارامتر به اين متد مي فرستيد، در حقيقت مشخص مي كنيد كه كادر محاوره اي thisهنگامي كه عبارت 
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 TextEditor است و تا زماني كه اين كادر بسته نشده است كاربر نمي توانـد بـه فـرم                    TextEditorمربوط به فرم    

  .ته باشددسترسي داش

  
public  void  ShowAboutBox() 
{ 
 // Display the About dialog box 
 About  objAbout = new About (); 
 objAbout.ShowDialog( this ); 
} 

  

 زيـر برنامـه نوشـته شـده را          tbrHelpAbout مربـوط بـه كنتـرل        Click بايد در رويـداد      Aboutبراي نمايش فرم    

  :فراخواني كنيم

  
private  void  tbrHelpAbout_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Display the about dialog box 
    ShowAboutBox(); 
} 

  

 ايكي از اين فرم هـ . در ويژوال استوديو فرمهاي از پيش طراحي شده زيادي وجود دارد كه باعث تسريع در طراحي برنامه ها مي شود              

 را در About است كه با اضافه كردن آن به برنامه مي توانيد كـادر        Aboutده كرديد، پنجره    همانطور كه در برنامه قبلي مشاه     

  .برنامه نمايش دهيد

 بخواهد در حافظه قرار بگيرد، تابع سازنده آن اجرا مي شود و اين تابع نيز بـه طـور اتوماتيـك حـاوي                      Aboutهنگامي كه صفحه    

  . ساس اطالعات برنامه تكميل مي كند را بر اAboutكدي است كه قسمتهاي مختلف فرم 

باشد، مانند برنامه هـايي كـه تـاكنون     ) EXE( يك برنامه چه توليد كننده ي يك فايل اجرايي           1همانطور كه در قسمتهاي قبل گفتم     

 ايجاد 13 و 12ايجاد كرده ايم و چه محتوي كالسها و توابعي براي استفاده در برنامه هاي ديگر باشد مانند برنامه هايي كه در فصول  

همچنـين ذكـر شـد كـه ايـن فايلهـا حـاوي        . خواهيم كرد، بعد از كامپايل در فايلهايي كه به اسمبلي معروف هستند ذخيره مي شـود             

حال اگر به كدهاي موجود در تابع سازنده اين . اطالعاتي هستند كه به اطالعات متا معروف است و شامل مشخصات اسمبلي مي شود

 در فــضاي نـــام  Assemblyد، متوجـــه مــي شـــويد كــه ايـــن كــدها بـــا اســتفاده از كـــالس     فــرم نگـــاهي بيندازيــ  

System.Reflection                        به اطالعـات متـاي اسـمبلي برنامـه دسترسـي پيـدا كـرده و مشخـصات الزم بـراي صـفحه 

About  سپس اين اطالعات را در قسمتهاي مناسب در صفحه .  را از آنها استخراج مي كنندAboutهمانطور . نمايش مي دهند 

  .  در ويژوال استوديو، مي توان به راحتي قسمتهاي مختلف برنامه را تكميل كرداكه مشاهده كرديد با استفاده از اين فرم ه

  

  :نتيجه

  

                     
  "#C و ارتباط آن با NET.چارچوب "رجوع كنيد به فصل دوم  1
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طبيعـت رويـداد   .  در برنامه و نيز كنترلهاي موجود در ويژوال اسـتوديو پـرداختيم  ادر اين فصل به معرفي ويژگيهاي پيشرفته تر فرم ه         

ــراي و ــان       گ ــه فرم ــرل دكم ــاربرد كنت ــر ك ــداد پ ــه روي ــا س ــرديم و ب ــي ك ــدوز را بررس  و Click ،MouseEnter(ين

MouseLeave (آشنا شديم .  

در ابتدا برنامه ساده اي ايجاد كرديد كه به شما اجازه مي داد متني را وارد كنيد و سپس برنامه تعداد كلمـات و يـا تعـداد كاراكترهـاي       

  .متن را نمايش مي داد

 توجه خود را بر روي برنامه ي پيچيده تري متمركز كرديم و برنامه اي طراحي كرديم كه به وسيله آن مي توانستيد رنگ و يـا                       سپس

در اين پروژه مشاهده كرديد كه چگونه مي توان با استفاده از نـوار ابـزار و نـوار وضـعيت،     . حالت حروف وارد شده در آن را تغيير دهيد     

همچنين فرم ديگري اضافه كرديم تا اطالعات مختصري از قبيل نام برنامه، نـسخه برنامـه و حقـوق            . فزايش داد قابليتهاي برنامه را ا   

  .مولف آن را نمايش دهد

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 .نوشتن كدي كه به رويدادهاي مختلف يك كنترل پاسخ دهد �

 .هر آن كنترل تغيير دهيدخاصيتهاي يك كنترل را براي تنظيم ظا �

 .  براي نمايش نوار ابزار و نوار وضعيت در برنامه استفاده كنيدStatusStrip و ToolStripاز كنترلهاي  �

 .در برنامه خود از بيش از يك فرم استفاده كنيد �

  

  :تمرين

  

  :1ن يتمر

  

متـدي بـراي رويـداد    . ي فـرم برنامـه قـرار دهيـد     يك برنامه ويندوزي ايجاد كنيد و به وسيله جعبـه ابـزار، دو دكمـه فرمـان بـر رو                   

MouseUp        همين كار را براي رويـداد  .  دكمه فرمان اول به وجود آوريد و در آن يك كادر پيغام نمايش دهيدLostFocus 

  .سپس برنامه را اجرا كنيد و مشاهده كنيد كه اين رويدادها چه هنگام رخ مي دهند. دكمه فرمان دوم تكرار كنيد

  :2ن يتمر

  

در قسمت پايين طراحـي فـرم بـر         .  يك برنامه ويندوزي ايجاد كنيد و يك نوار ابزار و يك نوار وضعيت بر روي فرم برنامه قرار دهيد                  

 را انتخاب كنيد تا دكمـه  Insert Standard Items كليك راست كرده و گزينه ToolStripروي كنترل 

 براي رويداد كليك هر كدام از اين دكمه هاي فرمان كدي را اضـافه كنيـد كـه بـا                    .هاي فرمان استاندارد نوار ابزار به آن اضافه شوند        

  .نمايش پيغامي در نوار وضعيت مشخص كند كدام دكمه فرمان فشار داده شده است
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  نمايش كادرهاي محاوره اي: فصل هفتم

  

اين كادرها، در . ر برنامه، كمك زيادي كند داراي چندين كادر محاوره اي دروني است كه مي تواند در طراحي ظاه          C# 2005ويژوال  

بـه عـالوه ايـن كادرهـا داراي         . حقيقت همان پنجره هاي عمومي هستند كه در بيشتر برنامه هاي تحت ويندوز مـشاهده كـرده ايـد                  

  . ماهنگ كنيد و متدهاي فراواني هستند كه به وسيله ي آنها مي توانيد اين كادرها را با قسمتهاي مختلف برنامه ي خود هاخاصيت ه

  :در اين فصل

  

 .با روشهاي مختلف ايجاد يك كادر پيغام با آيكونها و يا دكمه هاي گوناگون آشنا خواهيد شد �

 . كه بتوانيد براي دسترسي به فايلها از آن استفاده كنيد آشنا خواهيد شدOpenبا نحوه ي ايجاد يك كادر  �

 .ذخيره اطالعات برنامه استفاده كنيد را مشاهده خواهيد كرد كه بتوانيد از آن براي Saveچگونگي ايجاد يك كادر  �

 به كاربر اجازه دهيد فونت مورد نظـر خـود را انتخـاب    Fontمشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي توان با استفاده از كادر         �

 .كند

 . و موارد استفاده از آن در برنامه آشنا خواهيد شدColorبا كادر  �

 .ابليتهاي مربوط به امور چاپ را به برنامه اضافه خواهيم كرد قPrintبا استفاده از كادر  �

  

در اين فصل، اين كادرهاي محاوره اي را به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد و مشاهده خواهيم كرد كه چگونه به وسيله آنها مي     

  .توانيم برنامه هايي كه داراي ظاهري حرفه اي تر هستند را طراحي كنيم

  

  :MessageBox اي كادر محاوره

  

 يكي از كادرهايي است كه در اغلب برنامه ها مـورد           MessageBoxهمانطور كه از ابتداي كتاب تا كنون متوجه شده ايد، كادر            

با وجود  . از اين كادر عموماً براي نمايش يك پيغام به كاربر و دريافت جواب كاربر به آن پيغام استفاده مي شود                   . استفاده قرار مي گيرد   

نكه در برنامه هاي قبلي به صورت يكنواخت از اين كادر استفاده مي كرديم، اما اين كادر مي تواند بر اساس موقعيـت برنامـه داراي                اي

براي مثال مي توانيم عالوه بر نمايش متن در آن، آيكون خاصي را نيز براي آن مشخص كنيم و يا دكمه هاي           . ظاهري متفاوت باشد  

  . آن قرار دهيم درOKديگري به جز دكمه 

در استفاده ي روزمره از برنامه هاي كامپيوتري، كادرهاي پيغام گوناگوني را مشاهده مي كنيد كه داراي آيكونهـايي ماننـد آيكونهـاي              

  .در اين بخش مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توان از اين آيكونها در كادرهاي محاوره اي استفاده كرد.  هستند1-7شكل 

  

  
  1-7شكل 

  

هنگام ايجاد يك برنامه ويندوزي، در مواقعي نياز داريد كه موردي را به كاربر اطالع دهيد و يا به كاربر هشدار دهيد كه يـك پيـشامد       

براي مثال فرض كنيد كاربر اطالعاتي از برنامه را تغيير داده است و بدون ذخيره كـردن تغييـرات سـعي در       . غير منتظره رخ داده است    

اولـين  (و يـا آيكـون اطالعـات    ) سومين آيكـون از چـپ  (در اين حالت مي توانيد كادر پيغامي حاوي آيكون هشدار   . ردبستن برنامه دا  

و يك پيغام مناسب را به كاربر نمايش دهيد و بگوييد كه در صورت بسته شده برنامه تمام اطالعـات ذخيـره نـشده از                 ) آيكون از چپ  
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 را در كادر پيغام قرار دهيد تا كاربر بتواند به بستن برنامه ادامه دهد        Cancel و   OKهمچنين مي توانيد دكمه هاي      . بين مي روند  

  .و يا اين عمل را لغو كند

زيرا به وسيله آن مي توانيد با نمـايش        . در مواردي مشابه مورد باال، استفاده از كادر پيغام مي تواند به تسريع طراحي برنامه كمك كند                

. يكون و دكمه هاي مورد نظر، به كاربر اجازه دهيد در مورد يـك مـسئله خـاص تـصميم گيـري كنـد               يك كادر پيغام مناسب شامل آ     

همچنين با استفاده از كادر پيغام در بخش مديريت خطا در برنامه، مي توانيد خطاهاي اتفاق افتاده در برنامه را با آيكون و دكمه هاي                         

  .مناسب به كاربر اطالع دهيد

.  آشـنا شـويم  MessageBoxز كادرهاي پيغام گوناگون را در كد بررسي كنيم، ابتدا بهتر است با كـالس               قبل از اينكه استفاده ا    

عنـوان كـادر   .  است كه براي نمايش يك كادر پيغام بـه كـار مـي رود       Showهمانطور كه مي دانيد اين كالس داراي متدي به نام           

. فرمان كادر پيغام همه به وسيله پارامترهاي اين متد مشخص مي شوند           پيغام، متن نمايش داده شده در آن، آيكونها و نيز دكمه هاي             

  .اين مورد در ابتدا ممكن است مقداري پيچيده به نظر برسد، اما مشاهده خواهيد كرد كه استفاده از آن بسيار ساده است

  

  :آيكونهاي قابل استفاده در يك كادر پيغام

  

در جدول زير چهار آيكون قابل اسـتفاده در كـادر پيغـام    .  مشاهده كرديد1-7 در شكل آيكون هاي قابل استفاده در يك كادر پيغام را    

در حقيقت آيكون مورد استفاده در اين قسمت از سيستم عامل دريافت مي شود و فعالً چهار آيكون براي اين مـوارد                  . آورده شده است  

  : هستنددر نظر گرفته شده است كه براي هماهنگي بعضي از آنها داراي چند نام

  

  توضيح  نام عضو

Asterisk مشخص مي كند كه يك آيكون اطالعات در كادر پيغام نمايش داده شود.  

Information مشخص مي كند كه يك آيكون اطالعات در كادر پيغام نمايش داده شود.  

Error مشخص مي كند كه يك آيكون خطا در كادر پيغام نمايش داده شود.  

Hand  يك آيكون خطا در كادر پيغام نمايش داده شودمشخص مي كند كه.  

Stop مشخص مي كند كه يك آيكون خطا در كادر پيغام نمايش داده شود.  

Exclamation مشخص مي كند كه يك آيكون هشدار در كادر پيغام نمايش داده شود.  

Warning  مشخص مي كند كه يك آيكون هشدار در كادر پيغام نمايش داده شود.  

Question مشخص مي كند كه يك عالمت سوال در كادر پيغام نمايش داده شود.  

None مشخص مي كند كه آيكوني در كادر پيغام نمايش داده نشود.  

  

  :دكمه هاي موجود براي كادر پيغام

  

انتخـاب بـراي ايـن      در جدول زير گزينه هاي قابل       . در هر كادر پيغام مي توانيد يكي از چندين گروه دكمه ي موجود را نمايش دهيد               

  :مورد شرح داده شده اند
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  شرح  نام عضو

AbortRetryIgnore     مشخص مي كند كه كادر شامل دكمه هـايAbort ،Retry و Cancel 

  .باشد

OK  مشخص مي كند كه كادر شامل دكمهOKباشد .  

OKCancel  مشخص مي كند كه كادر شامل دكمه هايOK و Cancelباشد .  

RetryCancel ي كند كه كادر شامل دكمه هاي مشخص مRetry و Cancelباشد .  

YesNo  مشخص مي كند كه كادر شامل دكمه هايYes و Noباشد .  

YesNoCancel  مشخص مي كند كه كادر شامل دكمه هايYes و No و Cancelباشد .  

  

  :تنظيم دكمه ي پيش فرض

  

وه بر مشخص كردن دكمه هاي آن مي توانيد مـشخص كنيـد كـه    هنگام تنظيم ويژگيهاي مختلف يك كادر پيغام براي نمايش، عال        

به عبارت ديگر با استفاده از اين ويژگي مشخص مي كنيد كه در بين دكمه هاي . كدام دكمه به عنوان پيش فرض در نظر گرفته شود 

ه دهيد كه بعـد از خوانـدن مـتن كـادر     با تنظيم اين مورد مي توانيد به كاربر اجاز. موجود در كادر، كدام دكمه بايد داراي فوكوس باشد  

براي تنظيم اين مورد بايد از شمارنده .  و بدون حركت ماوس، دكمه ي پيش فرض را انتخاب كندEnterپيغام، با فشار دادن كليد    

MessageBoxDefaultButtonاستفاده كنيد كه شرح گزينه هاي آن در جدول زير آمده است :  

  

  شرح  نام عضو

Button
1 

  . كند كه دكمه اول در كادر پيغام به عنوان دكمه پيش فرض در نظر گرفته شودمشخص مي

Button
2 

  .مشخص مي كند كه دكمه دوم در كادر پيغام به عنوان دكمه پيش فرض در نظر گرفته شود

Button
3 

  .مشخص مي كند كه دكمه سوم در كادر پيغام به عنوان دكمه پيش فرض در نظر گرفته شود

  

 داشته Cancel و No و Yesبراي مثال اگر در كادر پيغام سه دكمه .  دكمه ها از سمت چپ در نظر گرفته مي شود       ترتيب اين 

همچنـين اگـر در كـادر     .  پيش فرض خواهد بود    Cancelباشيد و دكمه سوم را به عنوان دكمه پيش فرض مشخص كنيد، دكمه              

  . پيش فرض خواهد بودYesنوان پيش فرض مشخص كنيد، دكمه  داشته باشيد و دكمه سوم را به عNo و Yesپيغام دو دكمه 

  

  :گزينه هاي مختلف كادر پيغام
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ــمارنده               ــه در ش ــت ك ــيم اس ــل تنظ ــز قاب ــري ني ــوارد ديگ ــاال، م ــاي ب ــه ه ــر گزين ــالوه ب ــام ع ــادر پيغ ــا ك ــار ب ــام ك هنگ

MessageBoxOptions  ستند، در جدول زير توضيح      كه در اين قسمت قابل تنظيم ه       دبعضي از موارد پر كاربر    .  قرار دارد

  :داده شده اند

  

  شرح  نام عضو

RightAlign       ايـن حالـت بـر عكـس     . مشخص مي كند كه متن داخل كادر پيغام بايد از سمت راست نوشته شود

  .حالت پيش فرض است كه متن از سمت چپ نوشته مي شود

RTLReading              اين حالت بـراي    . چپ، تنظيم شود  مشخص مي كند كه كادر پيغام بايد براي نمايش متن راست به

بـراي  ). ماننـد فارسـي  (نمايش متن به زبانهايي مناسب است كه از راست به چپ نوشته مي شـوند            

  .مثال در اين حالت آيكون كادر پيغام در سمت راست متن قرار مي گيرد

  

  :Showحالتهاي مختلف استفاده از متد 

  

كدي كه در زيـر     .  استفاده مي كنيم   MessageBox كالس   Showام از متد    همانطور كه مي دانيد براي نمايش يك كادر پيغ        

در اين كد متني .  را نمايش دهد 2-7 را به گونه اي فراخواني مي كند كه يك كادر پيغام مشابه شكل               Showمشاهده مي كنيد متد     

نبال آن نيز متني كه بايد در نـوار عنـوان كـادر          كه بايد در كادر نمايش داده شود به عنوان پارامتر اول به متد فرستاده مي شود و به د                  

در انتها نيز . سپس دكمه هايي كه بايد به وسيله كادر نمايش داده شود و نيز آيكون كادر مشخص شده است          . قرار بگيرد وارد مي شود    

  . مشخص شده است كه كدام دكمه فرمان به عنوان پيش فرض در نظر گرفته شود

  
MessageBox .Show( "My Text" , "My Caption" ,  
 MessageBoxButtons .OKCancel, 
MessageBoxIcon .Information,  
 MessageBoxDefaultButton .Button1); 
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 از كـالس  Showحال كـه بـا آيكونهـا و دكمـه هـاي قابـل اسـتفاده در كـادر پيغـام آشـنا شـديد، بهتـر اسـت بـه بررسـي متـد                      

MessageBox چندين روش قابل استفاده است و براي فراخواني آن مي توانيد پارامترهاي گوناگوني را به       اين متد به  .  بپردازيم 

براي مثال در برنامه هايي كه از ابتداي كتاب تاكنون نوشته ايم، تنها متني كه بايد نمايش داده مي شد را به اين متد                        . آن ارسال كنيد  

 نوعهاي فراخـواني ايـن متـد در    نپر كاربرد تري. يغام را براي متد مشخص كرديممي فرستاديم، اما در مثال قبل بيشتر جزئيات كادر پ 

  :ليست زير آمده است
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� MessageBox.Show(Text) 
� MessageBox.Show(Text,Caption) 
� MessageBox.Show(Text,Caption,Button) 
� MessageBox.Show(Text,Caption,Button,Icon) 
� MessageBox.Show(Text,Caption,Button,Icon,DefaultBut ton

) 
  

 كه يك پارامتر اجباري است، مشخص كننده متني است كه بايد توسط كادر نمـايش داده شـود و مـي             Textدر اين ليست پارامتر     

  :بقيه پارامترهاي اين تابع به صورت اختياري هستند. تواند يك مقدار ثابت و يا يك متغير رشته اي باشد

  

� Caption :   اگر اين پارامتر به تـابع فرسـتاده        . ت كه بايد در نوار عنوان كادر نمايش داده شود         مشخص كننده متني اس

 .نشود، متني در نوار عنوان نمايش داده نمي شود

� Button :      مشخص كننده مقداري از شمارندهMessageBoxButtons اين پـارامتر بـه شـما ايـن         .  است

 در OKاگر اين پارامتر حذف شود، فقط دكمـه       . نمايش داده شوند   كنيد كدام دكمه ها در كادر        نامكان را مي دهد كه تعيي     

 .كادر نمايش داده مي شود

� Icon :      مشخص كننده مقداري از شمارندهMessageBoxIcon    آيكوني كه بايد در كـادر       ن است و براي تعيي 

 . نخواهد شداگر اين پارامتر حذف شود آيكوني در كارد پيغام نمايش داده. نمايش داده شود به كار مي رود

� DefaultButton :  ــداري از شــمارنده ــده مق  MessageBoxDefaultButtonمــشخص كنن

 نشود، دكمه اول    ناگر اين مقدار در فراخواني تابع تعيي      .  دكمه فرمان پيش فرض در فرم به كار مي رود          ناست و براي تعيي   

 .به عنوان دكمه فرمان پيش فرض در نظر گرفته مي شود

  

ايـن مقـدار    .  برمـي گرداننـد    DialogResult كه در باال ذكر شد مقـداري را از نـوع شـمارنده               Show تمام حالتهاي متد  

در جـدول زيـر تمـام گزينـه هـاي شـمارنده           . مشخص مي كند كداميك از دكمه هاي كادر پيغام توسط كـاربر انتخـاب شـده اسـت                 

DialogResultمورد بررسي قرار گرفته است .  

  

  شرح  نام عضو

Abort   بازگشتي مقدارAbort است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Abortكليك كرده است .  

Cancel    مقدار بازگشتيCancel           است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمـه Cancel   كليـك كـرده 

  .است

Ignore    مقدار بازگشتيIgnore           است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمـه Ignore   كليـك كـرده 

  .است

No  مقدار بازگشتيNo است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Noكليك كرده است .  

None  مقدار بازگشتيNoneبه عبارت ديگر هنوز گزينه اي از كادر پيغام توسط كاربر انتخاب نشده است.  است.  

OK    مقدار بازگشتيCancel           است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمـه Cancel  كليـك كـرده  

  .است
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Retry  مقدار بازگشتيRetry است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Retryكليك كرده است .  

Yes  مقدار بازگشتيYes است و مشخص مي كند كه كاربر بر روي دكمه Yesكليك كرده است .  

  

  :كادرهاي پيغام نمونه

  

 به بررسي نتيجه كادر پيغام نداريم، اما اگر در كادر پيغام از بـيش از         در مواردي كه فقط يك دكمه در كادر پيغام به كار مي رود نيازي             

در بخش امتحان كنيد بعد، مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مـي           . يك دكمه استفاده كنيم بعد از نمايش بايد نتيجه را نيز بررسي كنيم            

  .كدام دكمه را انتخاب كرده استتوان يك كادر پيغام با بيش از يك دكمه نمايش داد و سپس مشخص كرد كه كاربر 

  

  ايجاد كادر پيغام با دو دكمه: امتحان كنيد

  

.  را انتخاب كنيد…File � New � Project را اجرا كرده و از نوار منو، گزينه 2005ويژوال استوديو  )1

 را Windows Application گزينـه  Templates از قسمت New Projectدر پنجره ي 

 كليـك  OKسپس روي دكمـه  .  را وارد كنيدSimple MessageBox نام Nameانتخاب كنيد و در بخش 

  . كنيد تا پروژه ايجاد  شود

 Simple آن را بــه Textبــر روي فــرم برنامــه در قــسمت طراحــي فــرم كليــك كــرده و ســپس خاصــيت   )2

MessageBoxتغيير دهيد . 

 و btnShow آن را برابـر بـا   Nameت  به فرم اضافه كرده، خاصـي Buttonبا استفاده از جعبه ابزار، يك كنترل         )3

 . قرار دهيدShow آن را برابر با Textخاصيت 

اين كنترل براي نمايش گزينه اي به كار مي رود كه كاربر از كـادر پيغـام   .  در فرم قرار دهيد Labelسپس يك كنترل     )4

 Nothing آن را به Text و خاصيت lblResult اين گزينه را به Nameخاصيت . انتخاب كرده است

Clickedشود3-7سپس اندازه فرم را به گونه اي تنظيم كنيد كه فرم شما مشابه شكل .  دهيدر تغيي . 

  

  
  3-7شكل 

  

سپس كد مشخص شده در زير .  دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود          Showبر روي دكمه ي      )5

  :را در آن وارد كنيد

  
private  void  btnShow_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    if  (  MessageBox .Show(  
  "Your Internet Connection will be closed now!" ,  
  "Dial-Up Networking Notification" ,    
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  MessageBoxButtons .OKCancel, MessageBoxIcon .None,  
  MessageBoxDefaultButton .Button1)  
  ==  DialogResult .OK) 
    { 
        lblResult.Text = "OK Clicked!" ; 
        // Call some method here... 
    } 
    else 
    { 
        lblResult.Text = "Cancel Clicked!" ; 
        // Call some method here... 
    } 
} 

  

  .  مشاهده خواهيد كرد4-7كادر پيغامي مشابه شكل .  كليك كنيدShowبرنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه ي  )6

  

  
  4-7شكل 

  

مشاهده مي كنيد كه نتيجه انتخاب شما در ليبل نمـايش داده           .  كليك كنيد  Cancel و يا دكمه     OKبر روي دكمه ي      )7

  .مي شود

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 بررسي كرده ايم كه كـاربر  ifسپس در يك دستور .  كادر پيغامي را به كاربر نمايش داديمShowاستفاده از متد  در اين كد ابتدا با      

  :چه گزينه اي را انتخاب كرده است

  
    if  (  MessageBox .Show(  
  "Your Internet Connection will be closed now!" ,  
  "Dial-Up Networking Notification" ,    
  MessageBoxButtons .OKCancel, null ,     
  MessageBoxDefaultButton .Button1)  
  ==  DialogResult .OK) 

  

 بر روي فـرم قـرار بگيرنـد و همچنـين            Cancel و   OK مشخص كرده ايم كه دكمه هاي        Showتوجه كنيد در فراخواني تابع      

  . به عنوان دكمه پيش فرض در نظر گرفته شودOKدكمه 
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ــتور  همچنـــين مـــشاهد ــه در دسـ ــابع  ifه مـــي كنيـــد كـ ــدار برگـــشت داده شـــده توســـط تـ ــدار Show، مقـ ــا مقـ  را بـ

DialogResult.OK   در صورتي كه اين دو مقدار با يكديگر مساوي نبودند مي توان فهميد كاربر گزينه      .  بررسي مي كنيم

 DialogResult.Cancelهمچنين مي توانستيد در اين مقايسه از گزينـه ي           .  را انتخاب كرده است    Cancelي  

  .نيز استفاده كنيد

اما براي شرايطي كه سه دكمه در كادر قرار      . استفاده از اين روش مقايسه هنگامي كه دو دكمه در كادر وجود دارد روش مناسبي است               

  .در امتحان كنيد بعد، اين مورد را مشاهده خواهيم كرد. دارند مي توان از روشهاي كوتاه تري استفاده كرد

  

  غامياستفاده از سه دكمه فرمان در كادر پ: دين كنامتحا

  

  . برويدForm1اگر همچنان برنامه در حال اجرا است آن را متوقف كرده و به قسمت طراحي فرم مربوط به  )1

 آن را Text و خاصـيت  btn3Buttons آن را برابر بـا  Nameدكمه ي ديگري به فرم اضافه كرده، خاصيت         )2

. سپس بر روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شـود . يد قرار دهButtons 3برابر با 

 :كد زير را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  btn3Buttons_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Declare a variable 
    DialogResult  intResult; 
 
    // Get the results of the button clicked 
    intResult = MessageBox .Show( 
  "The A Drive is not ready.\n\nPlease insert a"  +   
  " diskette into drive." , "Device Not Ready" ,  
  MessageBoxButtons .AbortRetryIgnore,    
  MessageBoxIcon .Error,       
  MessageBoxDefaultButton .Button2); 
 
    // Process the results of the button clicked 
    switch  (intResult) 
    { 
        case  DialogResult .Abort: 
            // Do abort processing here... 
            lblResult.Text = "Abort clicked!" ; 
            break ; 
        case  DialogResult .Retry: 
            // Do retry processing here... 
            lblResult.Text = "Retry clicked!" ; 
            break ; 
        case  DialogResult .Ignore: 
            // Do ignore processing here... 
            lblResult.Text = "Ignore clicked!" ; 
            break ; 
    } 
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} 
  

به اين ترتيب كادر پيغامي بـا سـه دكمـه مـشابه     .  كليك كنيدButtons 3برنامه را اجرا كرده و بر روي دكمه ي  )3

توجه كنيد كه در اين كادر پيغام، دكمه ي دوم به صورت پـيش فـرض انتخـاب شـده                .  را مشاهده خواهيد كرد    5-7شكل  

  .است

  

  
  5-7شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

د شمارنده ها صحبت مي كرديم، مشاهده كرديد كه شمارنده ها در حقيقت نوعي عدد صحيح هستند كه به                 در فصل پنجم كه در مور     

 برگشته مي شود نيز نـوعي       Show كه به وسيله ي متد       DialogResultنوع  . هر يك از آنها عددي نسبت داده مي شود        

 Show تعريف كرده و مقدار برگشتي از متد         DialogResultدر اين مثال ابتدا متغيري از نوع شمارنده         . عدد صحيح است  

  . در آن قرار دهيم) مقداري كه به وسيله ي كاربر انتخاب شده است(را 

  
    // Declare a variable 
    DialogResult  intResult; 
 
    // Get the results of the button clicked 
    intResult = MessageBox .Show( 
  "The A Drive is not ready.\n\nPlease insert a"  +   
  " diskette into drive." , "Device Not Ready" ,  
  MessageBoxButtons .AbortRetryIgnore,    
  MessageBoxIcon .Error,       
  MessageBoxDefaultButton .Button2); 

  

يكـي از   . 1 اسـتفاده مـي كننـد      \ي در يك رشـته از عالمـت         همانطور كه در فصلهاي قبل گفتم، براي استفاده از كاراكتر هاي كنترل           

در اينجـا بـراي اينكـه ادامـه     .  است كه باعث مي شود ادامه متن در يك خط جديد نمايش داده شود             nكاراكتر هاي كنترلي، كاراكتر     

  .دو بار استفاده كرده ايم nمتني كه مي خواهيم در كادر پيغام نمايش دهيم در دو خط پايين تر قرار بگيرد از كاراكتر كنترلي 

  : بررسي مي كنيمswitchدر انتها نيز نتيجه برگشت داده شده توسط كادر پيغام را توسط يك دستور 

  
    // Process the results of the button clicked 

                     
  foreachرجوع كنيد به فصل چهارم بخش حلقه هاي  1
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    switch  (intResult) 
    { 
        case  DialogResult .Abort: 
            // Do abort processing here... 
            lblResult.Text = "Abort clicked!" ; 
            break ; 
        case  DialogResult .Retry: 
            // Do retry processing here... 
            lblResult.Text = "Retry clicked!" ; 
            break ; 
        case  DialogResult .Ignore: 
            // Do ignore processing here... 
            lblResult.Text = "Ignore clicked!" ; 
            break ; 
    } 

  

 همواره دقت كنيد كه از كادر پيغام بيش از اندازه استفاده نكنيد و سعي كنيد براي استفاده از آن دليل مناسبي داشته باشيد، زيرا                   :نكته

در مواقعي از كـادر پيغـام اسـتفاده كنيـد كـه بخواهيـد كـاربر را از رخ دادن        . استفاده بيش از اندازه از آن باعث ناراحتي كاربر مي شود  

در برنامه آگاه كنيد و يا به كاربر در مورد يك مسئله مهم كه ممكن است باعث ايجاد خطا و يا از دست رفتن اطالعات شـود                       خطايي  

در ايـن  . يك مثال براي كار هنگامي است كه كاربر بدون ذخيره تغيرات سعي در خارج شـدن از برنامـه را داشـته باشـد               . هشدار دهيد 

  . د كه اگر ادامه دهد ممكن است تمام تغييراتي كه در برنامه ايجاد كرده است از بين برودمواقع، بايد به كاربر اطالع دهي

  

  :OpenFileDialogكنترل 

  

تقريباً در نوشتن بيشتر برنامه هاي ويندوزي شرايطي وجود دارد كه بخواهيد داده هايي را در فايل نوشته و يا از آن بخوانيد، پـس بـه                

 دو  NET.در چـارچوب    . سيله ي آن بتوانيد فايلي را باز كنيد و يا داده هايي را در يك فايـل ذخيـره كنيـد                    كنترلي نياز داريد تا به و     

در اين بخـش بـه      . SaveFileDialog و   OpenFileDialog: كنترل براي اين موارد در نظر گرفته شده است        

 را بررسـي  SaveFileDialog مـي پـردازيم و در بخـش بعـد نيـز كنتـرل        OpenFileDialogبررسي كنترل   

  .خواهيم كرد

 كار مي كنيد، معموال براي باز كردن يك فايل و يـا ذخيـره آن و   Paint و يا    Wordهنگامي كه با برنامه هاي ويندوزي مانند        

 اين نوع كادرها، به صورت يك مجموعه ي استاندارد در ويندوز وجود دارد و برنامـه نويـسان   . با محيطي يكسان روبرو مي شويد     ... يا  

  .مي توانند از آنها در برنامه هاي خود استفاده كنند

بـراي  .  اسـتفاده كـرد    OpenFileDialog از اين مجموعه بايـد از كـالس          Open براي دسترسي به پنجره      NET.در  

م  مانند هر كالس ديگري بايد يك متغير از آن ايجاد و سپس خاصيتهاي آن را به وسيله كد تنظـي              NET.استفاده از اين كالس در      

در هـر دو حالـت   . كرد، و يا مي توان با استفاده از جعبه ابزار هنگام طراحي فرم اين كنترل را در برنامه قرار داده و از آن استفاده كـرد               

  . شيئ ايجاد شده داراي متدها، رويدادها و خاصيتهاي يكسان خواهد بود

 مراجعه كنيد و با استفاده از ماوس اين كنترل را بر روي             آن Dialogsبراي دسترسي به اين كنترل در جعبه ابزار، بايد به بخش            

 Propertiesبعد از آن تنها كاري كه بايد انجام دهيد، اين است كه خاصيتهاي مورد نظرتان به وسيله پنجره     . فرم قرار دهيد  

  .تنظيم كرده و سپس متد مربوط به نمايش آن را فراخواني كنيد
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سـپس در   .  به صورت كالس، ابتدا بايد شيئ از نوع ايـن كـالس ايجـاد كنيـد                OpenFileDialogبراي استفاده از كنترل     

پس از پايان استفاده نيز مـي توانيـد آن را نـابود         . مواقعي كه به اين كنترل نياز داشتيد، به اين شيئ مقدار بدهيد و از آن استفاده كنيد                

  .كنيد تا منابع اشغال شده به وسيله آن آزاد شوند

امـا هنگـامي كـه كـامالً مفهـوم آن را درك         .  به صورت يك كنترل برخورد مي كنيم       OpenFileDialog در اين فصل با   

مفهـوم  . كرديد و توانستيد به راحتي در برنامه از آن استفاده كنيد، مي توانيد از اين كنترل به صورت يك كـالس نيـز اسـتفاده كنيـد                          

  .ل شرح داده شده اندكالسها و نحوه استفاده از آنها در فصل نهم به طور مفص

 آن را فراخواني كنيد، به اين ترتيب پنجـره اي مـشابه شـكل            ShowDialog كافي است متد     Openبراي نمايش پنجره ي     

  . نمايش داده خواهد شد7-6

  

  
  6-7شكل 

  

  :OpenFileDialogخاصيتهاي كنترل 

  

ارد در ويندوز است و معموالً هنگامي كه اين كادر  استاندOpen يك صفحه 6-7اگرچه كادر محاوره اي نمايش داده شده در شكل          

بـراي مثـال ايـن كـادر در برنامـه ي            (را در برنامه اي مـشاهده مـي كنيـد فقـط فايلهـاي خاصـي در آن نمـايش داده شـده اسـت                          

Notepad       مي شود ، اما در اين كادر هيچ محدوديتي در نوع فايلهاي قابل نمايش ديده ن             ) فقط فايلهاي متني را نمايش مي دهد .

در اين پنجره تمام فايلهاي موجود در فولدر جاري را مشاهده مي كنيد و نمي توانيد مشخص كنيد كه چـه نـوع فايلهـايي را نمـايش               

براي فيلتر كردن نوع فايلهاي نمايش داده شده در اين كادر بايد از خاصيتهاي اين كنترل استفاده كرده و آنها را به نحوي تنظيم . دهد

  . ادر، فايلهاي مورد نظر شما را نمايش دهدكنيد كه ك
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 ددر جدول زير ليستي از خاصيتهاي پر كـاربر     . البته اين يكي از مواردي است كه با استفاده از خاصيتهاي اين كنترل قابل تنظيم است               

  :اين كنترل را بررسي مي كنيم

  

  شرح  خاصيت

AddExtension       را بـراي فايـل مـشخص نكـرد،     اين خاصيت مشخص مي كند كه اگر كاربر پسوندي

برنامه به طور اتوماتيك پسوند را به فايل اضافه كند يا نه؟ اين مورد بيشتر در پنجـره                  

SaveFileDialog             كه در بخش بعد توضيح داده خواهد شد استفاده مـي 

  .شود

CheckFileExist        ـ ام مشخص مي كند اگر كاربر آدرس فايلي را وارد كرد كه وجـود نداشـت، برنامـه پيغ

  خطايي را نمايش بدهد يا نه؟

CheckPathExist        مشخص مي كند اگر كاربر آدرس مسيري را وارد كرد كه وجود نداشت، برنامـه پيغـام

  خطايي را نمايش بدهد يا نه؟

DefaultExt  پسوند پيش فرض را براي فايل انتخاب شده مشخص مي كند.  

DereferenceLinks       و مشخص مي كند كه اگر كاربر يك شورت كـات        با شورت كات ها استفاده مي شود 

و يا مسير خـود فايـل       ) True(را انتخاب كرد، مسير فايل اصلي برگشت داده شود          

  ).False(شورت كات به برنامه برگردد

FileName مشخص كننده نام فايلي است كه در اين پنجره انتخاب شده است.  

FileNames       اين خاصيت از   .  اين پنجره انتخاب شده است     مشخص كننده نام فايلهايي است كه در

  .خواندني است-نوع فقط

Filter                   اين خاصيت حاوي رشته اي است كه براي فيلتر كردن فايلهايي كـه بايـد در پنجـره

Open       به وسيله اين رشـته مـي توانيـد، چنـدين           .  نمايش داده شوند به كار مي رود

 جعبه تركيبي موجود در اين پنجـره        گروه فيلتر را براي اين پنجره مشخص كنيد تا در         

  .نمايش داده شوند و كاربر بتواند يكي از آنها را انتخاب كند

FilterIndex                 مشخص كننده شماره فيلتري است كه كاربر هم اكنون در اين صفحه انتخـاب شـده

  .است

InitialDirectory             مشخص كننده آدرس مسيري است كه بايد در ابتدا، در پنجرهOpen  يش داده   نمـا

  .شود

Multiselect مشخص مي كند آيا كاربر مي تواند چندين فايل را در اين پنجره انتخاب كند و يا نه؟  

ReadOnlyChecked       مشخص مي كند آيا قسمتReadOnly   در پنجره Open  انتخاب شده اسـت 

  و يا نه؟

RestoreDirectory       تعيين مي كند آيا كادرOpen     از بسته شدن در آن قرار        بايد آدرس مسيري كه قبل 

  داشت را برگرداند يا نه؟

ShowHelp  مشخص مي كند آيا دكمهHelp نيز در پنجره Openنمايش داده شود يا نه؟   
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ShowReadOnly      خواندني باز شود براي -مشخص مي كند آيا امكان تعيين اين كه فايل به صورت فقط

 كاربر وجود داشته باشد يا نه؟

Title ه متني است كه در نوار عنوان پنجره مشخص كنندOpenنمايش داده مي شود .  

ValidateNames                  مشخص مي كند كه آيا پنجره فقط بايد نام فايلهاي معتبر ويندوزي را قبول كند و يا

  هر نامي را مي تواند دريافت كند؟

  

  :OpenFileDialogمتدهاي 

  

دارنـد، امـا در مثـال هـاي ايـن بخـش بيـشتر بـر روي متـد           وجـود  OpenFileDialogاگرچه متدهاي زيادي در كنترل  

ShowDialogاين كنترل آمده استددر ليست زير، نام و شرح استفاده بعضي از توابع پر كاربر.  تمركز خواهيم كرد :  

  

� Dispose :حافظه اشغال شده توسط اين كنترل را آزاد مي كند. 

� OpenFile :         فايلي را كه به وسيله كاربر در پنجرهOpen      خواندني باز مي كند   - انتخاب شده است به صورت فقط .

 . مشخص مي شودFileNameنام فايل به وسيله خاصيت 

� Reset : مقدار تمام خاصيتهاي كنترلOpenFileDialogرا به حالت اوليه برمي گرداند . 

� ShowDialog : كادر محاوره اي پنجرهOpenرا نمايش مي دهد . 

  

بنـابراين  .  بسيار واضح است، زيرا اين متد هيچ پارامتري را به عنوان ورودي دريافت نمـي كنـد                 ShowDialogاستفاده از تابع    

 نمـايش  Openبعد از اينكه پنجـره     . قبل از اينكه اين تابع را فراخواني كنيد، بايد تمام خاصيتهاي موردنظر را در كنترل تنظيم كنيد                

. مشخص كنيد كه چه فايل و يا چه فايلهايي، در چه مسيرهايي انتخاب شده اند          داده شد مي توانيد با بررسي مقدار خاصيتهاي كنترل          

  :يك نمونه از فراخواني اين متد در قطعه كد زير نمايش داده شده است

  
openFileDialog1.ShowDialog(); 

  

بـه معنـي     OKمقدار  .  برمي گرداند  Cancel و يا    OK به صورت    DialogResultاين متد مقداري از نوع شمارنده ي        

توجه داشته باشـيد  .  استCancel برابر با كليك كردن روي Cancel و مقدار Openكليك كردن كاربر بر روي دكمه ي   

اين كنترل فقط رابطي است كه به كـاربر اجـازه   . كه اين كنترل هيچ فايلي را براي برنامه باز نمي كند و يا محتويات آن را نمي خواند     

بعـد از ايـن مرحلـه، شـما بايـد در برنامـه نـام و آدرس        .  براي باز شدن به وسيله ي برنامه مشخص كند   مي دهد يك يا چند فايل را      

 بدسـت آورده و سـپس آنهـا را بـاز     OpenFileDialogفايلهاي مشخص شده توسط كاربر را به وسيله خاصيتهاي كنترل        

  . كنيد

  

  :OpenFileDialogاستفاده از كنترل 

  

 را بررسي كرديم، بهتر است از اين كنترل در يـك برنامـه              OpenFileDialogمهم كنترل    و متدهاي    احال كه خاصيت ه   

  .استفاده كنيم تا با نحوه استفاده از آن در برنامه آشنا شويم
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 برنامه اي خواهيد نوشت كه كـاربر بتوانـد در آن يـك فايـل        OpenFileDialogدر امتحان كنيد بعد، با استفاده از كنترل         

  . نمايش دهدTextBoxند و برنامه محتويات آن فايل را در يك متني را مشخص ك

  

  OpenFileDialogكار با كنترل : امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدDialogsدر محيط ويژوال استوديو يك پروژه ويندوزي جديد به نام  )1

ز منوي باز  بر روي نام فرم كليك راست كرده  و اSolution Explorer نام فرم خود، در پنجره ربراي تغيي )2

ـ  Dialogs.csسپس نام فرم را بـه       .  را انتخاب كنيد   Renameشده گزينه    بـا اسـتفاده از پنجـره       .  دهيـد  ر تغيي

Propertiesدهيدر خاصيتهاي فرم را به صورت زير تغيي : 

 
 . قرار دهيد304;456 آن را برابر با Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدCenterScreen را برابر با StartPositionخاصيت  �

 . قرار دهيدDialogs را برابر با Textخاصيت  �

  

همچنين .  نياز داريدTextBoxبراي اين كه فايل مشخص شده توسط كاربر را در برنامه نمايش دهيد، به يك كنترل           )3

.  را نمـايش دهـد    Open نيز بر روي فرم قرار دهيد تا كاربر بـه وسـيله آن بتوانـد پنجـره                   Buttonبايد يك كنترل    

 به فرم خود اضافه كـرده و خاصـيتهاي آن را بـر اسـاس                Button و يك كنترل     TextBox كنترل   بنابراين يك 

 :ليست زير تنظيم كنيد

  

 ،Top را برابر با Anchor، خاصيت txtFile را برابر با TextBox كنترل Nameخاصيت  �

Bottom،Left،Right خاصيت Location خاصيت 8,8 را برابر با MultiLine را 

 را برابـر بـا      Size و خاصـيت     Vertical را برابر بـا      ScrollBars خاصيت   Trueبرابر با   

 . قرار دهيد264;352

 خاصـيت  Open آن را برابـر بـا   Text خاصـيت  btnOpen دكمه فرمان را برابر با     Nameخاصيت   �

Anchor را برابر با Top,Right و خاصيت Location قرار دهيد367,8 را برابر با . 

  

 را در فرم قرار داديد و خاصيت آنها را طبق ليست قبلي تنظيم كرديد، فرم برنامـه شـما بايـد مـشابه     اترل ه بعد از اينكه كن    )4

  . شده باشد7-7شكل 
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  7-7شكل 

  

 ا را براي كنترلهاي اين فرم تنظيم كنيم، با تغيير اندازه فرم به وسيله كاربر اندازه كنتـرل هـ              Anchor هنگامي كه خاصيت     :نكته

  . متناسب تغيير خواهد كردنيز به صورت 

  

 را انتخاب كرده و بـر روي آن دو بـار        FileOpenDialog برويد، كنترل    Dialogsدر نوار ابزار به قسمت       )5

حـال مـي    . مشاهده مي كنيد كه اين كنترل به قسمت پايين محيط طراحي ويژوال استوديو اضافه خواهد شد               . كليك كنيد 

 تنظـيم  Propertiesاب كرده و خاصيتهاي مختلف آن را به وسيله پنجره توانيد اين كنترل را در اين قسمت انتخ    

در قـسمتهاي بعـدي بـا اسـتفاده از كـد            . با وجود اين فعالً نام و خاصيتهاي پيش فرض اين كنتـرل را قبـول كنيـد                . كنيد

  .خاصيتهاي مورد نظر را در اين كنترل تغيير خواهيم داد

 كالس مربوط به فرم، يك متغير رشته اي تعريف كنيد تا نام فايل در آن ذخيره                 به قسمت ويرايشگر كد برويد و در ابتداي        )6

 برگشته مي شود را در ايـن متغييـر ذخيـره خـواهيم     Openدر قسمتهاي بعدي برنامه، نام فايلي كه به وسيله كادر   . شود

 :كرد

  
public  partial  class  Dialogs  : Form 
{ 
 // Declare variables 
 private  string  strFileName; 

  

بـراي ايـن كـار بـه        .  قرار دهيم  btnOpen را در رويداد كليك كنترل       Openحال بايد كد مربوط به باز كردن كادر          )7

سـپس  . قسمت طراحي فرم برويد و بر روي اين كنترل دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليـك آن ايجـاد شـود                         

  :كنيدكدهاي مشخص شده در زير را به آن اضافه 

  
private  void  btnOpen_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the OpenFileDialog properties 
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 openFileDialog1.Filter = "Text files (*.txt) |*.txt|"  
     + " All files (*.*) |*.*" ; 
 openFileDialog1.FilterIndex = 1; 
 openFileDialog1.Title = "Demo Open File Dialog" ; 
 
 // Show the OpenFileDialog and if the user clicks t he   
     // Open button, load the file 
 if  (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
 { 
  // Save the file name 
  strFileName = openFileDialog1.FileName; 
  // Read the contents of the file 
  txtFile.Text =        
   System.IO. File .ReadAllText(strFileName); 
 } 
} 

  

 كليك كنيـد تـا كـادر    Openحال برنامه را اجرا كرده و هنگامي كه فرم اصلي برنامه نمايش داده شد، بر روي دكمه ي          )8

توجه كنيد كه عنوان اين كادر همانطور كه در كد مشخص كرده بوديد تغيير كـرده       .  نمايش داده شود   Openمحاوره اي   

مشاهده مي كنيد كه دو نوع فيلتر بـراي  . كليك كنيد در پايين كادر :Files of typeدر جعبه تركيبي . است

  . نمايش فايلها در نظر گرفته شده است

سپس يك فايل متني را در ديسك مشخص كرده و بر   . يكي از فيلترهاي نمايش داده شده در اين قسمت را انتخاب كنيد              )9

ايل در فـرم نمـايش داده خواهـد     محتويات ف8-7مشاهده خواهيد كرد كه همانند شكل    .  كليك كنيد  Openروي دكمه   

 . شد

مـشاهده  .  كليـك كنيـد  Openسـپس بـر روي دكمـه ي    . براي امتحان، از برنامه خارج شويد و مجدداً آن را اجرا كنيـد        )10

 . دايركتوري را نمايش مي دهد كه در اجراي قبلي برنامه فايل را از آن انتخاب كرديدOpenخواهيد كرد كه كادر 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 بايد بعضي از خصوصيات آن را تنظيم كنيد تا كادر بـه نحـوي مناسـب بـراي برنامـه                     Openبل از نمايش دادن كادر محاوره اي        ق

اين خاصيت به شما اجازه مي دهد فيلترهـايي كـه    .  است Filterاولين خاصيتي كه بايد تنظيم شود، خاصيت        . نمايش داده شود  

هنگامي كه بخواهيد يك فيلتر براي . نمايش داده مي شوند را مشخص كنيد در كادر :Files of typeدر جعبه تركيبي 

قرار دهيد و در انتها نيز پـسوند فايـل   ) |(پسوندي خاص ايجاد كنيد، بايد ابتدا توضيح آن فيلتر را وارد كرده، سپس يك خط عمودي   

 هر يك از آنها به وسيله يك خط عمودي از يكـديگر جـدا   اگر بخواهيد چندين فيلتر در اين كادر وجود داشته باشند، بايد   . را وارد كنيد  

  . كنيد
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  8-7شكل 

 
  

// Set the OpenFileDialog properties 
openFileDialog1.Filter =  
 "Text files (*.txt) |*.txt| All files (*.*) |*.*" ; 

  

دام فيلتر بايـد بـه صـورت پـيش           است كه مشخص مي كند ك      FilterIndexدومين خاصيتي كه بايد تنظيم شود، خاصيت        

 براي اين خاصيت مشخص مي كند كه فيلتر اول به عنوان فيلتر پيش فرض در نظر گرفتـه  1مقدار .  گرفته شود  رفرض در فرم در نظ    

  . مي شود

  
openFileDialog1.FilterIndex = 1; 

  

  : مي دهيمر را تغييOpen عنوان پنجره Titleدر انتها نيز با استفاده از خاصيت 

  
openFileDialog1.Title = "Demo Open File Dialog" ; 

  

 DialogResultهمانطور كه گفتم اين تابع مقداري از نـوع  .  استفاده كنيمShow بايد از تابع Openبراي نمايش كادر    

اگر كاربر در .  باشدDialogResult.Cancel و يا DialogResult.OKرا برميگرداند كه مي تواند برابر با     

در صورتي .  توسط تابع برگردانده مي شود  DialogResult.OK كليك كند مقدار     Open بر روي دكمه     Openره  پنج

  . خواهد بودDialogResult.Cancel را انتخاب كند مقدار بازگشتي برابر با Cancelكه كاربر دكمه 

  
// Show the OpenFileDialog and if the user clicks t he   
// Open button, load the file 
if  (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
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.  داراي تمام توابع و كالسهاي مورد نياز براي كنترل ورودي و خروجي مي باشدSystem.IO، فضاي نام NET.در چارچوب 

اگر يك فضاي نام با اسـتفاده  . نيم در اين فضاي نام استفاده ك      Fileبراي دريافت اطالعات درون فايل متني مي توانيم از كالس           

 در ابتداي كد مربوط به يك كالس مشخص شود، در طول برنامه مي تـوان بـدون ذكـر كـردن فـضاي نـام، از                usingاز دستور   

 كه براي نمايش كادر پيغام از آن اسـتفاده مـي كنـيم در               MessageBoxبراي مثال كالس    . 1كالسهاي داخل آن استفاده كرد    

اما همانطور كه در برنامه هاي قبلي نيز مشاهده كرديد، بدون اينكه      .  قرار دارد  System.Windows.Formsفضاي نام   

ايـن مـورد بـه ايـن علـت اسـت كـه فـضاي نـام          . فضاي نام ايـن كـالس را مـشخص كنـيم از آن در برنامـه اسـتفاده كـرده ايـم                    

System.Windows.Forms      با استفاده از راهنماي using     به برنامه اضـافه    ) ل از تعريف كالس   قب( در ابتداي كد

  .بنابراين در طول برنامه براي استفاده از اين كالس نيازي به ذكر كردن فضاي نام آن نداريم. شده است

 اگر به ابتداي كد نگاه كنيد مشاهده مي كنيد كه فضاي نام مربوط به اين كالس به برنامه اضافه نـشده                      Fileاما در مورد كالس     

  . به كار ببريمSystem.IO.Fileاستفاده از آن بايد نام كالس را به همراه فضاي نام آن يعني به صورت است، پس براي 

  
 // Read the contents of the file 
 txtFile.Text = 
System.IO. File .ReadAllText(strFileName); 

  

ات يك فايل متني را از ديسك  مي توانيم محتويSystem.IO.File در كالس    ReadAllTextبا استفاده از تابع     

 به گونه اي نوشته شده است كه براي استفاده از آن الزم نيست ابتدا يـك شـيئ      ReadAllTextدقت كنيد كه تابع     . بخوانيم

.  ناميده مي شوند كه در فصل دهم با مفهوم آنها آشنا خـواهيم شـد  Staticاين نوع توابع، توابع    .  ايجاد كنيم  Fileاز كالس   

پارامتري از نوع رشته كه حاوي آدرس فايل مورد نظر است را دريافت كرده و متن داخل فايـل را بـه صـورت رشـته برمـي                           اين تابع   

  .گرداند

ــرل        ــيله كنت ــه بــه وس ــدا آدرســي ك ــن برنامــه ابت ــر    OpenFileDialogدر اي ــت را در متغيي ــده اس ــشخص ش  م

strFileName   نترل مشاهده كرديد، نام فايل انتخـاب شـده توسـط           همانطور كه در ليست خاصيتهاي اين ك      .  قرار مي دهيم

 strFileNameبنابراين با استفاده از دستور زير نام فايل را در متغييـر            .  آن قرار مي گيرد    FileNameكاربر در خاصيت    

  .قرار مي دهيم

  
// Save the file name 
strFileName = openFileDialog1.FileName; 

  

 بـه عنـوان پـارامتر،    strFileName و ارسـال متغييـر   File كـالس  ReadAllTextسپس بـا اسـتفاده از تـابع        

  . قرار مي دهيمTextBoxمحتويات فايل را خوانده و نتيجه را كه به صورت متغير رشته اي برگشت داده مي شود در 

  
// Read the contents of the file 
txtFile.Text = System.IO. File .ReadAllText(strFileName); 

  

اما همچنان تعداد زيادي از آنهـا  .  آشنا شديمOpenFileDialog و متدهاي كالس ادر اين تمرين با قسمتي از خاصيت ه      

مي توانيد با تمرين و استفاده از اين كنترل در برنامـه هـاي گونـاگون بـا توابـع و                    . باقي مانده است كه درباره آنها صحبتي نكرده ايم        

  .ي دهد بيشتر آشنا شويدقابليتهاي فراواني كه ارائه م

                     
 include مقداري متفاوت است و بيشتر مي توان آن را مشابه دسـتور پـيش پردازنـده    ++C در  using با دستور    #C در زبان    usingراهنماي   1

  .ت خواهيم كرد در ادامه ي كتاب بيشتر صحبusingدر مورد .  تلقي كرد++Cدر 
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  :SaveFileDialogكنترل 

  

  يك  فايل  را  باز  كرده و از اطالعات آن در برنامه اسـتفاده                   OpenFileDialogحال كه مي توانيد با استفاده از  كنترل          

ه آن  بپردازيم تا مشاهده كنيد  كـه  چگونـه  مـي تـوان  بـه وسـيل              SaveFileDialogكنيد، بهتر است به بررسي كنترل       

، اين كنترل نيز مي تواند هم به صورت يك كنتـرل       OpenFileDialogهمانند كنترل   . اطالعاتي را در ديسك ذخيره كرد     

 بـه عنـوان يـك كنتـرل         SaveFileDialogالبته در اين قسمت از      . و هم به صورت يك كالس مورد استفاده  قرار گيرد          

  .بيشتر آشنا شديد مي توانيد از آن به عنوان يك كالس نيز استفاده كنيداستفاده مي كنيم، اما بعد از اينكه با اين  كنترل 

در ايـن  . بعد از اينكه فايلي را در برنامه باز كرديد، ممكن است بخواهيد تغييراتي در آن ايجاد كرده و نتيجه را در ديسك ذخيره كنيـد                    

 نيز كـاركردي  SaveFileDialogكنترل .  مي تواند موثر واقع شودSaveFileDialogشرايط است كه كنترل    

اين كنترل به شما اجازه مي دهد يك نـام و آدرس را بـراي           .  دارد، البته در جهت عكس     OpenFileDialogمشابه كنترل   

 ايـن   OpenFileDialogمجدداً بايد ذكر كـنم كـه هماننـد كنتـرل            . ذخيره ي يك فايل در ديسك از كاربر دريافت كنيد         

 ذخيره نمي كند، بلكه فقط يك رابط استاندارد را براي برنامه به وجود مي آورد تـا كـاربر بـه وسـيله آن       كنترل نيز فايلي را در ديسك     

  . بتواند محلي را براي ذخيره اطالعات مشخص كند

  

  :SaveFileDialogخاصيتهاي كنترل 

  

.  آورده شـده اسـت      بـه همـراه كـاربرد آنهـا        SaveFileDialog كنترل   ددر جدول زير ليستي از خصوصيت هاي پر كاربر        

، خاصيتهاي زيادي دارد كه مي      )و يا اين كالس، بسته به نوعي كه از آن استفاده مي كنيد            (همانطور كه مشاهده مي كنيد اين كنترل        

  .توان به وسيله آنها، رفتار كنترل را در برنامه تغيير داد

  

  شرح  خاصيت

AddExtension         نكرد، برنامه به طور اتوماتيك پسوند       نمشخص مي كند اگر كاربر پسوند فايل را تعيي 

  .را به فايل اضافه كند

CheckFileExist                     ،مشخص مي كند اگر كاربر نام فايلي را مشخص كرد كـه در ديـسك وجـود داشـت

پيغام هشداري نمايش داده شود يا نه؟ اين مورد معموال هنگـامي كـه كـاربر بخواهـد       

  .  داردفايل را بر روي يك فايل موجود بنويسد كاربرد

CheckPathExist                 ،مشخص مي كند اگر كاربر آدرس فايلي را مشخص كرد كه در ديسك وجود نداشت

  پيغام هشداري نمايش داده شود يا نه؟

CreatePrompt                  مشخص مي كند اگر كاربر فايلي را مشخص كرد كه وجود نداشـت، بـراي ايجـاد آن

  فايل از كاربر سوال شود يا نه؟

DefaultExt د پيش فرض را در اين كادر مشخص مي كندپسون.  

DereferenceLinks                    مشخص مي كند اگر كاربر يك شورت كات را انتخاب كرد، آدرس فايـل اصـلي كـه

شورت كات به آن اشاره مي كند برگشته شود و يا آدرس خود فايل شـورت كـات بـه        



 ٢٦٩

  .برنامه برگردد

FileName         اين خاصيت به   . ده است را برمي گرداند    نام فايلي كه در كادر توسط كاربر مشخص ش

  .خواندني است-صورت فقط

FileNames     ايـن خاصـيت   . نام فايلهايي كه در كادر توسط كاربر انتخاب شده است را برمي گرداند

  .خواندني است-كه شامل يك آرايه رشته اي است نيز به صورت فقط

Filter          فايلهايي كـه بايـد در پنجـره         اين خاصيت حاوي رشته اي است كه براي فيلتر كردن 

Save       به وسيله اين رشـته مـي توانيـد، چنـدين           .  نمايش داده شوند به كار مي رود

گروه فيلتر را براي اين پنجره مشخص كنيد تا در جعبه تركيبي موجود در اين پنجـره                 

  .نمايش داده شوند و كاربر بتواند يكي از آنها را انتخاب كند

FilterIndex    انديس فيلتري است كه هم اكنون در كادر محاوره اي انتخـاب شـده              مشخص كننده

  .است

InitialDirectory           مشخص كننده آدرس دايركتوري است كه بايد در ابتـدا، در پنجـرهSave  نمـايش 

  .داده شود

OverwritePrompt                   مشخص مي كند اگر كاربر خواست فايل را بر روي فايل ديگري ذخيـره كنـد، پيغـام

  كاربر نمايش داده شود يا نه؟هشدار به 

ResotreDirectory   تعيين مي كند آيا كادرSave بايد آدرس دايركتوري را كه قبل از بسته شدن در آن 

  قرار داشت، برگرداند يا نه؟

ShowHelp   مشخص مي كند كه آيا دكمهHelp نيز در پنجره Open    نمـايش داده شـود يـا 

  نه؟

Title در نوار عنوان پنجره مشخص كننده متني است كه Openنمايش داده مي شود . 

ValidateNames                  مشخص مي كند كه آيا پنجره فقط بايد نام فايلهاي معتبر ويندوزي را قبول كند و يا

  هر نامي را بتواند دريافت كند؟

  

  :SaveFileDialogمتدهاي كنترل 

  

براي مطالعه متدهاي كنتـرل     . هستند OpenFileDialog همانند متدهاي    SaveFileDialogمتدهاي كنترل   

OpenFileDialog  ــد ــه كني ــي مراجع ــه بخــش قبل ــد ب ــي تواني ــرل   .  م ــد كنت ــز همانن ــدي ني ــاي بع ــال ه ــام مث در تم

OpenFileDialog از تابع ShowDialog براي نمايش كادر Saveاستفاده مي كنيم .  

  

  :SaveFileDialogاستفاده از كنترل 
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در ايـن  .  در قسمت قبلي استفاده مي كنيم      Dialogs، از پروژه    SaveFileDialog براي بررسي نحوه كاركرد كنترل    

  . را در فايلي ذخيره كندTextBoxقسمت مي خواهيم برنامه را به صورتي تغيير دهيم كه متن داخل 

ازه  را به كاربر نمايش داده و بـه او اجـ  Save File پنجره SaveFileDialogدر اين قسمت، با استفاده از كنترل 

سپس محتويات داخل آن را در فايلي در مـسير مـشخص            .  مشخص كند  TextBoxمي دهيم تا مكاني را براي ذخيره محتويات         

  .شده توسط كاربر ذخيره مي كنيم

  

  SaveFileDialogكار با كنترل : امتحان كنيد

  

  .  را كه در قسمت قبل ايجاد كرده بوديم، مجددا باز كنيدDialogsبرنامه  )1

 . ديگري اضافه كرده و خاصيتهاي آن را برابر با ليست زير قرار دهيدButtonلي برنامه كنترل در فرم اص )2

  

 . قرار دهيدbtnSave را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدSave را برابر با Textخاصيت  �

 . قرار دهيدTop,Right را برابر با Anchorخاصيت  �

 .د قرار دهي38;367 را برابر با Locationخاصيت  �

  

به ايـن  .  دو بار كليك كنيدSaveFileDialog برويد و بر روي كنترل       Dialogsدر جعبه ابزار به قسمت       )3

  . در قسمت پايين طراحي فرم قرار مي گيردSaveFileDialogترتيب يك كنترل 

ا در آن سپس كـد زيـر ر  .  دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود  btnSaveبر روي دكمه ي      )4

 :متد وارد كنيد

  
private  void  btnSave_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the save dialog properties 
 saveFileDialog1.DefaultExt = "txt" ; 
 saveFileDialog1.FileName = strFileName; 
 saveFileDialog1.Filter =  
 "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*" ; 
 saveFileDialog1.FilterIndex = 1; 
 saveFileDialog1.OverwritePrompt = true ; 
 saveFileDialog1.Title = "Demo Save File Dialog" ; 
 
 // Show the Save file dialog and if the user clicks  
the  // Save button, save the file 
 if  (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
 { 
  // Save the file name 
  strFileName = saveFileDialog1.FileName; 
 
  // Write the contents of the text box in file 
  System.IO. File .WriteAllText( 
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    strFileName, txtFile.Text); 
 } 
} 

  

سپس . در اين مرحله مي توانيد برنامه خود را تست كنيد، بنابراين پروژه را اجرا كرده و متن ساده اي را داخل آن وارد كنيد                 )5

  . نمايش داده خواهد شدSaveمشاهده خواهيد كرد كه كادر محاوره اي .  كليك كنيدSaveبر روي دكمه ي 

 در فـايلي  TextBoxبه اين ترتيب متن داخـل  . كليك كنيد OKنامي را براي فايل انتخاب كرده و بر روي دكمه ي            )6

براي امتحان اين مورد مي توانيد با كليك كردن بـر روي دكمـه          . با نام و مسيري كه مشخص كرده بوديد ذخيره مي شود          

 . فايل ايجاد شده را مجدداً در برنامه باز كرده و مشاهده كنيدOpenي 

 متن ديگري را در SaveFileDialog در كنترل OverwritePromptبراي تست عملكرد خاصيت  )7

TextBox         وارد كرده و بر روي دكمه ي Save  مجدداً مسير و نام فايل قبلـي را بـراي ذخيـره فايـل            .  كليك كنيد

 نمايش داده مي شود و مي گويد كه فايلي با ايـن نـام           9-7مشاهده خواهيد كرد كه پيغامي همانند شكل        . جديد وارد كنيد  

 كليك كنيد، فايـل قبلـي   Yes آيا مي خواهيد آن را با اين فايل تعويض كند؟ در صورتي كه بر روي گزينه           .موجود است 

 برمي گرديد تا Save كليك كنيد، به كادر Noاگر بر روي گزينه . پاك مي شود و فايل جديد به جاي آن قرار مي گيرد

 .نام ديگري را براي فايل انتخاب كنيد

  

  
  9-7شكل 

  

 نمايش داده مي شود، منويي كه به وسيله كليك راست نمايش داده اجازه مي دهد                Open و يا    Saveامي كه صفحه     هنگ :نكته

همچنين بر حسب اينكه چه نرم افزارهايي . كارهايي را از قبيل انتقال فايل به محلي ديگر، حذف فايل و يا تغيير نام آن را انجام دهيد      

 يـا  WinZipبـراي مثـال اگـر    . نه هاي ديگري نيز در اين منو نمايش داده مـي شـوند          بر روي سيستم شما نصب شده باشند گزي       

WinRarبر روي سيستم شما نصب شده باشد، در اين پنجره مي توانيد فايلها را فشرده كنيد  .  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

نيد از آن به صورت مناسب در        بايد بعضي از خاصيتهاي آن را تنظيم كنيد تا بتوا          SaveFileDialogقبل از نمايش كنترل     

اگر كاربر هنگام مشخص كردن نام   .  را تنظيم كرده ايم    DefaultExtدر اين برنامه اول خاصيت      . برنامه ي خود استفاده كنيد    

فايل پسوندي براي آن مشخص نكرده باشد، پسوندي كه در اين خاصيت مشخص شده است به طور اتوماتيك به انتهاي فايل اضافه         

 Save را بدون هيچ پـسوندي وارد كـرده و بـر روي دكمـه           testبراي مثال فرض كنيد كاربر هنگام ذخيره فايل نام          . مي شود 

در اين حالت پسوندي كه در اين خاصيت مشخص شده است به انتهـاي فايـل اضـافه شـده و سـپس فايـل بـا نـام                     . كليك مي كند  

test.txtدر ديسك ذخيره مي شود .  
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 saveFileDialog1.DefaultExt = "txt" ; 
 

هنگامي كه يك فايـل     .  قرار مي دهيم   strFileName از اين كنترل را برابر با مقدار متغير          FileNameسپس خاصيت   

 FileNameبا قرار دادن اين متغير در خاصـيت  .  باز كنيد، نام آن در اين متغير ذخيره مي شود     Openرا با استفاده از دكمه ي       

 مي شويم كه كاربر بدون وارد كردن نام فايل بتواند يك فايل را باز كرده، آن را ويرايش               باعث SaveFileDialogكنترل  

 نام جديدي براي فايل انتخاب كند و يـا فايـل را   Saveالبته كاربر مي تواند با تغيير اين نام در كادر . كند و سپس آن را ذخيره كند   

  .در مسير ديگري ذخيره كند

  
 saveFileDialog1.FileName = strFileName; 

  

به اين ترتيب فايلهاي خاصـي در كـادر   .  كنترل را تنظيم مي كنيمFilterIndex و  Filterدر دو خط بعدي خاصيت      

  :نمايش داده خواهند شد

  
 saveFileDialog1.Filter =  
 "Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*" ; 
 saveFileDialog1.FilterIndex = 1; 

  

  

 Trueاگر مقدار اين خاصيت را برابر با        .  قبول مي كند   Boolean مقداري را از نوع      OverwritePrompt خاصيت

اگر مقـدار ايـن خاصـيت    . قرار دهيد، در صورتي كه كاربر بخواهد فايلي را بر روي فايل ديگري ذخيره كند به او هشدار داده مي شود                  

ي، بدون اينكه موردي به كاربر اطالع داده شود فايل قبلي پاك مي شـود و                 باشد، در صورت رخ دادن چنين مشكل       Falseبرابر با   

  .فايل جديد بر روي آن ذخيره مي شود

  
 saveFileDialog1.OverwritePrompt = true ; 

  

  : را تعيين مي كنم تا با نام برنامه هماهنگ شودSaveدر انتها نيز عنوان پنجره 

  
 saveFileDialog1.Title = "Demo Save File Dialog" ; 

  

 ifسـپس بـا اسـتفاده از دسـتور      .  را تنظيم كرديم، مي توانيم كادر را نمـايش دهـيم           Saveبعد از اينكه خاصيتهاي مختلف كادر       

در ايـن كنتـرل هـم هماننـد     . Cancel كليك كرده است و يا بر روي دكمه      Saveمشخص مي كنيم كه كاربر بر روي دكمه         

 و اگـر  DialogResult.OK كليـك كنـد مقـدار    Saveر بر روي دكمه  اگر كارب OpenFileDialogكنترل  

  . برگشت داده مي شودDialogResult.Cancel كليك كند مقدار Cancelكاربر بر روي دكمه فرمان 

  
 if  (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 

  

سـپس مجـدداً از     .  ذخيره كنـيم   strFileNameل را در متغير      را انتخاب كرده بود، ابتدا بايد نام فاي        Saveاگر كاربر گزينه    

 در WriteAllTextاما در اين قسمت بايد از متد .  براي ذخيره محتويات فرم، درون فايل استفاده مي كنيم    Fileكالس  

ـ . استفاده از اين متد نيز به نمونه سازي از اين كالس نيازي ندارد   . اين كالس استفاده كنيم    ك فايـل و يـك متغييـر    اين متد آدرس ي
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رشته اي كه حاوي محتويات فايل است را به عنوان ورودي دريافت كرده و در آدرس تعيين شده، فايلي را بـا محتويـاتي كـه بـه آن                   

  :فرستاده شده است ايجاد مي كند

  
  // Save the file name 
  strFileName = saveFileDialog1.FileName; 
 
  // Write the contents of the text box in file 
  System.IO. File .WriteAllText( 
    strFileName, txtFile.Text); 

  

  :FontDialogكنترل 

  

بعضي مواقع در يك برنامه ممكن است بخواهيد به كاربر اجازه دهيد كه فونت خاصي را انتخـاب كنـد تـا اطالعـات او بـا آن فونـت                     

د ليستي از تمام فونت هايي كه در سيستم كاربر نـصب شـده اسـت را در برنامـه اسـتفاده            نمايش داده شوند، و يا ممكن است بخواهي       

اين كنترل تمام فونتهاي نصب شده در سيـستم كـاربر را       .  استفاده كنيد  FontDialogدر اين مواقع مي توانيد از كنترل        . كنيد

  .اصي را بين آنها انتخاب كنددر يك كادر استاندارد نمايش مي دهد و به كاربر اجازه مي دهد تا فونت خ

 هـم مـي     FontDialog، كادر محاوره اي     SaveFileDialog و   OpenFileDialogهمانند كادرهاي   

. استفاده از ايـن كـادر بـسيار راحـت اسـت     . تواند به صورت يك كنترل و هم مي تواند به صورت يك كالس مورد استفاده قرار بگيرد   

را تنظيم كنيد، كادر را نمايش دهيد و سپس با استفاده از خاصيتهاي كادر مشخص كنيد كـه             كافي است كه تعدادي از خاصيتهاي آن        

  .كدام فونت توسط كاربر انتخاب شده است

  

  :FontDialogخاصيتهاي كنترل 

  

  . را نمايش مي دهدFontDialog دجدول زير ليستي از خاصيتهاي پر كاربر

  

  شرح  خاصيت

AllowScriptChange    ا كـاربر مـي توانـد بـا اسـتفاده از قـسمت               مشخص مي كند آيScript   ،كـادر 

 مشخص شده است را  Scriptمجموعه كاراكترهايي جداي از آنچه در قسمت        

 باشد، تمـام    Trueانتخاب كند يا نه؟ در صورت اينكه مقدار اين خاصيت برابر با             

  . نمايش داده مي شودScriptمجموعه كاراكتر هاي موجود در قسمت 

Color ونت انتخاب شده را مشخص مي كندرنگ ف.  

Font نام فونت انتخاب شده را مشخص مي كند.  

FontMustExist               مشخص مي كند اگر كاربر نام فونتي را انتخاب كرد كه وجود نداشت، كادر پيغـامي

  براي خطا نمايش داده شود يا نه؟

MaxSize را مشخص مي كندحداكثر اندازه اي كه كاربر مي تواند براي فونت انتخاب كند .  
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MinSize حداقل اندازه اي كه كاربر مي تواند براي فونت انتخاب كند را مشخص مي كند.  

ShowApply              مشخص مي كند كادر محاوره اي كه نمايش داده مـي شـود بايـد داراي دكمـه ي

Applyنيز باشد يا نه؟   

ShowColor ود داشته باشد يا نه؟مشخص مي كند در كادر فونت، امكان انتخاب رنگ نيز وج  

ShowEffects                  مشخص مي كند آيا كادر فونت بايد داراي قسمتي براي تعيين خط دار بـودن، زيـر

   دار بودن و يا انتخاب رنگ متن توسط كاربر باشد يا نه؟طخ

ShowHelp  مشخص مي كند آيا كادر فونت داراي دكمه فرمانHelpباشد يا نه؟   

  

  :FontDialogمتدهاي كنترل 

  

 ShowDialog استفاده خواهيم كرد كه آن نيز متـد  FontDialogدر مثال هاي بعدي فقط از يكي از متدهاي كنترل          

 كـه  Resetعالوه بر اين متد متدهاي زيادي براي اين كنترل وجود دارنـد، ماننـد متـد             . براي نمايش كادر محاوره اي خواهد بود      

  .الت اول برگرددباعث مي شود مقدار تمام خاصيتهاي كنترل به ح

  

  :FontDialogاستفاده از كنترل 

  

ــراي نمــايش كنتــرل  ــد    FontDialogب ــه طــور مــستقيم مت ــوان ب ــداري نيــست، بلكــه مــي ت ــه تنظــيم هــيچ مق ــاز ب  ني

ShowDialogاين كنترل را فراخواني كرد تا كادر محاوره اي نمايش داده شود .  

  
fontDialog1.ShowDialog(); 

  

  . نمايش داده مي شود10-7وره اي همانند شكل در اين صورت كادر محا
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  10-7شكل 

  

 است كه به كاربر اجازه مي دهد تعيين كند يك فونت داراي خط و Effectsمشاهده مي كنيد كه كادر فونت داراي يك بخش        

ار  بـه طـور پـيش فـرض داراي مقـد           ShowEffectsنمايش اين بخش به اين علت است كه خاصـيت           . يا زير خط نيز باشد    

trueــسمت  .  اســت ــادر ق ــن ك ــرض    Colorدر اي ــيش ف ــدار پ ــرا مق ــشده اســت، زي ــايش داده ن ــگ نم ــراي انتخــاب رن  ب

ShowColor    برابر با False براي نمايش قسمت رنگ، بايستي قبل از فراخواني تـابع           .  استShowDialog   مقـدار 

  . قرار دادTrueاين خاصيت را برابر با 

  
 fontDialog1.ShowColor = true ; 
 fontDialog1.ShowDialog(); 

  

ــد  ــدهاي     ShowDialogمت ــام مت ــد تم ــز، همانن ــاوره اي ني ــادر مح ــن ك ــوع  ShowDialog از اي ــداري را از ن  مق

DialogResult ــد ــي گردانـ ــي توانـــد برابـــر بـــا      .  برمـ ــدار مـ ــن مقـ  و يـــا DialogResult.OKايـ

DialogResult.Cancelباشد .  

 و  Color كليك كرد، مـي توانيـد بـا اسـتفاده از خاصـيتهاي               OKاربر بر روي گزينه     هنگامي كه كادر فونت نمايش داده شد و ك        

Font   كنترل FontDialog              بررسي كنيد كه كاربر چه نوع فونت و چه رنگي را انتخاب كرده است و سپس آن را در برنامه 

  .استفاده كنيد و يا در متغيري قرار داده و در بخشهاي بعدي استفاده كنيد

در بخش بعد، از برنامـه اي كـه در   . اين كادر و نحوه كاركرد آن آشنا شديد، در امتحان كنيد بعد از آن استفاده خواهيم كرد           حال كه با    

در قسمتهاي قبلي كاربر مي توانست در برنامـه  . دو مثال قبلي ايجاد كرده بوديم استفاده مي كنيم و آن را مقداري گسترش مي دهيم            

در اين قسمت بخشي را به برنامه اضـافه مـي كنـيم كـه               . تي را در آن انجام دهد و سپس فايل را ذخيره كند           فايلي را باز كرده، تغييرا    

  . را تغيير دهدTextBoxكاربر به وسيله آن بتواند فونت متن درون 
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  FontDialogكار با كنترل : امتحان كنيد

  

  . را باز كنيدDialogsمجددا پروژه  )1

 : ديگري به فرم اضافه كرده و خاصيتهاي آن را مطابق ليست زير تعيين كنيدButtonدر قسمت طراحي فرم، كنترل  )2

  

 . قرار دهيدbtnFont را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدTop, Right را برابر با Anchorخاصيت  �

 . قرار دهيد68;367 را برابر با Anchorخاصيت  �

 . قرار دهيدFont را برابر با Textخاصيت  �

  

براي ايـن كـار در جعبـه ابـزار بـه         .  بر روي فرم قرار دهيد     FontDialogادر فونت بايد يك كنترل      براي نمايش ك   )3

بـه ايـن صـورت يـك        .  دو بار كليك كنيـد     FontDialog برويد و در آنجا بر روي كنترل         Dialogsقسمت  

مـات پـيش   تمـام تنظي  .  در قسمت پاين محيط طراحي در ويژوال استوديو اضافه خواهد شـد            FontDialogكنترل  

  .فرض اين كنترل را قبول كنيد و خاصيتهاي آن را تغيير ندهيد

سپس كد زيـر را بـه آن   .  دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود       btnFontبر روي دكمه ي      )4

 :متد اضافه كنيد

  
private  void  btnFont_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the FontDialog control properties 
 fontDialog1.ShowColor = true ; 
 
 // Show the Font dialog 
 if  (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
 { 
  // If the OK button was clicked set the font 
  // in the text box on the form 
  txtFile.Font = fontDialog1.Font; 
  // Set the color of the font in the text box  
  // on the form 
  txtFile.ForeColor = fontDialog1.Color; 
 } 
} 

  

هنگامي كه فرم برنامه نمايش داده شد بـر روي دكمـه     .  در نوار ابزار برنامه را اجرا كنيد       Startبا كليك بر روي دكمه       )5

فونت و رنگ جديدي را براي      .  نمايش داده شود   11-7 همانند شكل    Font كليك كنيد تا كادر محاوره اي        Fontي  

TextBox انتخاب كرده و بر روي دكمه OKكليك كنيد . 

 .مشاهده خواهيد كرد كه متن با فونت و رنگ جديد نوشته خواهد شد.  چندين خط متن را در فرم وارد كنيدحال )6

براي تست ايـن    .  باز كنيد، رنگ و فونت جديد در آن اعمال مي شود           Openهمچنين اگر فايلي را با استفاده از دكمه ي           )7

ود، سپس يك فايل متني را انتخاب كـرده و آن            نمايش داده ش   Open كليك كنيد تا كادر      Openمورد روي دكمه ي     

 .مشاهده مي كنيد كه محتويات فايل با رنگ و فونت جديد نمايش داده مي شود. را باز كنيد
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  چگونه كار مي كند؟

  

 به صورت پيش فرض نمايش داده نمي شود پس برنامـه را بـا تنظـيم مقـدار ايـن      Fontهمانطور كه مي دانيد، قسمت رنگ كادر    

  .  نيز نمايش داده شودColor، قسمت Font آغاز مي كنيم تا هنگام نمايش كادر Trueبا خاصيت 

  
 // Set the FontDialog control properties 
 fontDialog1.ShowColor = true ; 

 

  
  11-7شكل 

  

 كليـك كـرده   OKكمه  بررسي مي كنيم كه كاربر بر روي د    if را نمايش مي دهيم و با استفاده از يك دستور            Fontسپس كادر   

 كليــك كــرده باشــد، هماننــد كادرهــاي ديگــر، مقــدار OKاگــر كــاربر بــر روي دكمــه . Cancelاســت و يــا بــر روي دكمــه 

DialogResult.OK به وسيله تابع ShowDialogبرگشته مي شود .  

  
 // Show the Font dialog 
 if  (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
 { 
  // If the OK button was clicked set the font 
  // in the text box on the form 
  txtFile.Font = fontDialog1.Font; 
  // Set the color of the font in the text box  
  // on the form 
  txtFile.ForeColor = fontDialog1.Color; 
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 } 
  

 FontDialogن را برابر با فونتي قرار مي دهيم كـه كـاربر در كنتـرل           آ Font ، خاصيت    TextBoxبراي تغيير فونت    

همچنـين خاصـيت   .  اسـتفاده كنـيم  FontDialog كنتـرل    Fontبـراي ايـن كـار بايـد از خاصـيت            . انتخاب كـرده اسـت    

ForeColor   كنترل TextBox       را نيز برابر با خاصيت Color   كنترل FontDialog    بـه ايـن   .  قرار مي دهـيم

  .  انتخاب كرده استFont برابر با رنگي مي شود كه كاربر در كادر TextBoxتن داخل ترتيب رنگ م

  

  :ColorDialogكنترل 

  

براي مثال ممكن است بخواهيد از اين . در مواقعي ممكن است نياز داشته باشيد كه به كاربر اجازه دهيد رنگي را در برنامه انتخاب كند       

.  اسـتفاده كنيـد  TextBox تنظيم رنگ يك كنترل و يا براي تنظيم رنگ متن داخـل  رنگ در تنظيم رنگ پس زمينه ي فرم، در    

، يك كادر استاندارد نيز براي انتخاب رنگ در اختيار برنامـه نـويس قـرار مـي دهـد كـه                     Font همانند كادر    2005ويژوال استوديو   

ColorDialog  همانند قسمتهاي قبلي، كادر     .  نام داردColorDialog     به عنوان يك كنترل و هم بـه         هم مي تواند

  . عنوان يك كالس مورد استفاده قرار گيرد

 رنـگ ابتـدايي رنگـي را    48 نشان داده شده است، به كاربر اجازه مـي دهـد بـين               12-7 كه در شكل     ColorDialogكنترل  

  .انتخاب كند

  

  
  12-7شكل 

  

 كليك كـرده  Define Custom Colorه ي دقت كنيد كه عالوه بر اين رنگهاي ابتدايي كاربر مي تواند بر روي دكم

اين مورد باعث انعطاف پذيري بيشتر اين كادر مي شود و به كاربر اجازه مي دهد          . و با تركيب رنگها، رنگ مورد نظر خود را ايجاد كند          

  ).13-7شكل (رنگ مورد نظر خود را ايجاد كرده و در برنامه از آن استفاده كند 
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  :ColorDialogخاصيتهاي كنترل 

  

در جـدول زيـر نـام    .  آن را بررسـي كنـيم  د كنيم، بهتر است بعضي از خاصيتهاي پر كاربرهقبل از اينكه از اين كنترل در برنامه استفاد       

  : و نيز كاربرد آنها شرح داده شده استاتعدادي از آن خاصيت ه

  

  شرح  خاصيت

AllowFullOpe
n 

 نيز براي تعريـف  Custom Colorمشخص مي كند كه آيا كاربر مي تواند از قسمت 

 باشـد، دكمـه   Falseدر صورتي كه مقدار اين گزينه برابر با . رنگ جديد استفاده كند يا نه     

  . غير فعال خواهد بودDefine Custom Colorsفرمان 

AnyColor                     مشخص مي كند كه آيا كادر محاوره اي تمام رنگهاي موجود را به عنـوان رنگهـاي ابتـدايي

  نمايش دهد يا نه؟

Color رنگي كه در كادر به وسيله كاربر انتخاب شده است را مشخص مي كند.  

CustomColors   مجموعه رنگهايي را كه در بخشCustom Color    كادر نمـايش داده مـي شـود را 

  .مشخص مي كند

FullOpen       مشخص مي كند كـه هنگـام نمـايش داده شـدن كـادرColor  قـسمت Custom 

Colorديده شود يا نه؟ هم به صورت پيش فرض   

ShowHelp  مشخص مي كند كه دكمه فرمانHelp در كادر Colorنمايش داده شود يا نه؟   

  

  
  13-7شكل 
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همين مورد باعث مي شود كه استفاده از . همانطور كه مشاهده مي كنيد خاصيتهاي اين كنترل نسبت به كنترل هاي قبلي كمتر است             

  . باشدر راحت تاين كنترل حتي از كنترلهاي قبلي نيز

.  است كه باعـث نمـايش آن مـي شـود           ShowDialog نيز داراي تابع     ColorDialogهمانند كادرهاي قبلي، كنترل     

  .بنابراين در اين قسمت از توضيح مجدد آن صرفنظر مي كنيم. نحوه كاركرد اين تابع نيز همانند قسمتهاي قبلي است

  

  :ColorDialogاستفاده از كنترل 

  

  : آن را فراخواني كنيدShowDialog تنها كافي است كه متد Colorكادر براي نمايش 

  
 colorDialog1.ShowDialog(); 

  

 كليك كرده OK برمي گرداند كه مشخص مي كند كاربر در كادر بر روي دكمه DialogResultاين تابع مقداري را از نوع       

  .  نتيجه كادر را بررسي كنيدifا استفاده از يك دستور همانند قسمت قبلي مي توانيد ب. Cancelاست و يا بر روي دكمه 

.  ايـن كنتـرل اسـتفاده كنيـد    Colorبراي دسترسي به مقدار رنگي كه توسط كاربر در اين كادر انتخاب شده است بايد از خاصيت            

ل مي توانيد رنـگ مـتن يـك         براي مثا . سپس مي توانيد اين رنگ را به كنترلهايي كه مي توانيد رنگ آنها را تعيين كنيد نسبت دهيد                 

TextBoxرا برابر با رنگ انتخاب شده در اين كادر قرار دهيد :  

  
 txtFile.ForeColor = colorDialog1.Color; 

  

  .در بخش امتحان كنيد بعد، به پروژه قبلي امكاني را اضافه مي كنيم كه كاربر بتواند به وسيله آن رنگ زمينه فرم را تغيير دهد

  

  ColorDialogكار با كنترل : امتحان كنيد

  

  . برويدForm1 را باز كرده و به قسمت طراحي فرم مربوط به Dialogsپروژه  )1

 بر روي فرم قرار داده و خاصيتهاي آن را مطـابق بـا مقـادير زيـر تنظـيم        Buttonبا استفاده از جعبه ابزار يك كنترل         )2

 :كنيد

  

 . قرار دهيدbtnColor آن را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدTop,Right آن را برابر با Anchorت خاصي �

 . قرار دهيد98;367 آن را برابر با Locationخاصيت  �

 . قرار دهيدColor آن را برابر با Textخاصيت  �

  

ايـن  .  بـه برنامـه اضـافه كنيـد        ColorDialog جعبه ابزار يك كنترل      Dialogsسپس با استفاده از قسمت       )3

  .ضافه خواهد شدكنترل به قسمت پاين طراحي فرم ا
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سپس كد زيـر را  .  آن ايجاد شودClick دو بار كليك كرده تا متد مربوط به رويداد btnColorبر روي دكمه ي     )4

 :به آن اضافه كنيد

  
private  void  btnColoe_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Show the Color dialog 
    if  (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
    { 
        // Set the BackColor property of the form 
        this .BackColor = colorDialog1.Color; 
    } 
} 

  

  . در نوار ابزار كليك كنيدStartبراي امتحان برنامه بر روي دكمه . تمام كدي كه بايد وارد مي كرديد همين بود )5

 نمـايش  Color كليك كنيد تا كادر محـاوره اي  Colorداده شد، بر روي دكمه ي       هنگامي كه فرم برنامه نمايش       )6

 Define Custom Colorدر اين كادر يكي از رنگهاي ابتدايي را انتخاب كرده و يا روي دكمـه  . داده شود

 . كليك كنيد تا كادر بسته شودOKسپس روي دكمه . كليك كنيد و رنگي را از آن قسمت انتخاب كنيد

 . رنگ زمينه فرم با رنگي كه در كادر انتخاب كرده بوديد تعويض مي شودColor در كادر OKك روي دكمه با كلي )7

 را برابر رنگ انتخاب شده در مرحلـه قبلـي   Color نيازي نيست كه قبل از نمايش فرم، خاصيت      Fontهمانند كادر    )8

سط كاربر انتخاب شده است را نگهـداري   خود مقدار رنگي كه آخرين بار تو      ColorDialogزيرا كنترل   . قرار دهيد 

به اين ترتيب بعد از اينكه كاربر مجدداً وارد اين كادر شد، مشاهده مي كند رنگي كه در مرحله قبل انتخاب كـرده       . مي كند 

 .بود، همچنان به صورت انتخاب شده است

  

  چگونه كار مي كند؟

  

به همـين دليـل بـه    .  را تغيير دهيمColor خاصيتهاي كادر  نيازي نيست كهShowDialogاين مرتبه براي فراخواني تابع  

 كليـك   OK روي دكمـه ي      Colorهمانند بخشهاي قبلي، اگر كاربر در كـادر         .  مي رويم  ifقسمت فراخواني تابع درون دستور      

 بررسـي مـي   ifبه همين علـت در دسـتور   .  را برمي گرداندDialogResult.OK مقدار ShowDialogكند تابع   

   هست يا نه؟DialogResult.OKمقدار برگشتي از تابع برابر با كنيم كه 

  
    // Show the Color dialog 
    if  (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 

  

همـانطور كـه در قـسمتهاي    .  بود بايد رنگ پيش زمينه فرم را تغيير دهيمDialogResult.OKاگر مقدار برگشتي برابر با   

بـراي  .  اسـتفاده كنـيم    this گفتيم براي دسترسي به خاصيتهاي يك كالس، درون خود كـالس بايـد از كلمـه كليـدي                    قبلي نيز 

سـپس خاصـيت    .  استفاده مي كنيم   thisدسترسي به خاصيتهاي فرم نيز، به علت اينكه درون كالس فرم هستيم از كلمه كليدي                

BackColor كاربر در كادر  فرم را برابر با رنگي قرار مي دهيم كه توسطColorانتخاب شده است  .  

  
 // Set the BackColor property of the form 
 this .BackColor = colorDialog1.Color; 
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  :PrintDialogكنترل 

  

 اين نياز مي تواند به صورت نياز بـه چـاپ سـاده ي يـك مـتن و يـا مـوارد       . هر برنامه اي معموالً در قسمتي نياز به امكان چاپ دارد    

در قسمت بعد به بررسي چگونگي چاپ يك مـتن سـاده            . پيشرفته تري مانند چاپ قسمتي از متن و يا صفحات مشخصي از آن باشد             

  . را مشاهده خواهيم كردNET.خواهيم پرداخت و نحوه استفاده از كالسهاي مربوط به  چاپ در 

اين كنترل كار چـاپ  .  استPrintDialogكنترل  براي چاپ به كار مي رود، C# 2005يكي از كنترل هايي كه در ويژوال     

را انجام نمي دهد، بلكه به كاربر اجازه مي دهد كه چاپگري را براي چاپ انتخاب كرده و تنظيمات قبل از چاپ را در آن چاپگر انجـام     

شـما از ايـن     . تعيين كنـد  براي مثال كاربر مي تواند در اين كادر جهت صفحه، كيفيت چاپ و يا محدوده موردنظر براي چاپ را                    . دهد

 به وسـيله كـادر   ا مشاهده مي كنيد تمام اين قابليت ه14-7ويژگي ها در مثال بعدي استفاده نخواهيد كرد، اما همانطور كه در شكل             

PrintDialogقابل دسترسي است .  

بنـابراين  .  استCancel و OK نيز داراي دو دكمه Printهمانند تمام كادرهايي كه در بخشهاي قبلي مشاهده كرديد، كادر        

ــابع  ــدار   ShowDialogتـــ ــم مقـــ ــادر هـــ ــن كـــ ــه ايـــ ــوط بـــ ــا DialogResult.OK مربـــ  و يـــ

DialogResult.Cancel          را برمي گرداند و مي توانيد از دستور if       براي بررسي نتيجـه برگـشت داده شـده توسـط 

  .كادر استفاده كنيد

  

  
  14-7شكل 
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  :PrintDialogخاصيتهاي كنترل 

  

  : و نيز توضيح آنها آمده استPrintDialog كنترل دستي از خاصيتهاي پر كاربردر جدول زير لي

  

  شرح  خاصيت

AllowPrintToFile  مشخص مي كند آيا در كادر گزينهPrint To Fileفعال باشد يا نه؟   

AllowSelection  مشخص مي كند در كادر، دكمه راديوييSelectinفعال باشد يا نه؟   

AllowSomePages ص مي كند در كادر، دكمه راديويي مشخPagesفعال باشد يا نه؟   

Document مشخص كننده سندي است كه براي چاپ استفاده مي شود.  

PrinterSettings تنظيماتي كه در كادر، براي چاپگر انتخابي اعمال مي شود را نگهداري مي كند.  

PrintToFile  مشخص مي كند آيا گزينهPrint to fileشده است يا نه؟ انتخاب   

ShowHelp  مشخص مي كند آيا دكمه فرمانHelpدر كادر نمايش داده شود يا نه؟   

ShowNetwork       مشخص مي كند دكمه فرمانNetwork    در كادر Print     نمايش داده شـود 

  يا نه؟

  

  :PrintDialogاستفاده از كنترل 

  

 همانند  Printبه اين صورت كادر     .  فراخواني كنيد   آن را  ShowDialog كافي است كه تابع      Printبراي نمايش كادر    

 فقط كادري را براي تنظيمـات چـاپ   PrintDialogهمانطور كه پيشتر نيز گفتم كنترل       .  نشان داده خواهد شد    14-7شكل  

  :بگيرد مي تواند مورد استفاده قرار Printقطعه كد زير براي نمايش كادر . نمايش مي دهد و هيچ متني را نمي تواند چاپ كند

  
 printDialog1.ShowDialog(); 

  

  :PrintDocumentكالس 

  

 كـالس  Document را فراخواني كنيد، بايد خاصيت PrintDialog در كنترل ShowDialogقبل از اينكه تابع  

PrintDialog   اين خاصيت مقداري را از نوع كالس        .  را تنظيم كنيدPrintDocument   كـالس  .  دريافت مي كند

PrintDocument                  كه در حقيقت   ( مي تواند تنظيمات چاپگر را دريافت كرده و سپس با توجه به آن تنظيمات، خروجي خود

ــر مـــا اســـت  ــام  . را بـــراي چـــاپ بـــه چـــاپگر مـــي فرســـتد ) همـــان اطالعـــات مـــورد نظـ ايـــن كـــالس در فـــضاي نـ

System.Drawing.Printing  هر بار نام كامل اين پس بهتر است كه قبل از استفاده از آن براي اينكه      .  قرار دارد

  . آن را به برنامه اضافه كنيمusingفضاي نام را وارد نكنيم، با استفاده از راهنماي 
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  :PrintDocumentخصوصيات كالس 

  

 كه در جدول زيـر آمـده انـد داشـته            PrintDocumentقبل از ادامه بهتر است نگاهي به بعضي از خصوصيات مهم كالس             

  .باشيم

  

  شرح  خصوصيت

DefaultPageSettings               اطالعـات (مشخص كننده ي تنظيمات پيش فرض چاپگر بـراي چـاپ سـند (

  .مورد نظر است

DocumentName            همچنين . مشخص كننده نامي است كه هنگام چاپ سند نمايش داده مي شود

 و در ليست اسناد موجـود در صـف   Print Statusاين نام در كادر 

  .چاپ براي مشخص كردن سند نوشته مي شود

PrintController      محتوي شيئ از كالسPrintController     است كه پروسه چاپ 

  .را مديريت مي كند

PrinterSettings  مشخص كننده چاپگري است كه براي چاپ اين سند استفاده مي شود.  

  

  :چاپ يك سند

  

ــد  ــالس Printمتـ ــيت      PrintDocument از كـ ــده در خاصـ ــشخص شـ ــاپگر مـ ــيله چـ ــه وسـ ــندي را بـ  سـ

PrinterSettings   هنگامي كه اين تابع را در برنامه فراخواني كنيد، هر بار كـه صـفحه اي بخواهـد بـه        .  چاپ مي كند

.  نيز فراخـواني مـي شـود       PrintDocument از كالس    PrintPageوسيله اين تابع چاپ شود متد مربوط به رويداد          

بنـابراين قبـل از اينكـه    . د در صفحه جاري چاپ شـود  به وسيله اين متد مشخص مي كند كه كدام بخش از فايل باي Printتابع  

سپس در اين متد بايد يك صفحه از مـتن را بـه وسـيله كـالس           . بتوانيد متني را چاپ كنيد بايد متدي را براي اين رويداد ايجاد كنيد            

StreamReaderاز فايل خوانده و آن را به چاپگر بفرستيد تا چاپ شود .  

ده خــواهيم كــرد كــه چگونــه مــي تــوان محتويــات يــك فايــل متنــي را بــه وســيله كــالس در بخــش امتحــان كنيــد زيــر مــشاه

PrintDocumentچاپ كرد .  

  

  PrintDialogكار با كنترل : امتحان كنيد

  

  . را باز كنيدDialogsدر محيط ويژوال استوديو، پروژه  )1

يتهاي آن را مطابق ليست زير تنظـيم   ديگري را بر روي فرم قرار داده و خاصButtonبا استفاده از جعبه ابزار كنترل       )2

 :كنيد

  

 . قرار دهيدbtnPrint را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدTop,Right را برابر با Anchorخاصيت  �
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 . قرار دهيد128;367 را برابر با Locationخاصيت  �

 . قرار دهيدPrint را برابر با Textخاصيت  �

  

 دو بار كليك كنيد تا بـر روي         PrintDialogر روي كنترل     برويد و ب   Printingدر جعبه ابزار به قسمت       )3

مشاهده خواهيد كرد كه اين كنترل نيز همانند كادرهاي قبلي، در پايين قـسمت طراحـي فـرم قـرار مـي            . فرم قرار بگيرد  

  .گيرد

 : فضاي نامهاي زير را به برنامه اضافه كنيدusingبه قسمت ويرايشگر كد برويد و با استفاده از راهنماي  )4

  
using  System.IO; 
using  System.Drawing.Printing; 

  

  :حال متغيرهاي زير را به صورت عمومي در ابتداي كالس مربوط به فرم برنامه تعريف كنيد )5

  
// Declare variables 
private  string  strFileName; 
 
private  StreamReader  objStreamToPrint; 
private  Font  objPrintFont; 

  

 دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن btnPrintمت طراحي فرم برگرديد و بر روي دكمه ي به قس  )6

  :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. ايجاد شود

  
private  void  btnPrint_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare an object for the PrintDocument class 
 PrintDocument  objPrintDocument = new PrintDocument (); 
 
 // Set the DocumentName property 
 objPrintDocument.DocumentName = "Text File Print 
Demo"; 
 
 // Set the PrintDialog properties 
 printDialog1.AllowPrintToFile = false ; 
 printDialog1.AllowSelection = false ; 
 printDialog1.AllowSomePages = false ; 
 
 // Set the Document property for  
 // the objPrintDocument object 
 printDialog1.Document = objPrintDocument; 
 
 // Show the Print dialog 
 if  (printDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
 { 
  // If the user clicked on the OK button  
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  // then set the StreamReader object to  
  // the file name in the strFileName variable 
  objStreamToPrint = new StreamReader (strFileName); 
 
  // Set the printer font 
  objPrintFont = new Font ( "Arial" , 10); 
         
  // Set the PrinterSettings property of the   
  // objPrintDocument Object to the  
  // PrinterSettings property returned from the 
  // PrintDialog control 
  objPrintDocument.PrinterSettings =    
   printDialog1.PrinterSettings; 
 
  // Add an event handler for the PrintPage event 
of  
  // the objPrintDocument object  
  objPrintDocument.PrintPage +=  
   new PrintPageEventHandler (prtPage); 
 
  // Print the text file 
  objPrintDocument.Print(); 
         
  // Clean up 
  objStreamToPrint.Close(); 
  objStreamToPrint = null ; 
 } 
} 

  

  : زير را در قسمت ويرايشگر كد وارد كنيدسپس متد )7

  
private  void  prtPage( object  sender, PrintPageEventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables 
 float  sngLinesPerpage = 0; 
 float  sngVerticalPosition = 0; 
 int  intLineCount = 0; 
 float  sngLeftMargin = e.MarginBounds.Left; 
 float  sngTopMargin = e.MarginBounds.Top; 
 string  strLine; 
 
 // Work out the number of lines per page. 
 // Use the MarginBounds on the event to do this 
 sngLinesPerpage = e.MarginBounds.Height /    
    
 objPrintFont.GetHeight(e.Graphics); 
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 // Now iterate through the file printing out each 
line. 
 // This assumes that a single line is not wider tha n 
 // the page width. Check intLineCount first so tha t we 
 // don’t read a line that we won’t print 
 strLine = objStreamToPrint.ReadLine(); 
 while ((intLineCount < sngLinesPerpage) &&  
   (strLine != null )) 
 { 
  // Calculate the vertical position on the page 
  sngVerticalPosition = sngTopMargin +  
 (intLineCount * objPrintFont.GetHeight(e.Graphics) ); 
 
  // Pass a StringFormat to DrawString for the 
  // Print Preview control 
  e.Graphics.DrawString(strLine, objPrintFont,  
      Brushes .Black, sngLeftMargin, 
      sngVerticalPosition,  
      new  StringFormat ()); 
 
  // Increment the line count 
  intLineCount = intLineCount + 1; 
             
  // If the line count is less than the lines per  
  // page then read another line of text 
  if  (intLineCount < sngLinesPerpage) 
  { 
   strLine = objStreamToPrint.ReadLine(); 
  } 
 } 
 
 // If we have more lines then print another page 
 if  (strLine != null ) 
 { 
  e.HasMorePages = true ; 
 } 
 else 
 { 
  e.HasMorePages = false ; 
 } 
} 

  

 در نوار ابزار كليك كنيـد تـا         Startبنابراين روي دكمه    . حال مي توانيد عملكرد كدهاي اين قسمت را مشاهده كنيد          )8

  .برنامه اجرا شود
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.  كليك كنيد و فايلي را باز كنيد تا محتويـات آن در فـرم نمـايش داده شـود    Openدر فرم اصلي برنامه روي دكمه ي     )9

.  نمـايش داده شـود     15-7 همانند شـكل     Printتا كادر محاوره اي      كليك كنيد    Printسپس بر روي دكمه ي      

 Pages و Selection و همچنين قـسمتهاي  Print to fileتوجه كنيد كه در اين كادر گزينه 

 ShowDialogدليل غير فعال بودن اين قسمتها به خاطر اين است كه قبـل از فراخـواني تـابع                   . غير فعال هستند  

ــيتهاي   را AllowSomePages و AllowPrintToFile ،AllowSelectionخاصـــ

 مي توانيد تعيـين     15-7اگر در سيستم خود بيش از يك چاپگر داشته باشيد، همانند شكل             .  قرار داديم  Falseبرابر با   

 .كنيد كه فايل باز شده به وسيله كدام چاپگر، چاپ شود

 . در كادر كليك كنيد تا محتويات فايل چاپ شوندPrintروي دكمه  )10

  

  
  15-7شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

همانطور كه مشاهده مي كنيـد      .  است btnPrintيكي از مهمترين قسمتهاي اين برنامه، متد مربوط به رويداد كليك دكمه ي              

عمل اصلي چاپ به وسيله اين شيئ صـورت مـي           .  آغاز كرديم  PrintDocumentاين متد را با تعريف يك شيئ از كالس          

  :گيرد

  
 PrintDocument  objPrintDocument = new PrintDocument (); 
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اگر همزمان چند برنامـه بخواهنـد از چـاپگر اسـتفاده            .  مربوط به اين شيئ را تنظيم كرديم       DocumentNameسپس خاصيت   

نامي كه در اين قسمت وارد مي كنيم، براي مـشخص كـردن سـند مربـوط بـه               . كنند، سندهاي آنها در يك صف چاپ قرار مي گيرد         

  . امه ما در صف چاپ به كار مي رودبرن

  
 objPrintDocument.DocumentName = "Text File Print 
Demo";   

  

در اين بخش فقط مي خواهيم يك عمـل         .  مي پردازيم  PrintDialogدر قسمت بعد، به تنظيم بعضي از خاصيتهاي كنترل          

 و Selection و همچنـين  Print to fileچاپ ساده را انجام دهيم، بـه همـين دليـل بهتـر اسـت قـسمتهاي       

Pages  را در كادر Printبراي اين كار كافي است خاصيتهاي مربـوط بـه آنهـا را برابـر بـا      .  غير فعال كنيمfalse  قـرار 

  :دهيم

  
 printDialog1.AllowPrintToFile = false ; 
 printDialog1.AllowSelection = false ; 
 printDialog1.AllowSomePages = false ; 

  

 بايد مشخص كنيد تنظيماتي كه كاربر در اين كادر مشخص مي كند، براي چاپ چه سندي به كار مي Printقبل از نمايش كادر 

 اي PrintDocument را برابر بـا شـيئ   PrintDialog كنترل Documentبراي اين كار بايد خاصيت  . روند

  . قرار دهيد كه نشان دهنده ي سند مورد نظر است

  
 printDialog1.Document = objPrintDocument; 

  

 مربـوط   ShowDialogهمانند كادرهاي قبلي، براي اين كار كافي است متد          .  را نمايش دهيم   Printحال مي توانيم كادر     

اگر كاربر در كـادر روي دكمـه   .  برمي گرداندDialogResultاين متد نيز مقداري را از نوع . به اين كنترل را فراخواني كنيم     

 كليــك كنــد، تــابع Cancel و اگــر كــاربر روي دكمــه ي DialogResult.OK كليــك كنــد، تــابع Printي 

DialogResult.Cancelهمانند قسمتهاي قبل با استفاده از دستور .  را برمي گرداندifنتيجه را بررسي مي كنيم .  

  
 if  (printDialog1.ShowDialog() == DialogResult .OK) 

  

 قـرار دارد را  strFileName كليك كند بايد محتويات فايلي كه آدرس آن در متغير Printدكمه اگر كاربر در كادر روي   

اين شيئ براي دسترسـي بـه محتويـات يـك           .  تعريف مي كنيم   StreamReaderبنابراين ابتدا يك شيئ از نوع       . چاپ كنيم 

 strFileNameپس متغيير .  را به آن بفرستيمفايل مورد استفاده قرار مي گيرد و هنگام تعريف آن بايد آدرس فايل مورد نظر

  .كه حاوي آدرس فايل است را به عنوان پارامتر به اين شيئ ارسال مي كنيم

  
 objStreamToPrint = new StreamReader (strFileName); 

  

 و Arialونـت   تعريف كرده و فFontبه همين علت شيئ را ز نوع . سپس بايد فونت و اندازه متن را براي چاپ مشخص كنيم         

  . را براي آن تعريف مي كنيم10اندازه 
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 objPrintFont = new Font ( "Arial" , 10); 
  

همانطور كه در قسمتهاي قبل نيز گفتم، هنگامي كه يك رويداد به وسيله يك كالس رخ مي دهد، تعدادي از توابع براي پاسـخ دادن            

 در زمـان    Buttonمشاهده كرديد با دو بار كليك بر روي يك كنتـرل            براي مثال در قسمتهاي قبل      . به آن رويداد اجرا مي شوند     

 در طي اجراي برنامه كليك مي كرد، توسط برنامه فراخواني لطراحي، متدي ايجاد مي شد و اين متد هنگامي كه كاربر روي آن كنتر            

هنگامي كه رويداد رخ مي دهـد، كـالس         . براي بررسي دقيقتر اين مورد بايد بگويم كه هر رويداد شامل ليستي از توابع است              . مي شد 

براي مثال مي توانيد چندين متد تعريف كنيد و آنها را به . مربوطه تمام توابع موجود در ليست مربوط به آن رويداد را فراخواني مي كند   

 بـه آن اضـافه   به اين ترتيب هنگامي كه بر روي آن دكمه كليك شود تمام متدهايي كه.  اضافه كنيدButtonرويداد كليك يك   

  . كرده ايد اجرا خواهند شد

 براي اينكه تشخيص دهد چه متني را بايد چاپ كند، در هر صـفحه               PrintDocumentدر قسمتهاي قبل گفتم كه كالس       

به عبارت دقيق تر بايد بگوييم كه اين كالس در هر مرحله تمام توابعي كه در ليست  .  را فراخواني مي كند    PrintPageرويداد  

ــدا ــد PrintPageد روي ــي كن ــستند را اجــرا م ــداد    .  ه ــدهاي روي ــست مت ــه لي ــيم و آن را ب ــدي را ايجــاد كن ــد مت ــس باي پ

PrintPage   بـراي ايـن كـار متـد         .  اضافه كنـيمprtPage          را ايجـاد كـرده و آن را بـه وسـيله دسـتور زيـر بـه رويـداد 

PrintPage1 اضافه مي كنيم:  

  
 objPrintDocument.PrintPage +=  
  new  PrintPageEventHandler (prtPage); 

  

بـراي  .  مشخص كنيمPrintDocumentحال بايد چاپگر مورد استفاده براي چاپ و همچنين تنظيم هاي آن را، براي شيئ          

تنظـيم هـاي كـادر    .  مـشخص كـرده اسـت را بـه ايـن شـيئ بفرسـتيم        Printاين كار كافي است تنظيمهايي كه كاربر در كادر          

Print در خاصــــيت PrinterSettings  پــــس كــــافي اســــت خاصــــيت    .  ذخيــــره مــــي شــــوند

objPrintDocument.PrinterSettingsرا برابر با آن قرار دهيم .  

  
 objPrintDocument.PrinterSettings =  
   printDialog1.PrinterSettings; 

  

ضار اين رويداد نيز باعـث مـي    را احضار مي كند و اح      PrintPageاين متد رويداد    .  را فراخواني كنيم   Printحال بايد متد    

  . اجرا شودprtPageشود كه كد درون متد 

  
 objPrintDocument.Print(); 

  

نكته ديگري كه در اضافه كردن يك متد به يك رويداد بايد در نظر داشته باشيد اين است كه متـدهايي كـه مـي تواننـد بـه رويـداد                     

PrintPage       مقدار برگـشتي آنهـا بايـد بـه      (اين متدها نبايد مقداري را برگردانند       .  اضافه شوند بايد داراي ساختار خاصي باشند

اولين پارامتر مشخص كننده شـيئ اسـت كـه ايـن            : همچنين بايد دو پارامتر را از ورودي دريافت كنند        ).  تعريف شود  voidصورت  

دومين پارامتر بايد شيئ    . واهد بود  خ Object و نوع آن از نوع كالس        senderنام اين پارامتر    . رويداد را فراخواني كرده است    

اين پارامتر حاوي اطالعاتي در مورد صفحه اي كه بايد چاپ شود خواهد .  باشدPrintPageEventArgsاز نوع كالس    

  : فراخواني شود مشابه زير خواهد بودPrintPage كه بايد به وسيله رويداد prtPageبنابراين متد . بود

  

                     
 .در دو فصل مربوط به برنامه نويسي شيئ گرا و فصول بعد از آن، متدها را دقيق تر بررسي خواهيم كرد 1
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private  void  prtPage( object  sender, PrintPageEventArgs  e) 
  

ابتدا بايد تعدادي متغيير تعريف كنيم و مقادير آنها را تنظـيم            . حال به بررسي كدهايي مي پردازيم كه در داخل اين متد بايد اجرا شوند             

 به وسيله مقادير موجـود در پـارامتر         sngTopMargin و   sngLeftMarginتوجه كنيد كه مقادير متغيرهاي      . كنيم

PrintPageEventArgsكه به متد ارسال مي شود تنظيم خواهد شد .  

 
 float  sngLinesPerpage = 0; 
 float  sngVerticalPosition = 0; 
 int  intLineCount = 0; 
 float  sngLeftMargin = e.MarginBounds.Left; 
 float  sngTopMargin = e.MarginBounds.Top; 
 string  strLine; 

  

براي اين كار بايد ارتفاع قابل چـاپ در صـفحه را بـر ارتفـاع         . ص كنيم كه در هر صفحه چند خط مي تواند چاپ شود           حال بايد مشخ  

ــت  ــط  (فون ــر خ ــاع ه ــيم ) ارتف ــسيم كن ــيت         . تق ــوانيم از خاص ــي ت ــفحه م ــاپ در ص ــل چ ــاع قاب ــه ارتف ــي ب ــراي دسترس ب

MarginBounds.Height    در شيئ e  از كالس PrintPageEventArgsاين شيئ، بـه  (نيم  استفاده ك

  ).عنوان پارامتر به متد فرستاده شده است

 قـرار مـي   PrinterSettings تنظيم شـده و در خاصـيت      PrintDialogارتفاع قابل چاپ در صفحه در كادر        

 مربـوط بـه شـيئ    PrinterSettingsهمانطور كه مشاهده كرديد در كدهاي قبلي ايـن خاصـيت را در خاصـيت                . گيرد

objPrintDocument ــم ــرار دادي ــيئ .  ق ــداد     objPrintDoumentش ــد روي ــه بخواه ــامي ك ــم هنگ  ه

PrintPage                را فراخواني كند، اين مقدار را به وسـيله شـيئ از كـالس PrintPageEventArgs     بـه متـدهاي 

  .فراخواني شده مي فرستد

  
 sngLinesPerpage = e.MarginBounds.Height /  
    
 objPrintFont.GetHeight(e.Graphics); 

  

حال بايد .  حاوي تعداد خطوطي خواهد بود كه در هر صفحه قرار مي گيرد    sngLinesPerPageپس به اين ترتيب متغيير      

براي اين كار با استفاده از يك حلقه، متن داخل فايل را خـط       . محتويات فايل را خط به خط خوانده و در صفحه براي چاپ قرار دهيم             

اي اين حلقه تا زماني ادامه پيدا مي كند كه يا متن داخل فايل تمام شود و به انتهاي فايل برسيم  اجر. به خط در صفحه وارد مي كنيم      

و يا تعداد خطهايي كه در صفحه قرار داده ايم برابر با حداكثر تعداد خطهايي شود كه مي توانيم در يك صفحه وارد كنيم، بـه عبـارت              

  : قرار مي دهيم و سپس حلقه را اجرا مي كنيمstrLineخوانده و در متغير بنابراين ابتدا اولين خط را . ديگر صفحه پر شود

  
strLine = objStreamToPrint.ReadLine(); 
while ((intLineCount < sngLinesPerpage) && (strLine != 
null )) 
{ 

  

بـه عبـارت ديگـر بايـد     . ر استقبل از اينكه متني را در صفحه قرار دهيم بايد مشخص كنيم كه موقعيت عمودي متن در صفحه چقد 

براي تعيين فاصله متن از باالي صفحه بايد اندازه قـسمت سـفيد بـاالي صـفحه را بـا       . فاصله متن را از باالي صفحه مشخص كنيم       
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ل براي محاسبه ارتفاع تعداد خطهايي كه تاكنون چاپ شده اند نيز بايد حاص. ارتفاع تعداد خطهايي كه تاكنون چاپ شده اند جمع كنيم

  : تعداد خطهايي كه در صفحه چاپ شده اند در ارتفاع هر خط را بدست آوريمبضر

  
 sngVerticalPosition = sngTopMargin +  
 (intLineCount * objPrintFont.GetHeight(e.Graphics) ); 

  

كـالس  . ده كنـيم  اسـتفا Graphics در كـالس  DrawString متن را به چاپگر بفرستيم بايـد از تـابع   براي اينكه واقعاً  

Graphics         به صورت يكي از خاصيتهاي كـالس PrintPageEventArgs          بـه ايـن متـد فرسـتاده مـي شـود  .

متني كه بايد چاپ شود، فونت متني كه بايد چاپ شود، رنـگ             :  دريافت مي كند عبارتند از     DrawString عپارامترهايي كه تاب  

، فاصله متن از سمت چپ صفحه، فاصله مـتن از           ) انتخاب شود  Brushesاين رنگ بايد از شمارنده ي       (متني كه بايد چاپ شود      

در اين قـسمت قـالبي بـراي مـتن مـشخص نمـي كنـيم بلكـه يـك شـيئ جديـد از كـالس                           .باالي صفحه، و قالب متن براي چاپ      

StringFormatايجاد كرده و آن را به تابع مي فرستيم .  

  
 e.Graphics.DrawString(strLine, objPrintFont,  
     Brushes .Black, sngLeftMargin,  
     sngVerticalPosition,  
     new  StringFormat ()); 

  

  :به اين ترتيب يك خط از متن را چاپ كرده ايم، پس يك واحد به تعداد خطها اضافه مي كنيم

  
 intLineCount = intLineCount + 1; 

  

ر صـفحه پـر نـشده بـود خـط ديگـري را از فايـل خوانـده و در متغييـر                       اگـ . حال بررسي مي كنيم كه صفحه پر شـده اسـت يـا نـه              

strLineقرار ميدهيم تا حلقه با خط جديد ادامه پيدا كند :  

  
 if  (intLineCount < sngLinesPerpage) 
 { 
  strLine = objStreamToPrint.ReadLine(); 
 } 

  

حال بايد مشخص كنيم كه صفحه ديگري هم بايد چاپ شـود و    .  شود بعد از اينكه يك صفحه كامالً پر شد، برنامه از حلقه خارج مي            

 را برابـر بـا      HasMorePagesاگر متن داخل فايل تمـام شـده بـود بايـد خاصـيت               . يا اينكه متن داخل فايل تمام شده است       

false      قرار دهيم كه تابع Print        بار ديگر باعث فراخواني شدن رويداد PrintPage م نـشده   اما اگر مـتن تمـا     .  نشود

به ايـن ترتيـب تـابع       .  قرار دهيم  true را برابر با     HasMorePagesبود، كافي است كه براي چاپ ادامه ي متن، خاصيت           

Print بار ديگر رويداد PrintPage را فراخواني مي كند تا متد prtPageبتواند صفحه بعد را چاپ كند .  

  
 if  (strLine != null ) 
 { 
  e.HasMorePages = true ; 
 } 
 else 
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 { 
  e.HasMorePages = false ; 
 } 

  

 تمام شده است و برنامه به ادامـه كـدهاي موجـود در    Printهنگامي كه تمام متن داخل فايل به چاپگر فرستاده شد، وظيفه متد      

 تنها كاري كه بايد در ادامه انجام دهيم اين است كه فضاي اشـغال شـده بـه وسـيله        .  برمي گردد  btnPrint_Clickمتد  

  .اشياي مربوط به چاپ و نيز اشياي مربوط به خواندن از فايل را آزاد كنيم

  
 objStreamToPrint.Close(); 
 objStreamToPrint = null ; 

  

  :FolderBrowserDialogكنترل 

  

. ر را مشخص كنـد بعضي از مواقع ممكن است در برنامه نياز داشته باشيد به كاربر اجازه دهيد كه به جاي انتخاب يك فايل، يك فولد            

 و يا فولدري را براي ذخيـره فايلهـاي مـوقتي برنامـه     1براي مثال ممكن است بخواهيد كاربر فولدري را براي ذخيره فايلهاي پشتيبان          

 Browse، كـادر اسـتاندارد   FolderBrowserDialogدر اين مواقع مي توانيد با استفاده از كنترل .مشخص كند

For Folderهمانطور كه ممكن است در ديگر برنامه هاي ويندوزي نيز مشاهده كرده باشيد، اين . ش دهيد را در برنامه نماي

  .كادر فقط فولدرهاي موجود در كامپيوتر را نمايش مي دهد و به واسطه آن كاربر مي تواند فولدري را در برنامه مشخص كند

 صورت كنترل مورد استفاده قرار گيـرد و هـم بـه              نيز هم مي تواند به     FolderBrowserهمانند تمام كادرهاي ديگر، كادر      

با مقادير پيش فرض خاصيت ( را بدون تنظيم خاصيتهاي آن FolderBrowser يك كادر 16-7شكل . صورت يك كالس

 وجـود دارد كـه بـه    Make New Folderتوجه كنيد كه در قسمت پايين اين فرم يك دكمه فرمان . نمايش مي دهد) اه

  . فولدر جديدي را ايجاد كندكاربر اجازه مي دهد

  

                     
1 Backup Files 
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  16-7شكل 

  

  :FolderBrowserخاصيتهاي كنترل 

  

در جـدول زيـر   . قبل از اينكه نحوه استفاده از اين كنترل را در كد مشاهده كنيم بهتر است به بررسـي خاصـيتهاي مهـم آن بپـردازيم       

  .ليستي از نام و نحوه استفاده از خاصيتهاي مهم اين كنترل آورده شده است

  

  شرح  نام خاصيت

Description  مشخص كننده متني است كه به عنوان توضيح در كادر نمايش داده مي شود.  

RootFolder             مشخص كننده آدرس فولدري است كه به صورت پـيش فـرض بايـد در كـادر

  .نمايش داده شود

SelectedPath مشخص كننده آدرس مسيري است كه به وسيله كاربر انتخاب شده است.  

ShowNewFolderButton       مـشخص مـي كنـد آيـا دكمـه يMake New Folder  در كـادر 

  نمايش داده شود يا نه؟

  

  .  اولين كادري است كه تقريباً از تمام خاصيتهاي آن استفاده خواهيد كردFolderBrowserكادر محاوره اي

ست كه باعث نمايش داده شدن كادر در برنامه  اShowDialogهمانند تمام كادرهاي ديگر، اين كنترل نيز داراي متدي به نام       

  .نحوه استفاده از اين متد در اين كنترل همانند كادرهاي ديگر است، بنابراين نيازي به توضيح مجدد آن نيست. مي شود

  



 ٢٩٥

  :FolderBrowserاستفاده از كنترل 

  

ايـد بعـضي از خاصـيتهاي آن را     بBrowse For Folderهمانند تمام كادرهاي محاوره اي ديگر، قبل از نمايش كـادر  

اولـين خاصـيت   . سه خاصيتي كه عموماً قبل از نمايش اين كادر تنظيم مي شوند در قطعه كد زيـر نـشان داده شـده انـد                  .  دهيم رتغيي

Description               متني كـه در ايـن خاصـيت     .  است كه يك توضيح و يا دستورالعمل را براي كاربر در صفحه نمايش مي دهد

  . در باالي كادر نوشته خواهد شدShowDialog هنگام فراخواني تابع قرار داده شود،

اين خاصيت مشخص مي كند كه هنگام نمايش كادر، چه فولـدري بـه صـورت                .  است RootFolderخاصيت بعدي خاصيت    

 دريافت مي   Environment.SpecialFolderاين خاصيت مقداري را از شمارنده       . پيش فرض نمايش داده شود    

  . استMy Documents شمارنده نيز خود حاوي آدرس فولدرهاي مخصوص سيستم عامل ويندوز مانند فولدر كند و اين

اگـر مقـدار ايـن    .  اسـت ShowNewFolderButtonخاصيت ديگري كه قبل از نمايش كادر تنظيم مي شود، خاصـيت          

 تا به كاربر اجـازه داده شـود    در كادر نمايش داده مي شودMake New Folder باشد، دكمه ي trueخاصيت برابر با 

  .در غير اين صورت اين دكمه نمايش داده نخواهد شد. فولدر جديدي را ايجاد كند

  
folderBrowserDialog1.Description =  
   "Select a folder for your backups:" ; 
folderBrowserDialog1.RootFolder =       
   Environment . SpecialFolder .MyComputer; 
folderBrowserDialog1.ShowNewFolderButton = false ; 

  

 را نمايش Browse For Folder كادر ShowDialogبعد از تنظيم خاصيتهاي الزم، مي توانيد با فراخواني تابع 

  :دهيد

  
folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 

  

 برمي گرداند كه مي توانيد با اسـتفاده از يـك دسـتور     DialogResult كادرهاي قبلي مقداري را از نوع        داين تابع نيز همانن   

if     براي دسترسي به آدرس فولدري كـه كـاربر انتخـاب كـرده اسـت مـي توانيـد از مقـدار خاصـيت                        .  به بررسي نتيجه آن بپردازيد

SelectedPath         كـاربر را  اين خاصيت آدرس كامل فولدر انتخاب شده توسط     .  استفاده كرده و آن را در متغيري ذخيره كنيد

 خواهـد  C:\temp انتخاب كند، مقدار اين خاصيت به صورت C را درون درايو  tempبراي مثال اگر كاربر فولدر      . برمي گرداند 

  .بود

  
strFileName = folderBrowserDialog1.SelectedPath; 

  

.  را نمايش مي دهـيم Browse For Folder استفاده كرده و كادر Dialogsدر امتحان كنيد بعد، مجدداً از پروژه 

  . درون فرم نمايش خواهيم دادTextBoxاگر كاربر فولدري را در اين كادر انتخاب كرد، آدرس آن را در 

  

  FolderBrowserكار با كنترل : امتحان كنيد

  

  . برويدDialogsبه قسمت طراحي فرم در پروژه  )1



 ٢٩٦

 اضافه كرده و خاصيتهاي آن را بر طبـق ليـست زيـر               ديگري را به فرم برنامه     Buttonبا استفاده از جعبه ابزار كنترل        )2

 :تنظيم كنيد

  

 . قرار دهيدbtnBrowse را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدBrowse را برابر با Textخاصيت  �

 . قرار دهيد158;367 را برابر با Locationخاصيت  �

 . قرار دهيدTop,Right را برابر با Anchorخاصيت  �

  

براي اين كـار در جعبـه ابـزار بـه     .  را به برنامه اضافه كنيد FolderBrowserDialogحال بايد يك كنترل      )3

مـشاهده  .  دو بـار كليـك كنيـد       FolderBrowserDialog برويد و بر روي كنترل       Dialogsقسمت  

  .خواهيد كرد كه اين كنترل نيز همانند كنترلهاي قبلي به قسمت پايين بخش طراحي فرم اضافه خواهد شد

سپس كد زيـر  .  آن ايجاد شود   Click دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد           btnBrowse ي   بر روي دكمه   )4

 :را در آن متد وارد كنيد

  
private  void  btnBrowse_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Set the FolderBrowserDialog control properties 
    folderBrowserDialog1.Description =  
    "Select a folder for your backups:" ; 
    folderBrowserDialog1.RootFolder =      
    Environment . SpecialFolder .MyComputer; 
    folderBrowserDialog1.ShowNewFolderButton = false ; 
 
    // Show the Browse For Folder dialog 
    if  (folderBrowserDialog1.ShowDialog() ==    
     DialogResult .OK) 
    { 
        // Display the selected folder 
        txtFile.Text = folderBrowserDialog1.Selecte dPath; 
    } 
} 

  

 كليـك  Startبراي امتحان عملكرد برنامـه، در نـوار ابـزار روي دكمـه            . تمام كد مورد نياز براي اين برنامه همين بود         )5

  .كنيد

 Browse Forكـادر  .  كليـك كنيـد  Browseهنگـامي كـه فـرم برنامـه نمـايش داده شـد، روي دكمـه ي         )6

Folder نمايش داده خواهد شد17-7 همانند شكل . 

 



 ٢٩٧

  
  17-7شكل 

  

مشاهده خواهيـد كـرد كـه آدرس كامـل     .  كليك كنيدOKرا در كامپيوتر خود مشخص كرده و روي دكمه فرمان         فولدري   )7

  . در فرم نمايش داده خواهد شد18-7فولدر مشخص شده، همانند شكل 

  

  
  18-7شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

آن را تنظيم كنيد تـا ظـاهر آن بـا     را نمايش دهيد، بايد بعضي از خاصيتهاي Browse For Folderقبل از اينكه كادر 

 است كه براي راهنمايي كاربر در مورد اين كادر بـه كـار مـي                Descriptionاولين خاصيت، خاصيت    . برنامه هماهنگ شود  



 ٢٩٨

خاصـيت بعـدي، خاصـيت      . همانطور كه مشاهده مـي كنيـد مقـدار ايـن متغييـر در ابتـداي ايـن كـادر نمـايش داده مـي شـود                          . رود

RootFolderدر اين برنامه .  فولدر پيش فرض را مشخص مي كند است كهMy Computer را به عنوان فولدر پيش 

 بـه طـور   My Computerهمانطور كه مشاهده مي كنيد، هنگام نمايش كادر درايوهـاي موجـود در   . فرض در نظر گرفته ايم

ـ ShowNewFolderButtonدر انتها نيز خاصـيت      . پيش فرض نمايش داده مي شوند       قـرار مـي   falseر بـا   را براب

  .دهيم تا اين دكمه در كادر نمايش داده نشود

  
 // Set the FolderBrowserDialog control properties 
 folderBrowserDialog1.Description =  
  "Select a folder for your backups:" ; 
 folderBrowserDialog1.RootFolder =      
  Environment . SpecialFolder .MyComputer; 
 folderBrowserDialog1.ShowNewFolderButton = false ; 

  

 بررسـي مـي كنـيم كـه     if نمايش مي دهيم و سپس با استفاده از دسـتور     ShowDialogسپس كادر اي را با فراخواني متد        

  :Cancel كليك كرده است و يا روي دكمه OKكاربر روي دكمه 

  
 // Show the Browse For Folder dialog 
 if  (folderBrowserDialog1.ShowDialog() ==    
  DialogResult .OK) 
 { 

  

 قـرار  SelectedPath كليك كرده بود، آدرس فولدر انتخاب شده توسط كاربر را كه در خاصـيت              OKاگر كاربر روي دكمه     

  .گرفته است در فرم نمايش داده خواهد شد

  
 // Display the selected folder 
 txtFile.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath; 

  

  :نتيجه

  

ايـن كادرهـا عبـارت انـد        .  قابل استفاده است را بررسي كرديم      C# 2005در اين فصل بعضي از كادرها را كه در برنامه هاي ويژوال             

، MessageBox        ،OpenFileDialog        ،SaveFileDialog        ،FontDialog:از

ColorDialog  ،PrintDialog   و FolderBrowserDialog .        همانطور كه مـشاهده كرديـد، ايـن

كادرها رابطهاي كاربري استاندارد را براي برنامه فراهم مي كنند و به واسطه آنها مي توانيد برنامه اي با ظاهر حرفه اي تـر و مـشابه                           

  .ديگر برنامه هاي ويندوزي طراحي كنيد

 آنها در جعبه ابزار استفاده كرديد، اما به خاطر داشته باشيد كه تمام اين كادرهـا                 اگرچه براي استفاده از اين كادرها از كنترلهاي متناظر        

 و متـدها  ا نيز همين خاصيت هابه عبارت ديگر كالس متناظر با اين كنترل ه. مي توانند همانند يك كالس مورد استفاده قرار بگيرند   

براي استفاده از اين كادرها به . ان كالس استفاده كنيد و يا به عنوان كنترلرا ارائه مي دهند و تفاوتي ندارد كه در برنامه از آنها به عنو   

 تعريف كنيد و در هر قسمتي از برنامه كه خواستيد از آن نصورت كنترل مي توانيد متغيري را از نوع كالس مرتبط با كادر مورد نظرتا         



 ٢٩٩

عد از استفاده هم مي توانيد متغيير را از بين ببريد تـا حافظـه گرفتـه    ب.  كادر را ايجاد كنيدnewكادر استفاده كنيد با استفاده از دستور   

  .به اين ترتيب حافظه كمتري در برنامه استفاده خواهيد كرد و برنامه كارايي بيشتري خواهد داشت. شده به وسيله آن آزاد شود

  

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 . يك كادر پيغام را به كاربر نمايش دهيدMessageBoxبا استفاده از كالس  �

 .در يك كادر پيغام از آيكون و دكمه هاي مورد نظر استفاده كنيد �

 . استفاده كنيد و محتويات يك فايل را بخوانيدOpenFileDialogاز كنترل  �

 . استفاده كرده و اطالعاتي را در يك فايل بنويسيدSaveFileDialogاز كنترل  �

 . رنگ و فونت يك متن را تغيير دهيدFontDialog كنترل با استفاده از �

 . رنگ پيش زمينه يك كنترل، مانند فرم را تغيير دهيدColorDialogبا استفاده از كنترل  �

 . متني را چاپ كنيدPrintDialogبا استفاده از كنترل  �

 .رنامه انتخاب كند به كاربر اجازه دهيد فولدري را در بFolderBrowserDialogبا استفاده از كنترل  �

  

  

  :تمرين

  

   :1تمرين 

  

 را به   Buttonكنترل هاي   .  قرار دهيد  Button و دو    TextBoxبرنامه ويندوزي ساده اي ايجاد كرده و در فرم آن يك            

 بـراي بـاز كـردن و ذخيـره كـردن فايـل از كالسـهاي       . گونه اي تنظيم كنيد كه فايلي را باز كرده، نمايش دهند و آن را ذخيره كننـد  

OpenFileDialog و SaveFileDialog نه از كنترلهاي آنها( استفاده كنيد.(  

 مي توانيد از SaveFileDialog و OpenFileDialog براي تعريف كالسهاي متناظر با كنترلهاي :ييراهنما

  :دستورات زير استفاده كنيد

  
OpenFileDialog  openFileDialog1 = new OpenFileDialog (); 
SaveFileDialog  saveFileDialog1 = new SaveFileDialog (); 

  

   :2تمرين 

  

در كنتـرل  .  باشـد Button و يـك كنتـرل     Labelيك برنامه ي ساده ي وينـدوزي ايجـاد كنيـد كـه شـامل يـك كنتـرل                    

Button كدي را وارد كنيد كه يك كادر Browser For Folderهمچنين در اين كادر دكمه ي .  را نمايش دهد

Make New Folderفولدر .  را نيز فعال كنيدMy Documents را در اين كنترل به عنوان فولدر پيش فرض قرار 



 ٣٠٠

 از كـــالس Browser For Folderبـــراي اســـتفاده از كـــادر . داده و ســـپس كـــادر را نمـــايش دهيـــد

FolderBrowserDialog  در انتها نيز آدرس انتخاب شده به وسيله ي كـاربر را در كنتـرل                .  استفاده كنيدLabel 

  .قرار دهيد



 ٣٠١

  امنو ه: فصل هشتم

  

منو ها جز تفكيك ناپذير هر برنامه ي خوب محسوب مي شوند و راهي راحت و پر كاربرد براي دسترسي كـاربر بـه تمـام قـسمتهاي            

ي دهـد كـه بـه    براي مثال برنامه ي ويژوال استوديو با استفاده از منو ها، به برنامه نويس ايـن امكـان را مـ    . برنامه را فراهم مي كنند    

همچنين در محيط كد نويسي با استفاده از منـو هـاي   . راحتي به ابزارهاي اين محيط دسترسي داشته باشد و بتواند از آنها استفاده كند       

  . مي توانيد به راحتي اعمالي مانند كات كردن، كپي كردن، و يا جستجو در بين كد را انجام دهيد1فرعي

در طي فصل نحوه ي ايجـاد و مـديريت منـو هـا و            .  را بررسي خواهيم كرد    #Cبرنامه هاي ويژوال    در اين فصل نحوه ايجاد منو در        

 دو نوع كنترل براي كار با C# 2005ويژوال . زيرمنو ها و همچنين نحوه ايجاد منو هاي فرعي در يك برنامه را مشاهده خواهيد كرد               

  . را بررسي خواهيم كردمنو ها در جعبه ابزار خود دارد كه در اين فصل هر دوي آنها

  :در اين فصل

  

 .با نحوه ي ايجاد منو ها آشنا خواهيد شد �

 .با نحوه ي ايجاد زير منو ها آشنا خواهيد شد �

 .چگونگي استفاده از منو هاي فرعي را مشاهده خواهيد كرد �

  

  :درك ويژگيهاي يك منو

  

ايـن كنتـرل    .  نام دارد  MenuStripاستفاده قرار مي گيرد،      براي ايجاد منو در برنامه مورد        2005كنترلي كه در ويژوال استوديو      

اولين و مهمترين ويژگي اين است كه به وسيله آن مي توانيد به سـرعت و بـه راحتـي منـو هـا و                  . داراي چندين ويژگي كليدي است    

  . زيرمنو هاي مورد نياز در برنامه را ايجاد كنيد

عالوه بر متني كه براي هر منو نمايش مي دهد، مـي تواننـد شـامل تـصوير، كليـد      منو هايي كه به وسيله اين كنترل ايجاد مي كنيد    

  .دسترسي، شورت كات و يا حتي به صورت گزينه ي قابل انتخاب باشند

  

  :تصاوير

  

 قبل از تا.  و يا حتي خود ويژوال استوديو مشاهده كرده ايد   Wordحتماً تاكنون تصاوير كنار منو ها را در برنامه هاي ويندوزي مانند             

 برنامه نويسان براي نمايش تصوير در كنار منو هاي خود يا بايد حجم زيادي از كد را در برنامه وارد كرده و يـا               2005ويژوال استوديو   

 نيـز در    Image براي هر گزينه ي منو، يك خاصـيت          2005اما در ويژوال استوديو     .  استفاده مي كردند   2ثالث-از كنترلهاي شخص  

  .ست كه مي توانيد به وسيله آن تصويري را معين كنيد تا در كنار منو نمايش داده شودنظر گرفته شده ا

  

                     
  . منويي كه با كليك راست در يك محدوده نمايش داده مي شودPop-Up Menuمنوي فرعي يا  1

2 Third-Party Controls 
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  :كليدهاي دسترسي

  

كليـدهاي  .  و آن كليد در صفحه كليد، به منو دسترسـي پيـدا كنـد         Altيك كليد دسترسي به كاربر اجازه مي دهد كه با فشار كليد             

 همـراه  Altهنگامي كه كليد . نام منو با يك زير خط مشخص مي شوند       دسترسي براي هر منو به صورت يك حرف هستند كه در            

با كليد دسترسي منو در صفحه كليد فشار داده شد، منوي مربوطه در صفحه نمايش داده مي شود و كاربر مي تواند به وسيله كليدهاي 

  . مكان نما بين گزينه هاي منو جا به جا شود

  

  :شورت كات ها

  

شورت كـات هـا بـه    . مي توانيد بدون اينكه منوي مورد نظر را نمايش دهيد، گزينه اي را از آن انتخاب كنيد      به وسيله شورت كات ها      

  . براي كات كردن يك متنCtrl + Xصورت تركيب يك كليد كنترلي همراه با يك كليد اصلي است، مانند شورت كات 

  

  :عالمت تيك

  

به جاي عكس قرار مي گيرد و مشخص مي كند كه اين گزينـه هـم اكنـون           عالمت تيك، عالمتي است كه در كنار بعضي از منو ها            

 را از ويژوال اسـتوديو انتخـاب كـرده و سـپس بـه زيـر منـوي        Viewبراي مثال اگر منوي . انتخاب شده و يا در حال استفاده است   

ToolBars      ه كنار بعضي از آنها يـك عالمـت    برويد، نام تمام نوار ابزارهاي موجود در ويژوال استوديو را مشاهده خواهيد كرد ك

وجود اين عالمت در كنار يك گزينه به اين معني است كه نوار ابزار مربوط به آن گزينه هم اكنون در ويـژوال                    . تيك قرار گرفته است   

  .استوديو نمايش داده شده است

هده مي كنيد، اين منوي نمونه عـالوه  همانطور كه مشا.  ويژگي هايي كه يك منو مي تواند داشته باشد را نمايش مي دهد       1-8شكل  

يك منوي جدا كننده به صورت يك خط افقي نمايش داده مي شود             . بر تمام ويژگيهايي كه ذكر كرديم يك منوي جدا كننده نيز دارد           

  .و براي دسته بندي گزينه هاي مرتبط به هم در منو به كار مي رود

  

  
  1-8شكل 

  



 ٣٠٣

  . خواهد بود2-8اين منو در زمان طراحي همانند شكل . ي برنامه نمايش مي دهد منوي برنامه را در زمان اجرا1-8شكل 

  

  
  2-8شكل 

  

 اولين نكته اي كه جلب توجه مي كند، اين است كه عالوه بر منو هاي ايجاد شده در اين            MenuStripدر هنگام كار با كنترل      

هر زمان كه با اسـتفاده از   . ه منو و يا زير منو به كار مي رود         كنترل، منويي هم وجود دارد كه براي اضافه كردن يك گزينه ي جديد ب             

  . يك منوي جديد ايجاد كنيد، گزينه ديگري مشابه قبلي در اين قسمت ايجاد خواهد شدMenuStripاين گزينه در كنترل 

  

  :Propertiesپنجره 

  

 خاصـيتهاي آن    Proipertiesديد، پنجره   هنگامي كه يك منو را به برنامه اضافه كرديد و در حال تغيير ويژگي هاي آن بو                

 را  Properties پنجره   3-8شكل  . منو را نمايش مي دهد و مانند هر كنترل ديگري مي توانيد خاصيتهاي آن را تنظيم كنيد                

  .براي يك كنترل منو نمايش مي دهد

نند منوي ديگر برنامه هـاي وينـدوزي ايجـاد          در طراحي منو براي برنامه همواره بايد در نظر داشته باشيد كه منوي برنامه خود را هما                

در تمـام ايـن     .  توجـه كنيـد    Outlook و يا    Wordبراي مثال مي توانيد به منو هاي برنامه هايي مانند ويژوال استوديو،             . كنيد

. امه خارج شد در اين منو است كه به وسيله آن مي توان از برنExit وجود دارد و گزينه اي به نام  Fileبرنامه ها منويي به نام      

 را در آن قـرار  Exitبنابراين اگر در برنامه خود از منو استفاده كرديد، بهتر است منويي به نام فايل ايجـاد كـرده و حـداقل گزينـه               

اگر برنامه شما به كاربر اجازه مي دهد عملياتي مانند كات كردن و يا كپي كـردن را انجـام دهـد، بهتـر اسـت منـويي بـه نـام                            . دهيد

Editجاد كرده و اين گزينه ها را در آن قرار دهيد اي.  

  

 User Interface نصب مـي شـود، بخـشي بـه نـام      2005 كه همراه با ويژوال استوديو MSDN در كتابخانه :نكته

Design and Development  وجود دارد كه مسائل بسياري را راجع به طراحي رابط كاربري استاندارد براي برنامـه 

  .براي اطالع در مورد چگونگي طراحي استاندارد رابطهاي كاربري مي توانيد به آن بخش مراجعه كنيد.  مي كندهاي ويندوزي بررسي

  

دليل اينكه منو هاي برنامه شما بايد همانند منو هاي ديگر برنامه ويندوزي باشد در اين است كه به اين صورت كاربران هنگام كار با                         

و مي توانند از آشنايي قبلي خود با منو هاي ديگر برنامه ها، در برنامه شما نيز استفاده كنند و           برنامه احساس راحتي بيشتري مي كنند       

البته همواره در منوي يك برنامه گزينه هايي وجود دارنـد كـه در برنامـه                . نيازي ندارند كه عملكرد تمامي منو ها را از ابتدا ياد بگيرند           



 ٣٠٤

امـا همـواره قـرار دادن گزينـه     . يتوانيد آنها را در چند منوي خاص در بين منو ها قرار دهيددر مورد اين گزينه ها م   . هاي ديگر نيستند  

  . هاي عمومي در قسمتهاي ثابت يك منو باعث مي شود كه كاربر زودتر با نحوه كاركرد برنامه آشنا شود

  

  
  3-8شكل 

  

  :ايجاد منو ها

  

در بخش امتحان كنيد بعد، برنامه اي ايجاد خواهيم كـرد كـه   . و ايجاد كردحال بهتر است كه ببينيم چگونه مي توان در يك برنامه من      

 و File  ،Edit  ،View ،Toolsنوار منـو شـامل منـو هـاي          .  باشد TextBoxشامل يك نوار منو، دو نوار ابزار و دو          

Help             هـاي منـو هـا را در برنامـه           به اين ترتيب مي توانيد تمـام ويژگـي        .  و چندين گزينه و زير منو در هر يك از آنها خواهد بود 

به علت اينكه اين برنامه از چند بخش تشكيل شده است، نوشتن آن را نيز به چند قسمت تقسيم مي كنيم و در قسمت              . مشاهده كنيد 

  .اول به طراحي منو ها مي پردازيم

  

  :طراحي منو ها

  

  ايجاد منو ها: امتحان كنيد
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.  را از نوار منو انتخاب كنيـد …File � New � Project را اجرا كرده و گزينه 2005ويژوال استوديو  )1

 Templates را از قـسمت  Windows Application گزينـه  New Projectدر كـادر  

  . كليك كنيد تا پروژه جديد ايجاد شودOKروي دكمه .  را انتخاب كنيدMenus گزينه Nameانتخاب كرده و در كادر 

 :ك كرده و خاصيتهاي آن را مطابق ليست زير تنظيم كنيددر قسمت طراحي فرم، روي فرم برنامه كلي )2

  

 . قرار دهيد168;300 را برابر با Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدCenterScreen را برابر با StartPositionخاصيت  �

 . قرار دهيدMenu Demo را برابر با Textخاصيت  �

 
اين كنترل به طور اتوماتيك در بـاالي  .  قرار دهيد را در فرم برنامهMenuStripبا استفاده از جعبه ابزار، يك كنترل         )3

عالوه بر كنترلي كه در باالي فرم قرار داده مي شود، كنترلي هم همانند كنترلهاي كادر محاوره اي  . فرم قرار خواهد گرفت   

  .كه در فصل هفتم مشاهده كرديد، به قسمت پايين بخش طراحي فرم اضافه مي شود

 كليـك راسـت كنيـد و از منـوي فرعـي بـاز شـده گزينـه                menuStrip1تـرل   در قسمت پـايين طراحـي روي كن        )4

Insert Standard Items را انتخاب كنيد تا گزينه هاي يك منوي استاندارد در نوار منوي باالي فرم 

 .قرار بگيرد

 وجـود دارد كـه بـه        Help مشاهده مي كنيد، يك قسمت سفيد رنگ در سمت راست منوي             4-8همانطور كه در شكل      )5

براي ايجاد منوي جديد عالوه بر استفاده از اين قـسمت، مـي توانيـد از                . سيله آن مي توانيد منو هاي جديد را ايجاد كنيد         و

 . نيز استفاده كنيدItems Collection Editorپنجره 

  

 
  4-8شكل 

 
ـ     … روي دكمـه     Propertiesنوار منوي بـاالي صـفحه را انتخـاب كـرده و سـپس در پنجـره                   ه  در مقابـل گزين

Itemsبه اين ترتيب كادر .  كليك كنيدItems Collection Editor  در .  نمايش داده مـي شـود

  . كليك كنيد تا يك منوي جديد به نوار منو اضافه شودAddاين كادر روي دكمه فرمان 

م آن را بـه  براي اينكه نام منوي جديد با نام منو هايي كه در قسمت قبلي به نوار منو اضـافه كـرديم هماهنـگ باشـد، نـا                

viewToolStripMenuItemتغيير دهيد  .  

 براي مشخص كردن كليد دسترسـي بـه يـك    &كاراكتر .  تغيير دهيدView& منوي جديد را به  Textحال خاصيت   

 بـه آن منـو   Altاين كاراكتر قبل از هر حرفي كه قرار بگيرد، مي توان با تركيب آن حرف بـا كليـد          . منو به كار مي رود    

 قرار گرفته است، بنـابراين در طـول اجـراي برنامـه     V قبل از حرف &در منويي كه ايجاد كرديم كاراكتر   . دسترسي داشت 

  . استفاده كندAlt + Vكاربر براي دسترسي به اين منو مي تواند از تركيب كليدهاي 
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 ليست منو ها    را در  Viewبراي اين كار منوي     .  قرار دهيم  Tools و   Editحال بايد منوي جديد را بين منو هاي         

 در مكان درسـت خـود قـرار    Viewانتخاب كرده و روي فلش به سمت باال در سمت راست ليست كليك كنيد تا منوي              

  . بگيرد

 در مقابل … را انتخاب كرده و روي دكمه ي DropDownItems خاصيت Viewحال از بين خاصيتهاي منوي  )6

 باز مي شود كه به وسـيله  Items Collection Editorپنجره ديگري مشابه پنجره . آن كليك كنيد

 . قرار گيرند را ايجاد كنيدViewآن مي توانيد، منو هايي كه مي خواهيد تحت منوي 

.  خواهـد بـود  ToolBars نمايش داده مي شـود و آن هـم منـوي    Viewدر اين برنامه فقط يك منو تحت منوي       

 كليـك كنيـد تـا منـوي     Add  دوم، روي دكمـه Items Collection Editorبنـابراين در پنجـره   

  .ديگري اضافه شود

 toolbarToolStripMenuItemمجددا براي سازگاري نام منوي جديد با ديگر منو ها، نـام آن را بـه          

  . قرار دهيدToolbars& اين منو را نيز برابر با Textهمچنين خاصيت . تغيير دهيد

 را در DropDownItemsبنابراين خاصيت  . يم اضافه كن  Toolbarsدر اين مرحله بايد دو زير منو به منوي           )7

 . مقابل آن كليك كنيد… انتخاب كرده و روي دكمه Toolbarsبين خاصيتهاي منوي 

 ديگري باز خواهد شد كه به وسيله آن مي توانيد زير منو هـاي  Items Collection Editorپنجره 

 كليك كنيد تا يك منوي جديـد ايجـاد          Add در اين پنجره روي دكمه    .  را ايجاد كنيد   Toolbarsمربوط به منوي    

 Main& آن را برابـر بـا        Text و خاصيت    mainToolStripMenuItemنام اين منو را برابر با       . شود

  .قرار دهيد

بنابراين كنار اين منو بايد .  به صورت پيش فرض نمايش داده مي شود        Mainهنگامي كه برنامه اجرا مي شود، نوار ابزار         

 ايـن   Checkedخاصـيت   . رد تا مشخص كند كه اين نوار ابزار در حال حاضر نمايش داده شده است              عالمتي قرار بگي  

همچنـين خاصـيت   .  قرار دهيد تا به صورت پيش فرض يك عالمت تيك در كنار آن قـرار بگيـرد               Trueمنو را برابر با     

CheckOnClick        اين منو را نيز برابر با True   ين منو، عالمت تيك كنار آن  قرار دهيد تا با كليك كاربر روي ا

 .برداشته شود و يا قرار داده شود

 كليـك  Addروي دكمـه  .  اسـت Formattingزير منوي ديگري كه بايد در اين قسمت اضافه كنيم، زير منوي         )8

ــود      ــافه شـ ــسمت اضـ ــن قـ ــه ايـ ــدي بـ ــوي جديـ ــر منـ ــا زيـ ــد تـ ــيت  . كنيـ ــپس خاصـ ــه Nameسـ  آن را بـ

formattingToolStripMenuItem و خاصــيت Text آن را برابــر بــا &Formatting 

 .قرار دهيد

 آن را   Checkedبه علت اينكه اين زير منو به صورت پيش فرض نمايش داده نمي شود، نيازي نيست كـه خاصـيت                     

 قرار دهيد تا در صورتي كه True را برابر با CheckedOnClickاما بايد خاصيت .  قرار دهيدTrueبرابر با   

  .ك كرد، عالمت تيك در كنار آن نمايش داده شده و يا از كنار آن برداشته شودكاربر روي اين گزينه كلي

  . كليك كنيد تا تمام آنها بسته شوندItems Collection Editor در تمام كادرهاي OKروي دكمه 

 5-8 كليك كنيد، زير منويي همانند شكل        Toolbars روي گزينه    Viewحال اگر برنامه را اجرا كنيد و در منوي           )9

 . نمايش داده مي شود

  

  چگونه كار مي كند؟

  

يكـي از ايـن     .  تمام سعي خود را كرده است تا برنامه نويس را از انجام كارهاي تكراري و خسته كننده رها كند                   2005ويژوال استوديو   

تفاده از گزينـه    همـانطور كـه مـشاهده كرديـد بـا اسـ           . موارد ايجاد منو هاي استانداردي است كه در همه برنامه ها يافـت مـي شـود                
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Insert Standard Items منو هايي كه در بيشتر برنامه ها مورد استفاده قرار مي گيرد با جزئيات كامل به برنامه 

در اين برنامه به جز منو هاي . به اين صورت مي توانيد تمركز بيشتري روي گزينه هاي مخصوص برنامه خود داشته باشيد. اضافه شد

 و زيرمنو هـاي  Toolbars را به برنامه اضافه كنيم كه اين منو خود نيز شامل منوي Viewاست منوي استاندارد، فقط كافي  

Main و Formattingاست .  

  

  
  5-8شكل 

  

  

  :اضافه كردن نوار ابزارها و كنترل ها

  

 منو هـايي كـه در بخـش قبلـي     .حال كه منو هاي مورد نياز در برنامه را ايجاد كرديم، به سراغ نوار ابزارها و دكمه هاي آن مي رويم                

 نيـز بـه برنامـه اضـافه     TextBoxهمچنين دو . ايجاد كرديم، نمايش داده شدن و يا نشدن اين نوار ابزارها را كنترل خواهند كرد           

كـرده و  خواهيم كرد تا به وسيله دكمه هاي موجود در نوار ابزار و يا گزينه هاي منو ها بتوانيم متن داخل يكي از آن را كات و يا كپي   

  .در ديگري قرار دهيم

  

  اضافه كردن نوار ابزارها و كنترل ها: امتحان كنيد

  

.  بر روي فرم قرار دهيدToolStripابتدا با استفاده از جعبه ابزار يك كنترل . در اين برنامه به دو نوار ابزار نياز داريد         )1

 اين نوار ابـزار     Nameخاصيت  .  قرار مي گيرد   مشاهده خواهيد كرد كه اين كنترل به طور اتوماتيك در قسمت باالي فرم            

همچنين به علت اينكه نمي خواهيم اين نوار ابزار به طـور پـيش فـرض در    .  تغيير دهيد tspFormattingرا به   

  .  قرار دهيدfalse آن را برابر Visibleفرم نمايش داده شود، خاصيت 

 را انتخاب كرده و روي دكمه ي Itemsن خصوصيات آن، گزينه بنابراين در بي. در اين نوار ابزار به سه دكمه نياز داريم      )2

 . مقابل آن كليك كنيد…

 كليــك كنيــد تــا يــك كنتــرل Add روي دكمــه ي Items Collection Editorدر پنجــره 

Button      مي توانيد خاصيت نام و ديگر خاصيتهاي اين كنترل را تغيير ندهيد، زيـرا نمـي                .  به اين نوار ابزار اضافه شود

 قـرار داده و سـپس       Image آن را برابـر بـا        DisplayStyleتنها خاصيت   . هيد از آن در كد استفاده كنيد      خوا

  .  كليك كنيدImage در مقابل خاصيت …روي دكمه 

  : كليك كنيد و به آدرس زير برويدImports روي دكمه Select Resourceدر پنجره 
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\  
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VS2005ImageLibrary\Bitmaps\Commands\highColor\ 
 را انتخـاب كـرده و روي        AlignTableCellMiddleLeftJustHS.bmpدر اين فولدر، فايـل      

 . كليك كنيد تا بسته شودOK روي Select Resourceسپس در پنجره .  كليك كنيدOpenدكمه 

 كليـك كنيـد تـا كنتـرل     Add  بـار ديگـر روي دكمـه   Items Collection Editorدر پنجـره   )3

Button   خاصـيت  .  ديگري به نوار ابزار اضافه شودDisplayStyle   آن را برابـر بـا Image  قـرار داده و 

ــل  ــپس فاي ــراي خاصــيت  AlignTableCellMiddleCenterHS.bmpس ــي را ب  از آدرس قبل

Imageآن مشخص كنيد . 

 قـرار  Image آن را برابـر بـا   DisplayStyle ديگري به نوار ابزار اضافه كرده، خاصيت   Buttonكنترل   )4

 را بـه عنـوان تـصوير        AlignTableCellMiddleRightHS.bmpبراي اين دكمـه، فايـل       . دهيد

 .مشخص كنيد

 . كليك كنيد تا بسته شودOK روي دكمه Items Collection Editorدر پنجره  )5

 قـرار  tspMain آن را برابـر بـا   Nameه و خاصـيت  حال با استفاده از جعبه ابزار، نوار ابزار دوم را به فرم اضافه كرد           )6

در اين برنامه مي خواهيم اين نـوار ابـزار شـامل           . اين نوار ابزار نيز همانند نوار ابزار قبلي در باالي فرم قرار مي گيرد             . دهيد

 منـوي   در پايين قسمت طراحي فرم كليك راست كرده و از  tspMainدكمه هاي استاندار باشد، بنابراين روي كنترل        

 . را انتخاب كنيدInsert Standard Itemsفرعي كه باز مي شود گزينه 

 قرار دهيد تا تمام فـرم       Fill آن را برابر با      Dock از جعبه ابزار روي فرم قرار داده و خاصيت           Panelيك كنترل    )7

 .را دربر گيرد

مكـان و انـدازه ايـن       .  ندهيـد   روي فرم قرار دهيد و مقدار پيش فرض خاصيتهاي آن را تغيـري             TextBoxدو كنترل    )8

فرم كامـل شـده برنامـه بايـد         . كنترل ها مهم نيستند، اما بايد به اندازه كافي بزرگ باشند تا بتوانيد متني را در آن بنويسيد                 

 آن برابـر    Visibleتوجه كنيد كه در اين فرم نوار ابزار دوم مشاهده نمي شود، زيرا خاصيت               .  باشد 6-8مشابه شكل   

 .ر داده شده است قراfalseبا 

  

  
  6-8شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 Text در فصل ششم آشنا شديد، براي مطالعه ي مجدد آن مي توانيد برنامه يToolStripبا چگونگي استفاده از كنترل 

Editor          كنتـرل   .  را كه در آن فصل تمرين كرديم مشاهده كنيـدToolStrip        نيـز هماننـد كنتـرل MenuStrip 

 است كه با قرار دادن دكمه هاي عمومي در نـوار ابـزار، حجـم زيـادي از     Insert Standard Itemsداراي گزينه 

بدون شك استفاده از اين گزينه بهترين راه براي اضافه كردن دكمه هاي استاندارد به يـك     . كارهاي تكراري را در برنامه كم مي كند       
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 Items ابـزار قـرار داده شـد، مـي توانيـد بـا اسـتفاده از پنجـره         البتـه بعـد از اينكـه ايـن دكمـه هـا در نـوار       . نوار ابـزار اسـت  

Collection Editorمكان آنها را تغيير داده و يا دكمه هاي جديدي به آن اضافه كنيد .  

 آن برابر بـا  Visible ديده نمي شود زيرا خاصيت Formattingهمانطور كه در فرم برنامه مشاهده مي كنيد، نوار ابزار          

Falseبراي مشاهده اين نوار ابزار بايد روي كنترل مربوط به آن در قسمت پايين طراحي فرم كليك كنيد. اده شده است قرار د.  

  

  :نوشتن كد براي منو ها

  

ابتدا كد مربوط به عملكـرد منـو هـا را مـي     . حال كه تمام كنترلهاي مورد نياز را در فرم قرار داديم، بايد كد نويسي آنها را شروع كنيم      

  . را كامل مي كنيمMainبعد از اتمام آن كد مربوط به بعضي از دكمه هاي موجود در نوار ابزار . نويسيم

  

  Fileنوشتن كد منوي : امتحان كنيد

  

سـپس بـه پنجـره    .  انتخـاب كنيـد  File را از منـوي     Newبه قسمت طراحي فرم رفته و با استفاده از نوار منو، گزينه              )1

Properties      برويد و روي آيكون Events           از .  كليك كنيد تا رويدادهاي اين گزينه از منو نمايش داده شوند

سـپس كـد   . ليست رويدادها، رويداد كليك را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط بـه آن ايجـاد شـود                 

  :مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد

  
private  void  newToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Clear the text boxes 
 textBox1.Text = string .Empty; 
 textBox2.Text = string .Empty; 
 
 // Set focus to the first text box 
 textBox1.Focus(); 
} 

  

براي نوشتن كد مربوط بـه ايـن   . ست نيز مشابه عملكرد اين گزينه از نوار منو ا        Main در نوار ابزار     Newعملكرد دكمه    )2

سپس از ليست رويـدادهاي ايـن كنتـرل در          .  را از نوار ابزار انتخاب كنيد      Newدكمه، به قسمت طراحي فرم رفته و دكمه         

.  رويداد كليك را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به آن ايجـاد شـود              Propertiesپنجره  

، در اين قسمت كافي  File در منوي    Newلكرد اين متد با متد مربوط به رويداد كليك گزينه           به علت مشابه بودن عم    

  :است كد زير را به متد اضافه كنيد

  
private  void  newToolStripButton_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
    // Call the newToolStripMenuItem_Click method 
    newToolStripButton_Click(sender, e); 
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} 
  

 File در منـوي     exitToolStripmenuItemهمانند قسمت يك، متد مربوط به رويداد كليك گزينه           )3

  :را ايجاد كرده، سپس كد زير را به آن اضافه كنيد

  
private  void  exitToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
    // Colse the form and exit 
    Application .Exit(); 
} 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

براي ايـن كـار نيـز    . در اين قسمت بايد برنامه را به حالت اوليه برگردانيم .  كامالً واضح است   Newكد مربوط به رويداد كليك گزينه       

تقال دهيم تا اگر كاربر متنـي را وارد   اول انTextBox ها را پاك كرده و فوكوس را به     TextBoxكافي است كه متن داخل      

 آنهـا را برابـر بـا    Text ها نيز كـافي اسـت خاصـيت    TextBoxبراي پاك كردن متن داخل     . كرد، در اين قسمت نوشته شود     

  . قرار دهيمString از كالس Emptyخاصيت 

  
 // Clear the text boxes 
 textBox1.Text = string .Empty; 
 textBox2.Text = string .Empty; 
 
 // Set focus to the first text box 
 textBox1.Focus(); 

  

يكي از .  در نوار ابزار نيز بايد همين عمل را انجام دهد، اما نيازي نيست كه اين كد را براي اين كنترل نيز تكرار كنيم                Newدكمه ي   

اي ايـن مـورد بنويـسيد و ايـن متـد را در متـدهاي                كارهايي كه در اين قسمت مي توانيد انجام دهيد اين است كه متـدي مجـزا بـر                 

newToolStripButton_Click   و newToolStripMenuItem_Click  اما .  فراخواني كنيد

روش بهتري هم وجود دارد و اين است كه كد مربوط به اين قسمت را در يكي از اين زيربرنامه ها پياده سازي كرد و در متد ديگر آن   

 قـرار   newToolStripMenuItem_Clickدر اينجا كد مربوط به اين كـار را در متـد             .  كرد زيربرنامه را فراخواني  

به علت اينكـه پارامترهـاي هـر    .  آن را فراخواني كرديمnewToolStripButton_Clickداديم و در زيربرنامه ي  

  .تفاده كنيمدوي اين متدها يكسان است، براي فراخواني متد اول، مي توانيم از پارامترهاي متد دوم اس

  
    // Call the newToolStripMenuItem_Click method 
    newToolStripButton_Click(sender, e); 

  

 از منوي فايل را انتخاب كنيد، نتيجه مشابه اي دريافت خواهيـد  New در نوار ابزار استفاده كنيد و چه گزينه  Newحال چه از دكمه     

  .كرد
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 در  Exitبراي اين كـار مـي توانيـد از متـد            .  بايد كدي را قرار دهيد تا برنامه را تمام كند          File از منوي    Exitدر گزينه ي    

اين متد فرم برنامه را مي بندد، تمام منابع اشغال شده به وسـيله آن را آزاد كـرده و بـه      .  استفاده كنيد  Applicationكالس  

  . اجراي برنامه خاتمه مي دهد

  
    // Colse the form and exit 
    Application .Exit(); 

  

 مي رويم تـا كـد       Edit و دكمه هاي متناظر آن در نوار ابزار به پايان رسيد، به منوي               Fileحال كه بخش كد مربوط به منوي        

  .مربوط به گزينه هاي آن را بنويسيم

  

  Editنوشتن كد منو : امتحان كنيد

  

 كد مربوط به اين گزينه به قسمت طراحي فرم برويد و         براي نوشتن .  است Undo، گزينه   Editاولين گزينه در منوي      )1

سپس كد زيـر را     .  دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود             Edit در منوي    Undoروي گزينه   

  :در اين متد وارد كنيد

  
private  void  undoToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 // Undo the last operation 
 objTextBox.Undo(); 
} 

  

 را از منـوي   Cutبراي اين كار در قسمت طراحي فرم گزينه         .  از اين منو را بنويسيم     Cutحال بايد كد مربوط به گزينه        )2

Edit   كد زيـر  . به اين ترتيب متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد مي شود.  انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيد

  :را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  cutToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 // Copy the text to the clipboard and clear the fie ld 
 objTextBox.Cut(); 
} 
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ه از نوار ابزار در قـسمت       بنابراين با استفاد  .  در نوار ابزار نيز مشابه عملكرد اين گزينه در نوار منو است            Cutعملكرد دكمه    )3

.  را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجـاد شـود            Cutطراحي فرم، دكمه ي     

  .  را فراخواني كنيدcutToolStripMenuItem_Clickسپس در اين متد، زير برنامه 

  
private  void  cutToolStripButton_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
    // Call the cutToolStripMenuItem_Click procedure 
    cutToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 

  

بـا دو بـار   .  اسـت Cutكد اين گزينه نيز به نسبت مـشابه گزينـه   .  استCopy، گزينه Editگزينه بعدي در منوي     )4

  :م، متد مربوط به رويداد كليك آن را ايجاد كرده و كد زير را در آن وارد كنيدكليك روي اين گزينه در قسمت طراحي فر

  
private  void  copyToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 // Copy the text to the clipboard 
 objTextBox.Copy(); 
} 

  

براي اين كار .  در نوار ابزار را ايجاد كرده و در آن متد قبلي را فراخواني كنيد   Copyمتد مربوط به رويداد كليك دكمه ي         )5

  :كافي است كد زير را به اين متد اضافه كنيد

  
private  void  copyToolStripButton_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
 // Call the copyToolStripMenuItem_Click procedure 
 copyToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 

  

.  را انتخاب كرده، روي آن دو بار كليك كنيدPaste گزينه ي Editحال به قسمت طراحي فرم برگرديد و از منوي  )6

  :مربوط به رويداد كليك آن كه به طور اتوماتيك ايجاد مي شود، كد زير را وارد كنيددر متد 

  
private  void  pasteToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
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 // Copy the data from the clipboard to the textbox 
 objTextBox.Paste(); 
} 

  

بنـابراين  .  در نوار ابزار نيز مي توان از فراخواني متد قبلي استفاده كردPasteبراي كد مربوط به رويداد كليك دكمه ي     )7

د مربوط به رويداد كليك آن را ايجاد كرده و كـد زيـر را در آن وارد                در نوار ابزار، مت    Pasteبا دو بار كليك روي دكمه       

  :كنيد

  
private  void  pasteToolStripButton_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Call the pasteToolStripButton_Click procedure 
 pasteToolStripButton_Click(sender, e); 
} 

  

براي نوشتن كد مربوط بـه ايـن گزينـه بـا دو بـار      .  استSelect All گزينه ي Edit منوي آخرين گزينه در )8

  :كليك روي آن، متد مربوط به رويداد كليك آن را ايجاد كرده و كد زير را در آن وارد كنيد

  
private  void  selectAllToolStripMenuItem_Click( object  
sender,          EventArgs  
e) 
{ 
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 // Select all text 
 objTextBox.SelectAll(); 
} 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 داريم، يا بايد بـه نحـوي   TextBoxبه علت اينكه در فرم خود دو    .  شروع كرديم  Undo را با گزينه     Editنوشتن كد منوي    

 كاربرد  TextBox در فرم انتخاب شده است، يا از يك روش كلي استفاده كنيم كه براي هر دو                  TextBoxبفهميم كه كدام    

  . به كار رودTextBoxدر اين متد از روشي كلي استفاده كرده ايم كه مي تواند براي هر دو . داشته باشد

ــ    ــم اكن ــه ه ــي ك ــه كنترل ــه ب ــراي اينك ــيت     ب ــوانيم از خاص ــي ت ــيم، م ــته باش ــي داش ــت دسترس ــده اس ــاب ش ــرم انتخ ون در ف

ActiveControl     همانطور كه در قسمتهاي قبل نيز ذكر شد براي دسترسي بـه خاصـيتهاي فـرم از    ( در فرم استفاده كنيم

قبل از استفاده از آن در    برمي گرداند و بايد      Controlاين خاصيت، شيئ اي را از نوع        ).  استفاده مي كنيم   thisكلمه كليدي   

با توجه به اينكه در اين فرم فقط دو كنترل وجود دارند كه مي تواننـد                .  است تبديل كنيم   نبرنامه آن را به نوع كنترلي كه مورد نظرما        

ــوع    ــز از ن ــال باشــند و هــر دوي آنهــا ني ــوان كنتــرل فع ــه عن ــه وســيله خاصــيت  TextBoxب ــي كــه ب  هــستند، پــس كنترل

ActiveControl شخص مي شود حتماً مي تواند به يك شيئ از كـالس             مTextBox  بنـابراين شـيئ   .  تبـديل شـود



 ٣١٤

 برمي گرداند، بعد از تبديل نوع، ActiveControl تعريف مي كنيم و كنترلي را كه خاصيت     TextBoxجديدي از نوع    

  :در آن قرار مي دهيم

  
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 

  

 را در آن Undo كه در فرم انتخاب شده است دسترسي داريم، براي لغو آخرين عمل آن كافي است متد            TextBoxحال كه به    

 ايجاد TextBoxن  است، مي تواند آخرين تغييري را كه كاربر در آ        TextBoxاين متد كه عضوي از كالس       . فراخواني كنيم 

  .كرده است را لغو كند

  
 // Undo the last operation 
 objTextBox.Undo(); 

  

 در فـرم    TextBox بسيار راحت بود، زيرا فقـط دو كنتـرل           ActiveControl در اين برنامه استفاده از خاصيت        :نكته

مقدار برگشتي از اين خاصيت را بـه شـيئ اي از كـالس              پس مي توانستيم بدون نگراني از به وجود آمدن خطا در برنامه،             . قرار داشت 

TextBox  اما در شرايطي كه كنترل هـاي گونـاگوني در برنامـه وجـود دارنـد، ممكـن اسـت كـاربر يـك كنتـرل                          .  تبديل كنيم

Button را انتخــاب كــرده و ســپس روي گزينــه ي Undoدر ايــن صــورت مقــدار برگــشتي توســط خاصــيت .  كليــك كنــد

ActiveControl نوع    از TextBox        نخواهد بود و تبديل آن به TextBox        نيز باعث ايجاد خطا در برنامه خواهد 

در اين شرايط براي بدست آوردن كنترل فعال در يك فرم بايد از روشهاي ديگري استفاده كنيم كه در فـصلهاي بعـدي بـا آنهـا              . شد

  .بيشتر آشنا مي شويد

  

در اين گزينه نيز، براي كات كـردن مـتن، ابتـدا بايـد بـه كنتـرل فعـال در فـرم         .  استCut، گزينه Editگزينه بعدي در منوي     

بعـد از مـشخص كـردن كنتـرل     . به همين دليل از روش قبلي براي دسترسي به اين كنترل استفاده مي كنـيم       . دسترسي داشته باشيم  

ايـن متـد يكـي از    .  فراخواني كنيم مربوط به آن راCut، كافي است متد TextBoxفعال در فرم و تبديل آن به شيئ از كالس           

  : است كه متن داخل كادر را از آن پاك كرده و در داخل كليپ برد قرار مي دهدTextBoxعضو هاي كالس 

  
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 // Copy the text to the clipboard and clear the fie ld 
 objTextBox.Cut(); 

  

بنابراين كافي است در متد مربوط به رويداد كليك از ايـن  .  در نوار ابزار نيز مشابه اين گزينه در نوار منو است   Cutعملكرد دكمه ي    

  : در نوار منو نوشتيم فراخواني كنيمCutكنترل، متدي را كه براي گزينه 

  
private  void  cutToolStripButton_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
    // Call the cutToolStripMenuItem_Click procedure 
    cutToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
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} 
  

ده و بعـد از تبـديل آن بـه        كافي است كنترل فعال در فرم را مشخص كر        .  است Cut نيز مشابه گزينه     Copyكد مربوط به گزينه     

 است، يك كپي از TextBox كه عضو كالس Copyمتد .  آن را فراخواني كنيم Copy، متد   TextBoxشيئ اي از نوع     

  .متن داخل كادر را در كليپ برد قرار مي دهد

  
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 // Copy the text to the clipboard 
 objTextBox.Copy(); 

  

  : در نوار ابزار هم كافي است كه متد قبلي را فراخواني كنيمCopyبراي رويداد كليك دكمه ي 

  
private  void  copyToolStripButton_Click( object  sender,   
        EventArgs  e) 
{ 
 // Call the copyToolStripMenuItem_Click procedure 
 copyToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 

  

 در نوار ابزار هم مـي تـوانيم از     Paste و همچنين دكمه ي      Edit از منوي    Pasteبراي كد مربوط به رويداد كليك گزينه        

  . روشي مشابه موارد قبلي استفاده كنيم

 اسـت را  TextBox كـه عـضوي از كـالس    SelectAll منو مي توانيم متـد   در اينSelect Allبراي گزينه 

  : انتخاب شودTextBoxاين متد باعث مي شود كه تمام متن موجود در . فراخواني كنيم

  
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 // Select all text 
 objTextBox.SelectAll(); 

  

  : و نوار ابزارهاViewكد نويسي منوي 

  

 مي رسد تا كد مربوط بـه آن  View و دكمه هاي نوار ابزار مرتبط با آنها، نوبت به منوي Edit و Fileبعد از اتمام منو هاي      

  .را در برنامه وارد كنيم

  

  Viewنوشتن كد مربوط به منوي : امتحان كنيد
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سـپس  .  انتخاب كنيـد   Toolbars را از زير منوي      Main برويد و گزينه     Viewدر قسمت طراحي فرم به منوي        )1

، روي رويداد كليك در ليست رويدادهاي اين گزينه دو بار كليك كنيـد تـا متـد                  Propertiesبا استفاده از پنجره     

  :ين متد اضافه كنيدكد مشخص شده در زير را به ا. مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود

  
private  void  mainToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
    // Toggle the visibility of the Main toolbar 
    // based on this menu item's Checked property 
    if  (mainToolStripMenuItem.Checked) 
    { 
        tspMain.Visible = true ; 
    } 
    else 
    { 
        tspMain.Visible = false ; 
    } 
} 

  

براي اين كار با دو بـار       .  از اين زيرمنو نيز بايد از كدي مشابه قسمت قبلي استفاده كنيد            Formattingبراي گزينه    )2

  :ا ايجاد كرده و كد زير را در آن وارد كنيدكليك روي اين گزينه در قسمت طراحي فرم، متد مربوط به رويداد كليك آن ر

  
private  void  formattingToolStripMenuItem_Click(  
     object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Toggle the visibility of the Main toolbar 
 // based on this menu item's Checked property 
 spFormatting.Visible =        
  formattingToolStripMenuItem.Checked; 
} 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 اين گزينه برابـر بـا   Checked انتخاب شود، بر اساس اينكه خاصيت Toolbars از زير منوي Mainهنگامي كه گزينه  

True   و يا False     شـود  است، يك عالمت تيك در كنار آن نمايش داده مي شود و يا اين عالمـت از كنـار آن برداشـته مـي .

 آن  Checkedخاصـيت   (بنابراين مي توانيم در رويداد كليك اين گزينه كدي را وارد كنيم كه اگر اين گزينه عالمت خورده بـود                     

در غير اين صورت اين ).  شودTrue آن برابر با Visibleخاصيت ( نمايش داده شود Main رنوار ابزا )  بود trueبرابر با   

  .نوار ابزار نمايش داده نخواهد شد

  
    // Toggle the visibility of the Main toolbar 
    // based on this menu item's Checked property 
    if  (mainToolStripMenuItem.Checked) 
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    { 
        tspMain.Visible = true ; 
    } 
    else 
    { 
        tspMain.Visible = false ; 
    } 

  

   نيازي نيست از عبارتifه مي كنيد در شرط دستور همانطور كه مشاهد

  
mainToolStripMenuItem.Check == true 
 

 if باشد، دسـتورات داخـل بـالك         true برابر با    ifهمانطور كه ذكر شد، هنگامي كه عبارت داخل پرانتز مقابل           . استفاده كنيم 

اگـر مقـدار خاصـيت برابـر بـا      .  استفاده كنـيم  ifر مقابل دستور    بنابراين مي توانيم به طور مستقيم از خود خاصيت د         . اجرا مي شوند  

true بود، دستورات داخل بالك if اجرا مي شود و در غير اين صورت دستورات داخل بالك elseاجرا مي شوند .  

 نــوار ابــزار Visible نيـز مــي تــوانيم از همـان روش اســتفاده كنـيم تــا مقــدار خاصـيت     Formattingبـراي گزينــه  

Formatting           اما روش بهتري نيز براي نوشتن ايـن كـد وجـود            .  بر اساس انتخاب شدن و يا نشدن اين گزينه مشخص شود

 نوار ابزار قـرار    Visible اين گزينه از نوار منو را به طور مستقيم در خاصيت             Checkedدارد و اين است كه مقدار خاصيت        

 نيست و همان كد قبلي را مي توانيم در يـك خـط پيـاده سـازي     ifدستور به اين ترتيب نيازي به بررسي شرط با استفاده از           . دهيم

البته ممكن اسـت تفـاوت      . اين روش نسبت به روش قبلي عالوه بر كوتاه تر بودن، از سرعت اجراي باالتري نيز برخوردار است                 . كنيم

 هنگامي كه حجم برنامه زياد شود اسـتفاده       سرعت اين روش در برنامه هاي كوچكي مانند اين مثال چندان مورد توجه واقع نشود، اما               

  .از اين تكنيك ها در برنامه باعث افزايش چشمگير سرعت برنامه مي شود

  
 // Toggle the visibility of the Main toolbar 
 // based on this menu item's Checked property 
 spFormatting.Visible =        
  formattingToolStripMenuItem.Checked; 

  

  :امتحان برنامه

  

در . هر چه برنامه اي كه مي نويسيد پيچيده تر مي شود، تست كردن مداوم براي اطمينان از نحوه عملكرد آن نيـز مهمتـر مـي شـود                

يد برنامـه  در نتيجه مي توان . يك برنامه هر چه بيشتر خطاهاي آن را پيدا كرده و تصحيح كنيد، بهتر مي توانيد آن را پياده سازي كنيد                    

  . بيشتري ايجاد كنيدناي پايدار تر و با قابليت اطمينا

براي تست كردن يك برنامه، نه تنها بايد عملكرد عادي آن را بررسي كنيد، بلكه بايد مقدارهاي مختلفي كه كـاربر ممكـن اسـت در                          

براي مثال فرض كنيـد در حـال   .  شرايط بررسي كنيد  برنامه وارد كند را نيز به عنوان ورودي به برنامه بفرستيد و رفتار برنامه را در آن                

طراحي يك برنامه بانك اطالعاتي هستيد كه اطالعات كاربر را به وسيله يـك فـرم دريافـت مـي كنـد و در يـك جـدول در بانـك                               

اتي بفرسـتد،   يك برنامه خوب و پايدار، قبل از اينكه اطالعات كاربر را براي ذخيـره شـدن بـه بانـك اطالعـ                     . اطالعاتي قرار مي دهد   

براي مثال قبل از اينكه سن كاربر را در جدول ذخيره كند، بررسي مي كند كه حتمـاً                  . صحت نوع داده اي تمام آنها را بررسي مي كند         

به اين ترتيب  . مقدار وارد شده به وسيله كاربر براي اين قسمت به صورت عددي باشد و كاربر متني را در اين قسمت وارد نكرده باشد                      

  .جاد خطا در برنامه و توقف اجرا آن نيز مي توان تا حد امكان جلوگيري كرداز اي
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  امتحان برنامه: امتحان كنيد

  

. حال كه رابط كاربري برنامه را طراحي كرديم و كد بيشتر قسمتهاي آن را نيز وارد كرديم، بايد عملكرد آن را بررسي كنيم                    )1

هنگامي كه فرم اصلي برنامه نمايش داده      . ك كنيد تا برنامه اجرا شود      در نوار ابزار كلي    Startبراي اين كار روي دكمه      

 . فقط يكي از نوار ابزارها قابل مشاهده خواهد بود7-8شد، مشابه شكل 

  

  
  7-8شكل 

  

مشاهده مي كنيـد كـه در ايـن     .  برويد Toolbars را انتخاب كرده و سپس به زير منوي          Viewاز نوار منو، منوي      )2

ايـن  .  وجود دارند كه در كنار گزينه اول يـك عالمـت تيـك قـرار دارد    Formatting و Mainزيرمنو دو گزينه  

 Formattingروي گزينه   . عالمت مشخص مي كند كه هم اكنون اين نوار ابزار در فرم برنامه قابل مشاهده است               

 .  هم نمايش داده شودFormattingدر اين قسمت كليك كنيد تا نوار ابزار 

. ه كرديد با نمايش اين نوار ابزار، تمام كنترل ها در فرم به اندازه الزم به سـمت پـايين حركـت كردنـد        همانطور كه مشاهد  

 آن بـا مقـدار   Dock در فـرم قـرار داده و بعـد از تنظـيم خاصـيت      Panelدليل اين امر در اين است كه يك كنترل   

Fill   دو ،TextBox     ترل ها مي توانـد در صـورت لـزوم در فـرم     با انجام اين كار، موقعيت كن .  را در آن قرار داديد

 را در خـود فـرم قـرار دهيـد، مـشاهده             TextBox را از فرم حذف كنيد و كنترلهاي         Panelاگر كنترل   . تغيير كند 

 قرار خواهـد  Main اول روي نوار ابزار TextBox، كنترل Formattingخواهيد كرد كه با نمايش نوار ابزار  

 .اهده نخواهد بود قابل مشMainگرفت نوار ابزار 

 برويد، مشاهده خواهيد كرد كه در كنـار هـر دو گزينـه             View در منوي    Toolbarsحال اگر مجدداً به زير منوي        )3

 يك عالمت تيك قرار گرفته است كه مشخص مي كند در حال حاضـر هـر دوي               Formatting و   Mainهاي  

 .اين نوار ابزارها در حال نمايش است

 اول وارد كـرده و سـپس   TextBoxمتني را در كنتـرل    .  را بررسي مي كنيم    Editوي  حال عملكرد گزينه هاي من     )4

مشاهده خواهيد كرد كـه تمـام مـتن نوشـته شـده در آن      .  انتخاب كنيدEdit را از منوي Select Allگزينه 

 .انتخاب خواهند شد

ين كار با مـاوس روي دكمـه        براي ا .  اول را در كليپ برد كپي كنيم       TextBoxحال مي خواهيم متن انتخاب شده در         )5

 .  انتخاب كنيدEdit را از منوي Copy در نوار ابزار كليك كنيد و يا گزينه Copyي 

 در نوار ابزار كليك كنيد و يا از نوار منـو            Paste دوم قرار دهيد و سپس روي دكمه ي          TextBoxمكان نما را در     

 اول، هماننـد شـكل   TextBoxشته شده در به اين ترتيب متن نو.  را انتخاب كنيدEdit � Pasteگزينه 

  . دوم نيز قرار خواهد گرفتTextBox در 8-8
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  8-8شكل 

 
 را از نـوار منـو انتخـاب كنيـد،  مـشاهده      Edit � Undo اول را انتخاب كـرده و گزينـه   TextBoxكنترل  )6

ظار داشته باشيد كـه بـا انتخـاب         ممكن است انت  . خواهيد كرد كه تغييراتي كه در اين كنترل ايجاد كرده بوديد لغو مي شود             

اما ويندوز تغييرات يك كنتـرل را   .  دوم وارد كرده ايد پاك شود      TextBoxاين گزينه، آخرين تغيير، يعني متني كه در         

 اول را انتخاب كرده ايد روي گزينـه  TextBoxبنابراين اگر هنگامي كه . براي لغو آنها به طور جداگانه ذخيره مي كند    

Undoتغييرات مربوط به اين كنترل لغو مي شوند كليك كنيد ،. 

 اول  TextBoxمتنـي را در     .  است Cut بايد مورد بررسي قرار بگيرد، گزينه        Editآخرين گزينه اي كه در منوي        )7

سپس با كليـك  .  از نوار منو، تمام آن را انتخاب كنيدEdit � Select Allوارد كرده و با انتخاب گزينه 

 از نوار منو، متن نوشته شده در اين كنتـرل را از  Edit � Cutبزار و يا انتخاب گزينه  در نوار اCutروي دكمه 

 دوم برده و با فـشار     TextBoxسپس مكان نما را در انتهاي متن موجود در          . آن حذف كرده و در كليپ برد قرار دهيد        

  .رار دهيد قTextBox، متن داخل كليپ برد را در اين )Paste) Ctrl+Vدادن شورت كات گزينه 

 را در ايـن برنامـه   Paste و Cut ،Copyهمانطور كه مشاهده كرديد با نوشتن مقدار بسيار كمي كد،گزينـه هـاي    

 . همانند ديگر برنامه هاي ويندوزي ايجاد كرديم

 پاك خواهد شد،    TextBoxبه اين ترتيب متن داخل هر دو        .  را انتخاب كنيد   New برويد و گزينه     Fileبه منوي    )8

 File از منـوي  Exitتنها گزينه باقي مانده براي بررسي كـردن، گزينـه   . گزينه نيز به درستي كار مي كند پس اين   

 .است

به اين ترتيب يك منوي فرعي هماننـد شـكل     .  ها كليك راست كنيد    TextBoxقبل از خروج از برنامه، روي يكي از          )9

ك نمايش داده مي شود و براي اضـافه كـردن آن بـه              توجه كنيد كه اين منو به صورت اتوماتي       .  نمايش داده مي شود    8-9

به عبارت ديگر اين ويژگي توسط ويندوز به برنامه اضافه مي       . برنامه نياز به نوشتن كد و يا استفاده از كنترل خاصي نيست           

مـايش   روشهايي براي حذف اين منو و ن       2005اما همانطور كه در بخش بعد مشاهده خواهيد كرد در ويژوال استوديو             . شود

 .منوي موردنظر خودتان در اين قسمت وجود دارد
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  9-8شكل 

 
 را انتخاب كنيد تا از برنامه خارج File � Exitبراي بررسي عملكرد آخرين قسمت از برنامه، از نوار منو گزينه  )10

 .شويد

  

  :منو هاي فرعي

  

به وسيله ايـن    . ي يك فرم نمايش داده مي شوند       منو هايي هستند كه با كليك راست كاربر روي يك كنترل و يا رو              1منو هاي فرعي  

. منو ها كاربر مي تواند به سرعت به كارهاي عمومي كه در قسمتي از برنامه به شدت به آنها نياز پيدا مي كند دسترسي داشـته باشـد                          

هـد كـه بـه راحتـي و بـه      براي مثال منوي فرعي كه در برنامه قبلي به صورت اتوماتيك نمايش داده شد اين امكان را به كاربر مي د          

  .، دسترسي داشته باشدTextBox براي ويرايش متن درون يك Editسرعت، به گزينه هاي پر كاربرد منوي 

براي مثـال همـانطور كـه در ديگـر برنامـه هـاي             . منو هاي فرعي مي تواند بر حسب كنترلي كه كاربر انتخاب كرده است تغيير كنند              

 را انتخاب كرده و روي آن كليك راسـت كنيـد منـوي    TextBoxفرم يك برنامه يك كنترل  ويندوزي مشاهده كرده ايد، اگر در       

  .فرعي نمايش داده مي شود كه با منوي فرعي مربوط به خود فرم تفاوت دارد

 نمايش مي دهد و تا كاربر بتواند به وسيله آن كارهاي TextBoxويندوز به صورت پيش فرض يك منوي فرعي براي كنترلهاي 

البته در صورت لزوم مي توانيد اين منو را با هر منوي ديگري جايگزين      .  را انجام دهد   Paste و يا    Cut  ،Copy مانند   عمومي

 ها را كپي كند، اما نمي خواهيد اجازه دهيـد كـه   TextBoxبراي مثال تصور كنيد كاربر مي تواند در برنامه شما متن داخل    . كنيد

 TextBoxيد منوي جديدي ايجاد كنيد و از آن بـه عنـوان منـوي فرعـي در كنتـرل هـاي                     بنابراين مي توان  . اين متن كات شود   

  . را غير فعال كنيدCutسپس در اين منو گزينه . استفاده كنيد

عملكـرد ايـن    .  اسـتفاده كنيـد    ContextMenuStripبراي ايجاد منو هاي فرعي در ويژوال استوديو مي توانيد از كنترل             

 در آن MenuStripتفاوت اين كنترل بـا كنتـرل   .  استMenuStripدر آن نيز همانند كنترل  كنترل و نحوه ايجاد منو   

 فقط مي توانيد يك منو در باالترين سطح داشته باشيد و ديگر منو ها بايد بـه            ContextMenuStripاست كه در كنترل     

                     
  . استContext Menusنام ديگر اين منو ها، منو هاي زمينه يا . Pop-Up Menusمنو هاي فرعي يا  1
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به تعداد دلخـواه منـو در بـاالترين سـطح            مي توانيد    MenuStripعنوان زير مجموعه آن واقع شوند، در صورتي كه در كنترل            

  . داشته باشيد

 هستند كه مي توانند شيئ اي ContextMenuStripبيشتر كنترلهايي كه در جعبه ابزار وجود دارند داراي خاصيتي به نام    

يك راست كند منـوي     با تنظيم اين خاصيت براي هر يك از كنترل ها، هنگامي كه كاربر روي آن كنترل كل                . را از اين نوع قبول كنند     

  . فرعي كه به آن نسبت داده شده است نمايش داده مي شود

دليل اين مورد هم بـه      .  داراي يك منوي فرعي پيش فرض نيستند       ListBox و يا    ComboBoxبعضي از كنترل ها همانند      

 فقط يك آيـتم درون  TextBoxاين علت است كه اين كنترل ها بيش از يك آيتم را در خود نگه داري مي كنند و مانند كنترل                   

 هستند كه به وسـيله آن مـي توانيـد يـك     ContextMenuStripالبته اين كنترل ها نيز داراي خاصيت       . آنها وجود ندارد  

  .منوي فرعي را در برنامه براي آنها ايجاد كنيد

  

  :ايجاد منو هاي فرعي

  

 مـي   C# 2005گونگي استفاده از آن در برنامه هاي ويـژوال          حال كه با مفهوم منو هاي فرعي آشنا شديد، به بررسي آنها در كد و چ               

در بخش امتحان كنيد بعد، برنامـه ي قـسمت قبلـي را بـا اضـافه كـردن يـك منـوي فرعـي مخـصوص بـراي كنترلهـاي                      . پردازيم

TextBox   در اين برنامه يك منوي فرعي ايجـاد كـرده و بـراي هـر دو كنتـرل         .  كامل مي كنيمTextBox  از آن اسـتفاده 

البته مي توانيم دو منوي فرعي ايجاد كرده و در هر يك منو هاي جداگانه قرار دهيم كه كارهاي متفاوتي را انجام دهند،          . واهيم كرد خ

  .ها نسبت دهيم، ولي در اين برنامه نيازي به اين كار نيستTextBoxسپس هر يك از آنها را به يكي از 

  

  ايجاد منو هاي فرعي: امتحان كنيد

  

.  در فرم قـرار دهيـد  ContextMenuStripطراحي فرم برويد و با استفاده از جعبه ابزار، يك كنترل   به قسمت    )1

  . به قسمت پايين بخش طراحي فرم اضافه مي شودMenuStripاين كنترل نيز همانند كنترل 

ه  آن كليك كنيد تا پنجـر      Items مقابل خاصيت    … مربوط به اين كنترل، روي دكمه        Propertiesدر پنجره    )2

Items Collection Editorنمايش داده شود . 

 كليك كنيد تـا يـك منـو بـه ليـست      Add روي دكمه ي Items Collection Editorدر پنجره  )3

 و خاصيت   contextUndoToolStripMenuItem اين منو را برابر با       Nameخاصيت  . اضافه شود 

Text       آن را نيز برابر با Undo  قابل خاصيت  در م…سپس روي دكمه    .  قرار دهيدImage  كليك كنيد و از پنجـره 

Select Resourceآيكوني را براي اين منو انتخاب كنيد .  

، Addبراي اين كار از ليست كنـار دكمـه          .  و ديگر گزينه ها قرار دهيد      Undoحال بايد يك خط جدا كننده بين گزينه          )4

 . ك جدا كننده در اين قسمت واقع شود كليك كنيد تا يAdd را انتخاب كرده و بر روي دكمه Separatorگزينه 

 كليـك   Add را انتخاب كـرده و سـپس روي دكمـه            MenuItem گزينه   Addمجدداً از ليست سمت راست دكمه        )5

ــود      ــافه شـ ــو اضـ ــن منـ ــه ايـ ــري بـ ــه ديگـ ــا گزينـ ــد تـ ــيت . كنيـ ــا   Nameخاصـ ــر بـ ــه را برابـ ــن گزينـ  ايـ

contextCutToolStripMenuItem    و خاصيت Text    آن را Cut  سپس با تنظـيم    . د قرار دهي

 . آيكوني را براي اين منو انتخاب كنيدSelect Resource آن به وسيله پنجره Imageخاصيت 
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 آن را Name گزينه ديگري را به منو اضافه كرده، خاصيت Items Collection Editorدر پنجره  )6

ر  قـرا  Copy آن را برابـر بـا        Text و خاصـيت     contextCopyToolStripMenuItemبرابر با   

 . آن در نظر بگيريد تا در منو نمايش داده شودImageسپس آيكوني را براي خاصيت . دهيد

 ايـن گزينـه را برابـر بـا          Nameخاصـيت   .  كليك كنيد تا گزينه ديگري بـه منـو اضـافه شـود             Addمجدداً روي دكمه     )7

contextPasteToolStripMenuItem    و خاصيت Text      آن را برابر با Paste  قرار دهيـد  .

 . مشخص كنيدImageنين آيكوني را براي آن در قسمت همچ

بنـابراين از ليـست سـمت راسـت     . حال بايد جدا كننده ديگري بين گزينه هاي اين قسمت و قسمت بعدي منو قرار دهـيم   )8

 كليك كنيد تا به ليست منو ها اضافه         Add را انتخاب كرده و روي دكمه فرمان         Separator گزينه   Addدكمه  

اينكه از اين منو در كد استفاده نمي كنيم، نيـازي نيـست كـه خاصـيتهاي آن را تغييـر دهيـد و مـي توانيـد                    به دليل   . شود

 .خاصيتهاي پيش فرض آن را قبول كنيد

 كليـك كنيـد تـا    Add را انتخاب كرده و روي دكمه MenuItem، گزينه Addمجدداً از ليست سمت راست دكمه      )9

ــست    ــه ليـ ــري بـ ــه ديگـ ــود Membersگزينـ ــافه شـ ــيت .  اضـ ــا   Nameخاصـ ــر بـ ــد را برابـ ــه جديـ  گزينـ

contextSelectAllToolStripMenuItem  و خاصـيت Text  آن را بـه Select 

Allبراي اين گزينه نيازي نيست كه آيكوني را تعيين كنيـد، بنـابراين مـي توانيـد در پنجـره      .  تغيير دهيدItems 

Collection Editor روي دكمه OKكليك كنيد تا بسته شود . 

امي كه به فرم برنامه برگرديد مشاهده مي كنيد كه منوي فرعي كه ايجاد كرده بوديد در باالي فرم نمـايش داده مـي     هنگ )10

براي نمايش مجدد آن مـي توانيـد كنتـرل مربـوط بـه آن را از پـايين        . شود، براي حذف آن در قسمتي از فرم كليك كنيد         

 .قسمت طراحي فرم انتخاب كنيد

، خاصـــــيت Propertiesدر فـــــرم انتخـــــاب كـــــرده و در قـــــسمت  اول را TextBoxكنتـــــرل  )11

ContextMenuStrip      آن را برابر با contextMenuStrip1)          يا هر نام ديگري كه بـه كنتـرل

 . دوم نيز تكرار كنيدTextBoxاين عمل را براي كنترل . قرار دهيد) مربوط به منوي فرعي نسبت داده ايد

البته تاكنون هيچ كدي به اين كنترل اضافه        . عي را كه ايجاد كرده ايد بررسي كنيد       در اين مرحله مي توانيد ظاهر منوي فر        )12

برنامه را اجرا كنيد و بعد از نمايش داده شـدن فـرم، روي كنتـرل                . نكرده ايد، پس هيچ يك از كنترلهاي آن كار نمي كنند          

TextBox    وي فرعـي كـه سـاخته بوديـد     اين بار به جاي منوي فرعي پيش فرض ويندوز، من .  اول كليك راست كنيد

همانطور كه مـشاهده مـي      .  دوم نيز تكرار كنيد    TextBoxاين كار را براي     .  نمايش داده مي شود    10-8همانند شكل   

 . كنيد، منوي فرعي يكساني براي هر دوي آنها نمايش داده مي شود

 مربوط به گزينه هاي منوي فرعي را در اين قسمت مي خواهيم كد     . از برنامه خارج شويد و به قسمت طراحي فرم برگرديد          )13

 را انتخاب گرده تا منوي فرعي برنامـه         contextMenuStripاز پايين قسمت طراحي فرم، كنترل       . وارد كنيم 

 كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود، Undoدر اين منو، روي گزينه . در باالي فرم نمايش داده شود   

 :متد وارد كنيدسپس كد زير را در اين 

  
private  void  contextUndoToolStripMenuItem_Click(  
     object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Call the undoToolStripMenuItem_Click procedure 
    undoToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 
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  10-8شكل 

  

 دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليـك آن             Cutي گزينه   به قسمت طراحي فرم برگرديد و در منوي فرعي رو          )14

  :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. ايجاد شود

  
private  void  contextCutToolStripMenuItem_Click(  
     object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Call the cutToolStripMenuItem_Click procedure 
 cutToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 

  

سـپس  .  در منوي فرعي نيز تكرار كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شـود Copyهمين مراحل را براي گزينه     )15

  :كد زير را در آن وارد كنيد

  
private  void  contextCopyToolStripMenuItem_Click(  
     object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Call the copyToolStripMenuItem_Click procedure 
    copyToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 

  

 در منوي فرعي برنامه، متد مربوط به رويداد كليك آن را ايجاد كرده و كد زير را در Pasteبا دو بار كليك روي گزينه       )16

  :آن وارد كنيد

  
private  void  contextPasteToolStripMenuItem_Click(  
      object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Call the pasteToolStripMenuItem_Click procedure 
    pasteToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 
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به قسمت طراحي فرم برويـد و روي ايـن   .  استSelect Allآخرين گزينه اي كه بايد كد آن را بنويسيد، گزينه  )17

.  فرعي نمايش داده شده در باالي فرم دو بار كليك كنيد تا متد مربوط بـه رويـداد كليـك آن ايجـاد شـود      گزينه در منوي  

  :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  contextSelectAllToolStripMenuItem_Click( 
      object  sender, EventArgs  e) 
{ 
    // Call the selectAllToolStripMenuItem_Click proced ure 
    selectAllToolStripMenuItem_Click(sender, e); 
} 

  

ساده بود، نه؟ حاال مـي توانيـد برنامـه را اجـرا كنيـد و      . تمام كدي كه بايد براي منوي فرعي برنامه مي نوشتيد، همين بود  )18

يز عملكردي مشابه دكمه هاي موجـود در        اين گزينه ها ن   . عملكرد گزينه هاي مختلف منوي فرعي برنامه را مشاهده كنيد         

بنابراين تفاوتي ندارد كه براي يك كار خاص از نوار ابزار، نوار منو و يا منوي فرعي . نوار ابزار و يا گزينه هاي نوار منو دارند 

  .استفاده كنيد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 كار مي   MenuStripهمانند كنترل    نيز   ContextMenuStripهمانطور كه در اين تمرين مشاهده كرديد، كنترل         

 ContextMenuStrip وجود دارنـد در كنتـرل   MenuStripبه عبارت ديگر تمام ويژگي هايي كه در كنترل          . كند

به نام گذاري منو هاي فرعـي  . نيز قابل دسترسي هستند كه با استفاده از آنها مي توانيد به سادگي به طراحي منو هاي فرعي بپردازيد           

 استفاده شده است تا بين گزينه هاي اين منو و گزينـه هـاي منـوي اصـلي              contextدر ابتداي نام تمام آنها از       . يدنيز توجه كن  

  .برنامه تفاوت ايجاد شود و تشخيص آنها از هم ساده تر باشد

، Cut ،Copy ،Pasteمتد مربوط بـه كارهـايي ماننـد    . كدهايي كه براي گزينه هاي اين منو نوشتيد نيز نكته تازه اي نداشت     

Select Allو غيره را در قسمتهاي قبل نوشته بوديد و در اين قسمت فقط آنها را فراخواني كرديد  .  

  

  :فعال و غير فعال كردن گزينه هاي منو و دكمه هاي نوار ابزار

  

بـراي مثـال هنگـامي كـه     . همواره شرايطي در يك برنامه به وجود مي آيد كه كاربر نمي تواند بعضي از كارهاي خاص را انجام دهـد  

 قرار دهد و يا تا زماني كه متنـي در برنامـه انتخـاب    TextBoxمتني درون كليپ برد قرار نگرفته است كاربر نمي تواند آن را در            

 در چنين شرايطي بهتر است گزينه هاي مربوط به اين امور در نوار منـو و         . نشده است كاربر نمي تواند آن را درون كليپ برد قرار دهد           

نحوه فعال كردن و يا غير فعال كردن دكمه هاي نوار ابزار و يا گزينه هاي نوار منو را در بخـش امتحـان             . يا نوار ابزار غير فعال باشند     

  .كنيد بعدي مشاهده خواهيم كرد

  

  فعال و غير فعال كردن گزينه هاي منو و دكمه هاي نوار ابزار: امتحان كنيد
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كه با بررسي شرايط برنامه گزينه هاي نوار منو، دكمه هاي نوار ابزار و يا گزينه هاي منـوي              ابتدا زيربرنامه اي مي نويسيم       )1

بنابراين اگر برنامه در حال اجرا است آن را متوقف كرده و كد زير را به كالس حاوي فرم . فرعي را فعال و يا غير فعال كند   

  :برنامه اضافه كنيد

  
private  void  ToggleMenus() 
{ 
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 
 
 // Toggle the Undo menu items 
 undoToolStripMenuItem.Enabled = objTextBox.CanUndo ; 
 contextUndoToolStripMenuItem.Enabled =     
       objTextBox.CanUndo; 
 
 // Toggle the Cut toolbar button and menu items 
 if  (objTextBox.SelectionLength == 0) 
 { 
  cutToolStripMenuItem.Enabled = false ; 
  contextCutToolStripMenuItem.Enabled = false ; 
  cutToolStripButton.Enabled = false ; 
 } 
 else 
 { 
  cutToolStripMenuItem.Enabled = true ; 
  contextCutToolStripMenuItem.Enabled = true ; 
  cutToolStripButton.Enabled = true ; 
 } 
 
 // Toggle the Copy toolbar button and menu items 
 copyToolStripMenuItem.Enabled =      
  Convert .ToBoolean(objTextBox.SelectionLength); 
 contextCopyToolStripMenuItem.Enabled =     
  Convert .ToBoolean(objTextBox.SelectionLength); 
 copyToolStripButton.Enabled =      
  Convert .ToBoolean(objTextBox.SelectionLength); 
 
 // Toggle the Paste toolbar button and menu items 
 pasteToolStripMenuItem.Enabled =      
      Clipboard .ContainsText(); 
 contextPasteToolStripMenuItem.Enabled =    
      Clipboard .ContainsText(); 
 pasteToolStripButton.Enabled =      
      Clipboard .ContainsText(); 
 
 // Toggle the Select All menu items 
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 selectAllToolStripMenuItem.Enabled =     
 (objTextBox.SelectionLength < objTextBox.Text.Leng th); 
 contextSelectAllToolStripMenuItem.Enabled = 
 (objTextBox.SelectionLength < objTextBox.Text.Leng th); 
} 

  

 روي فرم در فعال بودن و يا نبودن دكمه هاي نوار ابزار و يا گزينه هاي منو ها                   TextBoxدر فرم اين برنامه فقط دو        )2

 ToggleMenusپس مي توانيم هنگامي كه كاربر ماوس خود را روي يكي از اين كنترل ها بـرد، تـابع     . تاثير دارند 

براي ايـن كـار بـه قـسمت     . عال باشند و كداميك نبايد فعال باشندرا فراخواني كنيم تا مشخص شود كدام كنترل ها بايد ف        

 روي آيكـون  Propertiesسـپس در پنجـره    .  اول را انتخـاب كنيـد      TextBoxطراحي فرم برويد و كنتـرل       

Events     از ايـن ليـست گزينـه    .  كليك كنيد تا ليست رويدادهاي اين كنترل نمايش داده شوندMouseMove را 

  :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. ن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به اين رويداد ايجاد شودانتخاب كرده و روي آ

  
private  void  textBox1_MouseMove( object  sender,    
      MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Toggle the menu items and toolbar buttons 
 ToggleMenus(); 
} 

  

 آن MouseMove دوم نيز اجرا كنيد و كد زير را در متد مربوط به رويداد             TextBoxترل  مراحل قبلي را براي كن     )3

  :وارد كنيد

  
private  void  textBox2_MouseMove( object  sender,    
      MouseEventArgs  e) 
{ 
    // Toggle the menu items and toolbar buttons 
    ToggleMenus(); 
} 

سپس روي آن كليك راست كنيد تا منـوي  .  اول وارد كنيدTextBox اجرا كرده و متني را درون      حال مجدداً برنامه را    )4

مشاهده مي كنيد كه فقط گزينه هاي مناسب قابل انتخاب هستند و ديگر گزينه ها غير فعـال           . فرعي آن نمايش داده شود    

 ).11-8شكل (شده اند 
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  11-8شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

براي اين مـورد  .  انجام دهيم، اين است كه كنترل فعال را در فرم مشخص كنيمToggleMenus زيربرنامه اولين كاري كه در   

  .مي توانيم روشي را كه در بخشهاي قبلي استفاده كرديم به كار ببريم

  
 // Declare a TextBox object and  
 // set it to the ActiveControl 
 TextBox  objTextBox = ( TextBox ) this .ActiveControl; 

  

 داراي خاصـيتي    TextBoxكالس  .  است، بنابراين با اين گزينه شروع مي كنيم        Undo، گزينه   Editاولين گزينه ي منوي     

 را لغو كرد يا نه؟ مقـدار      TextBox است كه مشخص مي كند آيا مي توان آخرين عمل انجام شده در آن                CanUndoبه نام   

 Enabled خواهد بود كه مي توانيم آن را به طـور مـستقيم در خاصـيت                 False و يا    Trueبرگشتي اين خاصيت برابر با      

 Enabled قابل برگشت باشد، خاصيت      TextBoxبه اين ترتيب اگر آخرين عمل انجام شده در          .  قرار دهيم  Undoگزينه  

  . خواهد بودFalse خواهد شد و در غير اين صورت برابر با Trueآن برابر با 

  
 // Toggle the Undo menu items 
 undoToolStripMenuItem.Enabled = objTextBox.CanUndo ; 
 contextUndoToolStripMenuItem.Enabled =     
       objTextBox.CanUndo; 

  

بـراي تعيـين فعـال يـا غيـر فعـال بـودن ايـن گزينـه مـي تـوانيم از خاصـيت                         .  است Cut، گزينه   Editگزينه بعدي در منوي     

SelectionLength   كالس TextBox  اين خاصيت مقداري از نوع عدد صحيح كه مـشخص كننـده     .  استفاده كنيم

 بـود يعنـي متنـي در    0اگـر مقـدار ايـن خاصـيت برابـر بـا        .  است را برمي گرداند    TextBoxتعداد كاراكتر هاي انتخاب شده در       

TextBox          انتخاب نشده است، پس نمي توان آن را Cut گزينه   در اين حالت بايد   .  كرد Cut    را در نوار منو، نوار ابزار و منوي 

  :فرعي غير فعال كنيم
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 // Toggle the Cut toolbar button and menu items 
 if  (objTextBox.SelectionLength == 0) 
 { 
  cutToolStripMenuItem.Enabled = false ; 
  contextCutToolStripMenuItem.Enabled = false ; 
  cutToolStripButton.Enabled = false ; 
 } 
 else 
 { 
  cutToolStripMenuItem.Enabled = true ; 
  contextCutToolStripMenuItem.Enabled = true ; 
  cutToolStripButton.Enabled = true ; 
 } 

  

ابل انتخاب اسـت كـه   ، هنگامي قCutاين گزينه نيز مانند    .  بررسي مي كنيم   Edit را از منوي     Copyبعد از اين گزينه، گزينه      

 ار بررسي   Cutبنابراين براي تعيين فعال يا غير فعال بودن آن مي توانيم همانند گزينه              .  انتخاب شده باشد   TextBoxمتني در   

روش ديگري كه مي توان در اين قسمت به كار برد، تبديل مقدار موجود در               .  استفاده كنيم  SelectionLengthخاصيت  

براي تبديل يك نوع داده اي به نوع داده اي ديگر مي توانيم   .  است Booleanبه نوع    SelectionLengthخاصيت  

 بـه كـار     Boolean بـه    intيكي از اين توابع براي تبديل يك مقدار         .  استفاده كنيم  Convertاز توابع موجود در كالس      

فر باشـد مقـدار برگـشتي ايـن تـابع برابـر بـا               اگر عدد صحيحي كه به اين تابع فرستاده مي شود تا تبديل شود، برابر بـا صـ                 . مي رود 

False              خواهد بود در غير اين صورت ايـن تـابع مقـدار True     بنـابراين در اينجـا نيـز اگـر مقـدار خاصـيت             .  را برمـي گردانـد

SelectionLength        برابر با صفر باشد، تابع مقدار False   را برگردانده و باعث غيرفعال شـدن گزينـه Copy  مـي 

در .  انتخاب كرده باشد، مقدار اين خاصيت برابر با عددي به جز صفر خواهد بـود     TextBox كه كاربر متني را در       در صورتي . شود

  . فعال شودCopy را برمي گرداند و باعث مي شود كه گزينه Trueنتيجه تابع مقدار 

  

هر پـارامتري  . رداند برمي گFalse، فقط بازاي عدد صحيح صفر مقدار    Convert از كالس    ToBoolean تابع   :نكته

  . را برگرداندTrueبه جز صفر، چه مقدار مثبت باشد و چه منفي، باعث مي شود كه اين تابع مقدار 

  

 استفاده كرديم تفاوت زيادي نـدارد و تنهـا مزيـت روش دوم در    Cut از لحاظ سرعت، اين روش با روشي كه در مورد گزينه         :نكته

 Booleanدوم بهتر است كه براي افزايش سرعت اجـراي كـد، ابتـدا متغيـري را از نـوع                    البته در روش    . كوتاه تر بودن آن است    

سپس مقـدار ايـن متغييـر را بـه سـه            .  را در آن قرار دهيم     Convert.ToBooleanتعريف كرده و مقدار برگشتي از تابع        

واني خـواهيم كـرد و از        را فراخ  Convert.ToBooleanبه اين ترتيب فقط يك بار تابع        . خاصيت مورد نظر نسبت دهيم    

  . فراخواني بي مورد اين تابع نيز جلوگيري مي شود

  
 // Toggle the Copy toolbar button and menu items 
 copyToolStripMenuItem.Enabled =      
  
 Convert .ToBoolean(objTextBox.SelectionLength); 
 contextCopyToolStripMenuItem.Enabled =     
  Convert .ToBoolean(objTextBox.SelectionLength); 
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 copyToolStripButton.Enabled =      
  
 Convert .ToBoolean(objTextBox.SelectionLength); 

  

روش تعيين فعال و يا غير فعال بودن اين گزينه با گزينه هاي ديگر مقداري .  استPaste، گزينه Editگزينه بعدي در منوي     

 اين مورد بايد بررسي كنيم كه آيا متني در داخل كليپ بورد قرار دارد يا نه؟ براي تشخيص اين مورد نيز مي تـوانيم                         در. متفاوت است 

 جزئـي از فـضاي نـام      Clipboardكـالس   .  اسـتفاده كنـيم    Clipboard در كالس    ContainsTextاز متد   

System.Windows.Forms        بنابراين مي توانيم بـدون مـشخص   . د است كه به طور اتوماتيك به برنامه اضافه مي شو

 برمي گردانـد كـه   Boolean مقداري را از نوع ContainsTextتابع . كردن فضاي نام آن، از اين كالس استفاده كنيم   

 را برمي گردانـد،     Trueمشخص مي كند آيا متني در كليپ بورد قرار دارد يا نه؟در صورت وجود متن در كليپ بورد اين تابع مقدار                      

در صـورتي كـه متنـي       .  باعث فعال شدن اين گزينه مي شويم       Paste از گزينه    Enabledنسبت دادن آن به خاصيت      كه با   

  . غير فعال شودPaste باعث مي شود كه گزينه Falseوجود نداشته باشد هم اين تابع با برگرداندن مقدار 

  
 // Toggle the Paste toolbar button and menu items 
 pasteToolStripMenuItem.Enabled = 
Clipboard .ContainsText(); 
 contextPasteToolStripMenuItem.Enabled =    
      Clipboard .ContainsText(); 
 pasteToolStripButton.Enabled =      
      Clipboard .ContainsText(); 

  

اين گزينه بايد هنگامي فعال باشد كه .  استSelect Allگزينه آخري كه در اين قسمت بايد مورد بررسي قرار گيرد، گزينه 

براي بررسي اينكـه تمـام      . در غير اين صورت بايد اين گزينه غير فعال باشد         .  انتخاب نشده باشد   TextBoxتمام متن داخل يك     

 را بـا طـول مـتن        SelectionLength انتخاب شده است يا نه مقدار موجود در خاصيت           TextBoxمتن داخل يك    

در ايـن حالـت مـي    . اگر طول متن بزرگتر از مقدار انتخاب شده از متن بود، يعني بخشي از متن انتخاب شده اسـت      . مي كنيم مقايسه  

  . را فعال كنيمSelect Allتوانيم گزينه 

  
 // Toggle the Select All menu items 
 selectAllToolStripMenuItem.Enabled =     
 (objTextBox.SelectionLength < objTextBox.Text.Leng th); 
 contextSelectAllToolStripMenuItem.Enabled = 
 (objTextBox.SelectionLength < objTextBox.Text.Leng th); 

  

بهترين مكان بـراي فراخـواني   . براي فعال و يا غير فعال كردن گزينه هاي نوار منو و يا نوار ابزار، بايد اين زيربرنامه را فراخواني كنيم            

اين رويداد هنگامي رخ مي دهد كـه مـاوس از روي كنتـرل       .  است TextBox كنترل   MouseMoveاين تابع، درون رويداد     

كـرده و   ) و يـا كليـك راسـت      ( كليك   TextBoxعبور كند، كه در اين حالت مي توان حدس زد ممكن است كاربر بخواهد روي                

  .گزينه اي را انتخاب كند

  
private  void  textBox1_MouseMove( object  sender,    
      MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Toggle the menu items and toolbar buttons 
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 ToggleMenus(); 
} 

  

  

  :نتيجه

  

در اين فصل در طي چندين تمرين كاربردي و با استفاده از چند مثال با نحوه استفاده از منو ها، زيرمنو ها و گزينه هاي موجود در آن              

همچنين مشاهده كرديد كه چگونه مي توان از چند نوار ابزار در برنامه استفاده كرد، با وجود اينكه اين مـورد مـدنظر ايـن            . آشنا شديم 

  .عالوه بر اين آموختيد كه چگونه براي منو ها كليدهاي دسترسي، شورت كات و يا آيكون تعيين كنيد. فصل نبوده است

 و  TextBoxبرد تكنيكهاي ابتدايي ويرايش متن بـه وسـيله توابـع درونـي كـالس                ، با نحوه كار   Editدر طي ايجاد نوار ابزار      

 ويژگيهـايي  – آشنا شديد و مشاهده كرديد كه به سادگي مي توان اين ويژگي ها را به برنامه اضافه كرد                    Clipboardكالس  

  .كه كاربر از هر برنامه ويندوزي انتظار دارد

ور پيش فرض براي كنترل ها قرار مـي دهـد و نيـز چگـونگي ايجـاد منـو هـاي فرعـي                        همچنين با منو هاي فرعي كه ويندوز به ط        

  . مخصوص به برنامه خودتان آشنا شديد

  

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 . به برنامه خود منو و زيرمنو اضافه كنيدMenuStripبا استفاده از كنترل  �

 .ي برنامه عالمت تيك قرار دهيددر كنار گزينه هاي موجود در منو �

 .به منو هاي برنامه خود شورت كات و كليد دسترسي اختصاص دهيد �

 . براي برنامه خود منو هاي فرعي ايجاد كنيدContextMenuStripبا استفاده از كنترل  �

 .ير فعال كنيد، گزينه هاي منو ها را در صورت لزوم فعال و يا غTextBoxبا استفاده از خاصيتهاي موجود در كالس  �

  

  :تمرين

  

براي اينكه ظاهر برنامـه اي كـه در ايـن فـصل ايجـاد كرديـد بيـشتر مـشابه برنامـه هـاي وينـدوزي باشـد، بـا اسـتفاده از كنتـرل                          

StatusStrip                  يك نوار ابزار به برنامه اضافه كنيد و كدي را براي آن بنويسيد كه هنگام انجام دادن اعمـالي ماننـد Cut ،

Copy ،Paste متن مناسبي براي كاربر نمايش داده شود… و .  
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  ساختن اشيا: فصل نهم

  

ممكن اسـت شـنيده باشـيد كـه ايـن      .  را زياد شنيده باشيديي گرا ئيشاز زماني كه با كامپيوتر آشنا شديد تاكنون ممكن است واژه            

نوع برنامه نويسي به وجود آمده بـود ايـن   در سالهاي اول كه اين . مبحث، يكي از مباحث سخت و غير قابل درك برنامه نويسي است 

. گفته صحت داشت، اما زبانها و ابزارهاي مدرن امروزي باعث شده اند برنامه نويسي شيئ گرا بـه مبحثـي بـسيار سـاده تبـديل شـود       

 و #C++ ،Cمانند  دارد، به همين دليل زبانهاي برنامه نويسي     1برنامه نويسي شيئ گرا منافع زيادي را براي توسعه گران نرم افزاري           

 سعي كرده اند به نحوي رشد كنند كه به ساده گي بتوان به وسيله آنها برنامه هاي شيئ گـرا را طراحـي و پيـاده            …ويژوال بيسيك و    

  . سازي كرد

آن را به در بيشتر فصلهاي اين كتاب از اشيا و كالسها استفاده كرده ايم، اما در اين فصل بر مبحث شيئ گرايي تمركز خواهيم كرد و                   

همچنين سعي مي كنيم بر پايه تجربيات و آموخته هايي كه در فصلهاي قبل از برنامه نويـسي                  . تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد     

  . ايجاد كنيم#Cبدست آورده ايد و مواردي كه در اين فصل مي آموزيد، برنامه هاي جالبي را با ويژوال 

  :در اين فصل

  

 .قابل استفاده با چندين متد و خاصيت گوناگون آشنا خواهيم شدبا نحوه ي ساختن يك كالس  �

 .با مفهوم ارث بردن يك كالس از كالسي كه قبالً ايجاد كرده ايد آشنا خواهيد شد �

 . دادن متدهاي كالس پايه در كالس مشتق شده را مشاهده خواهيد كردرچگونگي تغيي �

 .چگونگي ايجاد فضاي نام را مشاهده خواهيد كرد �

  

  :م اشيامفهو

  

معموالً در تمام طول روز در حال كار كردن با اشياي فيزيكـي  . يك شيئ در دنياي واقعي، اغلب هر چيزي است كه بتوانيد تصور كنيد  

در كامپيوترها نيز، يك شيئ مـشخص كننـده         .  ديگري هستيد  ز و يا هر چي    ا، گزارشات، المپ ه   2، اتومبيلها، مشتركين  امانند تلويزيونه 

براي مثال فرم برنامه، دكمه هاي نوار ابـزار،   .  از آن استفاده مي كنيد     ن كه در كامپيوتر مي بينيد و يا در برنامه هاي تا           هر چيزي است  

اشياي ديگري نيز در كامپيوتر وجـود دارنـد كـه نمـود             . همه نمونه هايي از اشيا در كامپيوتر هستند       ...  و   اگزينه هاي موجود در منو ه     

كاربر برنامه چنين شـيئ را      . بخشهاي مختلف برنامه به كار مي روند مانند شيئ براي كنترل كاربران يك برنامه             ظاهري ندارند، اما در     

  .در برنامه نمي بيند اما در طول اجراي برنامه اين شيئ وجود دارد و وظايف خود را انجام مي دهد

در اين صـورت بايـد در برنامـه ي خـود     . اب صادر كنيدفرض كنيد مي خواهيد در قسمتي از برنامه براي يكي از كاربران، صورت حس   

 شـيئ   Customerفـرض كنيـد     . يك شيئ براي نشان دادن صورت حساب و يك شيئ نيز براي نشان دادن كاربر داشته باشيد                

 ايـي ماننـد نـام، آدرس،    ا داراي خصوصيت هCustomerشيئ  .  شيئ مربوط به صورت حساب باشد      Billمربوط به كاربر و     

به عالوه، اين شيئ بايد بتواند يك صورت حساب براي خود ايجاد كند و مي دانيد كـه در ايـن                     .  است كه هر كاربر داراست     …تلفن و   

 بايـد  Customerپس در واقع مـي تـوان گفـت شـيئ     .  نشان مي دهيمBillبرنامه، صورت حساب ها را با شيئ اي از نوع    

  .اب كاربر را نشان دهد ايجاد كند كه صورت حسBillبتواند يك شيئ از نوع 

                     
  ....منظور از توسعه گران نرم افزاري، افرادي است كه در زمينه ي طراحي و توسعه ي نرم افزار فعاليت دارند مانند طراحان نرم افزار، برنامه نويسان و  1
اما در اينجا فرض مي كنيم كه هر چيـزي كـه در دنيـاي واقعـي وجـود دارد يـك       . ئ محسوب كردشايد با توجه به تعريف شيئ، يك مشترك را نتوان يك شي     2

 .شيئ است
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براي .  نيز مي تواند جزئيات مربوط به يك صورت حساب را در خود نگهداري كند و نيز امور مربوط به آن را انجام دهد            Billشيئ  

  .مثال اين شيئ بايد بتواند صورت حساب ايجاد شده را چاپ كند

مندي الزم براي انجام تمام كارهاي مربوط به خودشـان را داشـته   اما نكته مهم و قابل توجه در اينجا اين است كه اين اشيا بايد هوش         

 داشته باشيد كه مخصوص به يكي از كاربران برنامه است، مي توانيـد بـه            Customerدر مثال قبلي، اگر شيئ اي از نوع         . باشند

مام كارهاي طوالني و حتي     سپس اين شيئ بايد بتواند ت     . "يك صورت حساب براي خودت ايجاد كن      "سادگي به آن شيئ بگوييد كه       

 را به عنوان صورت حـساب       Billسخت مربوط به ايجاد كردن يك صورت حساب را انجام داده و در انتها يك شيئ جديد از نوع                    

 به عنوان صورت حساب يكي از كاربران خود در اختيار داشتيد، مي توانيد بـه  Billهمچنين اگر شيئ از نوع      . خود به شما برگرداند   

  . نيز بايد قابليت انجام اين كار را داشته باشدBill و شيئ "جزئيات صورت حساب را چاپ كن"يد كه آن بگوي

 ها و چگونگي تبديل آنها به برنامه هاي كامپيوتري گفتيم كه براي حل يك مـسئله  ماگر به خاطر داشته باشيد، هنگام معرفي الگوريت  

برنامه نويسي شيئ گرا نيز به اين دليل در مهندسي نرم افزار كـاربرد بـسياري دارد     . بايد بتوان آن را به قسمتهاي كوچكتر تقسيم كرد        

كه مي توان به وسيله آن يك مسئله پيچيده را به بهترين نحو به چندين قسمت كوچكتر تقسيم كرد و سپس با قرار دادن آنهـا كنـار                   

فاده از متد ها نيز امكان پذير است، پس چه نيازي است كـه           ممكن است بگوييد كه اين كار با است       . هم، به راه حل مسئله اصلي رسيد      

 شـرح داده شـد بـسيار        Bill و   Customerاز شيئ ها استفاده كنيم؟ در توضيحات قبلي مشاهده كرديد روابطي كـه بـراي                

 وجـود دارد ايجـاد   در حقيقت در برنامه نويسي شيئ گرا سعي مي شود تمام موارد شبيه به آنچه در واقعيـت          . مشابه دنياي واقعي است   

  . شود و تمام روابط بين اشيا نيز بر اين اساس صورت گيرد

مورد ديگري كه باعث قدرت فراوان برنامه نويسي شيئ گرا مي شود در اين است كه، شما به عنوان يكي از افرادي كه از يـك شـيئ     

ايـن مـورد در دنيـاي واقعـي نيـز      . جام مي دهد نداريداستفاده مي كنيد نيازي به دانستن اينكه چگونه آن شيئ درخواستهاي شما را ان  

هنگامي كه در حال استفاده از يك موبايل هستيد، نيازي نيست كه بدانيد اين دستگاه به صورت دروني چگونه كـار مـي          . صادق است 

كـه بـراي كـار بـا آن از رابـط       كند؟ حتي اگر نحوه عملكرد آن را بدانيد و يا حتي آن را خودتان اختراع كرده باشيد نيز، ساده تر است                      

به اين صورت از خطاهاي احتمالي كه ممكن است هنگـام كـار بـا آن    . كاربري ساده اي كه در اختيار شما قرار مي گيرد استفاده كنيد     

آن هنگامي كه بخواهيد با يك شيئ كار كنيد، حتـي اگـر   . اين مورد در كامپيوترها هم صادق است    . ايجاد شود نيز جلوگيري مي كنيد     

شيئ را خودتان ايجاد كرده باشيد، بهتر است از رابط ساده و راحتي كه آن شيئ فـراهم مـي كنـد اسـتفاده كنيـد و اجـازه دهيـد كـه                              

  .پيچيدگي هاي مربوط به وظيفه ي آن شيئ در پشت رابط ساده ي آن پنهان بماند

 را در نظر نيك دستگاه تلويزيو. دنياي واقعي بررسي كنيم را در نبراي توضيح بيشتر در مورد اشيا، بهتر است يك شيئ مانند تلويزيو           

  :مانند.  آنها را انجام دادنيك سري از كارها هستند كه مي دانيد چگونه مي توان با يك تلويزيو. بگيريد

  

 .تماشاي تصوير روي صفحه نمايش �

 . دادن كانال تلويزيونرتغيي �

 .تغيير صداي تلويزيون �

 .خاموش و يا روشن كردن آن �

  

گامي كه در حال استفاده از يك تلويزيون هستيد، نيازي نيست كه بدانيد اجزاي تشكيل دهنده يك تلويزيون چگونه درخواسـتهاي            هن

احتماالً اگر از شما بخواهند قسمتهاي مختلفي را در كنار هم قرار دهيد و يك تلويزيـون مـدرن ايجـاد كنيـد،             . شما را انجام مي دهند    

البته ممكن است بعد از مدتها مطالعه و آزمايش بتوانيد يك دستگاه تلويزيون ساده ايجاد كنيد         .  نخواهيد بود  قادر به انجام چنين كاري    

با وجود اين، هم شما و هم اغلب مردم مي . كه باز هم به پيشرفتگي تلويزيون هايي كه اكثر مردم از آن استفاده مي كنند نخواهد بود                

لويزيون استفاده كنند، چگونه كانال آن را تغيير دهند، چگونه صداي آن را تنظـيم كننـد، چگونـه    دانند كه چگونه بايد از يك دستگاه ت       

  . آن را خاموش و يا روشن كنند و غيره
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هنگامي كه يك شيئ در اختيار داشته باشيد مي توانيد به سادگي از             . اشيا در مهندسي نرم افزار نيز اساساً به همين روش كار مي كنند            

براي اين موارد الزم نيست بدانيد كه شيئ به صورت دروني چگونه كار مي            . كنيد و بخواهيد كه وظايف الزم را انجام دهد        آن استفاده   

  . كند و يا الزم نيست حتي كوچكترين اطالعاتي در مورد نحوه عملكرد آن داشته باشيد

  :اشياي نرم افزاري عموماً داراي مشخصات زير هستند

  

براي مثال يك تلويزيون همواره ميداند كـه يـك شـيئ از نـوع تلويزيـون               . نوع خود را مي داند     يك شيئ همواره     :تيهو �

 .است

 از يـك تلويزيـون   4براي مثال اگر در حال مـشاهده كانـال   .  هر شيئ در هر زماني وضعيت و حالت خود را ميداند        :حالت �

 . را نمايش خواهد داد4 صفحه نمايش دهد، عدد باشيد و بخواهيد كه تلويزيون شماره كانالي را كه مشاهده مي كنيد روي

بـراي مثـال فـرض كنيـد از     .  به عكس العمل يك شيئ در مقابل درخواستهاي كاربر، رفتـار آن شـيئ مـي گوينـد          :رفتار �

 .اين افزايش صداي تلويزيون جزئي از رفتار آن محسوب مي شود. تلويزيون بخواهيد تا صداي آن زياد شود

  

  :كپسولي بودن

  

اين مفهوم با وجود ساده بودن، از اهميـت زيـادي برخـوردار    .  است1 بودنيكپسولگرايي قرار دارد - اصلي كه در پشت شيئ     مفهوم

بـه  . ايده كلي كه كپسولي بودن ارائه مي دهد به اين صورت است كه رفتار يك شيئ تا حد ممكن بايد دور از ديد كـاربر باشـد                       . است

  .، كاربر نبايد متوجه شود كه يك شيئ چگونه درخواستهاي او را انجام مي دهدعبارت ديگر تا زماني كه الزم نباشد

هنگـامي كـه مـي خواسـتيم     .  كه در فصلهاي قبل از آن استفاده مي كرديم را به خاطر بياوريد          OpenFileDialogكنترل  

تنظيم مي كرديم، از آن مي خواسـتيم كـه    ايكي از آنها را در صفحه نمايش دهيم، بعد از اينكه وضعيت آن را با استفاده از خاصيت ه             

ولي همانطور كه مي دانيد آن شيئ هيچ اطالعـاتي را در مـورد   ). ShowDialogبا استفاده از تابع (در صفحه نمايش داده شود  

 شـود  نحوه نمايش داده شدنش در صفحه بروز نمي داد و ما نيز نيازي به دانستن اين كه چگونه اين شيئ در صفحه نمايش داده مـي  

، نحوه انجام دادن وظايفش را از كاربر پنهان مي كرد، جزئـي از كپـسولي                OpenFileDialogاين مورد كه شيئ     . نداشتيم

  .بودن آن محسوب مي شود

  

  :امتد ها و خاصيت ه

  

  :در تعريف آنها مي توانيم بگوييم. براي ارتباط با يك شيئ از متد ها و خاصيتهاي آن استفاده مي كنند

  

 . روشهايي هستند كه به وسيله آن مي توان به يك شيئ گفت چگونه وظيفه خاصي را انجام دهد:ها متد �

 .اعضايي از يك شيئ هستند كه ويژگيهاي آن را شرح مي دهند: اخاصيت ه �

  

 ايـن  البتـه . در قسمتهاي قبل، متد ها به عنوان قطعه كد هايي معرفي شده بودند كه مي توانستند وظيفـه مشخـصي را انجـام دهنـد                    

تعريف كامل متد كه فقط در برنامه نويسي شـيئ گـرا صـادق اسـت،     . تعريف درست است، اما تعريف بسيار ساده اي از يك متد است       

  . عبارت است از كد هايي كه به يك شيئ مي گويند چگونه وظيفه مشخصي را انجام دهد

                     
1 Encapsulation 
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ن كار را انجام دهد، زيرا همانطور كه گفتم اين متـدها هـستند              بنابراين براي روشن كردن يك تلويزيون بايد متدي را پيدا كنيد كه اي            

هنگامي كه متد مربوط به اين كار را فراخواني مي كنيد، فرض            . كه به يك شيئ مي گويند چگونه يك وظيفه مشخص را انجام دهند            

  . مي كنيد كه شيئ به واسطه اين متد مي داند كه چگونه درخواست شما را انجام دهد

در اين مورد نيز وظيفه شيئ است كه با توجه به حالتي كـه  . يز براي تنظيم حالتها و ويژگيهاي يك شيئ به كار مي روند            ن اخاصيت ه 

 تغيير دهيد، كافي است مقـدار       3 به   4براي مثال هنگامي كه بخواهيد كانال يك تلويزيون را از           . براي آن تعريف شده است عمل كند      

  .  قرار دهيد و تلويزيون بايد با توجه به مقدار اين خاصيت، تصوير را در صفحه نمايش دهد3ا خاصيت مربوط به كانال را برابر ب

 در بخش كادرهاي محاوره اي، كافي بود كـه خاصـيت      OpenFileDialogهمانطور كه به خاطر داريد هنگام كار با شيئ          

 محـسوب مـي   OpenFileDialogز آن، وظيفه شيئ   بعد ا . مربوط به متن نوار عنوان آن را برابر با مقدار دلخواه قرار دهيد            

  .شد تا متن مشخص شده را در نوار عنوان نمايش دهد

  

  :رويدادها

  

زماني كه يـك مـورد قابـل    . رويدادها به عنوان عضوي از اشيا هستند كه پيغامي را آماده كرده و به ديگر بخشهاي برنامه مي فرستند      

به عبارت ديگر به وسيله يك پيغام، بخشهاي ديگـر برنامـه را از   .  را فراخواني مي كندتوجه براي يك شيئ رخ داد، آن شيئ رويدادي      

ايـن پيغـام فقـط بـه        . اين رويداد مطلع كرده و همچنين اطالعات الزم را نيز در مورد اين رويداد در اختيار اين بخشها قرار مي دهـد                     

ويداد، از برنامه درخواست كرده باشند تا اين مـورد را بـه آنهـا اطـالع             قسمتهايي از برنامه فرستاده مي شود كه پيش از اتفاق افتادن ر           

  . دهد

اين رويداد زماني رخ مي دهد كـه     .  را كه در بخشهاي قبلي از آن استفاده مي كرديم در نظر بگيريد             Clickبه عنوان مثال رويداد     

 تمام اشـياي الزم را از رخ دادن ايـن رويـداد     Buttonبه اين ترتيب شيئ     . كاربر ماوس را روي كنترل برده و در آنجا كليك كند          

 بگويـد در صـورت رخ دادن ايـن    Buttonبراي اينكه شيئ اي از اين رويداد مطلع شود، بايد قبل از آن به شـيئ                . مطلع مي كند  

  . رويداد به آن نيز اطالع داده شود

رويداد ابتدا تابعي را با قالبي خاص ايجاد مي كرديم و سپس براي استفاده از اين . روش اين كار را در فصلهاي قبل نيز مشاهده كرديد  

البتـه بيـشتر ايـن كارهـا بـه       ( اطالع مي داديم كه در صورت وقوع اين رويداد، تابع مشخص شده را اجرا كنـد                  Buttonبه شيئ   

د، ايـن كنتـرل      كليـك مـي كـر      Buttonهنگامي كه كاربر روي كنترل      ). صورت اتوماتيك توسط ويژوال استوديو انجام مي شد       

  .توابعي كه مشخص شده بودند را فراخواني مي كرد و همچنين اطالعات مورد نياز آنها را نيز به عنوان پارامتر به آنها ارسال مي كرد

  

  :قابل رويت بودن

  

يـك شـيئ   براي مثال اگـر بخواهيـد   . يكي از ويژگيهاي شيئ اي كه خوب طراحي شده است، اين است كه استفاده از آن راحت باشد      

اما آيا فردي كه از تلويزيون استفاده مي كند نيز بايد . تلويزيون طراحي كنيد بايد بدانيد كه چه فركانسي براي اين شيئ مورد نياز است

  . اين مورد را بداند؟ و يا حتي مهمتر اينكه آيا مي توان به كاربر اجازه داد اين مقدار فركانس را به صورت مستقيم تغيير دهد

بخشهاي عمـومي  .  طراحي يك شيئ همواره بخشهايي از آن به صورت شخصي و بخشهاي ديگري به صورت عمومي هستند               هنگام

منطـق و  . مي توانند توسط همه كاربران مورد استفاده قرار گيرند، اما بخشهاي شخصي فقط توسط خود شيئ قابل دسترسـي هـستند              

صي شيئ قرار مي گيرند و مي تواند شامل متدها و خاصيت هايي باشد كه      روشي كه شيئ با آن كار مي كند معموال در بخشهاي شخ           

  . براي عملكرد شيئ مهم هستند ولي نبايد توسط كاربران به طور مستقيم مورد استفاده قرار گيرد
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امـا ايـن   . شد با…براي مثال يك تلويزيون ممكن است داراي متد هايي براي وصل كردن برق به اجزا، جريان دادن برق در مدارها و         

 را براي روشن شدن دستگاه فراخـواني      SwitchOnمتدها نبايد توسط كاربر به طور مستقيم فراخواني شوند، بلكه كاربر بايد متد              

به عنوان مثالي ديگـر، در  . كند، سپس اين متد بايد به ترتيب متدهاي گفته شده را استفاده كرده و به اين ترتيب دستگاه را روشن كند   

تـا  . زيون يك خاصيت عمومي به نام كانال وجود دارد كه با استفاده از يك خاصيت خصوصي به نام فركانس كار مـي كنـد                   شيئ تلوي 

اما كاربر تلويزيـون نبايـد بـه    . زماني كه تلويزيون نداند براي هر كانال بايد از چه فركانسي استفاده كند، نمي تواند آنها را نمايش دهد         

  .بلكه بايد به وسيله تغيير خاصيت كانال، موجب تغيير فركانس شود. را تغيير دهدطور مستقيم بتواند فركانس 

 كـه  ييها در اغلب كد. حال كه با مفاهيم ابتدايي شيئ گرايي آشنا شديد، بهتر است به بررسي استفاده از اين موارد در برنامه بپردازيم               

  : شده استيده ميدر ي مانند كد زيم، خطي قبل از آنها استفاده كرده ايدر فصلها

  
 ;)strData(Add.Items.lstData 

  

 نيز خاصيتي از اين شـيئ       Items در حقيقت يك شيئ و       lstDataدر اين كد    . اين كد نمونه اي عادي از شيئ گرايي است        

 مـي گويـد    #Cبه ويژوال   ) .(عالمت نقطه   .  است Add خود نيز يك شيئ است كه داراي متدي به نام            Itemsخاصيت  . است

 Add و  lstData عـضوي از     Itemsبنـابراين در ايـن كـد،        . كلمه سمت راست، نام عضوي از شيئ سمت چپ اسـت          كه  

  .  به شمار مي رودItemsعضوي از 

lstData يــك نمونــه از كــالس System.Windows.Forms.ListBoxايــن كــالس يكــي از .  اســت

 براي نمايش ليستي از عناصر ListBoxكالس . ديد است كه در فصل دوم با آن آشنا ش       NET. بكالسهاي موجود در چارچو   

اگر دقت كنيد نمونه هاي زيادي از كپسولي بـودن        . در فرم به كار مي رود و به كاربر اجازه مي دهد كه عناصري را از آن انتخاب كند                  

يد براي نمايش ليستي از عناصر شما به عنوان يكي از كاربران اين كالس، نيازي نداريد كه بدان. را در اين كالس مشاهده خواهيد كرد   

حتـي ممكـن اسـت تـاكنون نـام مـواردي ماننـد          . در صفحه نمايش و يا دريافت ورودي كاربر از چه تكنولوژيهايي بايد استفاده كـرد              

GDI+  ،stdin                   درايورهاي كيبورد، درايورهاي صفحه نمايش و يا بسياري از تكنولوژيهاي پيچيده ديگري كه در ايـن كـالس ،

اما به راحتي مي توانيد از اين كالس اسـتفاده كـرده و عناصـر مـورد نظرتـان را بـه                  . فاده قرار مي گيرند را نيز نشنيده باشيد       مورد است 

  .صورت ليست در صفحه نمايش دهيد

عمومـاً يـك   .  يكي از اشيايي است كه در يك برنامه استفاده شـده اسـت   ListBoxالبته همانطور كه در ابتداي فصل نيز گفتم،         

اشـياي بـسيار    .  قابل مشاهده هـستند    ListBoxنامه از تعداد زيادي شيئ تشكيل مي شود كه فقط بعضي از آنها همانند شيئ                بر

  .ديگري نيز هستند كه در ايجاد يك برنامه نقش دارند، اما از نظر كاربر پنهان هستند و در حافظه وظيفه خود را انجام مي دهند

  

  يك كالس چيست؟

  

بـراي  . كالسها را عموماً در دنياي واقعـي نمـي تـوان نـشان داد    . كه براي يك نوع خاص از شيئ به كار مي رودكالس تعريفي است    

در دنياي واقعي هيچگاه نمي توانيد شيئ اي را مـشخص كنيـد و بگوييـد كـه              . نمونه، مثال تلويزيون در بخش قبل را در نظر بگيريد         

زيـرا همـانطور   . "اين يك نمونه از تلويزيون است"ئ اي را مشخص كنيد و بگوييد        بلكه همواره مي توانيد شي    . "اين تلويزيون است  "

  .بلكه بايد ابتدا آن را نمونه سازي كرد. كه مي دانيد، تلويزيون يك تعريف است و نمي توان در دنياي واقعي آن را نمايش داد

، انجـام  ازم براي ذخيره و نگهداري مقادير خاصيت هيك كالس از كدهاي ال. در دنياي نرم افزار نيز كالسها به همين صورت هستند   

اگر بخواهيد يك شيئ نرم افزاري ايجاد كنيد، بايد بدانيد كه درون .  تشكيل شده است… زمان رخ دادن رويدادها و     ندادن متدها، تعيي  

 در قالـب يـك   #C نويـسي ماننـد   سپس كد مربوط به اين كاركرد را به وسيله يك زبـان برنامـه   . آن شيئ دقيقاً بايد چگونه كار كند      

بنابراين هنگامي كه برنامه نويس ديگري بخواهد از شيئ كه ايجاد كرده ايد استفاده كند، فقط به اين شـيئ مـي                      . كالس مي نويسيد  
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دسـتور  در اين مرحله بايد به عنوان كسي كه اين شيئ را ايجاد كرده است بدانيد چگونه به آمپلـي فـاير                 . "صدا را زياد كن   "گويد كه   

  . دهيد كه خروجي صدا را زياد كند

  

  در مثال باال توجه كنيد كه خود آمپلي فاير نيز يك شيئ است، بنابراين الزم نيست دقيقاً بدانيد كـه آمپلـي فـاير بـه صـورت                          :نكته

د براي ايجاد ارتبـاط  در برنامه نويسي شيئ گرا، يك شيئ معموال از چندين شيئ ديگر به اضافه مقداري ك  . دروني چگونه كار مي كند    

بين آنها تشكيل مي شود، همانطور كه در دنياي واقعي نيز يك تلويزيون از چندين قسمت عادي به اضافه مقداري مدار بـراي ايجـاد              

  .ارتباط بين آن قسمتها تشكيل شده است

  

 عـدد شـيئ   50 بنـابراين اگـر      .هر شيئ ي كه از يك كالس ايجاد شود، به عنوان نمونه اي از آن كالس در نظـر گرفتـه مـي شـود                        

 1ينمونه سـاز  عمل ايجاد يك نمونه جديد از يك كالس را          .  نمونه از كالس تلويزيون داريد     50تلويزيون داشته باشيد، در حقيقت      

 "يك شـيئ را نمونـه سـازي كنيـد    " اما در مورد اشيا مي گوييم        "يك كالس ايجاد كنيد   "از اين به بعد خواهيم گفت كه        . مي گويند 

ايجاد يك كالس در زمان طراحي برنامه، زماني كه در حال نوشتن كـد برنامـه                ). ته اين تفاوت در گفتار فقط براي رفع ابهام است         الب(

اما نمونه سازي اشيا از كالس در زمان اجراي يك برنامه، هنگامي كه برنامه بخواهد از آن شيئ استفاده كند        . هستيد صورت مي گيرد   

  .صورت مي گيرد

قالب . فرض كنيد يك قالب فلزي دايره اي و مقداري خمير در اختيار داريد           . خوب براي اين مورد، مثال قالبهاي فلزي است       يك مثال   

 به شكل قالب ابلكه بايد مقداري خمير در آن قرار دهيد تا خمير ه. همواره شكل ثابتي دارد و به تنهايي براي شما قابل استفاده نيست

در ايجاد دايره ها از نظر قالب هيچ محدوديتي وجود ندارد، بلكه بـه هـر انـدازه       . شكل گرفته استفاده كنيد   سپس از خمير هاي     . درآيند

توجه كنيد كه قالب هيچ موقـع از بـين نمـي رود ولـي     . كه خمير در اختيار داشته باشيد مي توانيد با استفاده از قالب، دايره ايجاد كنيد           

 هنگامي كه ديگر نيازي به آنها نداشته باشيد و يا بخواهيد به وسيله آنهـا شـكل ديگـري ايجـاد            دايره هايي كه با آن ايجاد كرده ايد،       

كالسها به صورت يك قالب هستند و حافظـه يـك كـامپيوتر نيـز بـه               . كالسها و اشيا نيز چنين رابطه اي دارند       . كنيد از بين مي روند    

ي در مورد تعداد اشياي ايجاد شده ندارد، تنها محـدوديت از طـرف              براي ايجاد شيئ از كالس، خود كالس محدوديت       . اصورت خمير ه  

همچنين يك كالس از ابتدا وجود دارد، اما يك شيئ فقـط هنگـامي وجـود دارد كـه بخواهـد                     . مقدار حافظه موجود در كامپيوتر است     

  .بعد از اتمام كار آن، شيئ از حافظه پاك مي شود. استفاده شود

نامه از يك كالس نمونه سازي كرديد، مي توانيد خاصيتهاي نمونه ايجاد شده را تنظيم كنيد، متـدهاي                  هنگامي كه در زمان اجراي بر     

در زمان اجراي برنامه مـي  . براي مثال فرض كنيد كه در يك برنامه كالسي براي تلويزيون ايجاد كرده ايد          . …آن را فراخواني كنيد و      

 از يكـي از نمونـه   SwitchOnسپس براي مثال با فراخواني متد . نه سازي كنيدتوانيد به هر تعداد كه بخواهيد از اين كالس نمو     

 يكي از نمونه ها، كانال آن نمونه از تلويزيـون را تغييـر   Channelها، آن نمونه از تلويزيون را روشن كنيد و يا با تنظيم خاصيت        

  . دهيد

  

  :ايجاد كالسها

  

به طور كلي هنگامي كه الگوريتم      . و از آن در برنامه هاي نمونه استفاده كرده ايم         در فصلهاي قبلي به كرّات كالس هايي ايجاد كرده          

براي نوشتن برنامه بايد تمام اين اشياي واقعي را، به . يك برنامه را طراحي كرديد، اشياي زيادي در دنياي واقعي در آن ديده مي شوند

  :به مثال زير توجه كنيد. اشياي در برنامه خودتان تبديل كنيد

  

                     
1 Instantiation 
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 . كاربر را از بانك اطالعاتي انتخاب كن10ليستي مشتمل بر  �

 .از اولين كاربر انتخاب شده شروع كن و براي هر يك صورت حساب او را آماده كن �

 . آماده شدند، با استفاده از چاپگر آن را چاپ كنازماني كه هر يك از صورت حساب ه �

  

بايد هر شيئ كه در دنياي واقعي آن برنامـه وجـود دارد، بـه شـيئ در آن برنامـه                 براي اينكه يك برنامه به طور كامل شيئ گرا باشد،           

  :براي مثال. تبديل شود

  

� Customer:يك شيئ براي مشخص كردن كاربر . 

� Bill:يك شيئ براي مشخص كردن صورت حساب ايجاد شده . 

� Printer:                  صورت حـساب مـورد      يك شيئ كه يك چاپگر سخت افزاري را مشخص مي كند و مي تواند براي چاپ

 .استفاده قرار بگيرد

  

كتابخانـه   براي برنامه نويسي استفاده مي كنيـد، مجموعـه وسـيعي از كالسـها را تحـت عنـوان                C# 2005هنگامي كه از ويژوال     

اين كالسها هر چيزي براي محاسبات در محيطي كـه مـي خواهيـد بـراي آن برنامـه                   .  در اختيار داريد   NET1.كالس چارچوب   

 به سادگي استفاده از چند كالس و ايجاد ارتباط درست بين آنهـا و       NET.بنابراين برنامه نويسي براي     . را پوشش مي دهند   بنويسيد  

معموالً هنگام ساختن يك برنامه، بعضي از كالسهاي مورد نيازتان در چارچوب . يا تركيب چند كالس و ايجاد يك كالس جديد است         

.NETنيز بايد خودتان ايجاد كنيد وجود دارند و بعضي از آنها را .  

 كالس هايي براي چاپ و يا كالس هايي براي دسترسي به بانك اطالعاتي وجود دارد، بنابراين اگر                  NET.براي مثال در چارچوب     

اگـر  . در الگوريتم خود به دسترسي به بانك اطالعاتي و يا چاپ اطالعات نياز داشتيد، الزم نيست كه كالس آنهـا را مجـدداً بنويـسيد            

بخواهيد مطلبي را چاپ كنيد كافي است شيئ از كالس مربوط به چاپ را نمونه سازي كنيد، به آن شيئ بگوييد كه چه مطلبي را مي                         

نيازي نيست كه بدانيد شيئ مذكور چگونه سند شما را بـه  . خواهيد چاپ كنيد و سپس آن شيئ عمل چاپ را براي شما انجام مي دهد     

ل مي كند و از طريق پورت مخصوص چاپگر آن را به دستگاه مي فرستد، فقط كافي است نحوه             تبدي PostScriptدستورات  

  .كاربرد متدها و خاصيتهاي آن را بدانيد، بقيه موارد را خود شيئ انجام مي دهد

  

  :قابليت استفاده مجدد

  

براي درك بهتر ايـن قابليـت بهتـر اسـت          .  از يك كد است    2يكي از زيباترين جنبه هاي برنامه نويسي شيئ گرا قابليت استفاده مجدد           

برنامـه اول بـراي     .  تلفني كار مي كنيد و به دو برنامه ي متفاوت نياز داريـد             تفرض كنيد در يك شركت خدما     . مثالي را بررسي كنيم   

امه ها نياز است كه     در هر كدام از اين برن     . كنترل امور مشتركين تلفن ثابت و برنامه دوم براي كنترل امور مشتركين تلفن همراه است              

  . استفاده كنيدCustomerاز كالسي به نام 

از برنامه اول شروع مي كنيد، هنگامي كـه     . هنگامي كه بخواهيد اين دو برنامه را بنويسيد، احتماال هر دو را با هم شروع نخواهيد كرد                

 جداگانه بنويـسيد و يـا   Customer كالس  حال بهتر است كه براي هر كدام از آنها يك         . تمام شد برنامه دوم را شروع مي كنيد       

 در برنامه اول بنويسيد و در برنامه ي دوم از آن استفاده كنيد؟ خوب مشخص است كه روش Customerيك كالس كلي براي   

  . دوم بهتر است

                     
1 .NET Framework Class Library 
2 Reusability  
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بـه  . نظر گرفته شـود   استفاده مجدد از يك كالس در حالت كلي مورد خوبي به شمار مي رود اما چند نكته هم بايد براي اين مورد در                        

 را براي يك برنامه ايجاد كنيد و سپس در برنامـه ديگـري بـه اسـتفاده از كالسـي      Customerصورت ايده آل اگر يك كالس       

ممكن اسـت در بعـضي   .  قبلي استفاده كنيد Customer نياز داشته باشيد، بايد بتوانيد از كالس         Customerمشابه كالس   

البته نمي توان داليل مـشخص و قـاطعي را بيـان    .  در برنامه جديد استفاده كنيد   Customerس  شرايط به داليلي نتوانيد از كال     

ولـي ممكـن اسـت      . كرد و گفت كه چه زماني شرايطي پيش مي آيند كه نمي توان از يك كالس در برنامه هاي ديگر استفاده كـرد                      

مجبور شويد آن را به نحوي تغيير دهيد كه بسيار پيچيـده         در چند برنامه استفاده كنيد،       Customerبراي اينكه بتوانيد از كالس      

 از ايجاد يك كالس پيچيده و ردر اين شرايط ايجاد چند كالس ساده و استفاده از آنها در برنامه هاي مخصوص به خود، راحت ت. شود

ر آن رعايـت شـود و هـم قابليـت     فهميدن اينكه يك كالس را چگونه بايد نوشت تا هم سـادگي د      . استفاده از آن در چند برنامه است      

هرچه برنامه هاي بيشتري بنويسيد، بهتر مـي توانيـد كـالس هـايي       . استفاده مجدد، به تجربه در برنامه نويسي شيئ گرا بستگي دارد          

  .طراحي كنيد كه اين دو فاكتور در آنها به بهترين نحو رعايت شوند

  

  :طراحي يك شيئ

  

نون بررسي كرده ايم، به عنوان اولين پروژه اين فصل نمي خواهيم يك الگوريتم تعريف كرده بر خالف مطالبي كه از ابتداي فصل تاك

بلكه سعي مي كنيم با ارائه يك مثال، كاربرد مطالبي كه در قـسمتهاي قبـل بـه صـورت                    . و سپس اشياي مورد نياز آن را ايجاد كنيم        

 اين قسمت بررسي خواهيم كرد، طراحي يـك كـالس بـراي اتومبيـل     مثالي كه در. تئوري با آنها آشنا شديد را در عمل مشاهده كنيد     

  .است

  :در مورد چنين كالسي، اصول مشخصي هستند كه در ابتدا بايد آنها را بدانيد

  

اين . ظاهر يك اتومبيل شامل مواردي مانند مدل، رنگ، تعداد درها و مواردي مشابه است   :ظاهر آن چگونه است    �

 .گام ايجاد شدن آن تنظيم مي شود و معموالً تا انتهاي عمر شيئ نيز ثابت استگونه ويژگيهاي يك اتومبيل هن

 .قدرت و اندازه موتور، تركيب و تعداد سيلندرها و غيره: توانايي هاي آن چيست �

 اتومبيل ثابت است، به جلو حركت مي كند و يا به عقب حركت مي كنـد، سـرعت و    :وضعيت كنوني آن چيست    �

 جهت آن چقدر است؟

 است كـه موقعيـت مكـاني    GPS1شيئ اتومبيل معموال داراي شيئ ديگري از نوع  : يت مكاني آن چيست   موقع �

 .نمايش مي دهد) هاي ديگر مثالً اتومبيل(آن را نسبت به ديگر اشيا 

  

  :براي مثال. عالوه بر اين مي خواهيد اشيايي كه از اين كالس نمونه سازي مي شوند، قابل كنترل نيز باشند

  

 .سرعت آن را كاهش دهيدبتوانيد  �

 .بتوانيد سرعت آن را افزايش دهيد �

 .بتوانيد جهت حركت آن را به سمت چپ تغيير دهيد �

 .بتوانيد جهت حركت آن را به سمت راست تغيير دهيد �

 .بتوانيد آن را متوقف كنيد �

  

                     
1 Global Positioning System 
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فرض مي كنـيم  . هويت، حالت و رفتار: همانطور كه در ابتداي فصل گفتم، ابتدا بايد سه مورد را در رابطه با اين كالس مشخص كنيد                 

بنابراين به بررسـي دو جنبـه ديگـر،    . كه جنبه هويت در نظر گرفته شده است و اشياي اين كالس مي دانند كه از نوع اتومبيل هستند        

  .يعني حالت و رفتار مي پردازيم

  

  :حالت

  

 و سرعت اتومبيل بخشي از حالت آن به شمار مـي   براي مثال، موقعيت  . حالت، وضعيت كنوني يك شيئ از كالس را توصيف مي كند          

هنگـام  . هنگام طراحي يك كالس، ابتدا بايد مشخص كنيد كه براي دانستن حالت يك شيئ چه مواردي را بايد در نظر بگيريـد          . روند

هومي ، سرعت مفCustomer حالت آن اهميت زيادي دارد، اما براي طراحي كالس    نطراحي كالس اتومبيل سرعت آن در تعيي      

  .ندارد بلكه آدرس كاربر يكي از مهمترين عوامل در حالت كنوني آن محسوب مي شود

در ) Public(بعضي از اين مقادير به صورت عمـومي        . حالت يك شيئ، معموال به صورت مقاديري درون آن نگهداري مي شوند           

الس آنها را تغيير دهند، بعـضي ديگـر نيـز بـه صـورت      اختيار كاربران قرار داده مي شوند و كاربران مي توانند به وسيله خصوصيات ك        

همچنـين بعـضي از حالتهـاي يـك        . هستند و فقط به وسيله اشياي آن كالس مي توانند اسـتفاده شـوند             ) Private(خصوصي  

بـه نـام    بـراي مثـال اتومبيـل خاصـيتي         . كالس نيز، فقط قابل خواندن هستند و كاربر نمي تواند به صورت مستقيم آنها را تغيير دهد                

كاربر اتومبيل فقط مي تواند اين سرعت را بخواند، اما نمي توانـد         . سرعت سنج دارد كه سرعت شيئ را در هر لحظه مشخص مي كند            

 باعث افزايش و Break و يا Accelerate براي تغيير آن بايد به وسيله متدهايي مانند –آن را به طور مستقيم تغيير دهد 

  .يا كاهش سرعت شود

  

  :رفتار

  

زماني كه متدي را از يك شيئ فراخـواني     . به عكس العمل يك شيئ از كالس در مقابل درخواستهاي كاربر، رفتار آن شيئ مي گويند               

مي كنيد، در حقيقت از شيئ مي خواهيد كه وظيفه اي را براي شما انجام دهد و آن شيئ نيز در مقابل اين درخواست عكس العملي را           

در . البته رفتار مي تواند به خاصيتهاي يك شيئ نيز مربوط باشد . فتار يك شيئ معموالً به متدها مربوط است       بنابراين ر . نشان مي دهد  

مثال تلويزيون كه در قسمت قبلي مشاهده كرديد، اگر خاصيت كانال آن را برابر با عدد خاصي قرار دهيد، باعـث مـي شـويد كـه آن                            

  .  نمايش دهدشيئ با تغيير تصوير صفحه نمايش، رفتار خود را

اين كدها معموال يك و يـا هـر         . رفتار يك شيئ از كالس معموال به صورت چندين خط كد است كه وظيفه خاصي را انجام مي دهد                  

  :دوي موارد زير را دربر مي گيرند

  

 را براي شيئ از كالس اتومبيـل فراخـواني مـي كنيـد،      Accelerate هنگامي كه متد     :خود شيئ  حالت   تغيير �

 .بنابراين حالت آن را تغيير مي دهيد. ويد كه آن شيئ سريعتر حركت كندباعث مي ش

اين مورد مي تواند شامل تغيير دادن اشياي ديگر در برنامه، نمايش مطلبي             : اثر گذاشتن روي دنياي خارج از شيئ       �

 .روي صفحه نمايش، ذخيره اطالعات روي ديسك، يا چاپ يك سند از برنامه باشد

  

  . را در آن به وجود مي آوريمCarد بعد، يك پروژه جديد ايجاد كرده و كالس در بخش امتحان كني

  



 ٣٤٠

  Carايجاد پروژه جديد و كالس : امتحان كنيد

  

  . را انتخاب كنيد…File � New � Project را اجرا كرده و از نوار منو گزينه 2005ويژوال استوديو  )1

 Console گزينـه  Templates نمـايش داده شـد، از قـسمت    New Projectهنگامي كـه كـادر    )2

Application      را انتخاب كرده، نام Objects  را در كادر Nameسپس روي دكمه .  وارد كنيدOK كليك 

 .كنيد تا پروژه ايجاد شود

 روي نـام پـروژه   Solution Explorerدر پنجـره  . حال بايد يك كالس جديد به اين پروژه اضـافه كنيـد   )3

 – Add New Itemدر كـادر  .  را انتخـاب كنيـد  Add � Classكليـك راسـت كـرده و گزينـه     

Objects   نام Car.cs            را به عنوان نام كالس مشخص كرده و روي دكمه Add  به ايـن ترتيـب     .  كليك كنيد

 . نيز اضافه مي شودSolution Explorerكالس جديد ايجاد شده و به 

  

  :نگهداري حالت

  

اما سوالي كـه در اينجـا   . يئ در رابطه با خود چه چيزهايي را مي داند  تاكنون متوجه شديم حالت يك شيئ مشخص مي كند كه آن ش           

پيش مي آيد اين است كه چگونه حالت يك شيئ را در آن نگهداري كنيم؟ خوب، عموماً براي اين كـار، متغيرهـايي را درون كـالس        

  . گفته مي شود1لديف ا به اين متغير هدر برنامه نويسي شيئ گرا. تعريف مي كنند و سپس حالت شيئ را در آنها نگهداري مي كنند

معموال متدها و خاصيت هايي كه در يك كالس استفاده مي كنيد، يا حالت شيئ را تغيير مي دهند و يا از آن براي انجام وظيفه خـود      

هنگـامي  بنابراين .  را مشخص كند   Carفرض كنيد مي خواهيد خاصيتي ايجاد كنيد كه رنگ يك شيئ از كالس              . استفاده مي كنند  

همچنين اگر بخواهيد . كه بخواهيد اين خاصيت را تغيير دهيد، فيلد اين حالت تغيير كرده و مقدار جديد رنگ را در خود ذخيره مي كند           

  . مقدار اين خاصيت را بدست آوريد، فيلد اين حالت خوانده خواهد شد و مقدار آن به عنوان رنگ شيئ به شما برگردانده مي شود

هر خاصيت، معموالً از دو متد تـشكيل  .  نيز مانند متدها باعث بروز رفتار از شيئ مي شوندا توان گفت كه خاصيت هاز يك جهت، مي  

يـك متـد سـاده    ).  مشخص مي شوند{…}set و { … }getكه به وسيله بالكهاي  (set و متد getمتد : شده است

get    براي خاصيت Color    در كالس Car    جه به مقدار ذخيره شده در فيلـد مربـوط بـه ايـن     ، فقط شامل كدي است كه با تو

 فقـط شـامل كـدي اسـت كـه      Color براي خاصيت setحالت، رنگ شيئ را به كاربر اعالم مي كند، همچنين يك متد ساده       

  . مقدار اين فيلد را با توجه به مقدار مورد نظر كاربر تنظيم مي كند

 Carبراي مثال فرض كنيد مي خواهيد از كالس .  به اين سادگي نيستندColorاما در برنامه هاي واقعي اين متدها در خاصيت    

 را تغيير داد، Car يك شيئ از كالس Colorدر اين صورت هنگامي كه كاربر خاصيت . در يك بازي اتومبيل راني استفاده كنيد   

حه نمايش داده شده است را نيز تغييـر   از اين خاصيت بايد عالوه بر ذخيره رنگ در فيلد مربوطه، رنگ اتومبيلي كه در صف          setمتد  

  . دهد

تـا   (public و از نوع     Color، يك فيلد به نام      Car در كالس    Colorدر بخش امتحان كنيد بعد، براي ايجاد خاصيت         

تفاده دقت كنيد با توجه به اين كه در اين مثال از فيلد به جاي خاصـيت اسـ      . تعريف مي كنيم  ) به وسيله كاربر نيز قابل دسترسي باشد      

 ايجاد كنيد، از فيلد استفاده set و getكرده ايم، اما در برنامه هاي واقعي هيچگاه نبايد به جاي اينكه از يك خاصيت با متدهاي   

  .كنيد

  

                     
1 Field 



 ٣٤١

  Colorنمونه سازي يك شيئ و اضافه كردن خاصيت : امتحان كنيد

  

  :دي اضافه كنCarر را به كالس يكد ز )1

  
 ; Colorstring public 

  

حال بايد به نحوي از كالسي كه ايجاد كرده ايم استفاده كنـيم      ! براي اضافه كردن يك فيلد به كالس، همين بود        كد الزم    )2

 را باز كرده Program.cs، فايل Solution Explorerبا استفاده از پنجره . تا عملكرد آن را ببينيم

  :و كد زير را به آن اضافه كنيد

  
static  void  Main( string [] args) 

{ 
 Create a new Car//  
 ;()Car new=   objCarCar 

 
 Set the Color property to Red//  
 ;"Red"= Color .objCar 

 
 Show what the value of the property is//  
 ;): "My car is this color"(WriteLine.Console 
 ;)Color.objCar(WriteLine.Console 

 
  userWait for input from the//  
 ;()ReadLine.Console 

} 
  

  . نمايش داده خواهد شد1-9پنجره جديدي مشابه شكل . برنامه را اجرا كنيد )3

  

  
  1-9شكل 

  

  . را از صفحه كليد فشار دهيدEnterبراي اتمام برنامه كليد  )4

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  :كد. تعريف يك فيلد بسيار راحت است
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 public  string  Color; 

  

كلمـه  .  را نگهـداري كنيـد  ا ايجاد كنيد و در آن رشته اي از كاراكتر هـ Colorم به كالس مي گويد كه مي خواهيد يك فيلد به نا     

 در ابتداي اين فيلد به كالس مي گويد كه مي خواهيد اين فيلد به وسيله تمام برنامه نويـساني كـه بخواهنـد از                       publicكليدي  

  . اين كالس استفاده كنند قابل دسترسي باشد

  

يعني درون خود كالس تعريف شـده انـد، نـه در متـدهاي موجـود در آن      (كالس تعريف مي شوند     متغيرهايي كه در بدنه يك       :نكته

  . د، از ديد خود كالس، عضو داده اي و از ديد كساني كه از كالس استفاده مي كنند فيلد ناميده مي شون)كالس

  

اين پروسه  . كالس بسيار راحت است    مشاهده مي كنيد، استفاده از يك        Program.csهمانطور كه در كد نوشته شده در فايل         

ابتدا بايد متغيري را تعريف كنيد كه بتواند شيئ از آن كالس را در خود نگهداري كند؛ سپس آن شيئ را       . از دو مرحله تشكيل مي شود     

 Carس  تعريف مي كند و به آن مي گويد كه فقط بايد اشيايي از كال              objCarكد زير متغيري را به نام       . نمونه سازي مي كنيد   

  . را در خود نگهداري كند

  
 Car  objCar; 

  

 نيست، زيرا فقط نوع شيئ كه بايد در اين متغيير نگهـداري             Car، اين متغيير شامل هيچ شيئ از كالس         objCarبعد از تعريف    

 بتوانيد يك شـيئ از  اين خط كد مانند اين است كه به كامپيوتر بگوييد قّلابي به شما بدهد كه به وسيله آن                 . شود را مشخص كرده ايد    

. بنابراين هنوز هيچ چيز به اين قّلاب آويزان نكرده ايد         .  قرار دهيد  objCar را آويزان كنيد، و سپس نام آن قّلاب را           Carكالس  

  : انجام مي شودnewاين عمل به وسيله كلمه كليدي .  را نمونه سازي كنيدCarبراي اين كار بايد يك شيئ از كالس 

  
 objCar = new Car (); 

  

  :اما همانطور كه در فصلهاي قبلي نيز ديديد، مي توان اين دو مرحله را در يك خط انجام داد

  
 Car  objCar = new Car (); 

  

 نمونه سازي شده است ارجاع     Car از كالس     را به شيئ كه جديداً     objCar" مي گوييد كه     #Cبنابراين در اين خط به ويژوال       

  . " آويزان كنobjCar نمونه سازي كرده و آن را از قّلابي به نام Carجديد از كالس يك شيئ "به عبارت ديگر . "بده

  

 توجه كنيد كه در برنامه نويسي شيئ گرا، يك شيئ مي تواند در يك لحظه از چنـدين قلّـاب آويـزان شـود، و بنـابراين داراي                             :نكته

تصور كنيـد  . ما در بسياري از موارد باعث راحتي كارها مي شوداين مورد ممكن است كمي گيج كننده به نظر برسد، ا  . چندين نام باشد  

  ! به اين ترتيب پيدا كردن آنها بسيار راحت تر بود–كه مي توانستيد كليدهاي خود را در يك زمان از چند جا آويزان كنيد 
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بـراي تنظـيم   . آن را فراخـواني كنيـد  بعد از اينكه يك نمونه از شيئ ايجاد كرديد، مي توانيد خاصيت هاي آن را تنظيم و يا متـدهاي                

  : شيئ جديد مي توانيد از كد زير استفاده كنيدColor1خاصيت 

  
 // Set the Color property to Red 
 objCar.Color = "Red" ; 

  

 مجدداً مقـدار  هنگامي كه مقدار يك خاصيت را تنظيم كرديد، مي توانيد هر چند بار كه نياز داشته باشيد به آن دسترسي پيدا كنيد و يا 

 از  WriteLine بـه متـد      Colorدر اينجا، نحوه دسترسي به مقدار يك خاصـيت را بـا ارسـال خاصـيت                 .  دهيد رآن را تغيي  

  : نمايش داده ايمConsoleكالس 

  
 // Show what the value of the property is 
 Console .WriteLine( "My car is this color: " ); 
 Console .WriteLine(objCar.Color); 

  

 را فشار دهد، Enter به اين خاطر است كه برنامه بعد از اتمام كار صبر كند تا كاربر كليد          Console.ReadLineخط  

  . را فشار دهيدEnterبه اين ترتيب پنجره كنسول قبل از بسته شدن صبر مي كند تا كليد . سپس بسته شود

  
 // Wait for input from the user 
 Console .ReadLine(); 

  

، يك روش خوب براي تست عملكرد كالس هايي هستند كه نمود ظاهري ندارنـد و                NET. در   Console برنامه هاي    :نكته

به اين ترتيب مي توانيد با . فقط در حافظه كار مي كنند، زيرا با استفاده از آنها نيازي نيست كه به ايجاد يك رابط گرافيكي توجه كنيد              

  .ر مواقع مورد نياز از وضعيت شيئ مطلع شويدنمايش چند خط متن د

  

  :خواندني-خاصيت هاي فقط

  

براي كالس آشنا شديد و مشاهده كرديد كه چگونه مـي تـوان از آن               ) يا همان فيلد  (در قسمت قبل با نحوه ايجاد يك عضو داده اي           

تقيم مقدار موجود در يك فيلـد را تغييـر دهـد، بلكـه     اما همانطور كه گفتم هيچگاه نبايد اجازه دهيد كه كاربر به طور مس    . استفاده كرد 

با وجود اينكه .  دهد و يا به آن دسترسي پيدا كندرهمواره بايد يك خاصيت ايجاد كنيد تا كاربر به وسيله آن خاصيت مقدار فيلد را تغيي     

در حقيقـت مـي تـوانيم    .  اسـت امشابه فيلد هخاصيت ها به وسيله دو متد تعريف مي شوند، اما نحوه استفاده از آنها براي كاربر، دقيقاً    

به اين ترتيب، انتخاب اين كه براي يك مورد        . بگوييم خاصيت ها، متدهايي هستند كه كاربر مي تواند مشابه يك فيلد با آنها كار كند               

  . كندخاص از متد استفاده كنيد و يا از خاصيت، به اين بستگي دارد كه كاربر با كداميك مي تواند راحت تر كار 

يكي از مشكالتي كه در صورت دسترسي مستقيم كاربر به فيلد ممكن است به وجود آيد، اين است كه در اين صورت كاربر مي تواند                         

ـ          . هم مقدار موجود در فيلد را بخواند و هم آن را تغيير دهد              را تغييـر دهـد،      ددر شرايطي ممكن است نخواهيد اجازه دهيد كه كاربر فيل

  . خواندني باشد و كاربر فقط بتواند اطالعات آن را بخواند-فيلد به صورت فقطبلكه مي خواهيد 

                     
ستفاده از خاصيت نيز مانند استفاده از فيلد است و فقط نحوه تعريف آن در كـالس تفـاوت       البته ا .  يك فيلد است نه يك خاصيت      Car  ،Colorدر كالس    1

 را به صورت فيلد تعريف كرده ايم، ولي براي اينكه مي خـواهيم خاصـيت هـا را بررسـي كنـيم، از آن بـه عنـوان        Colorدر اين كالس براي ساده گي،  . دارد

  .خاصيت ياد مي كنيم
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سرعت اتومبيل يك نمونه خوب براي اين است كه مشخص شود چگونه مدلي از يك شيئ واقعي در كامپيوتر، بايد دقيقاً مشابه همان 

 ساعت هستيد، نمي توانيد به سادگي سرعت را بـه   كيلومتر در60در يك اتومبيل واقعي اگر در حال حركت با سرعت  . شيئ عمل كند  

با استفاده از سرعت سنج فقط مي توانيد عدد سرعت را بخوانيد، اما نمي توانيد با انگشت عقربه ي              . هر عددي كه بخواهيد تغيير دهيد     

پدال ترمز براي افزايش و يا كاهش براي تغيير سرعت بايد از پدال گاز و يا . سرعت سنج را جا به جا كنيد تا سرعت اتومبيل تغيير كند

، بايد متدهايي ايجاد كنيـد كـه سـرعت را تغييـر             Carبراي مدل كردن عملكرد اين پدالها در كالس         . سرعت اتومبيل استفاده كنيد   

 ايجـاد كنيـد تـا       Speedخواندني نيز بـه نـام       -، همچنين يك خاصيت فقط    )Accelerate  ،Decelerate(دهند  

  . نمايش دهدسرعت كنوني اتومبيل را

بنابراين بهتر است براي جلوگيري از اين مشكل و همچنين مشكالت مشابه، از يك خاصيت براي دريافت مقـدار ايـن فيلـد اسـتفاده       

  . كنيم تا بتوانيم قبل از قرار دادن مقدار مورد نظر در فيلد، از درست بودن آن مطمئن شويم

و داده اي در كالس نياز داريد، اما ايـن عـضو داده اي بايـد فقـط بتوانـد توسـط           البته براي نگهداري مقدار سرعت مسلماً به يك عض        

 اسـتفاده  private يديـ ف آن از كلمـه كل   ي تعر يل برا يدلبه همين   . اعضاي كالس مورد استفاده قرار گيرد و يا تغيير داده شود          

  :مي كنيم

  
 ;speed _int private 

  

 تعريف شده است، بنابراين فقط مي تواند توسط متدهايي كه در داخـل   private در اين قسمت به صورت       speed_متغيير  

همچنـين در   . ، حتي از وجود چنين عضوي نيز مطلع نخواهند بـود          Carكاربران كالس   . كالس وجود دارند مورد استفاده قرار بگيرد      

تغيير كه نـشان دهنـده سـرعت شـيئ      تعريف مي كنيم كه كاربر به وسيله آن بتواند از مقدار اين م             Speedكالس خاصيتي به نام     

در اين كالس نام فيلد مربوط به سرعت و همچنين خاصيت آن يكي است، براي جلوگيري از اين تشابه معمـوالً در                      . است مطلع شود  

  .  خواهد شدSpeed و نام خاصيت، speed_بنابراين نام فيلد، . ابتداي نام فيلد، يك زير خط اضافه مي كنند

  

  Speedافه كردن خاصيت اض: امتحان كنيد

  

ـ  كلمـه كل   ي باشـد، بـه جـا      ي كـالس قابـل دسترسـ      يله اعضا ي كه فقط به وس    يريف متغ ي تعر يبرا )1  از  public يدي

privateر را به كالس يكد ز. مي كني استفاده مCarدي اضافه كن:  

  
 ;speed _int private 

  

ر را بـه  يـ كـد ز . مي به كالس اضافه كن    يخواندن-ت فقط يك خاص يد  ينكه كاربر بتواند از اندازه سرعت مطلع شود، با        ي ا يبرا )2

  :دي اضافه كنCarكالس 

  
Only property to return the speed- Read-Speed //      

 Speedint public     
    { 

get         
        { 

;speed _return             
        } 

    } 
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ـ ا. مي كن يجاد م يل ا ي سرعت اتومب  مي تنظ ي برا Accelerate را به نام     يحال متد  )3  را بـر حـسب      ين متـد مقـدار    ي

ت ير را بعـد از خاصـ  يـ كـد ز .  دهـد يئ را برابر آن قرار مـ ي كند و سرعت ش يافت م يلومتر بر ساعت به عنوان پارامتر در      يك

Speedدي وارد كن:  

  
 Add kmph to the speed-Accelerate //      

)erateBy accelint( Acceleratevoid public     
    { 

Adjust the speed//          
;accelerateBy+= speed         _ 

    } 
  

فايل را باز كنيد و كد      .  ايجاد كنيد  Program.cs  فايل    Main هبراي تست كالس، بايد تغييراتي را در زير برنام         )4

  : دهيدرآن را به صورت زير تغيي

  
    static  void  Main( string [] args) 

    { 
Create a new Car//          

;()Car new=  objCar Car         
 

Report the speed//          
;): "s speed is'The car"(WriteLine.Console         
;)Speed.objCar(WriteLine.Console         
 

Accelerate//          
;)5(Accelerate.        objCar 
 

e new speedReport th//          
;): "s speed is now'The car"(WriteLine.Console         
;)Speed.objCar(WriteLine.Console         
 

        // Wait for input from the user 
        Console .ReadLine(); 

    } 
  

  : نمايش داده خواهد شد2-9پنجره اي مشابه شكل .  در نوار ابزار برنامه را اجرا كنيدStartبا كليك روي دكمه  )5
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  2-9شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 ايجـاد  speed_ به نـام  private يك عضو داده اي از نوع Carاولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه در كالس  

  :كنيد

  
 private  int  _speed; 

  

 در آن شيئ برابر با صفر خواهد بود زيرا مقدار speed_به صورت پيش فرض، هنگامي كه شيئ از اين كالس ساخته شود، مقدار         

  . برابر با صفر استintپيش فرض متغيير هاي نوع داده اي 

  :سپس خاصيتي براي برگرداندن مقدار سرعت تعريف مي كنيم

  
    // Speed - Read-Only property to return the speed 

    public  int  Speed 
    { 

        get 
        { 

            return  _speed; 
        } 

    } 
  

همانطور كه  . نوشتني مشخص كنيد  -خواندني، فقط نوشتني، و يا خواندني     -هنگام تعريف يك خاصيت مي توانيد آن را به صورت فقط          

، و اگـر بخواهـد      getواهد به مقدار يك خاصيت دسترسي داشته باشد، كدهاي نوشته شده در بالك              مي دانيد هنگامي كه كاربر بخ     

 را در آن ننويـسيد  getپس اگر هنگام ايجاد يك خاصيت، بـالك  .  اجرا مي شوند   setمقدار خاصيت را تغيير دهد كدهاي بالك        

 را از يـك  setبه همين ترتيـب اگـر بـالك    . مي شودنوشتني تبديل -آن خاصيت قابل خواندن نخواهد بود و به يك خاصيت فقط      

در صـورتي كـه در خاصـيت هـم          . خواندني تبديل مي شود   -خاصيت حذف كنيد، خاصيت قابل نوشتن نخواهد بود و به خاصيت فقط           

  .نوشتني خواهد بود- وجود داشته باشد، خاصيت خواندنيset و هم بالك getبالك 

اين متد مقداري را برنمي گرداند، بنابراين نـوع         .  ايجاد كرده ايم   Accelerateام  ، متدي به ن   Speedبعد از ايجاد خاصيت     

  . قرار مي دهيمvoidبرگشتي آن را 

  
    // Accelerate - Add kmph to the speed 



 ٣٤٧

    public  void  Accelerate( int  accelerateBy) 
    { 

        // Adjust the speed 
        _speed += accelerateBy; 

    } 
  

.  دريافت مي كند كه براي مشخص كردن مقدار افزايش سرعت به كار مي رود              accelerateByاين متد يك پارامتر به نام       

در دنياي واقعي   .  اضافه مي كند   speed_توجه كنيد تنها كاري كه اين تابع انجام مي دهد اين است كه مقدار دريافتي را به فيلد                   

. ه با فاكتورهاي ديگري مانند سرعت باد و يا اصطكاك با سطح زمين، سرعت جديد اتومبيل تعيين مي شود         فشار روي پدال گاز، همرا    

براي شبيه سازي واقعي اين قسمت بايـد        . به عبارت ديگر سرعت نتيجه اثر چند فاكتور بر يكديگر است، نه فقط تغيير دادن يك عدد                

مثال همچنان ساده باقي بماند، مقدار معين شده بـه وسـيله كـاربر را بـا سـرعت        اما در اينجا براي اينكه      . كدهاي پيچيده تري نوشت   

  .كنوني جمع مي كنيم

براي شتاب دادن به يـك اتومبيـل در دنيـاي واقعـي، سيـستمهاي               . سرعت بخشيدن به اتومبيل نمونه ديگري از كپسولي بودن است         

اما راننده به عنوان كسي كـه در حـال اسـتفاده از ايـن               .  كاربر برسد  زيادي با يكديگر فعاليت مي كنند تا اتومبيل به سرعت مورد نظر           

فـردي كـه در حـال اسـتفاده از متـد       . در اين مثـال هـم بـه همـين صـورت اسـت             . شيئ است، هيچ اطالعي از اين سيستم ها ندارد        

Accelerate                 مي دانـد كـه بـراي     است، در مورد اينكه اين متد چگونه سرعت را افزايش مي دهد هيچ اطالعي ندارد و فقط 

  .افزايش سرعت بايد از آن استفاده كند

  :ابتدا شيئ از اين كالس را همانند قسمت قبل نمونه سازي مي كنيد. استفاده از قسمتهاي جديد بسيار ساده است

  
 // Create a new Car 
 Car  objCar = new Car (); 

  

  :سپس سرعت اوليه را در صفحه نمايش مي دهيد

  
 // Report the speed 
 Console .WriteLine( "The car's speed is: " ); 
 Console .WriteLine(objCar.Speed); 

 

  :، سرعت شيئ را افزايش مي دهيدAccelerateسپس با استفاده از متد 

  
 // Accelerate 
 objCar.Accelerate(5); 

  

  :در انتها نيز سرعت جديد را اعالم مي كنيد

  
 // Report the new speed 
 Console .WriteLine( "The car's speed is now: " ); 
 Console .WriteLine(objCar.Speed); 
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  :نوشتني-خاصيتهاي خواندني

  

تاكنون متوجه شديم كه يكي از داليل برتري استفاده از خاصيت ها به جاي فيلد ها، در اين است كه با استفاده از خاصـيت هـا مـي                             

خوانـدني  - كه در قسمت قبل به صورت فقـط Speed توسط كاربر جلوگيري كرد، همانند خاصيت     توان از تغيير دادن مستقيم فيلد     

اما در اينجا مكن است سوال كنيد براي مواردي كه كاربر هم مي تواند مقدار يك فيلد را بخواند و هم آن را تغييـر دهـد،                           . تعريف شد 

  چرا بايد به جاي استفاده از فيلد، از خاصيت استفاده كنيم؟

وب، اگر به جاي استفاده از فيلد از خاصيت استفاده كنيد، مي توانيد كدهايي را مشخص كنيد تا هنگام خوانده شدن و يا نوشته شدن    خ

  .فيلد توسط كاربر اجرا شوند، و اين مورد از اهميت زيادي برخوردار است

. يلد اختصاص داده شود، از درست بودن آن مطمئن شويد     براي مثال با استفاده از خاصيت ها مي توانيد قبل از اينكه مقداري به يك ف               

، براي مشخص كردن تعداد درهاي يك اتومبيـل در    NumberOfDoorsبراي مثال تصور كنيد كه مي خواهيد فيلدي به نام           

يـل را در خـود      نوع داده اي اين فيلد از كالس بايد از نوع عدد صحيح باشد تا بتواند تعداد درهاي يك اتومب                  .  قرار دهيد  Carكالس  

به عبارت ديگر مي خواهيد عدد وارد .  را در اين فيلد وارد كند65500 و يا عدد     0اما مسلماً نمي خواهيد كه كاربر بتواند عدد         . نگه دارد 

  .  باشد6 تا 2شده توسط كاربر در بازه 

  

گيرد، بنابراين وظيفه اوست كه هنگـامي   ممكن است بگوييد كه اين كالس توسط برنامه نويس ديگري مورد استفاده قرار مي              :نكته

در طراحي يك كالس، وظيفه برنامه نويس است كـه تـا   . كه بخواهد مقداري را در اين فيلد قرار دهد از درست بودن آن مطمئن شود       

يكـي از  رسيدگي كردن به صحت داده هـاي ورودي،  . حد ممكن كار را براي افرادي كه مي خواهند از كالس استفاده كنند ساده كند              

  .مهمترين جنبه هاي طراحي يك كالس محسوب مي شود

  

همچنين همواره خاصيت ها مقدارهاي ذخيره شده در يك فيلد را برنمي گردانند، بلكه ممكن است مقداري را از جاي ديگري بدسـت            

يد تعـداد كـل سفارشـات يـك         براي مثال تصور كنيد بخواه    . آورند و يا آن را بر اساس يك سري اطالعات محاسبه كرده و برگردانند             

همانطور كه مي دانيد هنگـام طراحـي يـك كـالس بـراي         .  قرار دهيد  Customerمشتري را به عنوان يك خاصيت در كالس         

Customer       در اين . ، فيلدي براي نگهداري اين عدد مشخص نمي شود، بلكه يك شيئ بايد در صورت لزوم، آن را محاسبه كند

 يك خاصيت، كدي را بنويسيد كه با توجـه بـه ليـست سفارشـات يـك مـشتري در يـك بانـك                     getصورت مي توانيد در قسمت      

اين موارد در بخشهاي بعدي مورد بررسي قرار مي گيرند، بنابراين بهتر است بـه       . اطالعاتي، تعداد كل آنها را محاسبه كرده و برگرداند        

  .مسئله تعداد درهاي اتومبيل برگرديم

  

  NumberOfDoorsخاصيت اضافه كردن : امتحان كنيد

  

 را، در آن Carاولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه فيلدي براي نگهداري تعداد درهـاي يـك شـيئ از كـالس                   )1

بنابراين كد مـشخص شـده در   .  است4به صورت پيش فرض در نظر مي گيريم كه مقدار اين خاصيت برابر با               . ايجاد كنيد 

  :زير را به كالس اضافه كنيد

  
    public  string  Color; 

    private  int  _speed; 
;4= numberOfDoors  _int private     
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ـ  كن يد و همواره بررسـ    يجاد كن يل ا ي اتومب ي به تعداد در ها    يا دسترس يم و   ي تنظ ي برا يتيد خاص ي توان يحال م  )2 د كـه عـدد     ي

 :دي وارد كنCar در كالس Accelerateر را بعد از متد يكد ز.  باشد6 تا 2ن يلد بين في ايموجود برا

  
set the number of doors/ get-NumberOfDoors //      

 NumberOfDoorsint public     
    { 

Called when the property is read//          
get         

        { 
;numberOfDoors _return             

        } 
ty is setCalled when the proper//          

set         
        { 

Is the new value between two and six//              
)6=  <value && 2=  >value (if             

            { 
;value= numberOfDoors                 _ 

            } 
        } 

    } 
  

اما اصـوال هنگـامي كـه      . خارج از محدوده مورد نظر وارد شد صرفنظر مي كنيم          در اين فصل از ايجاد خطا هنگامي كه عددي           :نكته

به اين ترتيب فردي كه در حال اسـتفاده از كـالس اسـت متوجـه رخ     .  در كالس وارد شد، بايد يك خطا ايجاد كنيد    ريك عدد نا معتب   

 11 چگونگي ايجاد اين نـوع خطاهـا در فـصل    در مورد. دادن خطا شده و در مورد چگونگي برخورد با اين خطا تصميم گيري مي كند        

  .صحبت خواهيم كرد

  

 را بـه صـورت زيـر    Program.cs در Mainبراي بررسي تغييراتي كه در كالس ايجاد كرده ايد، بايد زير برنامه       )3

 :تغيير دهيد

  
    static  void  Main( string [] args) 

    { 
        // Create a new Car 

        Car  objCar = new Car (); 
 

Report the number of doors//          
;): "The number of doors is"(WriteLine.Console         
;)NumberOfDoors.objCar(WriteLine.Console         
 

1000Try Changing the number of doors to //          
;1000= NumberOfDoors .        objCar 
 

 Report the number of doors//         
;): "The number of doors is"(WriteLine.Console         
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;)NumberOfDoors.objCar(WriteLine.Console         
 
2Now try changing the number of doors to //          
;2= NumberOfDoors .        objCar 
 

rsReport the number of doo//          
;): "The number of doors is"(WriteLine.Console         
;)NumberOfDoors.objCar(WriteLine.Console         
 

        // Wait for input from the user 
        Console .ReadLine(); 

    } 
  

  . مشاهده خواهيد كرد3-9صفحه اي مشابه شكل . حال برنامه را اجرا كنيد

  

  
  3-9شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 در 4همچنين مقدار پيش فرض اين فيلد را نيز    .  تعريف مي كنيم   privateابتدا يك فيلد براي نگهداري تعداد در ها به صورت           

  .نظر مي گيريم

  
    private  int  _numberOfDoors = 4; 

  

ور كه گفتم مـي خـواهيم تعـداد درهـاي يـك اتومبيـل               همانط. دليل اينكه در اين مرحله به اين فيلد عدد داده ايم نيز مشخص است             

بنابراين اگر .  است0همچنين مي دانيم كه يك متغيير از نوع عدد صحيح به صورت پيش فرض داراي مقدار   .  باشد 6 تا   2همواره بين   

  . ابر با صفر خواهد بوددر اين قسمت به اين فيلد مقدار ندهيم، هنگامي كه شيئ ايجاد مي شود، تعداد در ها به صورت پيش فرض بر

 فقط كافي است    – كه همانند قسمت قبل است و نكته جديدي ندارد           getبخش  . بعد از تعريف فيلد نوبت به خود خاصيت مي رسد         

 ابتدا بايد بررسي كنيم عددي كه كـاربر بـه ايـن خاصـيت               setاما در بالك    .  را برگرداند  numberOfDoors_مقدار فيلد   

مقداري كه به وسيله كاربر به خاصيت فرسـتاده         ( قرار دهيم    numberOfDoors_شد، سپس آن را در      فرستاده است معتبر با   

  ): قابل دسترسي استvalueمي شود با كلمه كليدي 

  
    // NumberOfDoors - get/set the number of doors 
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    public  int  NumberOfDoors 
    { 

        // Called when the property is read 
        get 

        { 
            return  _numberOfDoors; 

        } 
        // Called when the property is set 

        set 
        { 

            // Is the new value between two and six 
            if  ( value  >= 2 && value  <= 6) 

            { 
                _numberOfDoors = value ; 

            } 
        } 

    } 
  

ــل    ــه فاي ــه ب ــم ك ــه كــدي ه ــست  Program.csبقي ــده اي ني ــورد پيچي ــد، م ــرده اي ــد  .  اضــافه ك ــه فيل ــدار اولي ــدا مق ابت

_numberOfDoors       در اين هنگام كـدي كـه   .  تغيير دهيد1000 را نمايش مي دهيد، سپس سعي مي كنيد اين مقدار را به

 تغيير 1000اجازه نمي دهد كه مقدار خاصيت به         وارد شده است،     NumberOfDoorsبراي تعيين صحت داده ها در خاصيت        

در انتها نيز مقدار خاصيت را برابـر بـا يـك            .  باقي مي ماند   4 همچنان برابر با     numberOfDoors_بنابراين مقدار فيلد    . كند

  .  قرار مي دهيم و مشاهده مي كنيم كه تعداد درها تغيير مي كند2مقدار منطقي مانند 

  

 مانند هم به نظر رسد، اما با        publicنوشتني و همچنين فيلد هاي      -روش كاركرد خاصيتهاي خواندني    اگرچه ممكن است     :نكته

 بخواهد كد برنامه شما را كامپايل كند، با قسمتهايي كه كاربر از خاصيت استفاده C# 2005زماني كه ويژوال . هم تفاوت زيادي دارند

 باعـث   publicه داشته باشيد كه استفاده از خاصيت ها به جاي فيلـد هـاي               توج. كرده است، همانند فراخواني متد رفتار مي كند       

  .مي شود كه كد برنامه شما انعطاف پذير تر شده و قابليت گسترش بيشتري داشته باشد

  

  :IsMovingمتد 

  

م اسـتفاده از ايـن   چگونه مـي تـوان  "هنگامي كه در حال طراحي يك كالس هستيد، بايد همواره اين سوال را در نظر داشته باشيد كه   

براي مثال اگر كاربر بخواهد تشخيص دهد آيا اين اتومبيل در حال حركت است يا نه، چگونه مي تواند اين                    . "كالس را ساده تر كنم؟    

  كار را انجام دهد؟

 تـوان   اگر مقدار برگشتي توسط اين خاصيت برابر با صـفر باشـد، مـي             .  است Speedيك راه براي انجام اين كار، بررسي خاصيت         

اگر بررسي اين مورد را به كاربر واگذار كنيم، كاربر نيز بر اساس برداشـت خـود از نحـوه كـاركرد     . فهميد كه اتومبيل توقف كرده است    

البته در ايـن مـورد   . كالس براي نتيجه گيري استفاده مي كند و ممكن است او از اين روش براي بررسي توقف اتومبيل استفاده نكند             

افرادي كه از كالس استفاده مـي  % 99مواره سرعت صفر برابر با توقف اتومبيل است، اما در مواردي مشابه حتي اگر  واضح است كه ه   

  . كنند در يك مورد اشتراك نظر داشته باشند، بايد براي وضوح بيشتر كار با كالس متدي طراحي كرد كه به آن مورد پاسخ دهد

  .حي كنيم كه مشخص كند آيا اتومبيل توقف كرده و يا در حال حركت استبنابراين در مثال باال، بهتر است متدي طرا
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  IsMovingاضافه كردن متد : امتحان كنيد

  

 را از نـوع  يل، مقـدار يـ  سـرعت اتومب ين است كـه پـس از بررسـ     يد انجام دهد ا   ي با IsMoving كه متد    يتمام كار  )1

Boolean     ر را در كـالس  يكد ز.  حركت استا در حاليل توقف كرده و ي برگرداند تا مشخص شود اتومبCar  بعـد ،

  :دي وارد كنNumberOfDoorsت ياز خاص

  
? is the car moving-IsMoving //      

() IsMovingBoolean public     
    { 

?s speed zero'Is the car//          
)0 == Speed (if         
;false return             
;true return         

 }    
  

  : ايجاد كنيدProgram.cs فايل Mainبراي تست اين متد، تغييرات مشخص شده در زير را در زير برنامه  )2

  
    static  void  Main( string [] args) 

    { 
        // Create a new Car 

        Car  objCar = new Car (); 
 

kmph25Accelerate the car to //          
;)25(ccelerateA.        objCar 
 

Report whether or not the car is moving//          
)true() == IsMoving.objCar (if         

        { 
;)!"The car is moving"(WriteLine.Console             

        } 
else         

        { 
;)!"The car is stopped"(WriteLine.Console             

        } 
 

        // Wait for input from the user 
        Console .ReadLine(); 

    } 
  

  . مشاهده خواهيد كرد4-9پنجره جديدي را مشابه شكل . حال برنامه را اجرا كنيد )3
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  4-9شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

، در صورت غير صفر بودن آن مقدار  Speedدر اين قسمت فقط متد ساده اي را به كالس اضافه كرده ايم كه با توجه به خاصيت                   

true و در صورت صفر بودن آن مقدار falseبرمي گرداند را .  

  
    // IsMoving - is the car moving? 

    public  Boolean  IsMoving() 
    { 

        // Is the car's speed zero? 
        if  (Speed == 0) 

            return  false ; 
        return  true ; 

    } 
  

 دوم در بخـش  return و اين سوال پيش بيايـد كـه چـرا دسـتور     ممكن است در ابتدا از حالت نوشته شدن اين تابع تعجب كنيد  

else    همانطور كه مي دانيد دستور      .  قرار داده نشده استreturn              براي برگرداندن مقداري توسط تابع، به كـدي كـه تـابع را 

تورات تـابع را اجـرا نمـي     رسيد، بقيه دسreturnهنگامي كه برنامه، در اجراي تابع به اولين . فراخواني كرده است به كار مي رود    

 برابـر بـا صـفر بـود، برنامـه مقـدار       Speedپس در اينجـا اگـر مقـدار    . كند و به متدي كه تابع را فراخواني كرده است برمي گردد         

false را برمي گرداند و دستور return trueاما اگر مقدار .  را نيز اجرا نمي كندSpeed مخالف صفر بود، برنامه به 

البته اين نوع نوشتن كد فقط باعث كوتاهي برنامه مي شـود   .  را برگرداند  trueمي آيد كه در اين حالت بايد مقدار          ifخط بعد از    

  .و در سرعت اجراي آن هيچ تاثيري ندارد

 اگرچه متدي كه در اين قسمت تعريف كرده ايم ساده است، اما از گيج شدن كاربر در مورد اينكه براي تعيين متوقـف بـودن اتومبيـل                  

  .چه خاصيت هايي را بايد بررسي كند جلوگيري مي كند

اما قبل از اينكه شروع كنيد و براي هر مسئله اي در كالس يك متد ايجاد كنيد، توجه داشته باشيد كه هر چه تعداد متدها و خاصيت                           

و مورد قبلي در ايجاد متد و خاصيت بنابراين با در نظر گرفتن اين نكته . هاي يك كالس بيشتر باشند، كار با آن مشكل تر خواهد بود    

  .براي يك كالس تعادل را رعايت كنيد

ممكن است تصور كنيد به علت اينكه متدي كه در اين قسمت تعريف كرديم باعث ايجاد هيچ رفتاري در برنامه نمي شود، بهتر بود از   

اما، استفاده از متد در اين .  يك خاصيت استفاده كنيمبله، مي توانستيم براي اين مورد از. يك خاصيت در اين مورد استفاده مي كرديم  

  .قسمت باعث مي شود كاربر بفهمد كه اين نتيجه به صورت مستقيم از يك فيلد خوانده نمي شود، بلكه توسط شيئ محاسبه مي شود
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  :متدهاي سازنده

  

دها شامل كـدهايي هـستند كـه    اين مت.  در كالس اسـت 1متد سازنده يكي از مهمترين جنبه هاي طراحي كالسها، مفهوم         

اين مورد هنگامي مفيد است كه بخواهيد قبـل از اينكـه كـاربر از يـك     . هنگام نمونه سازي شدن يك شيئ اجرا مي شوند       

براي مثال بخواهيد به بعضي از خاصيت هاي آن مقـدار اوليـه نـسبت دهيـد،                 . شيئ استفاده كند، آن را به صورت خاصي تنظيم كنيد         

  . Car در كالس NumberOfDoorsهمانند خاصيت 

همچنين نبايد براي اين متدها هيچ مقـدار بازگـشتي          . متدهاي سازنده در كالس متدهايي هستند كه نام آنها با نام كالس يكي است             

  :ر خواهد بودي مانند زي، متدCar كالس يك تابع سازنده براي). voidحتي (مشخص كرد 

  
() Carpublic     

    { 
some initialization hereDo //          

    } 
  

  :ايجاد يك متد سازنده

  

  .در بخش امتحان كنيد زير، نحوه ايجاد يك متد سازنده ي ساده را مشاهده خواهيد كرد

  

  ايجاد يك متد سازنده: امتحان كنيد

  

 numebrOfDoors_ را از مقابل تعريـف       4براي اينكه نحوه كاركرد متد سازنده را بررسي كنيم، بايد مقدار اوليه              )1

  : تغييرات مشخص شده در زير را وارد كنيدCarدر كالس . حذف كنيم

  
    public  string  Color; 

    private  int  _speed; 
;numberOfDoors _int private     
  

ئ اجـرا  ي شيزد، هنگام نمونه ساين متد وارد كني كه در ايهر كد. جاد شوديد تا تابع سازنده آن ا ير را اضافه كن   يحال متد ز   )2

  . شوديم

  
Constructor//      

() Carpublic     
    { 

Set the default values//          
;"White"=         Color  
;0= speed         _ 
;4= numberOfDoors         _ 

                     
1 Constructor 
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    } 
  

. رت پيش فرض برابر با صفر مـي شـود   با عدد صفر كاري بيهوده است، زيرا مقدار اين متغير به صو            speed_ تنظيم مقدار    :نكته

 .اما براي تكميل شدن مثال، مقدار اين متغيير را نيز در اين مرحله تنظيم كرده ايم

  

ر اضافه  ي به صورت ز   Program.csل  ي را در فا   يير برنامه جدا  ي، بهتر است ز   Car تست متد سازنده كالس      يبرا )3

  .هدش ديئ از كالس را در صفحه نمايك شيد تا اطالعات يكن

  
  –DisplayCarDetails //  
 s details'procedure that displays the car//  
 ) theCarCar( DisplayCarDetailsvoid static 
 { 
  Display the details of the car//  
  ;)Color.theCar + : "Color"(WriteLine.Console 
   + : "Number of doors"(WriteLine.Console  
      ;)NumberOfDoors.heCart 
   + : "Current speed"(WriteLine.Console   
      ;)Speed.theCar 
 } 

  

 . را فراخواني كندDisplayCarDetails را به گونه اي تغيير دهيد تا متد Mainحال زير برنامه  )4

  
 static  void  Main( string [] args) 
 { 
  // Create a new Car 
  Car  objCar = new Car (); 

 
  Display the details of the car//  
  ;)objCar(DisplayCarDetails 

 
  // Wait for input from the user 
  Console .ReadLine(); 
 } 

  

 . نمايش داده مي شود5-9پنجره اي مشابه شكل . برنامه را اجرا كنيد )5

  

  
  5-9شكل 
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  چگونه كار مي كند؟

  

به اين صورت مي .  بخواهد ايجاد شود، كدي كه درون تابع سازنده نوشته ايد اجرا مي شود Carهنگامي كه شيئ جديدي از كالس       

  .توانيد خاصيت هاي كالس را برابر با مقادير مورد نظرتان قرار دهيد

  
    // Constructor 

    public  Car() 
    { 

        // Set the default values 
        Color = "White" ; 

        _speed = 0; 
        _numberOfDoors = 4; 

    } 
  

. نتيجه اين مقدار دهي اوليه را هنگام اجراي برنامه، زماني كه اطالعات كالس در صفحه نمايش داده مي شود مشاهده خواهيـد كـرد             

. د، با خطا مواجه خواهيد شـد    استفاده كني  voidدقت كنيد كه اگر براي متد سازنده نوع داده برگشتي تعيين كنيد و يا حتي از كلمه                  

  . به عبارت ديگر متد سازنده يك كالس همواره داراي ساختار مشخصي است

بـه  .  استفاده مي كنـيم    Program.cs در فايل    DisplayCarDetailsبراي تست شيئ، از يك متد جدا به نام          

صات يـك شـيئ را چنـدين مرتبـه نمـايش       را نمايش دهيم و يا مشخ   Carاين ترتيب اگر بخواهيم مشخصات چندين شيئ از نوع          

  .دهيم، به كد كمتري نياز خواهيم داشت

  

 فراخواني شـود حتمـاً بايـد از نـوع     Main براي اينكه بتواند در متد   DisplayCarDetails دقت كنيد كه متد      :نكته

staticدر مورد متدهاي .  تعريف شودstatic رد صحبت خواهيم ك10 و نحوه استفاده از آنها در فصل.  

  

  :وراثت

  

 از وراثـت  NET.در چـارچوب  .  يكي از مباحث پيشرفته و همچنين كاربردي برنامه نويسي شـيئ گـرا محـسوب مـي شـود          1وراثت

 هر فرم ويندوزي –استفاده زيادي شده است و حتي خود شما تاكنون كالس هايي ايجاد كرده ايد كه از كالسهاي ديگر ارث برده اند  

يجاد مي كرديد، در حقيقت يك كالس جديد بود كه از بسياري از اطالعات خود را از كالس مربوط به يـك                      كه در برنامه هاي خود ا     

  .فرم خالي به ارث مي برد

تمام اعضاي يك شيئ ديگر را داشته باشد و عالوه بر آنها، شـامل چنـدين عـضو    "وراثت براي ايجاد اشياي به كار برده مي شود كه          

 اصلي وراثت اين است كه بتوانيد كارايي هاي يك كالس را، بدون اينكه بدانيد آن كالس به صورت  هدف. "جديد براي خودش باشد   

به عبارت ديگر با استفاده از وراثت مي توانيد اشيايي را بر پايه اشياي ديگر كه توسط برنامه          . دروني چگونه كار مي كند، افزايش دهيد      

  .  اينكه بدانيد برنامه نويسان اصلي چگونه آن شيئ پايه را ايجاد كرده اندنويسان ديگري نوشته شده است ايجاد كنيد، بدون

                     
1 Inheritance 
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به وسيله وراثت مي توانيد از يكي از كالسهاي موجود استفاده كرده، خاصيت ها و متدهاي جديدي به آن اضافه كنيد و يـا بعـضي از                   

د و به اين ترتيب كالس جديدي ايجـاد كنيـد كـه       متدها و خاصيت هاي آن را با متدها و خاصيت هاي مورد نظر خودتان عوض كني               

 كه يك كالس كلي است، مي توانيد كالسهاي خاصي تري   Carبراي مثال، با استفاده از كالس       .  را برطرف كند   ندقيقاً نيازهاي تا  

  . ايجاد كنيد… مانند كالسي براي اتومبيل هاي مسابقه اي، كالسي براي وسايل نقليه سنگين، كالسي براي اتومبيل هاي سواري و

كـالس  .  مـدل كنيـد    SportsCarفرض كنيد مي خواهيد اتومبيل هاي مسابقه اي را در كامپيوتر به وسيله كالسـي بـه نـام                    

SportsCar    مشابه كالس Car        براي مثال تعداد درهـا در اتومبيـل   .  خواهد بود اما در بعضي از قسمتها تفاوتهاي جزئي دارد

 به متدها Car نباشد و يا در اين كالس، عالوه بر متد ها و خاصيت هاي موجود در كالس 6تا  2هاي مسابقه اي ممكن است بين 

 و يـا  Weightو خاصيت هايي نياز داريد كه اطالعاتي را در مورد كارايي و عملكـرد اتومبيـل بـه كـاربر بدهـد، ماننـد متـدهاي                    

PowerToWeightRatio نيز نشان داده شده اند6-9 كه در شكل .  

  

 1كالس مشتق شده، ) در مثال باالSportsCarهمانند كالس ( به كالسي كه از كالس ديگري به ارث گرفته شود         :نكته

  .  مي گويند2كالس پايه)  در مثال باالCarمانند كالس (و به كالسي كه كالسهاي ديگر از آن مشتق مي شوند 

  

 private و publicس مـشتق شـده بـه عـضو هـاي      يكي از مواردي كه در مورد وراثت بايد بدانيد، نحوه دسترسي كـال          

 از كالس پايه به وسيله كالس مشتق شده قابل دسترسي است، اما كالس هاي مشتق شده publicهر عضو . كالس پايه است  

 بخواهد سرعت يك شيئ را تغيير       SportsCarبنابراين اگر كالس    .  كالس پايه دسترسي ندارند    privateبه عضو هاي    

 دسترسي speed_ استفاده كند و نمي تواند به صورت مستقيم به فيلد Carاصيت ها و متدهاي موجود در كالس دهد بايد از خ

  .داشته باشد

  

  6-9شكل 

  

  :اضافه كردن متدها و خاصيت هاي جديد

  

 Car ايجاد مي كنـيم كـه از كـالس         SportsCarبراي درك بهتر وراثت، در بخش امتحان كنيد بعد كالس جديدي به نام              

  . شتق شود و به وسيله آن بتوانيد نسبت وزن اتومبيل به نيروي موتور آن را بدانيدم

  

  Carبه ارث بردن از كالس : امتحان كنيد

  

 اضافه كنيد تا قدرت اتومبيل را بر حسب اسب بخـار در خـود   Car به كالس publicبراي اين مثال بايد يك فيلد      )1

يق و درست كار كنيد، بايد يك خاصيت ايجاد كنيد و به وسيله آن از درسـت  البته اگر مي خواهيد به صورت دق    . ذخيره كند 

اما در اينجا سادگي و سرعت براي مـا اهميـت بيـشتري دارد، بنـابراين از     . بودن مقدار وارد شده توسط كاربر مطمئن شويد   

  :آن اضافه كنيد را باز كرده و كد زير را به Carفايل حاوي كالس . فيلد به جاي خاصيت استفاده مي كنيم

  
 public  string  Color; 

                     
1 Derived Class 
2 Base Class 



 ٣٥٨

 ; HorsePowerint public 
 private  int  _speed; 
 private  int  _numberOfDoors; 

  

 Addاز منوي باز شده گزينـه  .  برويد و روي نام پروژه كليك راست كنيدSolution Explorerپنجره  )2

� Classش داده مــي شــود كــالس جديــدي بــه نــام  را انتخــاب كــرده و بــا اســتفاده از پنجــره اي كــه نمــاي

SportsCar.csايجاد كنيد .  

بـراي ايـن كـار در مقابـل نـام كـالس          .  مشتق شود  Car بگوييم كه از كالس      SportsCarحال بايد به كالس      )3

SportsCar    كه در اينجا برابر با ( قرار داده و سپس نام كالس پايه را ذكر مي كنيد             : يك عالمتCar اسـت  .(

 : را به صورت زير تغيير دهيدSportsCarتعريف كالس 

  
Car : CarsSport class     

    { 
  

در .  شامل مـي شـود     Car داراي تمام متدها و خاصيت هايي است كه كالس           SportsCarبه اين ترتيب كالس      )4

بـراي ايـن   .  است را به آن اضافه كنـيم SportsCar كه مخصوص كالس   publicاين قسمت بايد يك فيلد      

 :ير را به اين كالس اضافه كنيدكار كد ز

  
 ; Weightint public 

  

ايـن  ر را بـه     ين كد ز  يبنابرا. دي اضافه كن  Program.csل  يد به فا  ير برنامه جد  يك ز يد  يد با ي تست كالس جد   يبرا )5

  :دي اضافه كنفايل

  
  –DisplaySportsCarDetails //  
 procedure that displays a sports car’s details//  
  CarsSport( DisplaySportsCarDetailsvoid ticsta 
         )theCar 
 { 
  Display the details of the sports car//  
  ;()WriteLine.Console 
   + : "Sports Car Horsepower"(WriteLine.Console 
      ;)HorsePower.theCar 
   + : "Sports Car Weight"(WriteLine.Console  
      ;)Weight.theCar 
 } 

  

توجه كنيد كه در اين مرحله براي اينكه بتوانيم بـه  .  را تغيير دهيمProgram.cs در فايل  Mainحال زير برنامه     )6

 ايجاد كنيم نه يك شيئ از كـالس  SportsCar دسترسي داشته باشيم، بايد يك شيئ از كالس  Weightفيلد  

Car . تغييرات زير را در متدMainايجاد كنيد : 

  
 static  void  Main( string [] args) 
 { 
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  Create a new sport car object//  
  ;()CarsSport new=  objCar CarsSport 

 
  // Modify the number of doors  
  objCar.NumberOfDoors = 2; 

 
  )KG(Set the horsepower and weight //  
  ;240= HorsePower .objCar 
  ;1085= Weight .objCar 

 
  // Display the details of the car 
  DisplayCarDetails(objCar); 

 
  ;)objCar(DisplaySportsCarDetails 

 
  // Wait for input from the user 
  Console .ReadLine(); 
 } 

  

 . نمايش داده خواهد شد7-9پنجره اي مشابه شكل . برنامه را اجرا كنيد )7

  

  
  7-9شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

براي اينكه مشخص كنيم يك كالس از كالس ديگري مشتق شده است، بايد هنگام تعريف كالس، نام كالس پايه را در مقابل نـام              

  . قرار دهيم:كالس مشتق شده بعد از عالمت 

  
    class  SportsCar  : Car 

  

 خواهد بـود، امـا بـا وجـود ايـن كـالس              Car شامل تمام خاصيت ها و متدهاي كالس         SportsCarبه اين صورت كالس     

SportsCar      نمي تواند به اعضاي private   كالس Car   هنگامي كه يك فيلـد جديـد تعريـف        .  دسترسي داشته باشد

  :مي كنيد
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 public  int  Weight; 
  

 نمونه  Car نمونه سازي شوند وجود خواهند داشت و اشياي كه از كالس             SportsCarشياي كه از كالس     اين فيلد فقط در ا    

 اگـر شـيئ كـه ايجـاد مـي كنيـد از كـالس          –بـه ايـن مـورد همـواره توجـه كنيـد             . سازي شوند شامل چنين فيلدي نخواهنـد بـود        

SportsCar       نباشد و بخواهيد به فيلد Weight    يد، هنگـام كامپايـل برنامـه بـا خطـا مواجـه        در آن شيئ دسترسي پيدا كن

(  نمونه سازي شده اند وجود داشته باشد  Car تحت هيچ شرايطي نمي تواند در اشيايي كه از كالس            Weightفيلد  . خواهيد شد 

  ). را ببينيد6-9براي روشن شدن بهتر اين مطلب، شكل 

 و همچنـين خاصـيت    Car  از كالس  Horsepower خاصيت   DisplaySportsCarDetailsزير برنامه   

Weight    از كالس SportsCar    توجه كنيد بـه علـت اينكـه كـالس           .  را نمايش مي دهدSportsCar    از كـالس 

Carمشتق شده است شامل تمام خاصيت ها و متدهاي موجود در اين كالس است  .  

  
 // DisplaySportsCarDetails –  
 // procedure that displays a sports car’s details 
 static  void  DisplaySportsCarDetails( SportsCar   
         theCar) 
 { 
  // Display the details of the sports car 
  Console .WriteLine(); 
  Console .WriteLine( "Sports Car Horsepower: "  +  
      theCar.HorsePower); 
  Console .WriteLine( "Sports Car Weight: "  +   
      theCar.Weight); 
 } 

  

 Weight ايجاد كنـيم تـا بتـوانيم بـه مقـدار فيلـد       SportsCar ابتدا بايد يك شيئ از كالس        Mainحال در زير برنامه     

  :دسترسي داشته باشيم

  
 // Create a new sport car object 
 SportsCar  objCar = new SportsCar (); 

  

 را  Car به جاي اينكه يك شيئ از نـوع          DisplayCarDetailsهمانطور كه مشاهده مي كنيد هنگام استفاده از تابع          

 زيـر مجموعـه كـالس       SportsCar استفاده كنـيم، زيـرا كـالس         SportsCarبه آن بفرستيم مي توانيم از يك شيئ         

Car به عبارت ديگر هر شيئ از نوع        .  استSportsCar        در حقيقت يك شيئ از نوع Car   همـانطور كـه در دنيـاي       ( است

، متـد  DisplayCarDetailsبعـد از فراخـواني متـد    ). بقه اي، در واقـع يـك اتومبيـل اسـت    واقعي نيز هر اتومبيل مسا   

DisplaySportsCarDetails      را احظار مي كنيم تا خاصيتهاي مربوط به شيئ SportsCar   نيـز نمـايش 

  .داده شود

  
  // Display the details of the car 
  DisplayCarDetails(objCar); 
  DisplaySportsCarDetails(objCar); 
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  :GetPowerToWeightRatioاضافه كردن متد 

  

 براي مشخص كردن نسبت وزن اتومبيل به نيروي موتور آن به كار مي رود و مي      GetPowerToWeightRatioمتد  

 PowerToWaightRatioكه در اين صـورت نـام آن بايـد بـه          (خواندني ايجاد شود    -تواند به صورت يك خاصيت فقط     

  .، اما براي تكميل مثال اين قسمت بهتر است كه آن را به صورت يك متد تعريف كنيم)تغيير كند

  

  GetPowerToWeightRatioاضافه كردن متد : امتحان كنيد

  

ـ  ايبرا. ديم كن يل تقس ي موتور را بر وزن اتومب     يرويد ن ين متد با  ي محاسبه مقدار مورد نظر در ا      يبرا )1 ر را بـه  يـ ن كـار كـد ز  ي

  :ديضافه كن اSportsCarكالس 

  
  work out the power to -GetPowerToWeightRatio //  
 weight//  
 () GetPowerToWeightRatiodouble public 
 { 
  weight ratio-to-Calculate the power//  
  ;Weight/ HorsePower )double (return 
 } 

  

 Program.cs در فايـل  DisplaySportsCarDetailsبراي مشاهده نتيجه، كد زير را به متد       )2

  :اضافه كنيد

  
 // DisplaySportsCarDetails –  
 //procedure that displays a sports car’s details 
 static  void  DisplaySportsCarDetails( SportsCar   
         theCar) 
 { 
  // Display the details of the sports car 
  Console .WriteLine(); 
  Console .WriteLine( "Sports Car Horsepower: "  +  
     theCar.HorsePower); 
  Console .WriteLine( "Sports Car Weight: "  +   
     theCar.Weight); 
   +: "Weight Ratio-to-Power"(WriteLine.Console 
     ;())GetPowerToWeightRatio.theCar 
 } 

  

  . مشاهده مي كنيد8-9شابه شكل پنجره اي م. برنامه را اجرا كنيد )3
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  8-9شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 بـه كـالس   GetPowerToWeightRatioمجدداً تمام كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه متد جديدي را به نـام       

SportsCar  ه از كالس    مشاهده مي كنيد، اين متد براي تمام اشيايي ك         9-9به اين ترتيب همانطور كه در شكل        .  اضافه كنيد

SportsCarنمونه سازي شده باشند قابل دسترسي خواهد بود .  

  

  9-9شكل 

  

 doubleتوجه كنيد كه در اين متد قبل از تقسيم نيروي موتور اتومبيل بر وزن آن، فيلد حاوي نيروي موتـور را بـه نـوع داده اي             

نوع عدد صحيح بر متغيـر ديگـري از نـوع عـدد صـحيح،      همانطور كه در قسمتهاي قبلي گفتم، تقسيم يك متغير از           . تبديل كرده ايم  

  . اما در اين متد ما به قسمت اعشار حاصل تقسيم نياز داريم. باعث مي شود كه حاصل نيز از نوع عدد صحيح باشد

ر ، باعث مي شويم كه نوع داده اي دو موردي كه مي خواهند بـر يكـديگ  doubleبا تبديل يكي از طرفين تقسيم به نوع داده اي   

به ) int(بنابراين هنگامي كه كامپايلر بخواهد اين دو مقدار را بر هم تقسيم كند نوع داده اي كوچكتر را                   . تقسيم شوند متفاوت شود   

تبديل مـي كنـد و سـپس تقـسيم را انجـام مـي دهـد، همچنـين حاصـل تقـسيم را نيـز از نـوع             ) double(نوع داده اي بزرگتر    

doubleب بعد از تقسيم به مقدار اعشاري نيز دسترسي خواهيم داشتبه اين ترتي.  برمي گرداند .  

  
 // Calculate the power-to-weight ratio 
 return  ( double )HorsePower / Weight; 

  

  :تغيير دادن پيش فرض ها

  

 متـدها و يـا   عالوه بر اضافه كردن متدها و خاصيت هاي جديد به يك كالس مشتق شده، در شرايطي ممكن است بخواهيد يكـي از       

براي اين كار بايـد آن متـد و يـا خاصـيت را از اول در                 . خاصيت هاي كالس پايه، در كالس مشتق شده به گونه اي ديگر عمل كند             

  . كالس مشتق شده بنويسيد

وند و همانطور كه در بخش متدهاي سازنده گفتيم، اين متدها زماني كه يك شيئ از كالس بخواهد نمونه سازي شود فراخواني مي ش            

 را numberOfDoors_، مقدار Carدر متد سازنده كالس . اجازه مي دهند كه حالت اوليه اعضاي يك شيئ را تعيين كنيد 

در مثال قبلـي بـا تنظـيم      .  در است  2 در نظر گرفتيم در صورتي كه به طور معمول تعداد درها براي يك اتومبيل مسابقه اي                  4برابر با   
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اما سوال اين است كه چگونه مي توانيم اين مقدار را هنگـام نمونـه   .  قرار داديم2 تعداد درها را برابر با       اين خاصيت بعد از ايجاد شيئ،     

   تنظيم كنيم؟SportsCarسازي شدن شيئ از كالس 

اگر بخواهيد يكي از متدهاي كالس پايه را با يك متد جديد در كالس مشتق شده كه توسط خودتان نوشته شده است تعويض كنيد،                        

به اين ترتيب اگر آن متد را در يك شيئ از كالس مشتق شده فراخواني كنيد، .  گفته مي شود كردنoverride اين پروسه    به

در . متد جديد اجرا مي شود اما اگر اين متد را در يك شيئ از كالس پايه فراخواني كنيد، متد قديمي مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت      

، SportsCar را در كـالس  Carخواهيد كرد كه چگونـه مـي تـوان متـد سـازنده كـالس       بخش امتحان كنيد بعد، مشاهده      

overrideكرد .  

  

   كردن متد سازندهoverride: امتحان كنيد

  

د يـ د انجـام ده   ي كه با  ي، تنها كار  SportsCar در كالس    Car كردن متد سازنده كالس      override يبرا )1

ـ  ايبـرا . ديجاد كني اSportsCar كالس يد برايك متد سازنده جدين است كه   يا ر را بـه كـالس   يـ ن كـار كـد ز  ي

SportsCarدي اضافه كن: 

  
Constructor//      

()SportsCar public     
    { 

Change the default values//          
;"Green"=         Color  
;2=         NumberOfDoors  

    } 
  

 .دي حذف كنProgram.csل ي در فاMainر برنامه ير را از زيخط ز )2

  
 Modify the number of doors //  
 ;2= NumberOfDoors .objCar 

  

بعد از اجراي برنامه پنجـره اي مـشابه         . ، برنامه را اجرا كنيد    SportsCarحال براي تست كردن متد سازنده كالس         )3

 . را مشاهده خواهيد كرد10-9شكل 

  

  
  10-9شكل 
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  چگونه كار مي كند؟

  

توجـه  .  اجرا مي شـود Car ايجاد كرده ايد، بعد از متد سازنده موجود در كالس    SportsCarكه براي كالس    متد سازنده اي    

داشته باشيد هنگامي كه يك متد سازنده براي كالس مشتق شده ايجاد كنيد، باز هم متد سازنده موجود در كالس پايـه احـضار مـي                      

در حقيقت ترتيب اجراي متدها     . سازنده كالس مشتق شده فراخواني مي كند      ، متد سازنده كالس پايه را قبل از متد          NET.اما  . شود

  :به اين صورت است كه ابتدا متد  زير اجرا مي شود

  
    // Constructor 

    public  Car() 
    { 

        // Set the default values 
        Color = "White" ; 

        _speed = 0; 
        _numberOfDoors = 4; 

    } 
  

  :سپس متد زير اجرا مي شود

  
    // Constructor 

    public  SportsCar() 
    { 

        // Change the default values 
        Color = "Green" ; 

        NumberOfDoors = 2; 
    } 

 بــه صــورت مــستقيم بــه فيلــد همچنــين توجــه كنيــد كــه بــراي تغييــر دادن تعــداد درهــا در كــالس مــشتق شــده نمــي تــوانيم 

_numberOfDoors           دسترسي داشته باشيم، زيرا اين فيلـد در كـالس پايـه از نـوع private    تعريـف شـده اسـت و 

 تعـداد درهـا را      NumberOfDoorsبه همين دليل با استفاده از خاصـيت         . متدهاي كالس مشتق شده به آن دسترسي ندارند       

  .  قرار مي دهيم2برابر با 

  

  كلمه اي ترسناك، مفهومي ساده: بودنچند شكلي 

  

احتماالً اين مفهوم يكي از سـخت تـرين مفـاهيم    .  بودن است1چند شكلييكي ديگر از اصول مهم برنامه نويسي شيئ گرا، مفهوم          

ن در حقيقت تاكنون در برنامه هـاي قبلـي خـود نيـز از چنـد شـكلي بـود       . شيئ گرايي به نظر مي آيد، اما درك آن بسيار راحت است     

  .استفاده كرده ايد

  :دي توجه كنDisplayCarDetails ير برنامه يگر به كد زيبار د

  
 ) theCarCar( DisplayCarDetailsvoid static 

                     
1 Polymorphism 
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 { 
  Display the details of the car//  
  ;)Color.theCar + : "Color"(WriteLine.Console 
   + : "Number of doors"(WriteLine.Console  
      ;)NumberOfDoors.theCar 
   + : "Current speed"(WriteLine.Console   
      ;)Speed.theCar 
 } 

  

 آن ياما هنگام فراخـوان . كند به عنوان ورودي دريافت مي Carهمانطور كه در خط اول مشاهده مي كنيد، اين متد پارامتري از نوع       

   . شودي به آن فرستاده مSportsCar از نوع يپارامتر

  
 Create a new sport car object//  
 ;()SportsCar new=  objCar SportsCar 

 
 Display the details of the car//  
 ;)objCar(DisplayCarDetails 

  

 را  SportsCar دارد، شـيئ از نـوع        Carسوالي كه پيش مي آيد اين است كه چگونه مي توان به متدي كه پارامتري از نوع                  

  فرستاد؟

، چند شكلي بودن به اين معني است كه يك شيئ از كالس مشتق شده بتواند در مواقعي كه به يك شيئ از كـالس پايـه نيـاز                        خوب

 هماننـد يـك شـيئ از       SportsCarدر اين مثال شما مي توانيد با شيئ اي از           . است، همانند شيئ اي از كالس پايه عمل كند        

چند شكلي بودن به اين دليل است كه    .  مشتق شده است   Carز كالس    ا SportsCar رفتار كنيد، زيرا كالس      Carكالس  

همانطور كه در بخش وراثت گفتيم، هر شيئ از كالس مشتق شده بايد داراي تمام قابليتهاي يك شيئ از كالس پايـه باشـد؛ اگرچـه          

 فراخواني كنيم، كـالس  Carاز كالس به اين ترتيب اگر بخواهيم متدي را . مي تواند متدها و يا خاصيتهاي بيشتري نيز داشته باشد    

SportsCarنيز حتماً داراي اين متد خواهد بود .  

 كه به صورت زير تعريف      DisplaySportsCarDetailsمتد  . البته واضح است كه عكس اين مورد درست نيست        

  :شده است

  
 static  void  DisplaySportsCarDetails( SportsCar   
         theCar) 

  

 تضمين نمي كند كه هر متد و يا خاصـيتي كـه      Carكالس  .  را نيز به عنوان پارامتر دريافت كند       Car شيئ از نوع     نمي تواند يك  

 وجود دارند كـه  SportsCar وجود دارد را داشته باشد، زيرا متدها و يا خاصيت هايي در كالس SportsCarدر كالس  

  . استCarع خاصي از  نوSportsCarبه عبارت ديگر .  تعريف نشده استCarدر كالس 

  

Overrideكردن متدهاي بيشتر :  

  

 كرديم، اما بهتـر اسـت كـه بـا     SportsCar ،override را در كالس Carاگرچه در قسمت قبلي متد سازنده كالس    

  . كردن يك تابع معمولي نيز آشنا شويمoverrideنحوه 
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متـد  . ، بايد آن متد در كـالس پايـه وجـود داشـته باشـد               كنيم overrideهمانطور كه مي دانيد براي اينكه بتوانيم يك متد را           

Accelerate    در كالس Car    و كالس SportsCar             نبايد تفاوتي داشته باشد، زيرا عملكرد آن در هر دو نوع مشابه 

 هم فقط براي راحتي كاربر اضافه شده است و به عنوان رفتار شيئ به شمار نمي رود كـه آن را               IsMovingهمچنين متد   . است

override بنابراين نياز داريم كه متد جديـدي بـه نـام            .  كنيمCalculateAccelerationRate   اضـافه 

در . هاي مسابقه اي بايد محاسبه شـود  فرض مي كنيم كه در يك اتومبيل عادي اين مقدار يك عدد ثابت است، اما در اتومبيل       . كنيم

  .فه مي كنيم كردن اضاoverrideبخش امتحان كنيد بعد، متد جديدي براي 

  

   كردن يك متد ديگرoverrideاضافه كردن و : امتحان كنيد

  

 :دي اضافه كنCarر را به كالس يمتد ز )1

  
  –CalculateAccelerationRate //  
 assume a constant for a normal car//  
 () CalculateAccelerationRatedouble public 
 { 
   in 60-0from If we assume a normal car goes //  
  s/ kmph4.2s an average of 'that,  seconds14//  
  ;4.2 return 
 } 

  

 : را به صورت زير تغيير دهيدDisplayCarDetailsحال براي تست اين متد، زير برنامه ي  )2

  
 // DisplayCarDetails –  
 // procedure that displays the car's details 
 static  void  DisplayCarDetails( Car  theCar) 
 { 
  // Display the details of the car 
  Console .WriteLine( "Color: "  + theCar.Color); 
  Console .WriteLine( "Number of doors: "  +   
    theCar.NumberOfDoors); 
  Console .WriteLine( "Current speed: "  +    
    theCar.Speed); 
   + : "Acceleration Rate"(neWriteLi.Console  
    ;())CalculateAccelerationRate.theCar 
 } 

  

 . مشاهده خواهيد كرد11-9برنامه را اجرا كنيد، به اين ترتيب خروجي مشابه شكل  )3
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  11-9شكل 

  

 كنيم، آن متد در كـالس پايـه         overrideبراي اينكه بتوانيم يكي از متدهاي كالس پايه را در كالس مشتق شده               )4

 را بـه    virtual، كلمـه    Carبنابراين در متد جديد كـالس       .  تعريف شده باشد   virtualبايد با كلمه كليدي     

 :صورت زير اضافه كنيد

  
 () CalculateAccelerationRatedouble virtual public 

  

ــ )5 ــال مـ ــ توانيحـ ــد يـ ــالس CalculateAccelerationRateد متـ ، SportsCar را در كـ

override در كالس    يد متد ين كار با  ي ا يبرا. دي كن SportsCar ـ ن و   اد كه نام، تعداد پارامتر ه     يجاد كن ي ا ز ي

 override يديف متد از كلمه كلين در تعر ي باشد و همچن   Carن متد در كالس     يمشابه ا دقيقاً   آن   يمقدار برگشت 

 :دي اضافه كنSportsCarر را به كالس يمتد ز. دياستفاده كن

  
  -CalculateAccelerationRate //  
 weight into consideration/take the power//  
 () CalculateAccelerationRateubledo override public 
 { 
  ll 'but you,  value4.2ll assume the same 'You//  
  weight ratio/multiply it by the power//  
  ;()GetPowerToWeightRatio * 4.2 return 
 } 

  

نيازي به اسـتفاده از كلمـه      كردن متد سازنده يك كالس،       override همانطور كه در بخش قبلي مشاهده كرديد، براي          :نكته

  . اين كار را به صورت اتوماتيك انجام مي دهد#Cويژوال .  نيستoverrideكليدي 

  

 مـشاهده مـي كنيـد، ايـن مرتبـه از متـد تعريـف شـده در كـالس                    12-9همانطور كه در شـكل      . حال برنامه را اجرا كنيد     )6

SportsCarاستفاده شده است . 
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  12-9شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 متدهاي موجود در كالس پايه را در كـالس مـشتق شـده تغييـر                1 كردن يك متد، مي توانيد پياده سازي       overrideبه وسيله   

 مـشخص  virtualالبته اين كار براي تمام متدهاي كالس پايه ممكن نيست، بلكه متد مورد نظر بايد با كلمـه كليـدي               . دهيد

  . كنيدoverrideشود تا بتوانيد آن را در كالس مشتق شده 

 كردن متد، فردي كه از آن استفاده مي كند اصالً تفـاوتي را در               overrideبعد از   . مجدداً به مفهوم كپسولي بودن برمي گرديم      

 شدن استفاده مي كرد هم اكنون هـم  override او فقط به همان صورتي كه از اين متد قبل از –اجراي متد متوجه نمي شود      

 است نتيجـه متفـاوتي را    SportsCar مرتبه به علت اينكه در واقع در حال كار با يك شيئ از كالس                اما اين . استفاده مي كند  

  .دريافت مي كند

override          كردن يك متد از بسياري از جهات با override      هنگامي كه يـك متـد      .  كردن يك متد سازنده تفاوت دارد

امـا اگـر   . جديد فراخواني شود متد سازنده قبلي فراخواني خواهد شد مي كنيد، قبل از اينكه متد سازنده ي  overrideسازنده را   

ــادي را   ــد عـ ــك متـ ــتور    overrideيـ ــه از دسـ ــد كـ ــد شـ ــواني خواهـ ــورتي فراخـ ــط در صـ ــي فقـ ــد قبلـ ــد، متـ  كنيـ

base.MethodName  كلمه كليدي   .  استفاده كنيدbase             در كالس مشتق شده براي دسترسي به اعضاي كـالس پايـه 

  . به كار مي رود

 يك مقدار ثابت را برنمي گرداند، بلكه بعـد          Car در كالس    CalculateAccelerationRate كنيد متد    فرض

، عالوه بر انجام SportsCarاز انجام دادن يك سري محاسبات، مقداري را برمي گرداند و شما مي خواهيد اين متد در كالس     

بنابراين مي توانيـد از     .  نيز ضرب كند   GetPowerToWeightRatioدادن آن محاسبات، مقدار نهايي را در مقدار تابع          

  : استفاده كنيدSportsCar شده در كالس overrideدستور زير در متد 

  
 return  (base .CalculateAccelerationRate() * 
    GetPowerToWeightRatio()); 

  

سـپس مقـدار    . ي شـود   از كـالس پايـه فراخـواني مـ         CalculateAccelerationRateبه اين ترتيب ابتدا تابع      

 ضرب شده و نتيجه به عنـوان مقـدار جديـد            GetPowerToWeightRatioبرگشتي اين تابع در مقدار بر گشتي تابع         

  .  برمي گرددCalculateAccelerationRateتابع 

  

                     
1 Implementation –        به يك سري دستوراتي كه درون يك متد قرار مي گيرند و نحوه عملكرد آن را مشخص مي كنند، پياده سازي آن متـد مـي 

  .گويند
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  :Objectبه ارث بردن از كالس 

  

ر كالسي را به صورت عادي و بدن تعيين كردن   حتي اگ  NET.آخرين مطلبي كه در مورد وراثت بايد بررسي كنيم اين است كه در              

 شامل چهـار متـد      Objectكالس  .  مشتق مي شود   Objectكالس پايه براي آن تعريف كنيد، آن كالس از كالسي به نام             

البته شرح وظيفه ايـن متـدها خـارج از    .  وجود دارندNET.است كه مي توانيد تضمين كنيد در تمام كالسهاي نوشته شده به وسيله   

  :باحث اين كتاب است، با وجود اين دو تابع پر استفاده از آنها را در اين قسمت معرفي مي كنيمم

  

� ToString:               به خاطر داريد كـه در      .  اين متد رشته اي كه حاوي متني براي معرفي كردن شيئ است را برمي گرداند

فاده از اين متد، يك شيئ نوع خود را به شـما  در حقيقت با است  . ابتداي فصل گفتم هر شيئ بايد بداند كه از چه نوعي است           

هنگام طراحي كالس، مي توانيد ايـن       .  نشده باشد  overrideالبته اين در صورتي است كه اين متد         . اعالم مي كند  

 كنيد تا يك رشته ي با معنـي بـراي مـشخص كـردن شـيئ برگردانـد، بـراي مثـال در كـالس                        overrideمتد را   

Customer     رتي   اين متد را به صوoverride      اگر در يك كالس اين تابع را       .  كنيد كه نام مشترك را برگرداند

overrideنكنيد، به صورت پيش فرض نام كالس توسط اين تابع برگشت داده مي شود  . 

� GetType: اين متد شيئ را از كالس Typeبرمي گرداند كه مشخص كننده نوع داده اي كالس است . 

  

 مـشتق كنيـد، زيـرا ايـن كـار بـه             Object از كالس    :زم نيست يك كالس را با استفاده از عملگر          به خاطر داشته باشيد كه ال     

  .صورت اتوماتيك انجام مي شود

  

  :اشيا و ساختارها

  

ساختارها نيز همانند كالسها راهي را فراهم مي كنند كه بتوانيـد چنـدين قطعـه از              . با نحوه كار با ساختارها در فصل پنجم آشنا شديد         

يك ساختار هم مي تواند همانند يك كالس، عالوه بر فيلد شامل خاصـيت و متـد       . عات مرتبط به هم را در يك گروه قرار دهيد         اطال

  . در اين قسمت با بعضي از تفاوتهاي كالسها و ساختارها آشنا مي شويم. نيز باشد

هـر  .  شناخته مـي شـوند  2ي ارجاعينوع هان  و كالسها به عنوا   1ي مقدار ينوع ها در اصطالح كامپيوتري، ساختارها به عنوان       

متد هنگامي كه فراخواني مي شود، قسمتي از حافظه را اشغال مي كند و متغيير هايي كه در طول كار خود به آنها نياز دارد را در ايـن                       

ايي كه به آن فرستاده مي      همچنين پارامتره  .قسمت ايجاد مي كند و معموالً بعد از اجراي تابع، اين قسمت از حافظه نيز آزاد مي شود                 

  .شوند نيز در حقيقت در اين قسمت از حافظه كپي مي شوند تا متد بتواند از آنها استفاده كند

ساختارها معموالً اندازه هاي كوچكي دارند، براي مثال شامل چندين متغير از نوع عدد صحيح و يا چند رشته هستند كه مقدار كمي از                      

بنابراين كامپيوتر مي تواند به راحتي آنها را به فضاي مخصوص يك تابع انتقال دهد تا تابع بتواند از             . دفضاي حافظه را اشغال مي كنن     

بـراي  . يك كالس معموالً شامل چندين عضو از كالسهاي ديگـر اسـت  . اما كالسها بسيار بزرگتر از ساختارها هستند. آن استفاده كند  

ايـن  . جود دارد كه تمام كنترلهاي مورد استفاده از آن مـشتق مـي شـوند               و NET. در چارچوب    Controlمثال كالسي به نام     

 متـد  524 خاصـيت و  163 متـد سـازنده،   7، )كه بسياري از آنها شامل شيئ اي از يك كالس ديگر هـستند      ( فيلد   205كالس شامل   

سـت و كـامپيوتر نمـي توانـد در     مسلم است كه فضايي كه چنين كالسي از حافظه اشغال مي كند بسيار بيشتر از يك سـاختار ا     . است

براي حل اين مشكل از آدرس كالسها در حافظـه اسـتفاده            . صورت لزوم آن را به راحتي به فضاي مخصوص به يك تابع انتقال دهد             

                     
1 Value Type 
2 Reference Type 
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به اين معني كه هنگامي كه يك شيئ براي مرتبه اول در قسمتي از حافظه ايجاد مي شود، اگر بخواهيم آن را به يك تـابع             . مي كنند 

ه عنوان پارامتر انتقال دهيم كل شيئ را مجدداً در فضاي مخصوص تابع كپي نمي كنيم، بلكه آدرس كنوني شـيئ را در حافظـه بـه                      ب

  . به اين ترتيب تابع در صورت نياز مي تواند با استفاده از آدرس شيئ، به آن دسترسي داشته باشد. تابع مي فرستيم

 انتقال ساختارها مقدار آنها منتقل مي شود، به آنها نوع هاي مقداري و براي اينكه در صـورت  بنابراين به علت اينكه در صورت نياز به     

  . نياز به انتقال كالسها فقط آدرس قرارگيري آنها در حافظه منتقل مي شود، به كالسها نوع هاي ارجاعي مي گويند

دليـل  ). به عبارت ديگر از چندين قالب آويزان شود(شد در قسمتهاي قبلي گفتم كه يك شيئ از كالس مي تواند داراي چندين نام با              

اين مورد اين است كه يك متغير كه براي يك شيئ از كالس تعريف مي كنيم در واقع محتوي خود شيئ نيست، بلكه محتوي آدرس 

شـيئ را در آنهـا قـرار        بنابراين مي توانيم چندين متغير با نامهاي متفاوت تعريـف كنـيم و آدرس               . قرارگيري آن شيئ در حافظه است     

همچنين اگر با استفاده از يكي از اين .  مي توانيد استفاده كنيدابه اين ترتيب براي دسترسي به شيئ از هر كدام از اين متغيير ه         . دهيم

  .متغيير ها شيئ را تغيير دهيد، شيئ موردنظر براي تمام متغيير هاي ديگر نيز تغيير مي كند

 بين ساختار و كالس همواره در نظر داشته باشيد كه اگر اطالعاتي كه مي خواهيـد در يـك گـروه قـرار          بنابراين هنگام تصميم گيري   

. در غير اين صورت استفاده از كالسها بهتر از اسـتفاده از سـاختارها اسـت   . دهيد كوچك بودند بهتر است كه از ساختارها استفاده كنيد       

ار بزرگي است و حتماً نبايد حجم اطالعات به اين اندازه باشد تا از كـالس اسـتفاده         البته كالسي كه در باال مثال زديم نيز كالس بسي         

  .كنيد

  . همچنين يكي ديگر از تفاوتهاي ساختارها با كالسها در اين است كه ساختارها داراي مبحث وراثت نيستند

  

  :NET.كالسهاي چارچوب 

  

، در اين قسمت سعي مي كنـيم بـه قـسمتهايي از سـاختار ايـن                  را در فصل دوم به طور كلي بررسي كرديم         NET.اگرچه چارچوب   

همچنين در اين قسمت فـضاي نامهـا و نحـوه ايجـاد و      . چارچوب كه مي تواند در طراحي كالسها به شما كمك كند نگاهي بيندازيم            

  . استفاده از آنها در برنامه را مشاهده خواهيم كرد

  

  :فضاي نام

  

 كالس در رابطه با 3500 حدود NET.در چارچوب . كلكسيون عظيم كالسهاي آن است، NET.يكي از قسمتهاي مهم چارچوب    

موارد مختلف وجود دارد، اما سوال اين است كه چگونه به عنوان يك برنامه نويس مي توانيد كـالس مـورد نظرتـان را در بـين ايـن                             

  كالسها پيدا كنيد؟

تقسيم مي شود كه هر كدام از آنها حاوي چندين  1 ناميفضاام  به چندين گروه مختلف به نNET.كالسهاي موجود در چارچوب 

به اين ترتيب اگر به دنبال كالسي براي يك كار خاص باشيد مي توانيد فقط كالسهاي داخل فضاي نـام                    . كالس مرتبط به هم است    

  .مربوط به آن كار را جستجو كنيد

 معني كه يك فضاي نام خود نيز مي تواند شامل چندين فضاي نام              خود اين فضاي نامها نيز به صورت سلسله مراتبي هستند، به اين           

  .ديگر باشد، كه آنها نيز به نوبه خود كالسهاي داخل آن فضاي نام را دسته بندي مي كنند

براي .  و يا فضاي نامهاي موجود در آن دسته بندي شده اندSystem در فضاي نام     NET.بيشتر كالسهاي موجود در چارچوب      

  :مثال

                     
1 NameSpace 
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� System.Dataشامل كالس هايي براي دسترسي به اطالعات ذخيره شده در يك بانك اطالعاتي است . 

� System.Xml شامل كالس هايي براي خواندن و نوشتن سندهاي XMLاست . 

� System.Windows.Forms شامل كالس هايي براي ترسيم يك فرم و كنترلهاي آن روي صفحه نمايش 

 .است

� System.Netيي براي ايجاد ارتباطات شبكه اي در برنامه است شامل كالس ها. 

  

هنگامي كه يك كالس در يك فضاي نام قرار مي گيرد، براي دسترسي به آن عالوه بر ذكر نام كالس، بايـد فـضاي نـام آن را نيـز              

فضاي نـام آن را مـشخص       البته تاكنون در برنامه ها از نام كوتاه شده آنها، يعني فقط نام خود كالس استفاده كرده و                   . مشخص كنيم 

 مشتق مـي شـوند، در حقيقـت نـام     Objectبه عبارت ديگر در قسمت قبلي وقتي گفتيم كه تمام كالسها از كالس       . نمي كرديد 

 قـرار دارد و همـه كالسـها در واقـع از كـالس      System در فـضاي نـام   Objectزيـرا كـالس    . كالس را خالصـه كـرديم     

System.Object  كــالس  همچنــين .  مــشتق مــي شــوند Console      در واقــع نــام خالصــه شــده كــالس 

System.Consoleاست و كد زير :  

  
 ;()ReadLine.Console 

  

  :با كد زير معادل است

  
 ;()ReadLine.Console.System 

  

 به عبارت ديگر هـر . هر كالس فقط مي تواند به يك فضاي نام تعلق داشته باشد و همچنين نمي تواند عضو هيچ فضاي نامي نباشد                   

اما سوال اين است كه كالس هايي كه تاكنون مي نوشتيم عضو چه فضاي نامي . كالس بايد دقيقاً در يك فضاي نام قرار داشته باشد

بودند؟ خوب، اگر به قسمت ويرايشگر كد نگاه دقيقتري بياندازيد، خواهيد ديد كه در باالترين قسمت كد، بالكي وجود دارد كه با كلمه       

براي مثال كالس هـايي كـه در ايـن فـصل در             . روع مي شود و در مقابل آن نام پروژه وارد شده است            ش namespaceكليدي  

  : ايجاد كرديم، همگي درون بالكي به صورت زير قرار گرفته بودندObjectsپروژه 

  
 Objectsnamespace 

{ 
    … 

} 
  

ــام اصــلي كــالس  ــام اصــلي كــالس Objects.Car بــه صــورت Carبنــابراين ن  بــه صــورت SportsCar و ن

Objects.SportsCarبوده است  .  

فرض كنيد كالسـهاي خـود را    .  ساده تر كردن استفاده از كالسها براي كاربران آنها است          NET.هدف اصلي ايجاد فضاهاي نام در       

يز در برنامه ي خود كالسـي  اگر او ن. بعد از تكميل شدن در اختيار برنامه نويس ديگري قرار دهيد تا از آنها در برنامه خود استفاده كند        

   ايجاد كرده بود، چگونه مي تواند بين اين دو كالس تفاوت قائل شود؟Carبه نام 

 اسـت و نـام كـالس او نيـز مـي توانـد هـر چيـزي ماننـد                     Objects.Carخوب، نام واقعي كالس شما در حقيقت برابر بـا           

MyOwnNameSpace.Carن دو كالس با يكديگر از بين مي رودبه اين ترتيب احتمال اشتباه شدن اي.  باشد.  
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 كه براي فضاي نام اين پروژه انتخاب كرديم، اصالً نـام مناسـبي بـراي يـك دسـته از             Objects البته دقت كنيد كه نام       :نكته

 در .كالسهاي مرتبط به هم نيست، زيرا به اين ترتيب نمي توان هيچ اطالعاتي راجع به كالسهاي داخل اين فضاي نـام بدسـت آورد                  

  .اين برنامه فقط اين نام را انتخاب كرديم كه مشخص كننده برنامه هاي اين فصل باشد

  

  . مراجعه كنيد2 مي توانيد به ضميمه ي NET.براي آشنايي بيشتر با فضاي نامهاي موجود در 

  :usingراهنماي 

  

 بايد فضاي نـام آن كـالس را بـا اسـتفاده از              همانطور كه در فصل هفتم گفتم، براي استفاده از يك كالس بدون ذكر فضاي نام آن،               

اهميت استفاده از اين راهنما ممكن است هنگامي كه در حال كار با برنامه هاي كوچـك             .  به برنامه اضافه كنيم    using1راهنماي  

ــد     ــه كالســي مانن ــد ب ــد بخواهي ــرض كني ــا ف ــشود، ام ــان ن ــستيد، نماي ــام ServiceDescriptionه ــضاي ن  در ف

System.Web.Services.Description   واضح است كه ذكر اسم كـالس و فـضاي          .  دسترسي پيدا كنيد

بنابراين بهتر است كه با اضافه كردن فضاي نام آن، هر مرتبه فقط نام      . نام آن در هر بار استفاده از اين كالس كار بسيار سختي است            

  .كالس را ذكر كنيد

قبـل از دسـتور   ( كنيـد، بايـد در ابتـداي كـد و قبـل از هـر دسـتوري           تمام فضاي نامهايي كه مـي خواهيـد بـه يـك برنامـه اضـافه               

namespaceبا استفاده از ) كه براي مشخص كردن فضاي نام برنامه به كار مي رود ،usingمشخص شوند .  

اي تنها مشكلي كه هنگام استفاده از اين راهنما ممكن است رخ دهـد ايـن اسـت كـه در دو فـضاي نـامي كـه بـا اسـتفاده از راهنمـ               

using            براي مثال فـرض كنيـد دو فـضاي نـام            .  به برنامه اضافه مي كنيد دو كالس هم نام وجود داشته باشدObjects  و 

MyOwnNameSpace     كه هر دو داراي كالس Car هستند را با استفاده از راهنماي using  در .  به برنامه اضـافه كنيـد

  ).Objects.Carبراي مثال (نام كامل آن را مشخص كنيد اين صورت براي استفاده از اين كالس در برنامه بايد 

 Object Browserيكي از ابزارهاي خوب ويژوال استوديو براي مشاهده كالس هايي كه به برنامه شما اضافه شـده انـد،   

-9شـكل  ( در نوار منو استفاده كنيد View � Object Browserبراي نمايش اين ابزار مي توانيد از گزينه . است

13(  

  

  

                     
1 using directive –كاربرد اين كلمه در اين حالت با كاربرد آن در برنامه به عنوان دستور  توجه كنيد كه اين usingكـاربرد  .  متفاوت است

  . در فصلهاي بعدي توضيح داده خواهد شدusingدستور 
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  13-9شكل 

  

. توجه كنيد كه در اين پنجره عالوه بر كالسها، مي توانيد متدها، فيلد ها و خاصيتهاي موجود در يـك كـالس را نيـز مـشاهده كنيـد                

فـضاي نامهـا در   ( در فضاي نامي كه برابر با نام پروژه است قرار گرفته اسـت      Carهمانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد، كالس         

با وجود اينكه هنگام تعريف .  مشتق شده استObjectو همچنين اين كالس از كالس )  مشخص شده اند  {}شكل با عالمت    

 مشتق شده Object هيچ كالس پايه اي براي آن مشخص نكرديد، اما اين كالس به صورت اتوماتيك از كالس      Carكالس  

  .است

  

  :NET.وراثت در چارچوب 

  

در اين فصل به صورتي اجمـالي  . شرفته و مهم در برنامه نويسي شيئ گرا به شمار مي رود          همانطور كه گفتم وراثت يكي از مباحث پي       

بنابراين بهتر است چند نكته اساسي ديگـر را  .  به شدت از وراثت استفاده شده است NET.با اين مبحث آشنا شديم، اما در چارچوب         

  .نيز در اين رابطه ذكر كنيم

 هيچ كالسي نمي توانـد بـه صـورت مـستقيم از بـيش از يـك            NET. بدانيد اين است كه در       يكي از مواردي كه بايد در اين رابطه       

همچنين ذكر شد كه اگر براي يك كالس، كالس پايه مشخص نشود آن كالس به صورت اتوماتيك از كـالس                    . كالس مشتق شود  

Object   بنابراين مي توانيم از اين دو گفته نتيجه بگيريم كه در            .  مشتق مي شود.NET          هر كالس بايد از دقيقاً يـك كـالس

  . مشتق شود

البته اينكه مي گوييم هر كالس فقط مي تواند از يك كالس مشتق شود، منظور مشتق شدن مستقيم اسـت نـه مـشتق شـدن غيـر                            

 مـشتق  SportsCar ايجاد كنيد كه از كالس Porscheبراي مثال تصور كنيد كه در برنامه قبل كالسي به نام          . مستقيم

 مـشتق  Car و به صورت غير مستقيم از كالس      SportsCarين كالس به صورت مستقيم از فقط يك كالس به نام            ا. شود

  . شده است

  

  :نتيجه

  

فصل را با آموختن اينكه چگونه مي توان يك كالس بـا متـدها و               . در اين فصل با مفاهيم ابتدايي برنامه نويسي شيئ گرا آشنا شديم           

سـپس متـدها و   .  شروع كرديم و سپس يك كالس براي مدل كردن يـك اتومبيـل ايجـاد كـرديم            خاصيت هاي گوناگون ايجاد كرد    

  .خاصيتهاي ديگري به اين كالس اضافه كرديم و آن را در يك برنامه به كار برديم

ادي از  سـپس در مبحـث وراثـت تعـد        . قبل از اينكه وارد بحث وراثت شويم، با بحث متدهاي سازنده و نحوه كاربرد آنها آشـنا شـديم                  

  . كردن را نيز بررسي كرديمoverrideمباحث مهم طراحي شيئ گرا از قبيل چند شكلي بودن و 

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 .ايجاد خاصيت ها و متدهاي مختلف در يك كالس �

 .الس را تنظيم كندايجاد يك متد سازنده براي كالس تا شرايط اوليه اشياي نمونه سازي شده از آن ك �

 .ايجاد كالس هايي كه از كالس ديگري مشتق شوند �

� Overrideكردن متدها و خاصيت هاي كالس پايه در كالس مشتق شده . 

 .مفهوم و چگونگي استفاده از فضاي نام �
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  مباحث پيشرفته برنامه نويسي شيئ گرا: فصل دهم

  

قبل از آن فصل، از كالسهاي زيادي در چارچوب . ي يك كالس آشنا شديددر فصل نهم با مقدمات چگونگي ايجاد اشيا و نحوه طراح   

.NET        اما با اطالعاتي كه در فصل قبل بدست آورديم نمـي تـوان كـالس هـايي                 .  براي ايجاد برنامه هاي خود استفاده مي كرديد

  . شنا خواهيم شددر اين فصل با نحوه ايجاد كالس هايي كارآمد بيشتر آ. كاربردي و قابل استفاده طراحي كرد

هـا و نيـز سـربار       interfaceدر ابتداي اين فصل بعد از معرفي تعدادي از مباحث باقي مانده برنامه نويسي شـيئ گـرا ماننـد                     

برنامه اي كه در اين فصل بررسـي مـي كنـيم،            . گذاري متد ها، سعي مي كنيم كه به صورت عملي يك كالس كاربردي ايجاد كنيم              

در طـي   . ايده ايجاد برنامه هاي دو اليه در فصل سيزدهم بررسي خواهد شد           .  به صورت يك اليه خواهد بود      همانند برنامه هاي قبلي   

ايجاد برنامه ي مثال در اين فصل، با نحوه ايجاد خاصيت ها و متد هايي كه در بين تمام اشياي يك كالس مشترك باشند نيز آشـنا                           

  .خواهيد شد

  :در اين فصل

  

 .با نامهاي يكسان و تعريفهاي متفاوت را مشاهده خواهيد كردچگونگي ايجاد چند تابع  �

 .ها آشنا خواهيد شدinterfaceبا چگونگي ايجاد قالب خاص براي كالس با استفاده از  �

 .نحوه ي ايجاد كالس هاي كاربردي در برنامه ها را بررسي خواهيم كرد �

 .يم كردنحوه ايجاد خاصيت ها و متدهاي مشترك در برنامه را مشاهده خواه �

  

  :سربار گذاري متد ها

  

 بود كه به وسيله آن مي توانستيم يـك كـادر   MessageBoxيكي از كالس هايي كه در فصل هفتم با آن آشنا شديم، كالس        

اين كالس شامل متد ها و خاصيت هاي زيادي بود، اما در برنامه هـا فقـط از يكـي از متـدهاي آن               . پيغام را در صفحه نمايش دهيم     

نكته جالبي كه در اين متد وجود داشت اين بود كه به هر صورتي كه نياز داشتيم، مي توانستيم اين                 . Showمتد  : مي كرديم استفاده  

براي مثال مي توانستيم فقط يك متن به عنوان پارامتر به آن ارسال كنيم و تا آن متن در يـك كـادر نمـايش                         . متد را فراخواني كنيم   

. …يم عالوه بر مشخص كردن متني كه بايد نمايش داده شود، عنوان پنجره را نيز مشخص كنـيم و يـا            داده شود، يا اينكه مي توانست     

اما سوال اين است كه معموالً هنگام تعريف متد مشخص مي كنيم كه پارامترهاي مورد نياز آن چيست و به چه ترتيب بايـد بـه متـد          

  عداد پارامتر ها قابل تغيير بود؟، تMessageBox از كالس Showارسال شود، پس چگونه در متد 

خوب، در هر برنامه مي توانيم متد هايي ايجاد كنيم كه نام يكساني داشته باشند، اما پارامترهاي مختلفي را دريافت كنند و كـد هـاي                

. را در نظر بگيريد   براي مثال متد زير     .  گفته مي شود   1سربار گذاري متد ها   به اين نوع تعريف متد،      . متفاوتي هم در آنها قرار دهيم     

  :فرض مي كنيم اين متد عدد صحيحي را به عنوان پارامتر دريافت مي كند و آن را در صفحه نمايش مي دهد

  
 public  void  Dispaly( int  DisplayValue) 
 { 
  // Implementation omitted 
 } 

  

                     
1 Method Overloading 
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شته ي متني را به عنوان پارامتر دريافت كند و آن را فرض كنيد مي خواهيد متدي داشته باشيد كه مانند اين متد عمل كند ولي يك ر

حال اگر بخواهيد متدي با همين عملكرد داشته باشـيد ولـي   . در اين صورت بايد متدي جديد با نامي متفاوت ايجاد كنيد          . نمايش دهد 

ايش دهد، در اين صورت بايـد       مدت زمان نمايش داده شدن عدد يا متن را نيز از كاربر دريافت كند و آن را در زمان مشخص شده نم                     

همچنـين  . همانطور كه مي دانيد، اگر تعداد حالتها زياد شود اين روش زياد جالـب نخواهـد بـود       . متد ديگري با نامي جديد ايجاد كنيد      

  .ممكن است اسامي متد ها يا طوالني شود و يا بي معني

 سربار گذاري شده متد هايي هستند كه نام يكـساني دارنـد امـا     متدهاي. 1راه حل اين مشكل استفاده از سربار گذاري در متد ها است           

حتـي سـطح دسترسـي بـه آنهـا نيـز ماننـد              (مي توانند نوع داده برگشتي از آنها و يا تعـداد پارامترهـاي ورودي آنهـا مختلـف باشـد                     

public  و يا privateربار گـذاري شـده نمـي    البته دقت كنيد كه متدهاي سـ ).  بودن آنها نيز مي تواند تفاوت داشته باشد

به عبارت ديگر نمي توانيد در يك كالس، دو متد بـا يـك نـام و يـك نـوع                     . توانند فقط از نظر نوع داده برگشتي تفاوت داشته باشند         

پارامتر ورودي داشته باشيد ولي نوع داده برگشتي آنها تفاوت داشته باشد، براي مثال يكي از آنها يك عدد صحيح برگرداند و ديگـري            

نـوع داده  . تابع هاي سربار گذاري شده بايد نام مشابه داشته باشند و تعداد و يا نوع پارامترهاي آنها نيز حتماً متفاوت باشـد                 . ك رشته ي

  .برگشتي و سطح دسترسي آنها نيز هم مي تواند متفاوت باشد و هم مشابه باشد

  .را مشاهده خواهيم كرددر بخش امتحان كنيد زير نحوه استفاده از سربار گذاري در متد ها 

  

  سربار گذاري توابع: امتحان كنيد

  

در قـسمت  .  در نوار منو يك پروژه جديد ايجاد كنيـد …File � New � Projectبا استفاده از گزينه  )1

Templates از پنجره New Project گزينه Console Application را انتخاب كرده و 

  .  كليك كنيد تا پروژه ايجاد شودOKسپس روي دكمه .  وارد كنيدOverloading Demoنام پروژه را 

 : را باز كرده و متد زير را در آن ايجاد كنيدProgram.csفايل  )2

  
 // A method for displaying an integer 
 static  void  Display( int  I) 
 { 
  Console .WriteLine( "This is an integer: "  +   
       I.ToString()); 
 } 

  

بنابراين متـد زيـر را بـه    . مي خواهيم متدي با همين نام داشته باشيم، ولي يك رشته را به عنوان ورودي دريافت كند         حال   )3

 :برنامه اضافه كنيد

  
 // this method has the same name as the previous  
 // method, but is distinguishable by signature 
 static  void  Display( string  str) 
 { 
  Console .WriteLine( "This is a string: "  + str); 
 } 

  

                     
  . در ادامه فصل توضيح داده شده استدر اين مورد.  را نيز سربار گذاري كنيد… و – و يا + مي توانيد عملگر هايي مانند #Cبه وسيله زبان  1
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 : را به صورت زير تغيير دهيد تا توابع ايجاد شده را بررسي كنيمMainحال متد  )4

  
static  void  Main( string [] args) 
{ 
 // Displaying an integer 
 Display(20); 
 
 // Displaying a string 
 Display( "Overloading Demo" ); 
 
 Console .ReadLine(); 
} 

  

 . مشاهده خواهيد كرد1-10پنجره اي مشابه شكل . برنامه را اجرا كنيد )5

  

  
  1-10شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اين متد همانند متـدهاي عـادي اسـت و هـيچ نكتـه              . در ابتداي برنامه متدي براي نمايش يك عدد صحيح در خروجي ايجاد كرديم            

البته دقت داشته باشيد، همانطور كه در فصل قبل هم گفتم، ايـن متـد هـا بـراي                . نبايد در نظر گرفته شود    خاصي در ايجاد كردن آن      

  .  تعريف شوندstatic قابل دسترسي باشند بايد از نوع Mainاينكه بتوانند توسط متد 

  
// A method for displaying an integer 
static  void  Display( int  I) 
{ 
 Console .WriteLine( "This is an integer: "  +    
      I.ToString()); 
} 

  

ولي اين بار پارامترهـاي ورودي آن را    . بعد از آن براي ايجاد متدي كه بتواند يك رشته را نمايش دهد، از نام متد قبلي استفاده كرديم                  

  .به صورت يك رشته تعريف كرديم

  
 // this method has the same name as the previous  
 // method, but is distinguishable by signature 
 static  void  Display( string  str) 



 ٣٧٨

 { 
  Console .WriteLine( "This is a string: "  + str); 
 } 

  

 اگر يك عدد به آن ارسال كنيم، برنامه به صورت اتوماتيك متـد اول را فراخـواني   Displayبه اين صورت هنگام فراخواني متد     

اين مورد را در هنگام اسـتفاده از ايـن متـد هـا در          . كند و اگر هم يك رشته به آن ارسال كنيم برنامه از متد دوم استفاده مي كند                مي  

ابتدا عدد فرستاده شده به متد به همراه يك پيغام در صفحه چاپ مي شود تا مـشخص شـود كـه    .  مشاهده مي كنيد Mainقسمت  

در مرتبه دوم فراخواني متد هم، رشته فرستاده شده به همراه پيغامي براي مـشخص شـدن متـد       . استبرنامه از متد اول استفاده كرده       

  . دوم در صفحه چاپ مي شود

  
static  void  Main( string [] args) 
{ 
 // Displaying an integer 
 Display(20); 
 
 // Displaying a string 
 Display( "Overloading Demo" ); 
 
 Console .ReadLine(); 
} 

  

  :Staticاستفاده از خاصيت ها و متدهاي 

  

بعضي مواقع ممكن است بخواهيد از توابع و متد هايي استفاده كنيد كه مختص به يك شيئ از كالس نباشند، بلكه بـه كـل كـالس                           

برنامـه ذخيـره   ن يـك  تصور كنيد مي خواهيد كالسي طراحي كنيد كه نام كاربري و كلمه عبور را براي كاربرا           . اختصاص داشته باشند  

  :براي اين كار ممكن است از كدي مشابه زير استفاده كنيد. كند

  
 public  class  User 
 { 
  // Public members 
  public  string  UserName; 
 
  // Private members 
  private  string  _password; 
 } 

  

براي اين كـار يـك فيلـد        . كمتر باشد )  كاراكتر 6 فرضاً(ر هاي مشخصي    حال تصور كنيد كه كلمه عبور هر كاربر نبايد از تعداد كاراكت           

  :جديد در كالس تعريف مي كنيد و حداقل تعداد كاراكتر هاي مجاز براي كلمه عبور را در آن ذخيره مي كنيد

  
public  class  User 
{ 
 // Public members 
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 public  string  UserName; 
 
 // Private members 
 private  string  _password; 
 private  string  MinPasswordLength = 6; 
 
 // Password property 
 public  string  Password 
 { 
  get 
  { 
   return  _password; 
  } 
  set 
  { 
   if  ( value .Length >= this .MinPasswordLength) 
    _password = value ; 
  } 
 } 
}  

  

 شيئ از  5000 كاربر داشته باشد، بنابراين      5000اما تصور كنيد كه برنامه شما       .  واضح به نظر مي رسد     خوب، تاكنون همه چيز عادي و     

 دارند كـه  MinPasswordLengthاين كالس بايد در حافظه ايجاد شود و هر كدام از اين شيئ ها نيز يك متغيير به نام        

 كيلو بايت از حافظه براي نگهداري يك عدد كوچك اسـتفاده  20 به اين صورت مشاهده مي كنيد كه      .  بايت فضا را اشغال مي كنند      4

 كيلو بايت فضاي زيادي محسوب نمي شود، اما همانطور كه در فصل سوم گفتم نبايـد          20اگرچه در كامپيوترهاي امروزي     . شده است 

  .براي اين كار روشهاي بهتري نيز وجود دارد. بي دليل حافظه را هدر داد

  

  :Staticي استفاده از خاصيت ها

  

در مثال قبلي ممكن است بخواهيد مقدار حداقل كاراكتر هاي يك كلمه عبور را در يك فيلد از كالس ذخيره كنيد، سپس آن فيلـد را                   

به اين ترتيب بازاي هر تعداد كاربري كـه در برنامـه            . در بين تمام اشيايي كه از آن كالس نمونه سازي مي شوند، به اشتراك بگذاريد              

در بخـش  .  بايـت فـضا اشـغال مـي شـود     4 ايجاد شـده و  MinPasswordLengthيد، فقط يك متغيير به نام  داشته باش 

  .امتحان كنيد بعد، نحوه ي انجام اين كار را مشاهده خواهيم كرد

  

  Staticاستفاده از خاصيت هاي : امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدStatic Demo به نام #C را باز كنيد و پروژه ويندوزي جديدي با ويژوال 2005ويژوال استوديو  )1

سـپس بـا   .  تغيير دهيـد Static Demo نمايش داده شد، عنوان فرم را به Form1هنگامي كه قسمت طراحي  )2

 را در NumericUpDown و يك كنترل Label، يك كنترل    ListBoxاستفاده از جعبه ابزار، يك كنترل       

 . باشد2-10 فرم شما بايد مشابه شكل بعد از تغيير اندازه اين كنترل ها،. فرم قرار دهيد



 ٣٨٠

  

  
  2-10شكل 

  

 . تغيير دهيدlstUsers را به ListBox كنترل Nameخاصيت  )3

ــيت  )4 ، خاصــيت nupMinPasswordLength را بــه NumericUpDown كنتــرل Nameخاص

Maximum و خاصيت 10 آن را به Value تغيير دهيد6 آن را به . 

 بـه برنامـه اضـافه كنيـد و كـد      User، كالس جديدي به نام Solution Explorerبا استفاده از پنجره  )5

 :مشخص شده در زير را در آن قرار دهيد

  
class  User 
{ 
 // Public members 
 public  string  Username; 
 public  static  int  MinPasswordLength = 6; 
 
 // Private members 
 private  string  _password; 
 
 // Password property 
 public  string  Password 
 { 
  get 
  { 
   return  _password; 
  } 
  set 
  { 
   if  ( value .Length >= MinPasswordLength) 
    _password = value ; 
  } 
 } 
} 
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 : برويد و كد زير را به آن اضافه كنيدForm1به قسمت ويرايشگر كد مربوط به  )6

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 // Private member 
 private  ArrayList  arrUserList = new ArrayList (); 

  

 بايــــد فــــضاي نــــام ArrayListهمــــانطور كــــه بــــه خــــاطر داريــــد بــــراي اســــتفاده از كــــالس 

System.Collections را با استفاده از usingبه برنامه ي خود اضافه كنيد .  

  

 :افه كنيد اضForm1حال، متد زير را به كالس مربوط به  )7

  
private  void  UpdateDisplay() 
{ 
 // Clear the list 
 lstUsers.Items.Clear(); 
 
 // Add the users to the list box 
 foreach  ( User  objUsers in  arrUserList) 
 { 
  lstUsers.Items.Add(objUsers.Username + ", "  +  
     objUsers.Password + " ("  +   
     User .MinPasswordLength + ")" ); 
 } 
} 

  

به اين ترتيـب متـد مربـوط بـه رويـداد      .  برگرديد و بر روي فرم دو بار كليك كنيدForm1به قسمت طراحي مربوط به      )8

Loadسپس كد مشخص شده در زير را در اين متد وارد كنيد.  اين فرم به صورت اتوماتيك ايجاد مي شود: 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Load 100 users 
 for  ( int  i = 0; i < 100; i++) 
 { 
  // Create a new user 
  User  objUser = new User (); 
  objUser.Username = "Robbin"  + i; 
  objUser.Password = "Password15" ; 
 
  // Add the user to the array list 
  arrUserList.Add(objUser); 
 } 
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 // Update the display 
 UpdateDisplay(); 
} 

  

 دو بـار كليـك   nupMinPasswordLength برگرديـد و روي كنتـرل   Form1مجدداً به قسمت طراحي   )9

سپس .  اين كنترل به صورت اتوماتيك ايجاد مي شود        ValueChangedبه اين ترتيب متد مربوط به رويداد        . كنيد

 :كد زير را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  nupMinPasswordLength_ValueChanged(  
     object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the minimum password length 
 User .MinPasswordLength =       
    ( int )nupMinPasswordLength.Value; 
 
 // Update the display 
 UpdateDisplay(); 
} 

  

 . مواجه شويد3-10 شكل با اجراي برنامه بايد با فرمي مشابه. حال مي توانيد برنامه را اجرا كنيد )10

  

  
  3-10شكل 

 
مشاهده خواهيد كرد كـه اعـداد داخـل پرانتـز در         .  را كم و يا زياد كنيد      NumericUpDownعدد موجود در كنترل      )11

 . ليست نيز كم و يا زياد مي شوند

  

  چگونه كار مي كند؟
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تمام اشيا مشخص كنيم، بايـد از كلمـه كليـدي    براي اينكه يك فيلد، خاصيت و يا يك متد را در كالس به عنوان عضو مشترك بين          

staticاستفاده كنيم .  

  
 public  static  int  MinPasswordLength = 6; 

  

 مي گوييم كه مي خواهيم اين عضو بين تمام اشيايي كه از اين كالس نمونه سازي مي شوند به                C# 2005به اين ترتيب به ويژوال      

  .اشتراك گذاشته شود

براي مثال .  آن كالس مورد استفاده قرار گيرندstatic كالس مي توانند به وسيله ي اعضاي غير      در يك  staticاعضاي  

ــضو   ــاال، ع ــه ي ب ــضو  MinPasswordLengthدر برنام ــك ع ــه ي ــيت   static ك ــيله ي خاص ــه وس ــت ب  اس

Passwordمورد استفاده قرار گرفت :  

  
 // Password property 
 public  string  Password 
 { 
  get 
  { 
   return  _password; 
  } 
  set 
  { 
   if  ( value .Length >= MinPasswordLength) 
    _password = value ; 
  } 
 } 

  

 كه فقط بـه     Password و   password_نكته مهمي كه در اينجا همواره بايد مدنظر داشته باشيد اين است كه بر خالف                

 و يك خاصيت    password_ر بازاي هر شيئ از اين كالس، يك فيلد          به عبارت ديگ  ( تعلق دارند    Userيك شيئ از كالس     

Password  اما   ) وجود دارد ،MinPasswordLength           ،به تمام اشيايي كه از اين كالس ايجاد مي شوند تعلـق دارد 

  .بنابراين اگر تغييري در اين فيلد ايجاد شود، اين تغيير بر تمام اشياي موجود اثر خواهد گذاشت

. كد هاي اين متد هم كامالً واضح هـستند        .  براي پر كردن ليست استفاده كرده ايم       UpdateDisplayمه از متد    در فرم برنا  

 يك كالس نمي توانيد از اشياي نمونه سـازي شـده از آن كـالس    Staticفقط دقت داشته باشيد كه براي دسترسي به اعضاي      

ــد  ــتفاده كنيـ ــد   . اسـ ــال در متـ ــراي مثـ ــيئ UpdateDisplayبـ ــام    objUser، شـ ــه نـ ــدي بـ ــاوي فيلـ  حـ

MinPasswordLength  براي دسترسي به اين اعضا همانطور كه مشاهده مي كنيد بايد از نام خود كـالس                .  نخواهد بود

  .استفاده كرد

  
private  void  UpdateDisplay() 
{ 
 // Clear the list 
 lstUsers.Items.Clear(); 
 
 // Add the users to the list box 
 foreach  ( User  objUsers in  arrUserList) 
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 { 
  lstUsers.Items.Add(objUsers.Username + ", "  +  
     objUsers.Password + " ("  +   
     User .MinPasswordLength + ")" ); 
 } 
} 

  

و اعـضاي   نيز مشاهده مي كنيد كه هنگـام نوشـتن كـد، زمـاني كـه نـام كـالس را وارد مـي كنيـد ويـژوال اسـتودي               4-10در شكل   

staticكالس را نمايش مي دهد .  

  

  
  4-10شكل 

  

در ايـن هنگـام   .  را تغيير مي دهد جالب تر مـي شـود  NumericUpDownاين موارد هنگامي كه كاربر عدد موجود در كنترل       

 تغيير مي كند، اما چون اين فيلد به شيئ خاصي تعلق ندارد نيازي نيست كه اين فيلـد                  MinPasswordLengthخاصيت  

بلكه كافي است با استفاده از نام كالس، فقط يك بار مقدار اين فيلد را عوض كنيد تـا كـل اشـياي    . ا براي تك تك اشيا تغيير دهيد ر

  :نمونه سازي شده از كالس تغيير كنند

  
private  void  nupMinPasswordLength_ValueChanged(  
     object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the minimum password length 
 User .MinPasswordLength =       
    ( int )nupMinPasswordLength.Value; 
 
 // Update the display 
 UpdateDisplay(); 
} 

  

 اسـت و بـراي اينكـه آن را در فيلـد     Decimal از نـوع  NumericUpDown از كنتـرل    Valueالبته مقدار خاصـيت     

MinPasswordLength   براي اين كار همانطور كه در فصل هاي     .  آن را به يك عدد صحيح تبديل كنيم         قرار دهيم بايد

  : به صورت زير استفاده كنيم()قبلي گفتم بايد از عملگر 

  
 // Set the minimum password length 
 User .MinPasswordLength =       
    ( int )nupMinPasswordLength.Value; 

  



 ٣٨٥

  :Staticاستفاده از متدهاي 

  

در ايـن قـسمت هـم بـه      .  را به صورت اشتراكي معرفـي كـرد        publicدر بخش قبلي مشاهده كرديم چگونه مي توان يك فيلد           

 staticدر بخش امتحـان كنيـد بعـد، متـدي از نـوع       . چگونگي ايجاد يك متد كه بين تمام اشيا مشترك باشد خواهيم پرداخت           

تنها محدوديتي كه اين متد ها نسبت به متدهاي همانند خود .  را ايجاد كند  Userايجاد خواهيم كرد كه بتواند يك نمونه از كالس          

  .  كالس دسترسي داشته باشندstaticدارند در اين است كه اين متد ها فقط مي توانند به متد ها و خاصيت هاي 

  

دون استفاده از اين نوع متـد   است، زيرا اين كار مي تواند ب  static مثال زير فقط يك مثال تصنعي براي معرفي متدهاي           :نكته

  .ها نيز به سادگي انجام شود

  

  staticاستفاده از متدهاي : امتحان كنيد

  

  باز كنيد و كد مشخص شده در زير را به آن اضافه كنيدUserقسمت ويرايشگر كد را براي كالس  )1

  
public  static  User  CreateUser( string  UserName,  
      string  Password) 
{ 
 // Declare a new User object 
 User  objUser = new User (); 
 
 // Set the user properties 
 objUser.Username = UserName; 
 objUser.Password = Password; 
 
 // Return the new user 
 return  objUser; 
} 

  

كد موجود در اين متـد را       .  فرم برويد  Load باز كنيد و به متد مربوط به رويداد          Form1قسمت ويرايشگر كد را براي       )2

 را وارد كنيـد، ويـژوال       Userدقت كنيد هنگامي كه نـام كـالس         . به صورتي كه در زير مشخص شده است تغيير دهيد         

 . را نيز به عنوان يكي از گزينه هاي قابل انتخاب نمايش مي دهدCreateUserاستوديو متد 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Load 100 users 
 for  ( int  i = 0; i < 100; i++) 
 { 
  // Create a new user 
  User  objUser =  
   User .CreateUser( "Robbin"  + i, "Password15" ); 
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  // Add the user to the array list 
  arrUserList.Add(objUser); 
 } 
 
 // Update the display 
 UpdateDisplay(); 
} 

  

 .مشاهده خواهيد كرد كه در خروجي برنامه هيچ تغييري ايجاد نشده است. برنامه را اجرا كنيد )3

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 نيز بـه عنـوان   CreateUser، نام متد    Userنكته مهمي كه در اين مثال وجود دارد اين است كه با وارد كردن نام كالس                 

 تعريـف  staticدليل اين مورد اين است كه اين متد به عنوان يك متـد  . ديكي از گزينه هاي قابل انتخاب نمايش داده مي شو         

پس براي دسترسي به آن مي توانيد از نام خـود           . شده است و بين تمام اشيايي كه از اين كالس نمونه سازي مي شوند مشترك است               

 اسـتفاده  staticكلمـه كليـدي   ، مي توانيد در هنگام تعريف كالس از       staticبراي تعريف يك متد     . كالس استفاده كنيد  

  . كنيد

  
public  static  User  CreateUser( string  UserName,  
      string  Password) 

  

 بايد در نظر داشته باشيد اين است كه اين متد ها فقط مي تواننـد بـه اعـضاي    staticيكي از نكاتي كه هنگام نوشتن متدهاي    

static   بنـابراين اگـر در   . ن امر هم ساده است، زيرا اين متد به شيئ خاصي وابسته نيستدليل اي.  كالس دسترسي داشته باشند

اين متد از اعضاي معمولي كالس، كه بازاي هر شيئ يك نمونه از آنها وجود دارد استفاده شود، هنگام  فراخواني اين متد نمـي تـوان           

  . تشخيص داد كه اعضاي مربوط به كدام شيئ از كالس مد نظر است

  

  : گذاري عملگر هاسربار

  

 براي كار بر روي نوع هاي داده اي خاصي مانند اعـداد       – و يا    +در برنامه هايي كه تاكنون نوشته ايم از عملگر هاي استاندارد مانند             

اين عملگر ها به صورت دروني براي كار بـا ايـن نـوع هـاي داده اي برنامـه      . صحيح، اعداد اعشاري و يا رشته ها استفاده مي كرديم       

 به برنامه نويس اجازه مي دهند كه عملكرد اين عملگر هـا را بـه گونـه اي      #Cبعضي از زيانهاي برنامه نويسي مانند       . ريزي شده اند  

  . تغيير دهند تا با ساختارها و يا كالسهاي نوشته شده توسط آنها نيز كار كنند

همانطور كه مـي دانيـد هـر       .  مختلط را در خود نگهداري كند      براي مثال ممكن است بخواهيم ساختاري را ايجاد كنيم كه بتواند اعداد           

فرض كنيد در يك برنامه، كالسي را براي نگهـداري از           . عدد مختلط از يك قسمت حقيقي و يك قسمت موهومي تشكيل شده است            

  :اعداد مختلط به صورت زير تعريف كرده ايد

  
public  class  ComplexNumber 
{ 
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 public  double  real; 
 public  double  imaginary; 
} 

  

 +اما عملگر   . براي جمع دو شيئ از اين كالس، بايد قسمتهاي حقيقي هر كدام را با هم و قسمتهاي موهومي را نيز با هم جمع كنيم                       

  اين قابليت وجـود دارد تـا  #Cدر  . به صورت عادي نمي تواند اشيايي كه از اين كالس نمونه سازي مي شوند را با يكديگر جمع كند                  

بعد از اين كار، اين عملگـر قـادر خواهـد بـود             .  تعريف كنيم كه چگونه بايد دو شيئ از اين نوع را با يكديگر جمع كند               +براي عملگر   

به اين كـار    .  را نيز با هم جمع كند      ComplexNumberهمانطور كه دو عدد عادي را با هم جمع مي كند، دو شيئ از كالس                

  . مي گويند1سربار گذاري عملگر

  

 اجازه نمي دهند كه عملگر ها را سربار گذاري Visual Basic و يا Java بسياري از زبانهاي برنامه نويسي مانند :نكته

براي انجام دادن آن عمـل در كـالس اسـتفاده مـي       ) Addهمانند متد   (در اين زبانها معموالً از يك متد با نامي مشابه عملگر            . كنيد

  .كنند

  

پس ابتدا نكـات ديگـري كـه الزم     .  آشنا شويم، بايد عملگر ها را بهتر بشناسيم        #Cنحوه ي انجام اين كار در       قبل از اينكه بتوانيم با      

  .است در مورد هر عملگر بدانيد را بررسي كرده و سپس به سراغ نحوه ي سربار گذاري آنها مي رويم

  

  :درك عملگر ها

  

بنابراين بـراي ارزيـابي     .  است + بيشتر از عملگر     * عملگر   تثال اولوي براي م . هر عملگر در برنامه نويسي داراي اولويت خاصي است        

  . جمع مي شودA ضرب شده و حاصل آن با مقدار C در مقدار B، ابتدا مقدار A + B * Cمقدار عبارت 

از همچنين هر عملگر داراي شركت پذيري خاصي است كه مشخص مي كند آن عملگر از سمت چپ به راست ارزيابي مي شود و يا                      

 = A = Bبه بيان ديگر براي ارزيابي مقدار عبارت .  داراي شركت پذيري چپ است=براي مثال عملگر . سمت راست به چپ

C مقدار C در B و سپس در Aقرار مي گيرد  .  

ـ  ++براي مثال عملگر .  عملگري است كه فقط بر روي يك عملوند، كار مي كند  يگانيعملگر   ه  كه براي اضافه كردن يك واحـد ب

  . متغير به كار مي رود، فقط به يك عملوند نياز دارد

  . براي كار خود به دو عملوند نياز دارد+براي مثال عملگر .  نيز عملگري است كه بر روي دو عملوند كار مي كنددوتاييعملگر 

  

  :هنگام سربار گذاري عملگر ها بايد همواره نكات زير را در نظر داشته باشيد

  

زيرا اين مـوارد بـه مفهـوم        . ي عملگر ها نمي توانيد اولويت و يا ترتيب شركت پذيري آنها را تغيير دهيد              هنگام سربار گذار   �

 Aبراي مثال عبارت . عملگر بستگي دارند و بر اساس نوع داده اي كه با آنها مورد استفاده قرار مي گيرد نبايد تغيير كنند

+ B * C صرف نظر از نوع داده اي متغيير هاي A ، B  وC همواره به صورت A + (B * C) ارزيابي مي 

 . شود

                     
1 Operator Overloading 
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 همواره  *براي مثال عملگر    . هنگام سربار گذاري عملگر ها مجاز نيستيد كه تعداد عملوند هاي مورد نياز آن را تغيير دهيد                 �

لونـد نيـاز    دو عملوند دريافت مي كند و نمي توانيد عملكرد آن را براي يك كالس به گونه اي تغيير دهيد كه بـه سـه عم                        

 .داشته باشد

بـراي  . هنگام نوشتن يك برنامه مجاز نيستيد كه عملگر هاي جديدي را ايجاد كرده و مفهومي را به آن اختـصاص دهيـد                      �

 . تعريف كنيد**مثال نمي توانيد عملگري را به صورت 

  

  :چگونگي سربار گذاري عملگر ها

  

 مختلط ايجاد كرده و عملگر هاي مربوط به جمـع و تفريـق را بـه نحـوي     در بخش امتحان كنيد زير، كالسي را براي نگهداري اعداد      

سپس برنامه اي ايجاد مي كنيم كه دو عـدد مخـتلط را از       . تغيير مي دهيم كه بتوانند با اشياي ساخته شده از اين كالس نيز كار كنند              

  . كاربر دريافت كند و حاصل جمع و تفريق آنها را نمايش دهد

  

 قسمت موهومي آن اسـت، ماننـد        I قسمت حقيقي آن و      R نمايش مي دهند كه      (R+Ii)ط را به صورت      يك عدد مختل   :نكته

)2+3.4i . (         اگر قسمت حقيقي عدد مختلط اول را باR1        و قسمت موهومي آن را با I1       نمايش دهيم، همچنين براي نمـايش 

  :ع و تفريق اين اعداد به صورت زير خواهد بود استفاده كنيم، فرمول جمI2 و R2قسمتهاي حقيقي و موهومي عدد دوم نيز از 

 i(I1+I2) + (R1+R2)  :جمع

 i(I1-I2) + (R1-R2) :تفريق

  

  سربار گذاري عملگر ها: امتحان كنيد

  

 در ويژوال استوديو، برنامه ي وينـدوزي جديـدي   …File � New � Projectبا استفاده از گزينه ي  )1

 .نيد ايجاد كOperator Overloading Demoبه نام 

ــيت     )2 ــد، خاص ــايش داده ش ــه نم ــرم برنام ــه ف ــد از اينك ــا  Textبع ــر ب ــه آن را براب ــوط ب  Operator مرب

Overloading Demoقرار دهيد .  

، txtReal1 بر روي فرم قرار داده و نام آنهـا را بـه ترتيـب بـه     TextBoxبا استفاده از جعبه ابزار، چهار كنترل      )3

txtImg1  ،txtReal2   و txtImg2  همچنين با استفاده از چند كنترل       .  تغيير دهيدLabel   مـشخص 

 . مربوط به نگهداري چه مقداري استTextBoxكنيد كه هر كنترل 

 Text و خاصـيت  btnCalculate آن را بـه  Name روي فرم قرار داده، خاصيت    Buttonيك كنترل    )4

 . تغيير دهيدCalculateآن را به 

در فرم قرار دهيد تا نتيجه محاسبات را به وسـيله آنهـا    lblMinus و lblSum به نامهاي Labelدو كنترل   )5

 قـرار  :Minus is و :Sum is اين دو كنترل را به ترتيـب برابـر بـا    Textخاصيت . به كاربر اطالع دهيم

 . باشد5-10بعد از تنظيم اندازه كنترل ها فرم شما باشد مشابه شكل . دهيد
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  5-10شكل 

 
 بـه برنامـه   ComplexNumber كالس جديدي به نـام  Solution Explorerبا استفاده از پنجره  )6

 .اضافه كرده، سپس كد مشخص شده در زير را در بدنه ي آن كالس وارد كنيد

  
class  ComplexNumber 
{ 
 public  double  Real = 0; 
 public  double  Imaginary = 0; 
 
 // Override ToString() to display a complex number   
 // in the traditional format  
 public  override  string  ToString() 
 { 
  return  (Real + " + "  + Imaginary + "i" ); 
 } 
} 

  

 ComplexNumberرا براي اين كالس سربار گذاري كنيم، متد زيـر را بـه كـالس                ) +(براي اينكه عملگر جمع      )7

 :اضافه كنيد

  
// Overloading '+' operator: 
public  static  ComplexNumber  operator  +( ComplexNumber  a,  
        ComplexNumber  b) 
{ 
 // Create a new ComplexNumber object to store the s um 
 ComplexNumber  sum = new ComplexNumber (); 
 
 // Calculate the sum 
 sum.Real = a.Real + b.Real; 
 sum.Imaginary = a.Imaginary + b.Imaginary; 
 
 return  sum; 
} 

  

 : اضافه كنيدComplexNumberنيز بايد متد زير را به كالس ) -(براي سربار گذاري عملگر تفريق  )8

  
// Overloading '-' operator: 
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public  static  ComplexNumber  operator  -( ComplexNumber  a,  
        ComplexNumber  b) 
{ 
 // Create a new ComplexNumber object to store the 
minus 
 ComplexNumber  minus = new ComplexNumber (); 
 
 // Calculate the minus 
 minus.Real = a.Real - b.Real; 
 minus.Imaginary = a.Imaginary - b.Imaginary; 
 
 return  minus; 
} 

  

ز نـوع   براي محاسـبه ي جمـع و تفريـق دو عـدد مخـتلط اي كـه كـاربر در برنامـه وارد كـرده اسـت، بـه چهـار شـيئ ا                                  )9

ComplexNumber  بر روي كنترل    .  نياز داريمbtnCalculate             دو بار كليك كنيد تـا متـد مربـوط بـه 

 :سپس كد زير را در آن وارد كنيد.  آن ايجاد شودClickرويداد 

  
private  void  btnCalculate_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 ComplexNumber  number1 = new ComplexNumber (); 
 ComplexNumber  number2 = new ComplexNumber (); 
 
 number1.Real = double .Parse(txtReal1.Text); 
 number1.Imaginary = double .Parse(txtImg1.Text); 
 number2.Real = double .Parse(txtReal2.Text); 
 number2.Imaginary = double .Parse(txtImg2.Text); 
 
 ComplexNumber  sum = new ComplexNumber (); 
 ComplexNumber  minus = new ComplexNumber (); 
 
 sum = number1 + number2; 
 minus = number1 - number2; 
 
 lblSum.Text = "Sum is: "  + sum.ToString(); 
 lblMinus.Text = "Minus is: "  + minus.ToString(); 
} 

  

 Calculateسـپس بـر روي دكمـه ي    . برنامه را اجرا كرده و دو عدد مختلط را در كادرهاي متني فـرم وارد كنيـد        )10

 : مشاهده خواهيد كرد6-10نتيجه اي مشابه شكل . كليك كنيد
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  6-10شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اري ايـن اعـداد بـه دو فيلـد، يكـي بـراي نگهـداري        براي نگهد. برنامه را با ايجاد كالسي براي نگهداري اعداد مختلط آغاز مي كنيم    

بعد از ايجاد اين دو فيلد، براي ايكه بتـوانيم راحـت تـر ايـن             . قسمت حقيقي و ديگري براي نگهداري قسمت موهومي عدد نياز داريم          

. ش دهـد  مي كنيم تا اين اعداد را به فـرم عـادي نمـاي    override را به گونه اي      ToStringاعداد را نمايش دهيم، متد      

  :براي اين كار از روشي كه در فصل قبلي مشاهده كرديد استفاده مي كنيم

  
 // Override ToString() to display a complex number   
 // in the traditional format  
 public  override  string  ToString() 
 { 
  return  (Real + " + "  + Imaginary + "i" ); 
 } 

  

براي سربار گذاري يك عملگر بايد متدي بـا         .  بايد عملگر هاي جمع و تفريق را براي اين كالس سربار گذاري كنيم             در مرحله ي بعد   

 شـروع  operatorنام اين متد بايد با كلمه ي كليـدي       .  تعريف كنيم  public و   staticيك قالب خاص به صورت      

 براي سربار گذاري عملگر جمـع بـه كـار مـي رود بايـد برابـر بـا         براي مثال نام متدي كه    . شده و سپس عملگر مورد نظر را وارد كرد        

operator +باشد  .  

مثال عملگر جمع به دو عملوند نيـاز دارد تـا بتوانـد آن را بـا     . پارامترهاي اين متد، عملوند هايي هستند كه براي آن عملگر الزم است           

خروجي اين متد هـم بايـد هـم    . ر گذاري اين عملگر مشخص كنيم    يكديگر جمع كند، پس بايد دو پارامتر را براي متد مربوط به سربا            

براي مثال در عملگر جمع، خروجي متد مربوط به سربار گذاري آن بايد برابر با نوع متغيري باشد كـه  . نوع با نتيجه ي آن عملگر باشد  

  .به عنوان حاصل جمع مشخص مي شود

  :يم، بايد متدي به صورت زير تعريف كنيم را سربار گذاري كن+در برنامه قبل براي اينكه عملگر 

  
public  static  ComplexNumber  operator  +( ComplexNumber  a,  
        ComplexNumber  b) 

  

همچنين در نام آن نيز بايد از كلمـه ي كليـدي      .  تعريف شود  public و   staticهمانطور كه گفتم اين متد بايد به صورت         

operatorدر اينجا (يم سربار گذاري شود استفاده كنيم  و عملگري كه مي خواهoperator + .(  عملوند هايي كـه در

به بيان بهتـر هـر دوي عملونـد هـا، شـيئ اي از نـوع                 .  فرستاده مي شوند، هر دو از نوع عدد مختلط هستند          +اين قسمت به عملگر     

ComplexNumberپس پارامترهاي ورودي متد نيز از نوع .  هستندComplexNumberواهند بود خ .  
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 ComplexNumber را به گونه اي سربار گذاري كنيم كه بتوانيم يك شيئ از نـوع    +توجه كنيد كه اگر مي خواستيم عملگر        

 و  ComplexNumberرا با يك عدد صحيح جمع كنيم، بايد در متد را به گونه اي تعريف مي كرديم كه يـك شـيئ از نـوع                          

به اين ترتيب مي توانستيم از دستوري مانند زير براي جمع يك عدد مخـتلط  . دريافت كند را به عنوان ورودي intيك عدد از نوع   

  :با يك عدد صحيح استفاده كنيم

  
 Sum = number1 + 20; 

  

 ComplexNumber را با يكديگر جمع كـرديم، نتيجـه نيـز از نـوع     ComplexNumberبعد از اينكه دو شيئ از نوع     

سپس مي توانيم نحوه جمـع      .  مشخص كنيم  ComplexNumberرا از نوع    ) ار برگشتي متد  مقد(خواهد بود، پس بايد خروجي      

در اين جا براي جمع دو مقدار فرستاده شـده، شـيئ جديـدي از        . كردن دو شيئ از نوع مشخص شده را در بدنه ي متد مشخص كنيم             

 موهومي آن را نيـز بـا هـم جمـع             تعريف كرده، قسمتهاي حقيقي دو عدد را با يكديگر و قسمتهاي           ComplexNumberنوع  

  .سپس اين شيئ را به عنوان نتيجه برمي گردانيم.  جديد قرار مي دهيمComplexNumberكرده حاصل را در شيئ 

  
// Overloading '+' operator: 
public  static  ComplexNumber  operator  +( ComplexNumber  a,  
        ComplexNumber  b) 
{ 
 // Create a new ComplexNumber object to store the s um 
 ComplexNumber  sum = new ComplexNumber (); 
 
 // Calculate the sum 
 sum.Real = a.Real + b.Real; 
 sum.Imaginary = a.Imaginary + b.Imaginary; 
 
 return  sum; 
} 

  

ــر     ــذاري عملگ ــربار گ ــراي س ــيم   –ب ــي كن ــتفاده م ــين روش اس ــز از هم ــن ع.  ني ــد   اي ــز مانن ــر ني ــوع  +ملگ ــيئ از ن  دو ش

ComplexNumber را دريافت كرده و حاصل را نيز به صورت ComplexNumberبرمي گرداند .  

  
// Overloading '-' operator: 
public  static  ComplexNumber  operator  -( ComplexNumber  a,  
        ComplexNumber  b) 
{ 
 // Create a new ComplexNumber object to store the  
 // minus 
 ComplexNumber  minus = new ComplexNumber (); 
 
 // Calculate the minus 
 minus.Real = a.Real - b.Real; 
 minus.Imaginary = a.Imaginary - b.Imaginary; 
 
 return  minus; 



 ٣٩٣

} 
  

كامل شده اسـت و مـي تـوانيم از آن در برنامـه     ، اين كالس ديگر ComplexNumberبا اضافه كردن اين دو متد به كالس   

در صفحه ي اصلي برنامه چهار كادر متني براي دريافت قسمتهاي موهومي و حقيقي دو عدد مختلطي كه بايد بـا هـم                 . استفاده كنيم 

شوند، پس ابتـدا آنهـا را   اما همانطور كه مي دانيد اين اعداد به صورت متن در اين كادر ها وارد مي          . جمع و تفريق شوند قرار داده ايم      

 در كـالس  Parseدر فصل سوم گفتم كه براي تبديل يك رشته ي حاوي عدد بـه يـك عـدد بايـد از متـد      . به عدد تبديل كنيم   

در اين قسمت هم، به اين علت كه مي خواهيم به كاربر اجازه دهيم بتواند اعداد اعشاري  . مربوط به نوع داده اي آن عدد استفاده كنيم        

 مربـوط بـه آن اسـتفاده    Parse در نظر گرفته و از تابع      doubleد كند، نوع داده اي اعداد موجود در كادر ها را برابر با              نيز وار 

  .  تبديل شودDoubleمي كنيم تا متن وارد شده درون كادر به عددي از نوع 

  
 number1.Real = double .Parse(txtReal1.Text); 
 number1.Imaginary = double .Parse(txtImg1.Text); 
 number2.Real = double .Parse(txtReal2.Text); 
 number2.Imaginary = double .Parse(txtImg2.Text); 

  

ــوع      ــد از ن ــه وســيله كــاربر را ايجــاد كــرديم، دو شــيئ جدي ــه نگهــداري اعــداد مخــتلط وارد شــده ب ــوط ب حــال كــه اشــياي مرب

ComplexNumberمچنين حاصل تفريق اين اعداد را در آنها قرار دهيم ايجاد مي كنيم تا حاصل جمع و ه.  

  
 ComplexNumber  sum = new ComplexNumber (); 
 ComplexNumber  minus = new ComplexNumber (); 

  

به نحوه اسـتفاده از عملگـر جمـع بـراي جمـع كـردن دو شـيئ از نـوع                     . بعد از تعريف اين دو شيئ به قسمت جالب برنامه مي رسيم           

ComplexNumberهنگامي كه برنامه به اين دستور مي رسـد، متـد   .  توجه كنيدoperator +   ،را فراخـواني كـرده 

مقـدار برگـشتي   .  را به عنوان پارامتر اول و متغيير سمت راست را به عنوان پارامتر دوم به متد مي فرستد       +متغيير سمت چپ عالمت     

سپس همين عمل را براي قسمت تفريـق نيـز انجـام مـي دهـد و                 . ي دهد  قرار م  sumمتد را نيز به عنوان حاصل عبارت در متغيير          

 operator حاوي نتيجه ي متد sumبه اين ترتيب متغيير .  قرار مي دهدminusحاصل عبارت مربوط به آن را در متغيير 

ـ    (– operator حاوي نتيجه متد minusو متغيير ) يا همان حاصل جمع دو عدد مختلط (+ ق دو يا همـان حاصـل تفري

  .خواهد بود) عدد مختلط

  
 sum = number1 + number2; 
 minus = number1 - number2; 

  

امـا بـراي ايـن كـار نيـازي نيـست كـه از فيلـد هـاي كـالس                     . بعد از محاسبه ي اين دو مقدار، بايد نتيجه را در خروجي چاپ كنيم             

ComplexNumber   نامـه، متـد     همـانطور كـه خـاطر داريـد در ابتـداي بر           .  استفاده كنـيمToString       را بـه گونـه اي 

override             بنابراين در اين قسمت كافي اسـت بـراي   .  كرديم كه عدد مختلط مربوط به شيئ را به صورت مطلوب نمايش دهد

  . اين متد را فراخواني كرده و حاصل را در يك ليبل نمايش دهيمminus و sumهر يك از اشياي 

  
 lblSum.Text = "Sum is: "  + sum.ToString(); 
 lblMinus.Text = "Minus is: "  + minus.ToString(); 
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 نيز انجام دهـيم، امـا اسـتفاده از ايـن روش        Addدر اين مثال مي توانستيم همين كار را با استفاده از متدهاي عادي مانند يك متد                 

 را بـا يكـديگر   D و A  ،B ،Cواهيد چهار شـيئ     براي مثال تصور كنيد بخ    . سادگي برنامه نويسي و نيز خوانايي كد را افزايش مي دهد          

 را فراخـواني كنيـد، امـا بـا          Addدر اين صورت اگر بخواهيد از متدهاي عادي استفاده كنيد بايد فرضاً چهار مرتبـه متـد                  . جمع كنيد 

  .  استفاده كنيدA+B+C+Dاستفاده از سربار گذاري عملگر جمع مي توانيد به راحتي از دستور 

  

  :Abstractكالسهاي 

  

همانطور كه مي دانيد تمام كنترل هايي كه در برنامه هاي خود از آنها استفاده مي كنيد در حقيقت يك شيئ از كالسي مربوط بـه آن          

 روي فرم برنامه قرار مي دهيد، در حقيقت يك شيئ از كالسي به نام        Buttonبراي مثال هنگامي كه يك كنترل       . كنترل هستند 

Buttonدر طي برنامه نيز با آن شيئ كار مي كنيد ايجاد كرده ايد و  .  

براي اين كار ابتدا بايد يك كالس پايه، براي مثال بـه    . فرض كنيد بخواهيد كالس مربوط به چنين كنترل هايي را در برنامه بنويسيد            

س تمـام كنتـرل     سـپ .  ايجاد كرده و تمام خاصيت ها و متدهاي مشترك بين كنترل ها را در اين كالس قرار دهيـد                   Windowنام  

در اين حالـت  . ، از اين كالس به ارث ببريدTextBox و يا كنترل     Buttonهايي كه مي خواهيد ايجاد كنيد را، مانند كنترل          

 نمونه سازي كند و از آن شيئ در برنامه استفاده كند، چون ايـن  Windowمسلماً نمي خواهيد بعدها كسي بتواند شيئ را از كالس          

 نشان دهنده هيچ كنترل خاصي نيست، بلكه فقط به عنوان يـك كـالس پايـه بـراي تمـام                     Windowالس  ك. امر بي معني است   

كـالس هـاي   .  مـشخص مـي كنيـد   abstractبنـابراين ايـن كـالس را بـه عنـوان يـك كـالس              . كنترل ها به كار مي رود     

abstract                  سازي كـرد و حتمـاً بايـد بـه عنـوان             به بيان ساده تر كالس هايي هستند كه نمي توان هيچ شيئ را از آنها نمونه

  . كالس هاي پايه براي ديگر كالسها مورد استفاده قرار گيرند

 مــشتق مــي شــوند داراي متــدي بــه نــام Windowحــال تــصور كنيــد كــه مــي خواهيــد تمــام كنتــرل هــايي كــه از كــالس  

DrawWindow         ـ       .  باشند كه آن كنترل را در صفحه رسم كند  در كـالس    DrawWindowام  براي اين كار بايد متدي به ن

Window  اما نحوه رسم هر كنترل به نوع آن بستگي دارد و هيچ نقطه ي اشتراكي در اين مورد بين كنترل ها وجـود                       .  ايجاد كنيد

همچنين مي خواهيد . به عبارت ديگر اين متد نمي تواند شامل هيچ كدي باشد      . ندارد كه بخواهيد آن را در بدنه ي اين متد قرار دهيد           

 كند تا به اين وسـيله  override ايجاد مي شود، حتماً اين متد را در خود Windowر كنترلي كه با مشتق شدن از كالس        ه

بـه ايـن   .  مشخص كنيدabstractبراي اين كار مي توانيد آن متد را از نوع . نحوه ي رسم آن كنترل در صفحه مشخص شود   

 آن  abstractس پايه استفاده كند موظف است كه تمام اعـضاي            به عنوان كال   Windowترتيب هر كالسي كه از كالس       

 فقـط مـي توانـد در كالسـهاي         abstractالبته دقت داشته باشـيد كـه يـك عـضو            .  كند overrideكالس را در خود     

abstractبه عبارت ديگر نمي توانيد در يك كالس عادي، يك عضو .  ايجاد شودabstractايجاد كنيد  .  

  .د بعد سعي مي كنيم مثالي كه در باال عنوان شد را به گونه اي ساده پياده سازي كنيمدر بخش امتحان كني

  

  Abstractكالسهاي : امتحان كنيد

  

 در نوار منوي ويژوال استوديو، يك پـروژه تحـت   …File � New � Projectبا استفاده از گزينه ي  )1

  . ايجاد كنيدAbstract Demo به نام #Cكنسول جديد با ويژوال 

 . به برنامه اضافه كنيدWindow يك كالس جديد به نام Solution Explorerا استفاده از پنجره ي ب )2

 : را به صورت زير تغيير دهيدWindowتعريف كالس  )3
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namespace  Abstract_Demo 
{ 
 abstract  public class  Window 
 { 

  

 كـه در ايـن كـالس بـه صـورت            دقـت كنيـد متـدي     .  اضـافه كنيـد    Windowكد مشخص شده در زير را به كـالس           )4

abstractتعريف شده است نبايد حاوي كد باشد . 

  
abstract  public  class  Window 
{ 
 public  int  Left; 
 public  int  Top; 
 
 // Constructor method to set  
 // the initial value of fields 
 public  Window() 
 { 
  this .Top = 0; 
  this .Left = 0; 
 } 
 
 // simulates drawing the window 
 // notice: no implementation 
 abstract  public  void  DrawWindow(); 
} 

  

 بـه  ListBox، كالس جديدي به نام Window و بعد از كالس  Abstract_Demoدر داخل فضاي نام      )5

ـ Windowاين كالس از كالس . صورت زير تعريف كنيد   ك ليـست بـاكس را در    مشتق مي شود و به صورت فرضي ي

 در ويژوال استوديو نگـران نباشـيد، زيـرا     ListBoxدر مورد تداخل نام اين كالس با كالس         . صفحه نمايش مي دهد   

 است ولـي كـالس      Abstract_Demo كه در اين قسمت تعريف مي كنيد در فضاي نام            ListBoxكالس  

ListBox ويژوال استوديو در فضاي نام System.Windows.Formsت اس. 

  
// ListBox derives from Window 
public  class  ListBox  : Window 
{ 
 private  string  listBoxContents; // new member variable 
 
 // constructor adds a parameter 
 public  ListBox( int  top, int  left, string  contents) 
 { 
  Top = top; 
  Left = left; 
  listBoxContents = contents; 
 } 
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 // an overridden version implementing the 
 // abstract method 
 public  override  void  DrawWindow() 
 { 
  Console .WriteLine( "Writing string to the" +  
    " listbox: " +  listBoxContents); 
 } 
} 

  

بـراي  .  ايجاد كنـيم   Window، با استفاده از كالس      Buttonحال مي خواهيم كنترل ديگري نيز مانند يك كنترل           )6

 به صورت زيـر ايجـاد       Abstract_Demo در فضاي نام     ListBoxاين كار كالس ديگري را بعد از كالس         

 :كنيد

  
// Button control that derives from Window class 
public  class  Button  : Window 
{ 
 // The new class's constructor 
 public  Button( int  top, int  left) 
 { 
  Top = top; 
  Left = left; 
 } 
 
 // implement the abstract method 
 public  override  void  DrawWindow() 
 { 
  Console .WriteLine( "Drawing a button at " + Top  
      + ", " + Left);  
 } 
} 

  

ويرايـشگر كـد بـراي     . يان رسيد و حاال بايد نحوه عملكرد آنها را بررسي كنـيم           ايجاد كالسهاي مورد نياز براي برنامه به پا        )7

 . وارد كنيدMain را باز كرده و كد زير را در متد Program.csفايل 

  
static  void  Main( string [] args) 
{ 
 // Create two list boxes and one button 
 ListBox  lstBox1 = new ListBox (1, 2, "First List Box" ); 
 ListBox  lstBox2 = new ListBox (3, 4, "Second List Box" ); 
 Button  newButton = new Button (5, 6); 
 
 // Draw all objects on the form 
 lstBox1.DrawWindow(); 
 lstBox2.DrawWindow(); 
 newButton.DrawWindow(); 
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 Console .ReadLine(); 
} 

  

 . را مشاهده خواهيد كرد7-10، نتيجه اي مشابه شكل حال برنامه را اجرا كنيد )8

  

  

  
  7-10شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

همانطور كه گفتم اين كالس بايد به گونه اي باشد كه تمام            .  شروع مي كنيم   Windowبرنامه را با تعريف يك كالس پايه به نام          

همچنين براي اينكه نتوان شيئ را از ايـن كـالس ايجـاد    . دخاصيت ها و متد هايي را كه بين تمام كنترل ها مشترك است شامل شو    

بـراي ايـن كـار كـافي اسـت هنگـام تعريـف كـالس، كلمـه ي كليـدي                    .  تعريف مي كنـيم    abstractكرد، آن را به صورت      

abstractرا به ابتداي آن اضافه كنيم .  

  
 abstract  public  class  Window 

  

و )  فاصله ي كنتـرل از بـاالي فـرم    (Topاني معيني هستند كه به وسيله دو خاصيت تمام كنترل ها در يك فرم داراي موقعيت مك    

Left)       پس همه ي آنها بايد شامل دو فيلد به نامهـاي  . مشخص مي شوند) فاصله ي كنترل از سمت چپ فرمTop و Left 

  .  قرار مي دهيمWindowبه همين دليل اين دو فيلد را در كالس . باشند

  
 public  int  Left; 
 public  int  Top; 

  

 داشته باشـند تـا    DrawWindowهمچنين مي خواهيم تمام كنترل هايي كه از اين كالس مشتق مي شوند، حتماً متدي به نام                  

اما همانطور كه گفتم اين متد براي هر كنترل متفـاوت اسـت و نمـي تـوانيم پيـاده سـازي آن را در كـالس          . آنها را در فرم رسم كند     

Window  يم، بنابراين آن را در كالس پايه به صورت           قرار دهabstract               معرفي مي كنيم تـا تمـام كـالس هـايي كـه از 

به اين صورت مي توانيم تضمين كنيم كه تمام كنترل هايي  .  مشتق مي شوند چنين متدي را در خود ايجاد كنند Windowكالس  

.  هستند كه آنها را در صـفحه رسـم مـي كنـد          DrawWindow مشتق مي شوند داراي متدي به نام         Windowكه از كالس    

بـه عبـارت   .  معرفي شود، آن متد نبايد شامل هيچ دستوري باشـد abstractدقت كنيد كه اگر متدي در يك كالس به عنوان    

  .ديگر آن متد نبايد داراي پياده سازي باشد
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 // Simulates drawing the window 
 // Notice: NO implementation 
 abstract  public  void  DrawWindow(); 

  

  .  را مشخص كندLeft و Topدر انتها نيز يك متد سازنده براي اين كالس ايجاد مي كنيم تا مقدار اوليه فيلد هاي 

  
 // Constructor method to set  
 // the initial value of fields 
 public  Window() 
 { 
  this .Top = 0; 
  this .Left = 0; 
 } 

  

 شـروع مـي   ListBoxابتدا از كنترلي همانند . ، كنترلهاي مورد نظرمان را ايجاد كنيمWindowل بايد با استفاده از كالس      حا

 را به عنوان كالس پايـه ي آن مـشخص مـي     Window ايجاد كرده و كالس      ListBoxبراي اين كار كالسي به نام       . كنيم

 اسـت،   Abstract_Demo.ListBox اين كالس به صـورت       همانطور كه در بخش فضاي نام گفتم، نام كامل        . كنيم

 System.Windows.Forms.ListBox مربوط به ويژوال استوديو كه به نام         ListBoxبنابراين با كالس    

  . است اشتباه نخواهد شد

ت  از نوع رشته اي ايجاد مي كنيم تا عالوه بر موقعيـت هـر ليـس   listBoxContentsدر اين كالس فيلد جديدي به نام    

  .باكس، محتويات آن را نيز بتوانيم نگهداري كنيم و در مواقع مورد نياز نمايش دهيم

  
// ListBox derives from Window 
public  class  ListBox  : Window 
{ 
 private  string  listBoxContents; // new member variable 

  

همانطور كه مـشاهده مـي كنيـد ايـن متـد      . دار فيلد ها را تنظيم كند    همچنين يك متد سازنده نيز در اين كالس قرار مي دهيم تا مق            

، )Topمقـدار فيلـد     (پارامتر اول براي تعيين فاصله ي كنتـرل از سـمت چـپ              : سازنده همانند متدهاي معمولي سه پارامتر مي گيرد       

راي تعيين متني كه بايد در ليست بـاكس  و پارامتر سوم ب ) Leftمقدار فيلد   (پارامتر دوم براي تعيين فاصله ي كنترل از باالي فرم           

به اين ترتيب مي توانيم در همان ابتداي ايجاد شيئ از كـاربر بخـواهيم               ). listBoxContentsمقدار خاصيت   (قرار گيرد   

  . كه مقدار اين موارد را تعيين كند

  
 // constructor adds a parameter 
 public  ListBox( int  top, int  left, string  contents) 
 { 
  Top = top; 
  Left = left; 
  listBoxContents = contents; 
 } 
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 بايـد   new اگر متد سازنده ي يك كالس پارامتر داشته باشد، هنگام نمونه سازي يك شيئ از آن كالس با استفاده از دستور                       :نكته

.  توجه كنيـد  Main در متد    ListBoxي كالس   براي مثال به نحوه نمونه سازي اشيا      . مقدار آن پارامتر ها را به كالس فرستاد       

  .، در مقابل اسم كالس مقدارهاي الزم براي ايجاد كالس نيز به ان فرستاده شده اندnewبعد از دستور 

  
 ListBox  lstBox1 = new ListBox (1, 2, "First List Box" ); 

  

، ويژوال استوديو مشخص مي كند كه براي نمونه سازي  در اين قسمت وارد كرديدnewالبته هنگامي كه نام كالس را بعد از دستور     

  )8-10شكل (يك شيئ از اين كالس، چه پارامترهايي را بايد مشخص كنيد 

  

  
  8-10شكل 

  

زيـرا هنـوز متـد    .  كامل نشده است و اگر در اين مرحله آن را كامپايل كنيم با خطا مواجـه خـواهيم شـد          ListBoxهنوز كالس   

DrawWindowــال ــن ك ــالس  overrideس  را در اي ــم و در ك ــرده اي ــورت   Window نك ــه ص ــد ب ــن مت ــم اي  ه

abstract            مشخص شده است، پس بايد در كالس مشتق شـده override  بنـابراين هماننـد     .  شـودoverride 

 از كـالس پايـه را در ايـن كـالس     DrawWindowكردن متدهاي عـادي كـه در قـسمتهاي قبـل مـشاهده كـرده ايـد، متـد                   

overrideمي كنيم  .  

  
 // an overridden version implementing the 
 // abstract method 
 public  override  void  DrawWindow() 
 { 
  Console .WriteLine( "Writing string to the" +  
    " listbox: "  + listBoxContents); 
 } 

  

 كـردن متـدهاي   overrideه فقط مي خـواهيم نحـوه   البته در اين قسمت درگير نحوه ي پياده سازي اين متد نمي شويم، بلك 

abstract       بنابراين در اين متد، فقط در خروجي چاپ مي كنيم كه يك ليـست بـاكس        .  در كالس مشتق شده را توضيح دهيم

  .با مشخصات معين شده رسم شد

يجاد اين كنتـرل نيـز هماننـد        براي ا .  است مي رويم   Buttonحال كه كنترل اول را ايجاد كرديم، به سراغ كنترل بعدي كه يك              

 را به عنوان كالس پايه ي آن مـشخص         Window ايجاد كرده و كالس      Button، يك كالس به نام      ListBoxكنترل  

  . مي كنيم

  
// Button control that derives from Window class 
public  class  Button  : Window 
{ 
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البته دقت كنيـد در ايـن كـالس نيـز           . ست و هيچ ابهامي در آن وجود ندارد        ا ListBoxبقيه موارد اين كالس نيز مشابه كالس        

 نكنيم، با خطاي زمـان كامپايـل مواجـه خـواهيم     override را DrawWindow، اگر متد    ListBoxهمانند كالس   

  . شد

  
 // The new class's constructor 
 public  Button( int  top, int  left) 
 { 
  Top = top; 
  Left = left; 
 } 
 
 // implement the abstract method 
 public  override  void  DrawWindow() 
 { 
  Console .WriteLine( "Drawing a button at " + Top  
      + ", " + Left);  
 } 

  

 ListBox شيئ از نـوع    براي اين كار، ابتدا دو    . حال كه كنترلهاي مورد نظرمان را ايجاد كرديم، بايد آنها را در برنامه تست كنيم              

 در آنها، اين كنترل ها را در صفحه DrawWindowسپس با فراخواني متد     .  ايجاد مي كنيم   Buttonو يك شيئ نيز از نوع       

 در اين اشيا، آنها در صـفحه      DrawWindow نيز مشاهده كرديد با فراخواني متد        7-10همانطور كه در شكل     . نمايش مي دهيم  

  . رسم مي شوند

  
 // Create two list boxes and one button 
 ListBox  lstBox1 = new ListBox (1, 2, "First List Box" ); 
 ListBox  lstBox2 = new ListBox (3, 4, "Second List Box" ); 
 Button  newButton = new Button (5, 6); 
 
 // Draw all objects on the form 
 lstBox1.DrawWindow(); 
 lstBox2.DrawWindow(); 
 newButton.DrawWindow(); 

  

براي مثال تصور كنيد مي خواهيد      .  ديگر مشتق كرد   abstract، مي توان يك كالس      abstract از يك كالس     :نكته

بلكـه كـالس هـايي ماننـد     .  ايجاد كنيد، امـا اجـازه ندهيـد كـسي از ايـن كـالس شـيئ را ايجـاد كنـد                     Buttonكالسي به نام    

Command  ،RadioButton   اين كـالس    بنابر.  را از اين كالس مشتق كنيد      … وButton         خـود بايـد يـك كـالس 

abstract      باشد كه از كالس abstract     ديگري به نام window      در ايـن حالـت   ). 9-10شـكل  ( مشتق مي شـود

 كنيد و مي توانيد از پيـاده سـازي   override كالس پايه را در كالس مشتق شده     abstractنيازي نيست كه متدهاي     

  .نظر كنيد صرفButton در كالس DrawWindowمتد 
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  9-10شكل 

  

  :sealedكالسهاي 

  

 آشنا شديد و مشاهده كرديد كه چگونه مي توان كالس هايي داشت كه فقط به عنوان           abstractدر قسمت قبل با كالسهاي      

  .كالس پايه استفاده شوند و نتوان شيئ اي از آنها نمونه سازي كرد

 كـالس  sealedبه عبـارت ديگـر كالسـهاي    .  دارندabstract دقيقاً مفهومي عكس كالسهاي    sealedكالسهاي  

هايي هستند كه نمي توان آنها را به عنوان كالس پايه مورد استفاده قرار داد و از آنها كالس جديدي را مشتق كرد، بلكه  فقـط مـي                        

 قبـل از  sealed بايد از كلمه ي كليـدي  sealedبراي تعريف يك كالس . توان از آنها براي نمونه سازي اشيا استفاده كرد     

  . تعريف كالس همانند كد زير استفاده كنيد

  
 public  sealed  class  SealedClass 
 { 
  // Implementation here ... 
 } 

  

Interfaceها:  

  

هـر كالسـي كـه يـك      .  يـك قـرارداد در نـوع رفتـار يـك كـالس اسـت               interfaceبه بيان ساده مـي تـوانم بگـويم كـه            

interface ،كــه در آن ... در حقيقــت تــضمين مــي كنــد پيــاده ســازي تمــام متــد هــا، خاصــيت هــا و    را بــه كــار ببــرد

interfaceوجود دارد را در خود ايجاد كند  .  

در نوشتن چنين برنامه اي مسلماً بايد از كالسـهاي  . فرض كنيد در حال نوشتن برنامه اي براي كنترل امور داخلي يك شركت هستيد       

، كالسـي بـراي كنتـرل امـور         Financialل يك كالس براي كنترل امور مالي شركت به نـام            زيادي استفاده كنيد، براي مثا    

حـال ممكـن اسـت    ...  و Print، كالسي براي كنترل امور چـاپ در برنامـه بـه نـام     Employeesكارمندان شركت به نام    

خوب، واضح اسـت  . د را در ديسك ذخيره كندبخواهيد متدي در برنامه ايجاد كنيد تا اطالعات مهمي كه در بعضي از كالسها قرار دارن  

 و يـا    Financial اطالعاتي براي ذخيره شدن در ديسك ندارد، اما كالسي مانند كـالس              Printكه كالسي مثل كالس     

 داراي اطالعات مهمي هستند كه بايد ذخيره شوند تا در صـورت از دسـت رفـتن آنهـا در برنامـه، بتـوان                       Employeesكالس  

  سوالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه اين متد را بايد چگونه نوشت تا بتواند اين كار را انجام دهد؟. ابي كرداطالعات را بازي
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يك روش اين است كه در خارج از تعريف كالسها، بازاي هر كالسي كه مي خواهيم اطالعاتش در ديسك ذخيره شود يك نـسخه از           

 دريافـت كنـد سـپس    Financial ايجـاد كنـيم كـه پـارامتري از نـوع      Saveنام براي مثال يك متد با . متد را ايجاد كنيم  

 را سربار گـذاري كـرده تـا    Saveهمچنين متد . 1اطالعات مهم شيئ اي كه به اين متد فرستاده مي شود را در ديسك ذخيره كنيم   

م تـا اطالعـات مهـم اشـياي      دريافت كند و پياده سازي آن را نيـز بـه گونـه اي تغييـر دهـي                  Employeesپارامتري از كالس    

Employees                          را ذخيره كند و به همين ترتيب اين كار را براي تمام كالس هايي كه مي خـواهيم اطالعـات شـان در ديـسك 

  . ذخيره شود تكرار كنيم

 مخصوص به  كه هر كدام داراي پياده سازي Saveاما اين كار منطقي به نظر نمي رسد، زيرا به اين ترتيب تعداد زيادي متد به نام                  

  . خود هستند در برنامه ايجاد خواهد شد كه ممكن است نگهداري و فهم برنامه را مشكل كند

 ايجاد كنيم تا اطالعات مهم مربوط بـه آن          RetrieveDataيك روش بهتر اين است كه در داخل هر كالس متدي به نام              

 را در خارج از همه ي كالسها، بـه گونـه اي بنويـسيم تـا                 Saveكالس را كه بايد ذخيره شوند در قالب رشته برگرداند، سپس متد             

 باشد را دريافت كند و اطالعات برگشتي از اين متد را در ديـسك ذخيـره   RetrieveDataبتواند هر شيئ اي كه داراي متد      

ـ        RetrieveDataسپس هنگام استفاده كافي است تك تك اشيايي كه داراي متد            . كند ه متـد    هستند را به عنوان پـارامتر ب

Save        اما سوال اينجاست كه چگونه مي توانيم به متد  .  فرستاده تا اطالعات شان در ديسك ذخيره شودSave فقط " بگوييم كه

  ؟". هستندRetrieveDataاشيايي را به عنوان پارامتر دريافت كن كه داراي متد 

نياز داشت، اشيايي كه از كالسـهاي       ) Carمانند  (يه  در فصل نهم مشاهده كرديد كه اگر يك متد، به پارامتري از نوع يك كالس پا               

مي توانستند بـه    ) SportsCarهمانند اشياي نمونه سازي شده از كالس        (مشتق شده از آن كالس نمونه سازي مي شدند نيز           

ق شده تمام متد اين مورد به اين علت امكان پذير بود كه كالس پايه تضمين مي كرد كالس مشت. عنوان پارامتر به آن فرستاده شوند

 نمي توانيم از اين روش استفاده كنيم، زيرا در ايـن            Saveاما مشخص است كه در متد       . ها و خاصيت هاي مورد نياز را داشته باشد        

برنامه كالسهاي مختلفي وجود دارند كه وظايف گوناگوني را انجام مي دهند و نمي توان يك كالس پايه براي همـه آنهـا مـشخص                      

 ممكـن اسـت از كالسـي بـه نـام      Financialبـراي مثـال كـالس     .  را در آن كالس پايـه قـرار دهـيم          Saveكرد تا متد    

FinanBase      مشتق شود، اما كالس Employees      ممكن است از كالس EmpBase        مشتق شود و يا حتي اصالً از 

  . هيچ كالسي مشتق نشود

نطور كـه گفـتم هنگـامي كـه يـك كـالس از يـك        همـا . هـا اسـت  Interfaceدر اين گونه مـوارد بهتـرين راه، اسـتفاده از       

interface             كـه در آن  ...  استفاده مي كند، در حقيقت تضمين مي كند كه تمام متد هـا، خاصـيت هـا وinterface 

و هر متد  و يا خاصيت ديگـري كـه    (RetrieveDataبنابراين مي توانيد متد    . تعريف شده است را در خود پياده سازي كند        

 قـرار دهيـد،   IStorable2 بـه نـام      Interfaceرا در يـك     ) ذخيره سازي در ديسك مورد نياز باشد      ممكن است براي    

  .  استفاده كندInterfaceسپس هر كالسي كه بخواهد قابليت ذخيره شدن در ديسك را داشته باشد بايد از اين 

 صورتي ساده انجام دهيم تا با نحـوه اسـتفاده از           در بخش امتحان كنيد زير سعي مي كنيم برنامه اي كه در باال توضيح داده شد را به                 

Interface     البته برنامه اي كه در زير ايجاد مي كنيم كامالً خالصه شده است، بـراي مثـال در         . ها در برنامه بيشتر آشنا شويد

نيـز   Employeesدر كالس   .  فقط از دو فيلد براي نگهداري درآمدها و هزينه ها استفاده مي كنيم             Financialكالس  

اما مسلماً در يك برنامـه واقعـي ايـن كالسـها     . فرض مي كنيم كه فقط به ذخيره كردن اطالعات مختصري از يك كارمند نياز داريم     

  .بسيار بزرگتر هستند و جزئيات بيشتري را شامل مي شوند

  

  ها در برنامهInterfaceاستفاده از : امتحان كنيد

  

                     
  . تعريف شده باشند تا بتوانيم به آنها دسترسي پيدا كنيمpublicبا فرض اين كه تمام خاصيت ها و فيلدهايي كه بايد در ديسك ذخيره شوند به صورت  1
  . حتي قابل تشخيص باشند بزرگ شروع مي شود تا به راI ها با يك حرف Interfaceمعموال نام  2
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 در نوار منوي ويـژوال اسـتوديو، پـروژه جديـدي     …File � New � Projectبا استفاده از گزينه ي  )1

  . قرار دهيدInterface Demoايجاد كرده و نام آن را برابر با 

، روي نام پروژه كليك راست كرده و از منوي باز شده گزينـه  Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )2

 Add New Item – Interface را انتخـاب كنيـد تـا پنجـره ي     …Add � Classي 

Demo  سپس در كادر .  باز شودName نام Financial.cs    را براي كالس انتخـاب كـرده و روي دكمـه ي 

OK كليك كنيد تا كالس Financialايجاد شود . 

 از كلمـه ي كليـدي   Interfaceبراي ايجاد يـك  .  مورد نياز در برنامه را ايجاد كنيم   Interfaceابتدا بايد    )3

interface  كد زير را در داخل فضاي نام . ند استفاده مي كنInterface_Demo قبل از تعريف كالس ،

Financialقرار دهيد  

  
namespace  Interface_Demo 
{ 
 // Define functions and properties needed for  
 // an object to be storable 
 public  interface  IStorable 
 { 
  // A method for retrieving important data 
  string  RetrieveData(); 
 
  // A property to set the path for saving data 
  string  SavePath 
  { 
   get ; 
   set ; 
  } 
 } 
 
 class  Financial 
 { 

  

براي اين كار كد مشخص شده در زيـر را بـه        .  را تعريف كنيم   Financialحال بايد فيلد هاي مورد نياز در كالس          )4

 : اضافه كنيدFinancialس داخل كال

  
 class  Financial 
 { 
  // Define some fields in class to store data 
  public  string  _savePath =      
      @"C:\FinancialBackup.dat" ; 
  public  long  Expenditures; 
  public  long  Earnings; 
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 مي توانيم يك متـد سـازنده بـه كـالس            Earnings و   Expenditureهاي   براي تنظيم مقادير اوليه فيلد     )5

 اختصاص دهيم، مقدار آنها را به صـورت  داما بهتر است به جاي اينكه مقدارهاي پيش فرضي را به اين دو فيل    . اضافه كنيم 

 :بنابراين متد سازنده اي همانند زير در برنامه ايجاد كنيد. پارامترهاي متد سازنده از كاربر دريافت كنيم

  
 // Class Constructor that takes two arguments 
 public  Financial( long  expend, long  earn) 
 { 
  this .Expenditures = expend; 
  this .Earnings = earn; 
 } 

  

براي ايـن كـار    .  استفاده مي كند   IStorable از اينترفيس    Financialحال بايد مشخص كنيم كه كالس        )6

 را به Financialبنابراين تعريف كالس . ن يك كالس پايه براي يك كالس عمل كنيمبايد همانند مشخص كرد

 :صورت زير تغيير دهيد

  
    class  Financial  : IStorable 
    { 

  

هايي كه در    ها و خاصيت    استفاده مي كند، بايد متد     IStorable سحال كه مشخص كرديم اين كالس از اينترفي        )7

 يـك متـد و يـك    IStorableدر اينترفيس . ت را در كالس ايجاد كنيم مشخص شده اسInterfaceاين  

. براي اين كار كد زير را به برنامه اضـافه كنيـد  .  شروع مي كنيمRetrieveDataابتدا از متد . خاصيت وجود دارد 

 . مشخص شده استInterfaceبايد مشابه تعريفي باشد كه در داخل دقيقاً دقت كنيد كه تعريف اين متد 

  
 // Implementation of RetrieveData method  
 // in IStorable interface 
 public  string  RetrieveData() 
 { 
  string  result; 
  result = "Expenditure = "  +  this .Expenditures; 
  result += " Earnings = "  + this .Earnings; 
  return  result; 
 } 

  

 تعيين شده است را نيـز در داخـل كـالس ايجـاد            Interface، بايد خاصيتي كه در      بعد از ايجاد متد مشخص شده      )8

 :براي اين كار كد زير را نيز به كالس اضافه كنيد. كنيم

  
 // Implementation of SavePath property  
 // in IStorable interface 
 public  string  SavePath 
 { 
  get 
  { 
   return  _savePath; 
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  } 
  set 
  { 
   _savePath = value ; 
  } 
 } 

  

براي اين كار با استفاده  از  پنجـره          .  را آغاز مي كنيم    Employees، كالس   Financialبعد از اتمام كالس      )9

 � Add، روي نام پروژه كليك راست كنيد و از منوي باز شده گزينـه ي  Solution Explorerي 

Class…  پنجـره ي  سـپس بـا اسـتفاده از   .  را انتخـاب كنيـد Add New Item     كـالس جديـدي بـه نـام ،

Employeesبه برنامه اضافه كنيد  .  

 ها مد نظر ماست، سعي مي كنيم كالسهاي برنامه را تا حد ممكن Interfaceبه علت اينكه فقط نحوه استفاده از        )10

مند،  يك متد سازنده براي به همين دليل براي اين كالس فقط دو فيلد براي نگهداري اطالعات يك كار          .ساده ايجاد كنيم  

تنظيم مقدار اوليه اين دو فيلد و يك فيلد نيز براي نگهداري آدرس فايلي كه بايد براي ذخيره اطالعات استفاده شود ايجاد                

 : اضافه كنيدEmployeesبراي اين كار كد زير را به كالس . مي كنيم

  
 public  string  _savePath = @"C:\EmployeesBackup.dat" ; 
 public  long  EmployeeID; 
 public  string  EmployeeName; 
 
 public  Employees( int  ID, string  Name) 
 { 
  this .EmployeeID = ID; 
  this .EmployeeName = Name; 
 } 

  

پـس اينتـرفيس   . ، اين كالس نيز نياز دارد كه اطالعات خود را در ديسك ذخيـره كنـد              Financialهمانند كالس    )11

IStorableبراي اين كار تعريف كالس را به صورت زير تغيير دهيد.  را براي اين كالس نيز بايد به كار ببريم: 

  
namespace  Interface_Demo 
{ 
    class  Employees  : IStorable   
    { 

  

مـايش داده   ن10-10اگر براي چند لحظه، اشاره گر ماوس را بر روي نام اينترفيس قرار دهيد، كادر كوچكي همانند شـكل            )12

به وسيله اين كادر مي توانيد از ويژوال استوديو بخواهيد كه تعريف تمام متد ها و خاصيت هاي اين اينتـرفيس              . خواهد شد 

به اين ترتيب فقط كافي است كه پياده سازي مورد نظرتان را در متد هـا و خاصـيت هـاي    . را به برنامه ي شما اضافه كند  

 نيــز نمــايش داده شــده اســت، روي گزينــه ي 10-10 در كــادري كــه در شــكل بــراي ايــن كــار. مربــوط قــرار دهيــد

Implement interface 'IStorable'كليك كنيد  . 

  



 ٤٠٦

  
  10-10شكل 

  

 به كالس IStorableها و خاصيت هاي موجود در اينترفيس  مشاهده مي كنيد كه با انتخاب اين گزينه، تمام متد    )13

 :اصيت ها كدي مشابه زير قرار داردها و خ در تمام اين متد. اضافه مي شوند

  
 throw  new Exception (  
  "The method or operation is not implemented." ); 

  

 : را به صورت زير تغيير دهيدRetrieveDataكد موجود در متد  )14

  
public  string  RetrieveData() 
{ 
 // Define a variable to store results 
 string  result; 
 
 // Produce the result  
 result = "Employee ID: "  + this .EmployeeID; 
 result += " Employee Name: "  + this .EmployeeName; 
 
 return  result; 
} 

  

 : را نيز به صورت زير تغيير دهيدSavePath خاصيت set و getكد درون بخشهاي  )15

  
 public  string  SavePath 
 { 
  get 
  { 
   return  _savePath; 
  } 
  set 
  { 
   _savePath = value ; 
  } 
 } 

  

بـا اسـتفاده از   . تا اينجا كالس هاي مورد نياز در برنامه را ايجاد كرده ايم، حال بايد كدي براي تست كردن برنامه بنويسيم       )16

 Main را باز كـرده و كـد زيـر را بـه متـد      Program.cs فايل Solution Explorerپنجره ي 
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مي توانيد از ايـن  .  تعريف نشده استSave هنگام اضافه كردن كد با پيغام خطايي مواجه مي شويد كه متد .اضافه كنيد 

 .پيغام صرفنظر كنيد، زيرا اين متد را در مرحله بعد ايجاد خواهيم كرد

  
static  void  Main( string [] args) 
{ 
 // Instantiating the needed variables 
 Financial  finan = new Financial (264399, 368547); 
 Employees  emp = new Employees (1, "John Smith" ); 
 
 // Writing information about created objects 
 Console .WriteLine( "A Financial object created!" ); 
 Console .WriteLine( "Expenditure: "  +     
     finan.Expenditures); 
 Console .WriteLine( "Earning: "  + finan.Earnings); 
 
 Console .WriteLine( "An Employees object created!" ); 
 Console .WriteLine( "Employee ID: "  + emp.EmployeeID); 
 Console .WriteLine( "Employee Name: "  +     
      emp.EmployeeName); 
 Console .WriteLine( "Press any key to save data" +  
      " on disk." ); 
 
 Console .Read(); 
 
 Save(finan); 
 Console .WriteLine( "Financial information saved at: "  + 
      finan.SavePath); 
 Save(emp); 
 Console .WriteLine( "Employees information saved at: "  + 
      emp.SavePath); 
 Console .Read(); 
} 

  

 نياز داريم، پس بـا اسـتفاده از         System.IO در فضاي نام     File به استفاده از كالس      Saveتن متد   براي نوش  )17

  :راهنماي زير اين فضاي نام را به برنامه اضافه كنيد

  
using  System.IO; 

  

 :متد زير را به برنامه اضافه كنيد تا قسمت تست برنامه نيز تكميل شود )18

  
static  void  Save( IStorable  obj) 
{ 
 / / Define a variable to store important data 
 string  data; 
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 // Retrieving important data to save on disk 
 data = obj.RetrieveData(); 
 // Saving retrieved data on disk 
 File .WriteAllText(obj.SavePath, data); 
} 

  

 مشاهده خواهيد كرد كه اطالعات اشياي سـاخته شـده را نمـايش          11-10 پنجره اي مشابه شكل   . حال برنامه را اجرا كنيد     )19

 .مي دهد

  

  

  
  11-10شكل 

 
برنامـه نيـز    . به اين ترتيب اطالعات كالسها در فايلهاي مشخص شده ذخيـره مـي شـوند              . كليدي را در برنامه فشار دهيد      )20

 . اعالم مي كند12-10ذخيره شدن اين اطالعات را همانند شكل 

  

  
  12-10شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در اين برنامه ابتدا يك اينترفيس ايجاد مي كنيم، به بيان ديگـر قـراردادي   .  يك قرار داد استinterfaceهمانطور كه گفتم،   

در اين قـرارداد نيـز ذكـر    . ايجاد مي كنيم تا هر كالسي كه بخواهد اطالعاتش را در ديسك ذخيره كند بايد از آن قرار داد پيروي كند                

 داشته باشد كه ايـن  RetrieveData كنيم هر كالسي كه بخواهد اطالعاتش را در ديسك ذخيره كند بايد تابعي به نام                 مي

نوشـتني بـه نـام      -همچنين كالس مذكور بايـد داراي خاصـيتي از نـوع خوانـدني            . تابع اطالعات مهم كالس را از نوع رشته برگرداند        

SavePathرگرداند باشد كه مسير ذخيره اطالعات را ب.  
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 // Define functions and properties needed for  
 // an object to be storable 
 public  interface  IStorable 
 { 
  // A method for retrieving important data 
  string  RetrieveData(); 
 
  // A property to set the path for saving data 
  string  SavePath 
  { 
   get ; 
   set ; 
  } 
 } 

  

، نبايد هيچ گونـه پيـاده سـازي اي بـراي متـد هـا و يـا               Abstractدر طراحي يك اينترفيس دقت كنيد كه همانند كالسهاي          

همچنين نبايد هـيچ  . بلكه فقط كافي است نام، نوع داده برگشتي و همچنين پارامترهاي آنها را مشخص كنيد      . خاصيت ها تعيين كنيد   

 براي يك اينترفيس مشخص كنيد، بلكه سطح دسترسـي تمـام متـد هـا و     private و يا public از قبيل سطح دسترسي 

براي مثـال در اينترفيـسي  كـه در برنامـه ي قبلـي ايجـاد       .  مي باشد  interfaceخاصيتهاي آن برابر با سطح دسترسي خود        

 تعيين نشده است، اما سطح دسترسي اينترفيس برابـر          كرديم مشاهده مي كنيد كه هيچ سطح دسترسي اي براي متد ها و خاصيت ها              

  .  خواهد بودpublicبنابراين سطح دسترسي كليه اعضا برابر با .  مشخص شده استpublicبا 

 استفاده كنـد بـر طبـق ايـن قـرارداد موظـف خواهـد بـود كـه متـدي بـه نـام                         IStorableحال هر كالسي كه از اينترفيس       

RetrieveData    از نوع public اشته  باشد كه هيچ پارامتري دريافـت نكنـد و همچنـين يـك                 دstring    را بـه 

 داشـته  public از نـوع  SavePathنوشتني به نام -همچنين اين كالس بايد يك خاصيت خواندني     . عنوان نتيجه برگرداند  

  .باشد كه يك رشته را برگرداند

ينكه در اين برنامه فقط بتوانيم بر نحوه كار اينترفيس          همانطور كه گفتم براي ا    .  كامالً واضح است   Financialتعريف كالس   

. اين كالس شامل دو فيلد براي نگهداري هزينـه هـا و مخـارج اسـت    . ها تمركز كنيم، كالسها را تا حد ممكن ساده تعريف مي كنيم      

  .ر آن نگهداري كنيمهمچنين به فيلد ديگري نيز در اين كالس نياز داريم تا مكان ذخيره شدن اطالعات كالس در ديسك را د

  
    // Define some fields in class to store data 
    public  string  _savePath = @"C:\FinancialBackup.dat" ; 
    public  long  Expenditures; 
    public  long  Earnings; 

  

  . شيئ را برابر با مقادير مورد نظر كاربر قرار دهدهمچنين يك متد سازنده براي اين كالس ايجاد مي كنيم تا مقدار اوليه فيلد هاي 

  
    // Class Constructor that takes two arguments 
    public  Financial( long  expend, long  earn) 
    { 
        this .Expenditures = expend; 
        this .Earnings = earn; 
    } 
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 در :قراردادهاي يك اينترفيس خاص پيروي مي كند بايد نام اينتـرفيس را بعـد از كـاراكتر    براي اينكه مشخص كنيم يك كالس از  

البته دقت كنيد كه در وراثت هر كالس فقـط          . مقابل نام كالس ذكر كنيم، دقيقاً مشابه مشخص كردن يك كالس پايه براي كالس             

به عبارت ديگر بـر خـالف   . نترفيس را در خود به كار ببردمي توانست شامل يك كالس پايه باشد، اما هر كالس مي توانند چندين اي         

بـراي اينكـه   . وراثت، يك كالس مي توانند از قواعد چندين اينترفيس پيروي كند و متدهاي تعيين شده در آنها را در خود ايجاد كنـد                  

يـر تغييـر    استفاده مي كند، تعريف كالس را به صـورت ز IStorable از اينترفيس Financialمشخص كنيم كالس   

  :مي دهيم

  
    class  Financial  : IStorable 
    { 

  

ايـن  .  در كالس ايجاد كنيم كه اطالعات مهم كالس را در قالب رشـته برگردانـد  RetrieveDataحال بايد يك متد به نام    

ايل با خطا مواجه خواهيـد   باشد و همچنين نبايد پارامتري را دريافت كند، در غير اين صورت هنگام كامپ Publicمتد بايد از نوع     

  :بنابراين متدي را به صورت زير به برنامه اضافه مي كنيم. شد

  
 // Implementation of RetrieveData method  
 // in IStorable interface 
 public  string  RetrieveData() 
 { 
  string  result; 
  result = "Expenditure = "  + this .Expenditures; 
  result += " Earnings = "  + this .Earnings; 
  return  result; 
 } 

  

حال بايـد خاصـيت   . در اين متد نيز مقادير موجود در فيلد هاي كالس را در داخل يك متغير رشته اي قرار داده و آن را برمي گردانيم         

ـ     . اي كه در اينترفيس مشخص شده است را نيز در كالس ايجاد كنـيم               set و getرفيس داراي بخـشهاي  ايـن خاصـيت در اينت

  . نوشتني باشد-است، پس در كالس نيز بايد داراي اين بخشها باشد، به عبارت ديگر بايد خواندني

  
 // Implementation of SavePath property  
 // in IStorable interface 
 public  string  SavePath 
 { 
  get 
  { 
   return  _savePath; 
  } 
  set 
  { 
   _savePath = value ; 
  } 
 } 
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حـال بـه طراحـي كـالس        . با اضافه كردن اين خاصيت به كالس، تمام متد ها و خاصيت هاي مورد نياز را به برنامه اضافه كرده ايم                    

 دو فيلـد بـراي نگهـداري        Financialدر اين كالس نيز همانند كالس       .  مي پردازيم  Employeesبعدي يعني كالس    

 يك فيلد براي نگهداري آدرسي كه بايد اطالعات كالس در آن ذخيره شود و يك متد سازنده براي مشخص كردن                     اطالعات كارمند، 

  :اوليه فيلد هاي كالس ايجاد مي كنيم

  
    public  string  _savePath = @"C:\EmployeesBackup.dat" ; 
    public  long  EmployeeID; 
    public  string  EmployeeName; 
 
    public  Employees( int  ID, string  Name) 
    { 
        this .EmployeeID = ID; 
        this .EmployeeName = Name; 
    } 

  

براي اين كار هماننـد     .  پيروي مي كند   IStorableاكنون بايد مشخص كنيم كه اين كالس نيز از قواعد موجود در اينترفيس              

 و RetrieveDataبه اين ترتيب بايد متـد  . مقابل نام كالس ذكر مي كنيم    ، نام اينترفيس را در      Financialكالس  

  . را نيز در كالس ايجاد كنيمSavePathهمچنين خاصيت 

  
 public  string  RetrieveData() 
 { 
  // Define a variable to store results 
  string  result; 
 
  // Produce the result  
  result = "Employee ID: "  + this .EmployeeID; 
  result += " Employee Name: "  + this .EmployeeName; 
 
  return  result; 
 } 
 
 public  string  SavePath 
 { 
  get 
  { 
   return  _savePath; 
  } 
  set 
  { 
   _savePath = value ; 
  } 
 } 
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 ابتـدا   Mainدر متد   . تي را براي بررسي نحوه عملكرد آن بنويسيم       بعد از تمام شدن طراحي كالسهاي مورد نياز در برنامه، بايد قسم           

 بـه  WriteLine ايجاد كرده و اطالعات آنها را بـا اسـتفاده از متـد        Employees و   Financialدو شيئ از نوع     

  :كاربر نمايش مي دهيم

  
    // Instantiating the needed variables 
    Financial  finan = new Financial (264399, 368547); 
    Employees  emp = new Employees (1, "John Smith" ); 
 
    // Writing information about created objects 
    Console .WriteLine( "A Financial object created!" ); 
    Console .WriteLine( "Expenditure: "  +  
     finan.Expenditures); 
    Console .WriteLine( "Earning: "  + finan.Earnings); 
    Console .WriteLine( "An Employees object created!" ); 
    Console .WriteLine( "Employee ID: "  + emp.EmployeeID); 
    Console .WriteLine( "Employee Name: "  +  
     emp.EmployeeName); 

  

همـانطور كـه گفـتم هنگـام ايجـاد متـد            . حال به قسمتي مي رسيم كه راحتي كار با اينترفيس ها را مي توانيد به وضوح درك كنيـد                  

Save        براي ما تفاوتي ندارد كه چه شيئ اي به اين متد فرستاده مي شود بلكه فقط مي خواهيم شيئ اي كـه فرسـتاده مـي شـود ،

همچنين مي خـواهيم ايـن شـيئ        . د تا اطالعات مهم آن ر در قالب رشته برگرداند          باش RetrieveDataداراي متدي به نام     

 Saveبنابراين به راحتي مي توانيم بـه متـد    .  باشد كه آدرس ذخيره شدن فايل را برگرداند        SavePathداراي خاصيتي به نام     

  . كرده باشد پيرويIStorableبگوييم پارامتري كه دريافت مي كند حتما بايد از قواعد اينترفيس 

  
 static  void  Save( IStorable  obj) 

  

 دسترسـي  obj فقط به خاصيت ها و متـد هـايي از شـيئ    Saveنكته اي كه بايد به آن توجه كنيد اين است كه در بدنه ي متد         

 Save را بـه متـد   Employeesبراي مثال اگر شيئ اي از نـوع       .  تعريف شده اند   IStorableداريم كه در اينترفيس     

 از آن شيئ دسترسـي خـواهيم داشـت و    RetrieveData و متد SavePathستيم، درون اين متد فقط به خاصيت       بفر

دليل ايـن   ).  است publicبا وجود اينكه اين فيلد از نوع        ( دسترسي داشته باشيم     EmployeeIDنمي توانيم به مقدار فيلد      

كه اشيايي كه به متد فرستاده مي شوند فقط بايد داراي متد هـا و               در هنگام تعريف متد مشخص كرده ايم        . امر هم كامالً واضح است    

 باشند، بنابراين نمي توانيم انتظار بيشتري از پارامترهاي فرستاده شده به اين IStorableخاصيتهاي تعريف شده در اينترفيس 

 مهم پـارامتر فرسـتاده شـده را     اطالعاتRetrieveDataدر بدنه ي متد هم كافي است با استفاده از متد          . متد داشته باشيم  

، اطالعـات را در آدرسـي كـه درون كـالس            File در كـالس     WriteAllTextبدست آوريم، سپس با اسـتفاده از متـد          

  :مشخص شده است قرار مي دهيم

  
    // Define a variable to store important data 
    string  data; 
 
    // Retrieving important data to save on disk 
    data = obj.RetrieveData(); 
    // Saving retrieved data on disk 
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    File .WriteAllText(obj.SavePath, data); 
  

به عبـارت ديگـر نمـي توانيـد كالسـهاي      .  دقت كنيد كه در هنگام تعريف يك اينترفيس، نمي توانيد فيلدي در آن ايجاد كنيد               :نكته

براي مثال استفاده از اينترفيس زير در برنامه موجب بروز خطا           . اينترفيس را ملزم به تعريف يك فيلد خاص كنيد        استفاده كننده از يك     

  :خواهد شد

  
    public  interface  IInvalid 
    { 
        int  MakesAnError; 
        // Other members of this interface goes here 
    }  

  

هاي برنامه نويسي شيئ گرا آشنا شديد، در ادامه سعي مي كنيم با استفاده از اين تكنيكها برنامه اي كـاربردي                     حال كه با بيشتر تكنيك    

  .ايجاد كرده تا با نحوه استفاده از آنها در عمل بيشتر آشنا شويم
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  :ايجاد يك برنامه ي كاربردي

  

 اينترنـت  Favoritesسـايتهاي موجـود در بخـش       در اين قسمت از فصل برنامه ي خواهيم نوشت كه به وسـيله آن بتوانيـد                 

همچنين در اين برنامه دكمه اي قرار مي دهيم كه به وسيله آن بتوانيد آن سايتها را با اسـتفاده از اينترنـت                    . اكسپلورر را مشاهده كنيد   

  .اكسپلورر مشاهده كنيد

  

  :هاFavoritesشورت كات هاي اينترنتي و 

  

امـا نكتـه اي كـه    .  در اينترنت اكسپلورر برخورد كرده ايد و عملكرد آن را نيز مي دانيـد            Favoritesاحتماالً تاكنون با قسمت     

 را ذخيـره مـي   Favoritesممكن است در اين مورد ندانيد، اين است كه اينترنت اكسپلورر چگونه اطالعات موجود در قسمت      

 اكسپلورر نيستند و هر برنامه اي مي تواند  فقط مخصوص اينترنت   Favoritesكند؟ در حقيقت، گزينه هاي موجود در قسمت         

  .به آنها دسترسي داشته باشد، فقط كافي است مكان ذخيره شده اين فايلها را بداند

، برنامه ها مي توانند اطالعات مربوط به هر كاربر را در فولـدر مخـصوص بـه آن كـاربر كـه در           XPهمانطور كه مي دانيد در ويندوز       

در اين مسير بازاي هر كاربر يـك فولـدر بـه نـام او     .  قرار دارد، بنويسندC:\Documents and Settingsمسير 

  . وجود داردMohammad نشان داده شده است يك كاربر به نام 13-10براي مثال كامپيوتري كه در شكل . وجود دارد

  

ــه ــ    :نكت ــدر هــاي ديگــري ني ــامپيوتر، فول ــاربران ك ــايي مخــصوص ك ــدر ه ــر فول ــسير عــالوه ب ــن م ــود دارد در اي ــدر . ز وج فول

Administrator        و يـا وينـدوز   2000 براي مدير پيش فـرض سيـستم اسـت و در سيـستم عامـل هـاي وينـدوز XP 

Professionalفولدر .  وجود داردAll Users  فولـدر  .  حاوي اطالعاتي است كه بين تمام كاربران مـشترك اسـت

Default Userاربر براي اولين بار از سيستم استفاده مي كند، ويندوز  نيز يك فولدر مخصوص است كه هنگامي كه يك ك

  . تنظيمات مشخص شده در اين فولدر را براي او به كار مي برد

  

  
  13-10شكل 
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بر اساس تنظيمات امنيتي كامپيوتري كه از آن استفاده مي كنيد، ممكن است به محتويات اين فولدر دسترسي نداشته باشيد و يا اينكه 

بعـد از اينكـه وارد يكـي از ايـن     . حتويات فولدر مخصوص به كاربري كه در حال استفاده از آن هستيد را مشاهده كنيـد             فقط بتوانيد م  

البته ممكن اسـت محتويـات آن فولـدر بـر     ( مشاهده خواهيد كرد 14-10فولدر ها شديد، يك دسته ديگر از فولدر ها را همانند شكل            

  ).مايش داده شده در شكل متفاوت باشداساس تنظيمات كامپيوتر شما با محتويات ن

 بعضي از فولدر ها كمرنگ نمايش داده شده اند زيرا اين فولدر هـا بـه صـورت پـيش فـرض مخفـي                14-10توجه كنيد كه در شكل      

به همين دليل بر حسب تنظيمات كامپيوتري كه از آن استفاده مي كنيد، ممكن است ايـن فولـدرهاي كمرنـگ نمـايش داده                        . هستند

 كار مي كنـيم كـه در هـر حـال       Favoritesالبته در اين قسمت از اين فولدر ها استفاده نخواهيم كرد و فقط با فولدر                . دنشون

  .نمايش داده مي شود

. همانطور كه گفتم اين فولدر و فولدرهاي درون آن مكاني هستند كه ويندوز، اطالعات شخصي هر كاربر را در آنها ذخيـره مـي كنـد                       

  :براي مثال

  

� Cookies:اطالعات مربوط به صفحات وبي كه مشاهده كرده ايد را نگه داري مي كند . 

� Desktop: فايلها و فولدر هايي كه در Desktopنمايش داده مي شوند در اين قسمت ذخيره مي شوند . 

� Favorites: آيتم هاي موجود در قسمت Favoritesاينترنت اكسپلورر در اين فولدر ذخيره مي شوند . 

� My Documents:مكاني براي ذخيره اطالعات، عكسها و سندهاي ايجاد شده به وسيله كاربر است . 

� Start Menu: ليستي از آيكون ها و فولدر هايي كه زمان استفاده از منوي Start   نمايش داده مـي شـوند را 

 .نگهداري مي كند

� User Data:ي كند را نگهداري مي كند اطالعات مربوط به برنامه هايي كه كاربر از آنها استفاده م . 

  

  
  14-10شكل 

  

در ايـن فولـدر ليـستي شـامل     .  استفاده خواهيم كرد، بنابراين اين فولدر را بـاز كنيـد      Favoritesدر اين قسمت فقط از فولدر       

 در مشاهده مي كنيد كه لينك هاي اين قـسمت بـا لينـك هـاي موجـود       . تعدادي لينك به آدرس هاي اينترنتي مشاهده خواهيد كرد        

اگر روي هر كدام از اين لينك ها دو بار كليك كنيد، اينترنت اكسپلورر باز               .  اينترنت اكسپلورر برابر هستند    Favoritesقسمت  

  . شده و به سايتي كه لينك به آن اشاره مي كند مي رود
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 شـوند، مـي توانيـد     در اينترنت اكسپلورر در چه فولدري نگهـداري مـي    Favoritesحال كه متوجه شديد گزينه هاي قسمت        

برنامه اي بنويسيد كه اين فولدر را باز كرده و از لينك هاي درون آن استفاده كند، براي مثال آنها را به يك ليست اضافه كند، سـايت           

 وجود  Favoritesدر اين مثال از فولدر هايي كه در قسمت          . …مربوط به آنها را با استفاده از اينترنت اكسپلورر نمايش دهد و             

  . ارند صرف نظر مي كنيم و فقط با فايلهاي اين قسمت كار خواهيم كردد

  . خواهد بود15-10اين برنامه بعد از اتمام همانند شكل 

  

  
  15-10شكل 

  

  :استفاده از كالسها

  

در . ام مي دادندتاكنون در مثال هاي قبلي اين كتاب برنامه هاي ساده اي ايجاد مي كرديد كه بيشتر وظايف شان را در فرم برنامه انج

به اين ترتيب مي    .  را نمايش دهد   Favoritesاين قسمت مي خواهيم كالسي ايجاد كنيم كه ليستي از گزينه هاي موجود در               

براي مثال مي توانيد گزينه هاي  . توانيد از ليستي كه اين كالس ايجاد مي كند در هر برنامه و به هر نحوي كه بخواهيد استفاده كنيد                   

ن ليست را با استفاده از يك ليست باكس نمايش دهيد و سپس به كاربر اجازه دهيد كه با اسـتفاده از اينترنـت اكـسپلورر                           در اي  دموجو

  .آنها را مشاهده كند

  :بهترين راه براي ايجاد چنين برنامه اي اين است كه كالس هايي را به صورت زير ايجاد كنيم

  

� WebFavorite:        ري يكـي از گزينـه هـاي موجـود در           هر شيئ از اين كالس براي نگهـداFavorites و 

 . به كار مي رودURL و Nameهمچنين ويژگي هاي آن مانند 

� Favorites:   اين كالس مي تواند كامپيوتر كاربر را براي پيدا كردن Favorites    جستجو كنـد، بـراي هـر 

يجـاد شـده را در       ايجاد كرده و اشياي ا     WebFavorite يك شيئ از كالس      Favoriteيك از گزينه هاي     

 . يك آرايه قرار دهد
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به عبارت ديگر مي توانيم بگوييم تمـام كـالس هـايي    .  برنامه را تشكيل مي دهندback-endاين دو كالس اصطالحا قسمت   

سمت كه وظيفه ي خاصي را در برنامه انجام مي دهند اما هيچ رابط گرافيكي خاصي ندارند تا در برنامه به كاربر نمايش داده شـود، قـ           

back-end      جدا كردن اين قسمتها از ظاهر برنامه باعث مي شود تا بتوانيد از ايـن كالسـها در                  .  يك برنامه را تشكيل مي دهند

همچنـين بـراي تكميـل ايـن برنامـه بـه يـك قـسمت         ). اسـتفاده مجـدد از كـد   (برنامه هاي ديگر خود نيز به راحتي اسـتفاده كنيـد    

front-end     در اين برنامه، اين قسمت شامل يك فـرم وينـدوزي و          .  كاربري برنامه را تشكيل مي دهد       نيز نياز داريد كه رابط

  .چند كنترل عادي خواهد بود

 مشاهده كرديد خـواهيم  16-10در چند بخش بعدي، به طراحي كالسهاي مورد نياز و همچنين رابط گرافيكي برنامه اي كه در شكل       

  .پرداخت

  

  Favorites Viewerايجاد برنامه ي : امتحان كنيد

  

 ايجـاد  Favorites Viewer را باز كنيد و يك پروژه ويندوزي جديـد بـه نـام    2005محيط ويژوال استوديو  )1

  . كنيد

 :خاصيتهاي فرم را بر طبق ليست زير تنظيم كنيد )2

  

 . قرار دهيد280;464 را برابر با Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدCenterScreen را برابر با StartPositionخاصيت  �

 . قرار دهيدMy Favorites را برابر با Textخاصيت  �

 
سپس .  شود15-10 به فرم اضافه كنيد و اندازه آن را به صورتي تغيير دهيد كه مشابه شكل                ListViewيك كنترل    )3

 :خاصيت هاي آن را به صورت زير تغيير دهيد

  

 . قرار دهيدlstFavorites آن را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدLeft,Right,Top,Bottom برابر با  آن راAnchorخاصيت  �

 .  قرار دهيدDetails را برابر با Viewخاصيت  �

 
 انتخاب كرده و Properties را با استفاده از پنجره ي lstFavorites كنترل Columnsخاصيت   )4

 ColumnHeader Collectionبـه ايـن ترتيـب كـادر     .  در مقابل آن كليك كنيـد …روي دكمه ي 

Editorمايش داده خواهد شد ن  . 

 اضـافه   Membersسپس خاصيت هاي ستون جديد را كـه در بخـش            .  كليك كنيد  Addدر اين كادر روي دكمه ي        )5

 :شده است، برابر با مقادير زير قرار دهيد

  

 . قرار دهيدhdrName را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدName آن را برابر با Textخاصيت  �

 . قرار دهيد250ابر با  آن را برWidthخاصيت  �

 
سپس خاصيت هاي اين  .  اضافه شود  Members كليك كنيد تا ستون جديدي به قسمت         Addمجدداً روي دكمه ي      )6

 :ستون را برابر با مقادير زير قرار دهيد
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 . قرار دهيدhdrUrl آن را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدUrl آن را برابر با Textخاصيت  �

 . قرار دهيد250 برابر با  آن راWidthخاصيت  �

 
 . بسته شودColumnHeader Collection Editor كليك كنيد تا كادر OKروي دكمه ي  )7

 .  به فرم اضافه كرده و خاصيت هاي آن را برابر با مقادير زير قرار دهيدLinkLabelيك كنترل  )8

  

 . قرار دهيدlnkUrl آن را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدBottom, Left, Rightبا  آن را برابر Anchorخاصيت  �

 .  قرار دهيدMiddleLeft را برابر با TextAlignخاصيت  �

 
 . شده باشد16-10فرم كامل شده ي برنامه بايد مشابه شكل  )9

  

  

  
  16-10شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در اين فـرم كنتـرل   . آمده را نمايش دهد   تمام كاري كه در اين قسمت انجام داديد، طراحي ظاهر برنامه بود تا بتواند نتيجه ي بدست                  

ListView      براي نمايش نام و آدرس هر يك از گزينه هـاي موجـود در فولـدر Favorites   كنتـرل  .  بـه كـار مـي رود

LinkLabelهم براي باز كردن برنامه ي مرورگر و نمايش سايت انتخاب شده در ليست استفاده مي شود  .  

در بخش امتحان كنيد بعد، مشاهده خواهيد كرد كـه چگونـه مـي تـوان كالسـهاي بخـش       . داده ايمتاكنون مراحل اوليه كار را انجام       

back-endبرنامه را ايجاد كرد  .  
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  WebFavoriteايجاد كالس : امتحان كنيد

  

كليـك  ) Favorites Viewer( روي نام پروژه Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )1

 Add New را انتخاب كنيـد تـا كـادر     …Add � Classشده گزينه يراست كنيد و سپس از منوي باز 

Item – Favorites Viewerــود ــايش داده شـ ــسمت .  نمـ ــارت Nameدر قـ  عبـ

WebFavorite.cs را وارد كرده و روي دكمه ي Addكليك كنيد .  

 : را به برنامه اضافه كنيدSystem.IOبا استفاده از دستور زير فضاي نام  )2

  
using  System.IO; 
 
namespace  Favorites_Viewer 

  

 :براي اين كار ابتدا دو فيلد كه در زير آمده است را به كالس اضافه كنيد. حال طراحي خود كالس را شروع مي كنيم )3

  
 // Public Members 
 public  string  Name; 
 public  string  Url; 

  

 :مقادير مورد نياز را در فيلد هاي كالس قرار دهد همانند زير به كالس اضافه كنيد تا Loadهمچنين يك متد به نام  )4

  
public  void  Load( string  FileName) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strData; 
 string [] strLines; 
 FileInfo  objFileInfo = new FileInfo (FileName); 
 
 // Set the Name member to the file name  
 // minus the extension 
 Name = objFileInfo.Name.Substring(0,  
   objFileInfo.Name.Length –  
   objFileInfo.Extension.Length); 
 
 // Read the entire contents of the file 
 strData = File .ReadAllText(FileName); 
 
 // Split the lines of data in the file 
 strLines = strData.Split( '\n' );  
 
 // Process each line looking for the URL 
 foreach ( string  strLine in  strLines) 
 { 
  // Does the line of data start with URL= 
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  if  (strLine.StartsWith( "URL=" )) 
  { 
   // Yes, Set the Url member to the actual URL 
   Url = strLine.Substring(4); 
   // Exit the foreach loop 
   break ; 
  } 
 } 
}  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 اطالعات داخل خود را     Loadتنها نكته ي مهمي كه در اين كالس قرار دارد اين است كه اين كالس چگونه هنگام فراخواني متد                    

  پر مي كند؟

 ايجاد كـرده و تمـام محتويـات        strDataبه نام   يك متغير   . در ابتداي اين متد بايد متغيير هاي مورد نياز در متد را تعريف كنيم             

 در Favoritesهر فايلي كه مشخص كننده يكي از گزينه هاي منوي (فايلي كه در حال بررسي است را در آن قرار مي دهيم 

.  نيز قابل مشاهده است  notepadاينترنت اكسپلورر است، در حقيقت يك فايل متني است كه محتويات آن با ويرايشگري مانند                

همچنـين يـك آرايـه رشـته اي بـه نـام       ). پس مي توانيم در برنامه محتويات آن فايل را خوانده و در يك متغير رشته اي قرار دهـيم          

strLines          تعريف كرده و هر خط از اطالعات متغير strData         در آخـر هـم يـك       .  را در يك عنصر از آن قرار مي دهيم

 اطالعات كامل فايلي كه نام و آدرس آن به متد فرستاده مـي شـود دسترسـي     ايجاد مي كنيم تا به     FileInfoشيئ از كالس    

  . داشته باشيم

  
public  void  Load( string  FileName) 
{ 
 // Declare variables 
 string  strData; 
 string [] strLines; 
 FileInfo  objFileInfo = new FileInfo (FileName); 

  

 Favoritesشاهده كرديد، نام هر فايل برابر با نام گزينه اي است كـه در ليـست     م Favoritesهمانطور كه در فولدر     

بنابراين مي توانيم از نام فايل بـراي تنظـيم   . Radio Station Guideاينترنت اكسپلورر نمايش داده مي شود مانند 

د حـاوي آدرس كامـل فايـل         كه به كالس فرستاده مي شو      FileNameالبته پارامتر   .  در كالس استفاده كنيم    Nameخاصيت  

ــي شــود     ــل م ــسوند فاي ــل و پ ــام فاي ــل، ن ــال (اســت كــه شــامل آدرس فاي ــراي مث  C:\Documents Andب

Settings\Administrator\Favorites\Extensible Markup 
Language.url .( كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه نام فايل را از اين رشته جدا كرده و در فيلدName دهيم قرار .  

 ايجـاد  objFileInfoابتدا شيئ اي از اين كالس به نام     .  استفاده كنيم  FileInfoبراي اين كار مي توانيم از كالس        

 قرار دارد به عنوان پارامتر به تابع سازنده كالس   FileNameمي كنيم و هنگام نمونه سازي آن، آدرس فايل مورد نظر را كه در               

FileInfo  له اين شيئ مي توانيم به اطالعات مختلف فايـل از قبيـل نـام و يـا آدرس آن دسترسـي               حال به وسي  .  مي فرستيم

  .داشته باشيم
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 است كه بـه وسـيله آن مـي تـوانيم بـه نـام و پـسوند فايـل                 Name، خاصيت   objFileInfoيكي از خاصيت هاي شيئ      

ــيم   ــدا كن ــي پي ــدار     (دسترس ــاال مق ــل ب ــراي فاي ــيت ب ــن خاص ــال اي ــراي مث  Extensible Markup"ب

Language.url"   در اين قسمت نيز از اين خاصيت استفاده كرده و نام و پسوند فايل را بدست مي آوريم،  ).  را برمي گرداند

  .  نام فايل را از پسوند آن جدا مي كنيمSubStringسپس با استفاده از متد 

در . ل از اين متد انديس شروع كاراكتر ها است        پارامتر او .  مشخص كنيم  Substringبراي اين كار بايد دو پارامتر را براي متد          

پارامتر دوم تعداد كاراكتر هايي است كـه        . 1اينجا نام فايل از كاراكتر اول شروع مي شود، پس انديس شروع را صفر در نظر مي گيريم                 

 كل رشته منهـاي طـول پـسوند    طول"براي اينكه فقط نام فايل را بدست آوريم بايد اين پارامتر را به صورت               . بايد از رشته جدا شوند    

  .  وارد كنيم"آن

 كاراكتر 30 برابر با "Extensible Markup Language.url"براي مثال در فايل باال طول كل رشته ي 

 26 يعنـي  30-4 شروع مـي كنـد و تـا       R از كاراكتر اول يعني حرف       Substring كاراكتر، پس متد     4است و طول پسوند آن      

  .  از انتهاي رشته حذف مي شودurl.به اين ترتيب عبارت . كاراكتر را برمي گرداند

  
 // Set the Name member to the file name  
 // minus the extension 
 Name = objFileInfo.Name.Substring(0,      
   objFileInfo.Name.Length-  
   objFileInfo.Extension.Length); 

  

 در  ReadAllTextبراي اين كار مي توانيم از متد        .  قرار دهيم  strDataنده و در متغيير     حال بايد محتويات فايل را خوا     

اين متد فايل مورد نظر را باز مي كند، تمام محتويات داخل آن را درون متغير مشخص .  استفاده كنيم System.Fileكالس  

  . ز آزاد مي كندشده قرار مي دهد، فايل را مي بندد و منابع گرفته شده به وسيله آن را ني

  
 // Read the entire contents of the file 
 strData = File .ReadAllText(FileName); 

  

ايـن مـتن مربـوط بـه       .  داراي متني مشابه مـتن زيـر خواهـد بـود           strDataبعد از اين كه كد باال توسط برنامه اجرا شد، متغير            

  . استExtensible Markup Language.urlمحتويات فايل 

  

]DEFAULT[ 

BASEURL=http://www.w3.org/XML/ 
]InternetShortcut[ 

URL=http://www.w3.org/XML/ 
Modified=B0C9EC877EB3C401E2  

  

براي راحتي كار بهتر است آرايه اي رشته اي      . اما كار با اين اطالعات به صورتي كه در اين متغيير قرار گرفته است كمي مشكل است                

 در كـالس  Splitبراي اين كار مـي تـوانيم از متـد    . از اين اطالعات را درون يكي از عناصر آن قرار دهيم ايجاد كرده و هر خط      

                     
اگر يك رشته را به صورت آرايه اي از كاراكتر هاي متوالي در نظر بگيريم، همانطور كه در آرايه ها انديس عنصر اول برابـر بـا صـفر اسـت، در رشـته هـا نيـز                                 1

  . انديس كاراكتر اول برابر با صفر است
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String  از متد   . 1 استفاده كنيمSplit      نسخه اي كه در اين قسمت از آن استفاده مي         .  چندين نسخه سربار گذاري شده است

  . ته شوند را به عنوان پارامتر دريافت مي كندكنيم كاراكتر هايي كه بايد به عنوان جدا كننده در نظر گرف

در اينجا نيز .  براي مشخص كردن خط جديد به كار مي رود#C در 'n\'همانطور كه در بخشهاي قبلي نيز گفتم كاراكتر كنترلي     

د ايـن  بايد بر اساس خط جديد جـدا شـون  ) يا محتويات فايلي كه خوانده شده (strDataبراي اين كه مشخص كنيم متن داخل      

  . مي فرستيمSplitكاراكتر را به عنوان جدا كننده به متد 

  
 // Split the lines of data in the file 
 strLines = strData.Split( '\n' );  

   

.  قـرار مـي گيـرد   strLinesبعد از اجراي اين خط از برنامه، هر يك از خطوط فايل مورد بررسي، در يكي از عناصـر آرايـه ي       

 را بررسي كنيم تـا بـه خطـي برسـيم كـه بـا       strLines عناصر آرايه ي foreach استفاده از يك حلقه ي   سپس بايد با  

براي تشخيص اينكه يك متغير رشته اي با عبارت خاصي شروع مي شود يا نه مـي تـوانيم از متـد                      .  شروع شود  "=URL"عبارت  

StartsWith    در كالس String  ريافت مي كند و يك مقـدار  اين متد يك عبارت را د     .  استفاده كنيمBoolean را 

.  بود به اين معني است كه رشته ي مورد نظر با عبارت مشخص شـده شـروع مـي شـود         trueاگر اين مقدار برابر با      . برمي گرداند 

  . بررسي كنيمifپس مي توانيم نتيجه ي برگشتي از اين متد را با استفاده از يك دستور 

  
// Process each line looking for the URL 
foreach ( string  strLine in  strLines) 
{ 
 // Does the line of data start with URL= 
 if  (strLine.StartsWith( "URL=" )) 
 { 

  

 قـرار  Url شروع شود، يعني آدرس مورد نظر ما كـه بايـد در فيلـد             "=URL"اگر خطي كه در حال بررسي آن هستيم با عبارت           

بـه علـت    .  قرار مي دهـيم    url، آن را بدست آورده و در فيلد         Substringپس با استفاده از متد      . اردگيرد در اين خط قرار د     

 مي گـوييم  Substring هستند، پس به تابع "=URL"محتوي عبارت ) 3 تا 0كاراكتر هاي   (اينكه چهار كاراكتر اولي خط      

  . ر دهد قراUrlكه از كاراكتر پنجم تا انتهاي رشته را برگرداند و در فيلد 

  
 // Yes, Set the Url member to the actual URL 
 Url = strLine.Substring(4); 
 // Exit the foreach loop 
 break ; 

  

 از حلقـه  breakپس با استفاده از دستور . بررسي بقيه عناصر آرايه نيز كار بيهوده اي است، زيرا خط مورد نظرمان را پيدا كرده ايم  

  .ي شويم خارج مforeachي 

  

                     
دليلـي ايـن امـر نيـز ايـن اسـت كـه        .  استفاده كرده ايمstrData از متغيير  Splitمتد  اگر به كد دقت كنيد مشاهده مي كنيد كه براي دسترسي به              1

strData را مي توان به صورت شيئ اي در نظر گرفت كه از كالس Stringنمونه سازي شده است  .  
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  :Favoritesپيدا كردن گزينه هاي 

  

 WebFavorite برنامه، به كالس ديگري نياز داريد كه بتواند آرايه اي از اشياي   back-endبراي تكميل شدن قسمت     

 را بررسي كرده و بازاي هر فايلي كه پيدا مي كند يك شيئ Favoritesاين كالس بايد بتواند فولدر  . را در خود نگهداري كند    

  . متناسب با اطالعات فايل ايجاد كرده و به آرايه اضافه كندWebFavoriteجديد از نوع 

  .در بخش امتحان كنيد زير چنين كالسي را ايجاد خواهيم كرد

  

  Favoritesايجاد كالس : امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدFavorites، كالس جديدي به نام Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )1

 ايجـاد مـي   WebFavorite در برنامه ايجاد كنيم تا اشيايي كه از نوع ArrayListبايد فيلدي از نوع  حال   )2

 :براي اين كار كد زير را به كالس اضافه كنيد. شوند را در آن قرار دهيم

  
class  Favorites 
{ 
 // Public member 
 public  System.Collections. ArrayList  FavoriteCollection 
      = new ArrayList (); 

  

 را در كامپيوتر كاربر برگرداند بنابراين اين خاصيت Favoritesدر اين كالس به خاصيتي نياز داريم تا آدرس فولدر  )3

 :براي اين كار كد مشخص شده در زير را به كالس اضافه كنيد. خواندني باشد-بايد از نوع فقط

  
public  string  FavoritesFolder 
{ 
 get 
 { 
  // Return the path to the user's Favorites folder 
  return  Environment .GetFolderPath(  
    Environment . SpecialFolder .Favorites); 
 } 
} 

  

هنگامي كه فايلي .  را بررسي كندFavoritesدر آخر نيز بايد متدي به كالس اضافه كنيد كه فايلهاي درون فولدر          )4

در ايـن كـالس     .  اضافه كند  ArrayList براي آن ايجاد كرده و به        WebFavoriteرا پيدا كرد، يك شيئ      

، از خاصـيت  Favoritesدو نسخه از اين متد را ايجاد مي كنيم؛ يكـي از آنهـا بـراي بدسـت آوردن آدرس فولـدر            

FavoritesFolder         اي بر.  در كالس استفاده مي كند، ديگري اين آدرس را به عنوان پارامتر دريافت مي كند

 :اضافه كردن دو متد به كالس، كد زير را در كالس قرار دهيد

  
public  void  ScanFavorites() 
{ 
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 // Scan the favorites folder 
 ScanFavorites( this .FavoritesFolder); 
} 
 
public  void  ScanFavorites( string  FolderName) 
{ 
 // Process each file in the Favorites folder 
 foreach  ( string  strFile in        
   System.IO. Directory .GetFiles(FolderName)) 
 { 
  // If the file has a url extension... 
  if  (strFile.EndsWith( ".url" , true , null )) 
  { 
   // Create and use a new instance  
   // of the WebFavorite class 
   WebFavorite  objWebFavorite =  
      new  WebFavorite (); 
   // Load the file information 
   objWebFavorite.Load(strFile); 
   // Add the object to the collection 
   FavoriteCollection.Add(objWebFavorite); 
  } 
 } 
}  

  

 را جـستجو كنيـد و       Favorites ايجـاد كـرده، فولـدر        Favoritesبراي ايجاد برنامه ي اصلي، بايد شيئ اي از نـوع            

  . اين كار در امتحان كنيد بعد انجام خواهد شد. عناصري كه در آن فولدر پيدا مي شود را به ليست اضافه كنيد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 براي ايجاد يك آرايه كه طول مشخصي نداشته باشد و بتوانيد به راحتي اشيايي را بـه آن             همانطور كه در فصل پنجم مشاهده كرديد،      

در اين قسمت نيز شـيئ اي از ايـن نـوع را ايجـاد مـي      .  استفاده كنيدArrayListاضافه كرده و يا حذف كنيد، بايد از كالس   

  . را در آن قرار دهيم) نيز مشخص نيستكه تعداد آنها  (WebFavoriteكنيم تا بتوانيم اشياي ايجاد شده از نوع 

 متـدي سـربار گـذاري شـده بـه نـام             Favoritesاما سوال اينجاست كه چگونه اين ليست را پـر كنـيم؟ خـوب، در كـالس                  

ScanFavorites   نسخه ي دوم اين متد آدرس فولدري را به عنوان پارامتر دريافت مـي كنـد و درون آن                .  ايجاد مي كنيم

امام بهتر است قبـل از بررسـي نحـوه كـار ايـن متـد، نحـوه كـاركرد خاصـيت                    .  مي گردد  url.لهايي با پسوند    فولدر به دنبال فاي   

FavoritesFolderرا بررسي كنيم .  

 تغييـر   Favoritesبه دليل اينكه بر حسب كاربري كه هم اكنون در حال استفاده از كامپيوتر است ممكن است آدرس فولـدر                     

ــراي بدســت   ــرين راه ب ــد، بهت ــدوز اســت كن ــدر، پرســيدن آن از وين ــن فول ــد   . آوردن آدرس اي ــوانيم از مت ــي ت ــار م ــن ك ــراي اي ب

GetFolderPath كه در كالس System.Environmentقرار دارد استفاده كنيم :  

  
public  string  FavoritesFolder 
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{ 
 get 
 { 
  // Return the path to the user's Favorites folder 
  return  Environment .GetFolderPath(  
    Environment . SpecialFolder .Favorites); 
 } 
} 

  

 را به عنوان پارامتر دريافت مي كند و Environment.SpecialFolderاين متد يكي از گزينه هاي شمارنده ي 

معمـوالً   حاوي نام تعدادي از فولـدرهاي خـاص اسـت كـه     SpecialFolderشمارنده ي  . آدرس آن فولدر را برمي گرداند     

  ). Program Files و يا My Documentsمانند فولدر (هنگام برنامه نويسي زياد مورد استفاده قرار مي گيرد 

، ليـست خـود را پـر        Favorites بخواهيم تا با جستجوي فولدر       Favoritesبراي اينكه در برنامه ي اصلي از كالس         

ايـــن نـــسخه بـــا اســـتفاده از خاصـــيت . ي كنـــيم را فراخـــوانScanFavoritesكنـــد بايـــد نـــسخه ي اول از متـــد 

FavoritesFolder    آدرس فولدر ،Favorites               را بدست آورده و آن را به عنوان پارامتر به نسخه ي دوم از ايـن 

  . متد مي فرستد

  
public  void  ScanFavorites() 
{ 
 // Scan the favorites folder 
 ScanFavorites( this .FavoritesFolder); 
} 

  

 كه نسخه ي دوم از متد بايد انجام دهد اين است كه فايلهاي موجود در آدرسي كه به آن فرستاده شده است را بدسـت آورده و                     كاري

 در كـالس  GetFilesبـراي بدسـت آوردن ليـست فايلهـاي موجـود در آن فولـدر مـي تـوانيم از متـد            . آنها را پـردازش كنـد     

System.IO.Directory  درس فولدري را كه بايد بررسي كند را به عنـوان پـارامتر دريافـت               اين متد آ  .  استفاده كنيم

 foreachبه اين ترتيب مي توانيم با اسـتفاده از يـك حلقـه ي    . مي كند و آرايه اي از نام فايلهاي موجود در آن را برمي گرداند   

نيم تا با هر بار گردش حلقه نام يكي     در حلقه تعريف مي ك     strFilesمتغيري را از نوع رشته اي و به نام          . آنها را بررسي كنيم   

  . از فايل ها در آن قرار گيرد

  
 // Process each file in the Favorites folder 
 foreach  ( string  strFile in        
   System.IO. Directory .GetFiles(FolderName)) 
 { 

  

 است يا نه؟ براي اين كار مي تـوانيم از متـد   url.ر با  ابتدا بررسي مي كنيم كه آيا پسوند فايل برابforeachدرون حلقه ي   

EndsWith    در كالس String  متد  .  استفاده كنيمEndsWith             يك متد سربار گذاري شده است و نسخه اي كـه در 

 شود، در اينجـا  پارامتر اول عبارتي است كه بايد با انتهاي رشته مقايسه. اين برنامه از آن استفاده مي كنيم سه پارامتر دريافت مي كند      

 است كه مشخص مي كند آيـا متـد   Booleanپارامتر دوم يك مقدار .  را براي اين پارامتر استفاده مي كنيم"url."عبارت  

EndsWith              در هنگام مقايسه حالت حروف را نيز در نظر بگيرد يا نه؟ در اين قسمت نمي خواهيم مقايسه ي مـتن بـه صـورت 

پارامتر سوم هم شـيئ اي  .  را براي اين پارامتر استفاده مي كنيمtrue انجام شود پس مقدار    حساس به بزرگي و يا كوچكي حروف      
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 دريافت مي كند، اين شيئ مشخص كننده تنظيمات         System.Globalization.CultureInfoرا از نوع    

يش فـرض بـه كـار گرفتـه شـود از      محلي است كه بايد هنگام مقايسه در نظر گرفته شوند، اما در اينجا براي اينكه تنظيمات محلي پ           

  . براي اين پارامتر استفاده مي كنيمnullعبارت 

  
 // If the file has a url extension... 
 if  (strFile.EndsWith( ".url" , true , null )) 
 { 

  

 ايجـاد كنيـد،   WebFavorite باشـد بايـد شـيئ جديـدي از نـوع           url.اگر فايلي كه در حال بررسي است داراي پـسوند           

براي اين كـار ابتـدا بايـد        .  اضافه كنيد  Favoritesطالعات آن فايل را در داخل شيئ قرار دهيد و سپس شيئ را به آرايه ي                 ا

 را در آن شيئ فراخواني كنيـد و آدرس فايـل را بـه آن                Load ايجاد كرده و سپس متد       WebFavoriteشيئ اي را از نوع      

  . رار دهيدمتد بفرستيد، در انتها نيز شيئ را در آرايه ق

  
 // Create and use a new instance  
 // of the WebFavorite class 
 WebFavorite  objWebFavorite = new WebFavorite (); 
 // Load the file information 
 objWebFavorite.Load(strFile); 
 // Add the object to the collection 
 FavoriteCollection.Add(objWebFavorite); 

  

در بخش امتحان كنيد بعد، با استفاده از كالس هايي كه در اين بخش ايجاد كرديم ليست داخل فرم را با فايلهـاي موجـود در فولـدر             

Favoritesكاربر كامل مي كنيم .  

  

  Favoritesايجاد شيئ اي از كالس : امتحان كنيد

  

سـپس  .  آن ايجاد شـود Loadكنيد تا متد مربوط به رويداد    در فرم اصلي برنامه، روي قسمتي خالي از فرم دو بار كليك              )1

 .كد مشخص شده در زير را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Create a new instance of the Favorites class 
 Favorites  objFavorites = new Favorites (); 
 
 // Scan the Favorites folder 
 objFavorites.ScanFavorites(); 
 
 // Process each objWebFavorite object 
 // in the Favorites collection 
 foreach  ( WebFavorite  objWebFavorite in      
    objFavorites.FavoriteCollection) 
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 { 
  // Declare a ListViewItem object 
  ListViewItem  objListViewItem = new  
        ListViewItem (); 
  // Set the properties of ListViewItem object 
  objListViewItem.Text = objWebFavorite.Name; 
  objListViewItem.SubItems.Add(objWebFavorite.Url);  
  // Add the ListViewItem object to the ListView 
  lstFavorites.Items.Add(objListViewItem); 
 } 
} 

  

 . مشاهده خواهيد كرد17-10برنامه را اجرا كنيد، پنجره اي مشابه شكل  )2

  

  
  17-10شكل 

 

  چگونه كار مي كند؟

  

 ايجاد كرده و سـپس نـسخه ي بـدون پـارامتر از متـد      Favorites فرم، ابتدا شيئ را از نوع Loadدر متد مربوط به رويداد   

ScanFavorites  به اين ترتيب از كالس مي خـواهيم كـه هنگـام    . اخواني مي كنيم   را فرload    شـدن فـرم، آرايـه ي 

 Favorites ايجاد كرده و بازاي هر يك از گزينه هايي كه در فولدر FavoritesCollectionجديدي به نام 

  .  تشكيل دهد و آن را به آرايه اضافه كندWebFavoriteدارد يك شيئ از نوع 

  
 // Create a new instance of the Favorites class 
 Favorites  objFavorites = new Favorites (); 
 
 // Scan the Favorites folder 
 objFavorites.ScanFavorites(); 



 ٤٢٨

  

ــد   ــام متـ ــد از اتمـ ــه ي ScanFavoritesبعـ ــوع  FavoritesCollection، آرايـ ــري از نـ ــا عناصـ  بـ

WebFavorite   ستفاده از عناصر اين آرايه در كالس        حال بايد با ا   .  پر شده استFavorites     آيتم هاي درون ليست ،

 استفاده مي كنيم تا بتـوانيم تمـام عناصـر آرايـه را              foreachبراي اين كار مانند قسمتهاي قبل از يك حلقه ي           . را كامل كنيم  

  . پيمايش كنيم

ــر       ــاي درون كنت ــتم ه ــه آي ــد ك ــه كني ــه توج ــن نكت ــه اي ــت ب ــر اس ــه بهت ــل از ادام ــالس  ListViewل قب ــياي از ك ، اش

ListViewItem       بنابراين براي اينكه يك آيتم به اين كنترل اضافه كنيم، بايد يك شيئ             .  هستند كه در يك آرايه قرار دارند

  .  ايجاد كرده و آن را به كنترل اضافه كنيمListViewItemاز نوع 

 آن را بـا  Textمونه سازي كرده و خاصـيت   نListViewItem ابتدا شيئ اي را از كالس  foreachدرون حلقه ي    

 قرار Urlسپس آدرس لينك مورد نظر را نيز كه در فيلد .  كامل مي كنيمWebFavorite در كالس Nameتوجه به فيلد 

  . اضافه مي كنيمListViewItem از SubItemsدارد به خاصيت 

  
 // Declare a ListViewItem object 
 ListViewItem  objListViewItem = new ListViewItem (); 
 // Set the properties of ListViewItem object 
 objListViewItem.Text = objWebFavorite.Name; 
 objListViewItem.SubItems.Add(objWebFavorite.Url); 

  

 نمـايش    اضافه مي كنيم تا در فرم      ListView از كنترل    Items را به خاصيت     ListViewItemدر انتها نيز شيئ     

  .داده شود

  
 // Add the ListViewItem object to the ListView 
 lstFavorites.Items.Add(objListViewItem); 

  

 اينترنت اكسپلورر را به صورت يـك ليـست در   Favoritesخوب، تا اينجا برنامه ي ما قادر است گزينه هاي موجود در منوي    

نحوه ي انجام اين كار را نيـز در بخـش   .  كه اين لينك ها به آن اشاره مي كنند را باز كند  فرم نمايش دهد، اما هنوز نمي تواند سايتي       

  .بعدي بررسي خواهيم كرد

  

  :مشاهده ي لينك ها

  

در بخش امتحان كنيد بعد مي خواهيم قابليتي را به برنامه اضافه كنيم تا كاربر بتواند با انتخاب يـك لينـك از ليـست، محتويـات آن                            

  . ن اينترنت اكسپلورر مشاهده كندلينك را درو

  

  مشاهده ي لينك ها: امتحان كنيد

  

سپس در پنجره   .  را از فرم انتخاب كنيد     lstFavorites برويد و كنترل     Form1به قسمت طراحي مربوط به       )1

در .  كليك كنيد تا ليستي از رويداد اي اين كنتـرل نمـايش داده شـود   Events روي آيكون   Propertiesي  



 ٤٢٩

 را پيدا كرده و روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به آن ايجاد شود، سپس كد زير را به             Clickرويداد  اين ليست   

 :اين متد اضافه كنيد

  
private  void  lstFavorites_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Update the link label control Text property 
 lnkUrl.Text = "Visit "  +       
    lstFavorites.SelectedItems[0].Text; 
 
 // Clear the default hyperlink 
 lnkUrl.Links.Clear(); 
 
 // Add the selected hyperlink to the LinkCollection  
 lnkUrl.Links.Add(6,        
  lstFavorites.SelectedItems[0].Text.Length,   
  lstFavorites.SelectedItems[0].SubItems[1].Text); 
} 

  

 دو بار كليـك كنيـد تـا متـد مربـوط بـه رويـداد        LinkLabelمجدداً به قسمت طراحي فرم برگرديد و روي كنترل     )2

LinkClickedسپس كد زير را به اين متد اضافه كنيد.  آن ايجاد شود: 

  
private  void  lnkUrl_LinkClicked( object  sender,    
     LinkLabelLinkClickedEventArgs  e) 
{ 
 System.Diagnostics. Process .Start( 
     e.Link.LinkData.ToString() ); 
} 

  

مشاهده مي كنيد كه با كليك كردن روي هر كدام از آيتم هاي درون ليست، كنترل پايين فـرم تغييـر                     . برنامه را اجرا كنيد    )3

 كنيد، اينترنـت اكـسپلورر بـاز        اگر روي اين نام كليك    ).  را مشاهده كنيد   15-10شكل  (كرده تا نام آن آيتم را نمايش دهد         

 .شده و سايت مربوط به آن را نمايش مي دهد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 ايـن كنتـرل   Click كليك مي كنيد، متد مربـوط بـه رويـداد    ListViewهنگامي كه روي يكي از آيتم هاي درون كنترل    

در ليست انتخاب شده اسـت مـتن مناسـبي را در كنتـرل     در اين متد كدي را قرار مي دهيم تا بر اساس آيتمي كه           . فراخواني مي شود  

LinkLabelنمايش دهد  .  

بـراي  .  اسـت ListViewItem يك شيئ از كـالس    ListViewهمانطور كه گفتم هر يك از آيتم هاي درون كنترل           

 كه بـه   استفاده كنيمSelectedItemsدسترسي به آيتمي كه هم اكنون در ليست انتخاب شده است مي توانيم از خاصيت            

 ListViewدليل آرايه اي بودن اين خاصيت اين است كه در كنتـرل             .  است ListViewItemصورت آرايه اي از نوع      

 بايد به صورت يك آرايه باشد SelectedItemsكاربر مي تواند بيش از يك آيتم را از ليست انتخاب كند، بنابراين خاصيت 



 ٤٣٠

 LinkLabelالبته در اين برنامه، ما فقط آيتم اول را در كنترل   . سي داشته باشيم  تا بتوانيم به تمام آيتم هاي انتخاب شده دستر        

براي دسترسـي بـه   . نياز داريم) با انديس صفر( فقط به عنصر اول      SelectedItemsنمايش مي دهيم بنابراين در آرايه ي        

مثالً براي دسترسـي  .  استفاده كنيمSubItemsاطالعات ديگر ستون هاي فيلد انتخاب شده در ليست نيز مي توانيم از خاصيت            

  . استفاده مي كنيمSubItems[1]به آدرس لينك انتخاب شده كه در ستون اول قرار دارد، از 

 آن را برابـر بـا ثابـت رشـته اي     Text نمـايش داده مـي شـود، خاصـيت     LinkLabelبراي تنظـيم متنـي كـه در كنتـرل         

"Visit " براي دسترسي به نام آيتم انتخاب شده نيز مي توانيم از . ليست قرار مي دهيم به اضافه ي نام آيتم انتخاب شده در

  : آن استفاده كنيمTextخاصيت 

  
 // Update the link label control Text property 
 lnkUrl.Text = "Visit "  +       
    lstFavorites.SelectedItems[0].Text; 

  

 اسـت و شـامل لينـك    LinkCollectionصورت آرايه اي از نـوع  ، به LinkLabel از كنترل Linksخاصيت  

 lstFavorites آيتمـي كـه در ليـست    Urlبنـابراين بايـد   . هايي اينترنتي مي شود كه اين كنترل به آنها اشاره مي كند         

  . پاك كنيمClearاما ابتدا بهتر است كه محتويات آن را با استفاده از متد . انتخاب شده است را به اين خاصيت اضافه كنيم

  
 // Clear the default hyperlink 
 lnkUrl.Links.Clear(); 

  

 يك متد سـربار  Addمتد . ، لينك مربوط به آيتم انتخاب شده در ليست را به آن اضافه كنيم         Addحال مي توانيم با استفاده از متد        

 و  Start  ،Length: تر دريافـت مـي كنـد       كه از آن استفاده مـي كنـيم، سـه پـارام            دگذاري شده است و نسخه اي از اين مت        

LinkData .  پارامترStart                مشخص مي كند كه از كجاي رشته اي كه به اين متد فرستاده مي شود بايد به عنـوان لينـك 

پـارامتر  .  مشخص كننده طول رشـته اي اسـت كـه بايـد بـه عنـوان لينـك مـشخص شـود               Lengthپارامتر  . در نظر گرفته شود   

LinkDataدر اينجا براي اينكـه عبـارت   .  حاوي لينك را مشخص مي كند نيز رشته ي"Visit "    حـذف شـود، نقطـه 

  . در نظر گرفته ايم، همچنين طول لينك را نيز برابر با طول لينكي كه در ليست انتخاب شده است قرار داده ايم6شروع را 

  
 // Add the selected hyperlink to the LinkCollection  
 lnkUrl.Links.Add(6,        
  lstFavorites.SelectedItems[0].Text.Length,   
  lstFavorites.SelectedItems[0].SubItems[1].Text); 

  

 ايـن كنتـرل فراخـواني مـي شـود،           Click كليك كند متد مربوط بـه رويـداد          LinkLabelهنگامي كه كاربر روي كنترل      

 از نـوع  eبـه ايـن متـد پـارامتري بـه نـام             . حتويـات لينـك را نمـايش دهـد        بنابراين در ايـن متـد بايـد كـدي را قـرار دهـيم تـا م                 

LinkLabelLinkClickedEventArgs          فرستاده مي شود كه حاوي اطالعاتي مانند آدرس لينك مـورد نظـر 

 از كــالس Startبــراي نمــايش لينــك كــافي اســت ايــن آدرس را بدســت آوريــم و آن را بــه عنــوان پــارامتر بــه متــد . اســت

System.Diagnostics.Process به اين ترتيب، مرورگر اينترنت باز مـي شـود و محتويـات لينـك               .  بفرستيم

  .انتخاب شده را نمايش مي دهد

  
 System.Diagnostics. Process .Start( 
     e.Link.LinkData.ToString() ); 



 ٤٣١

  

  :Favorite Viewerايجاد نمونه اي ديگر از برنامه ي 

  

 از كالسها براي جدا سازي قسمتهاي مختلف برنامه، ايـن امكـان را مـي دهـد تـا بتـوانيم از آن كـدها در                           همانطور كه گفتم استفاده   

 Favoriteبراي اثبات اين مطلب در ايـن قـسمت برنامـه ي ديگـري مـشابه برنامـه ي       . قسمتهاي ديگر نيز استفاده كنيم

Viewer            الس   قسمت قبل، ايجاد مي كنيم و از كالسهاي آن برنامه، مانند كFavorites     و يـا WebFavorite 

  . در اين برنامه نيز استفاده مي كنيم

  

  :Favorites Trayايجاد برنامه ي 

  

در اين قسمت برنامه اي ايجاد خواهيم كرد كه به صورت يك آيكون در كنار ساعت سيستم قرار گيرد و با كليك كردن كاربر بر روي   

به اين ترتيب كـاربر مـي   ). 18-10شكل (به صورت يك منو نمايش داده شود  ،  Favoritesاين آيكون ليستي از گزينه هاي       

  . تواند با كليك كردن روي هر كدام از گزينه هاي اين منو محتويات آن لينك را در اينترنت اكسپلورر مشاهده كند

  

  
  18-10شكل 

  

  Favorites Trayايجاد برنامه ي : امتحان كنيد

  

 را از نوار منـو انتخـاب كنيـد و بـه     …File � New � Project ي در محيط ويژوال استوديو، گزينه )1

  . ايجاد كنيدFavorites Tray به نام #Cوسيله ي كادر نمايش داده شده، يك پروژه ي ويندوزي با ويژوال 

 و مقـدار    Minimized آن را بـه      WindowStateهنگامي كه فرم برنامه نمايش داده شد، مقـدار خاصـيت             )2

به اين ترتيـب از نمـايش داده شـدن فـرم جلـوگيري              .  تغيير دهيد  False را به    ShowInTaskBarخاصيت  

 .خواهيد كرد

 ايـن كنتـرل را برابـر بـا     Name در فـرم قـرار داده، خاصـيت    NotifyIconبا استفاده از جعبه ابزار يك كنتـرل      )3

icnNotify و خاصيت Text  آن را بـه Right-click me to view Favorites 

 . تغيير دهيد

 كليـك كنيـد تـا       Events روي آيكـون     Propertiesحال فرم برنامه را انتخاب كرده و سپس در پنجره ي             )4

 را انتخاب كرده و VisibleChangedدر اين ليست رويداد  . ليست رويداد هاي مربوط به فرم نمايش داده شوند        

  .خص شده در زير را در اين متد قرار دهيدسپس كد مش. روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به اين رويداد ايجاد شود
private  void  Form1_VisibleChanged( object  sender,  



 ٤٣٢

       EventArgs  e) 
{ 
 // If the user can see us, hide us 
 if  ( this .Visible) 
  this .Visible = false ; 
} 

  

چيز كه مشخص كننده برنامه باشد در سيستم نمايش حال بايد آيكوني را براي برنامه ايجاد كنيم، در غير اين صورت هيچ           )5

بـا اسـتفاده از پنجـره ي    . داده نمي شود و به اين ترتيـب كـاربر نمـي توانـد از برنامـه بخواهـد تـا كـاري را انجـام دهـد                   

Solution Explorer بر روي نام برنامه )Favorites Tray (   كليك راست كنيـد و از منـوي

، 19-10 همانند شـكل  Tamplatesدر قسمت .  را انتخاب كنيدAdd � New Itemباز شده گزينه ي 

سپس روي كليد .  را وارد كنيدTray.ico هم نام Name را انتخاب كنيد و در كادر Icon Fileگزينه ي 

Addكليك كنيد تا اين فايل به برنامه اضافه شود  . 

  

  
  19-10شكل 

 
از اين ابزار مي توانيد براي طراحي . و نمايش داده مي شود در ويژوال استوديImage Editorبه اين ترتيب ابزار  )6

 20-10در نوار ابزار اين قسمت، هماننـد شـكل   . آيكون ها، اشاره گرها و يا فايلهاي تصويري جديد در برنامه استفاده كنيد  

 .ابزارهايي كه مي توانيد براي اين كار از آنها استفاده كنيد را مشاهده مي كنيد

  

  
  20-10شكل 

 
 Image � Show در صـفحه ديـده نمـي شـود، بـا انتخـاب گزينـه ي        21-10اگر جعبه رنگ همانند شكل  )7

Color Windowاين پنجره را به صفحه اضافه كنيد . 



 ٤٣٣

  

  
  21-10شكل 

 
ويژوال استوديو به صـورت پـيش فـرض         . قبل از اينكه طراحي آيكون را شروع كنيم، بهتر است نوع آيكون را تنظيم كنيم               )8

با استفاده از نوار منـو گزينـه ي   .  ايجاد مي كند، اما اين آيكون بزرگتر از چيزي است كه نياز داريم             32*32يك آيكون   

Image � New Image Type     را انتخـاب كنيـد تـا كـادر New Icon Image Type 

 كليـك  OK را انتخـاب كـرده و روي   Color 256 ,16*16سپس در اين كادر گزينـه ي  . نمايش داده شود

 .كنيد

اگـر آيكـون قبلـي    .  نيز به برنامه اضافه مي شود، اما آيكون قبلـي از بـين نمـي رود           16*16به اين ترتيب يك آيكون       )9

بـراي ايـن كـار     . همچنان در برنامه باقي بماند ممكن است بعدها با مشكل مواجه شويم، پس بهتر است آن را حذف كنيم                  

 را از نـوار  Image � Current Image Type � 32*32, 16 Colorگزينـه ي  

.  را انتخـاب كنيـد  Image � Delete Image Typeسپس بالفاصـله گزينـه ي   . منو انتخاب كنيد

به اين ترتيب فقط يك آيكون به صورت .  نيز تكرار كنيدColor 16 ,16*16همين مراحل را براي گزينه ي 

16*16, 256 Colorدر اين قسمت باقي مي ماند . 

قي هستيد مي توانيد آيكون مورد نظرتان را براي ايـن برنامـه طراحـي كنيـد، در غيـر ايـن       اگر حس مي كنيد كه فرد خال       )10

يعني به نحوي از آيكـون اينترنـت اكـسپلورر          . صورت مي توانيد كاري كه ما در اين قسمت انجام مي دهيم را انجام دهيد              

 .براي اين قسمت استفاده كنيد

 . وار منو آيكون برنامه را در ديسك ذخيره كنيد از نFile � Save Tray.icoبا انتخاب گزينه ي  )11

ــرل   )12 ــد و كنت ــرم برگردي ــسمت طراحــي ف ــه ق ــدicnNotifyب ــا اســتفاده از پنجــره ي  .  را انتخــاب كني ســپس ب

Properties خاصيت ،Iconاين كنترل را برابر با آيكوني كه در مرحله ي قبل ايجاد كرديد قرار دهيد . 

 مي كنيد آيكوني كه طراحي كرده ايد در كنار ساعت سيستم قـرار مـي گيـرد، امـا هـيچ      مشاهد ه . حال برنامه را اجرا كنيد     )13

همچنين اگر اشاره گر ماوس را بـراي لحظـاتي روي   ). 22-10شكل (پنجره اي از برنامه در صفحه نمايش داده نمي شود        

 . د مشاهده مي كنيد وارد كرده بوديNotify Icon كنترل Textاين آيكون قرار دهيد، متني را كه در خاصيت 

  

  
  22-10شكل 

 
بـه محـيط ويـژوال اسـتوديو        . همانطور كه مشاهده مي كنيد در اين حالت هيچ راهي براي بستن برنامه نيـز وجـود نـدارد                   )14

 .  را انتخاب كنيد تا اجراي برنامه متوقف شودDebug � Stop Debuggingبرگرديد و گزينه ي 

بـراي حـذف آيكـون نيـز،       . مي شود اما آيكون آن همچنان در صفحه باقي مي ماند          با انجام اين كار اجراي برنامه متوقف         )15

 .اشاره گر ماوس را بر روي آن قرار دهيد تا ناپديد شود

  

  چگونه كار مي كند؟



 ٤٣٤

  

و همچنين به صورت ) ShowInTaskBar = False( نمايش داده نشود Taskbarمعين كردن اين كه فرم در 

Minimize اجرا شود )WindowState = Minimized (موجب مي شود كه فرم برنامه قابل مشاهده نباشد .

امـا  . در اين برنامه هم فقط مي خواهيم آيكون برنامه در كنار ساعت نمايش داده شود و به نمايش داده شدن فرم برنامه نيازي نداريم                 

 در صـفحه نمـايش داده   Alt + Tabده از كليـدهاي  تاكنون فقط نيمي از كار را انجام داده ايد زيرا باز هم فرم برنامه با استفا

  . براي جلوگيري از اين كار مي توانيم از كد زير استفاده كنيم. مي شود

  
private  void  Form1_VisibleChanged( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // If the user can see us, hide us 
 if  ( this .Visible) 
  this .Visible = false ; 
} 

  

  .  هم نمي تواند فرم برنامه را ببيندAlt + Tabبه اين ترتيب كاربر با استفاده از كليدهاي 

  

  :Favoritesنمايش گزينه هاي 

  

امـا  .  را به اين برنامه اضافه خواهيم كردFavoritesدر بخش امتحان كنيد بعدي، قابليت نمايش گزينه هاي موجود در فولدر         

 ايجاد كرده بوديم را به اين برنامـه اضـافه   Favorites Viewerت كه كالس هايي كه در برنامه براي اين كار الزم اس

  . كنيم

  

  Favoritesنمايش گزينه هاي : امتحان كنيد

  

 و WebFavorite بايـد اشـيايي را از كالسـهاي    Favorites Trayبـراي كامـل كـردن برنامـه ي      )1

Favoritesبــا اســتفاده از پنجــره ي . ها را بــه برنامــه اضــافه كنــيمپــس ابتــدا بايــد ايــن كالســ.  ايجــاد كنــيم

Solution Explorer روي نام پروژه ي Favorites Tray  كليك راست كنيد و از منوي بـاز 

با استفاده از كادري كه باز مـي شـود فايـل    .  را انتخاب كنيد…Add � Existing Itemشده گزينه ي 

ـ ( را پيـدا كنيـد   Favoritesمربوط به كـالس    Favoritesن فايـل در فولـدر مربـوط بـه برنامـه ي      اي

Viewer و سپس روي كليد )  قرار داردAddبه اين ترتيب فايل مربوط به اين كالس به برنامـه اضـافه   .  كليك كنيد

  . قابل مشاده استSolution Explorerشده و در پنجره ي 

 . ز به برنامه اضافه شود نيWebFavoriteهمين مراحل را تكرار كنيد تا فايل مربوط به كالس  )2

 Propertiesسـپس بـه پنجـره ي     .  را انتخاب كنيد   NotifyIconبه قسمت طراحي فرم برويد و كنترل         )3

در اين ليست رويـداد     .  كليك كنيد تا ليستي از رويداد هاي اين كنترل نمايش داده شود            Eventsبرويد و روي آيكون     

Click          سپس كد زير را بـه ايـن       . يد تا متد مربوط به اين رويداد ايجاد شود         را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كن

 :متد اضافه كنيد



 ٤٣٥

  
private  void  icnNotify_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Create a new instance of the Favorites class 
 Favorites_Viewer. Favorites  objFavorites =  
    new  Favorites_Viewer. Favorites (); 
 
 // Scan the Favorites folder 
 objFavorites.ScanFavorites(); 
 
 // Clear current menu items 
 FavoritesMenu.Items.Clear(); 
 
 // Process each objWebFavorite object  
 // in the Favorites collection 
 foreach  (Favorites_Viewer. WebFavorite  objWebFavorite  
    in  objFavorites.FavoriteCollection) 
 { 
  // Declare a ToolStripMenuItem object 
  ToolStripMenuItem  objMenuItem =  
      new  ToolStripMenuItem (); 
 
  // Set the properties of ToolStripMenuItem object 
  objMenuItem.Text = objWebFavorite.Name; 
  objMenuItem.Tag = objWebFavorite.Url; 
 
  // Add a handler to Click event of new menu item 
  objMenuItem.Click +=  
    new EventHandler (MenuItems_Click); 
 
  // Add the ToolStripMenuItem object  
  // to the ContextMenu 
  FavoritesMenu.Items.Add(objMenuItem); 
 } 
 
 // Create a Seperator item and adding it  
 // to context menu 
 ToolStripSeparator  objSeperatorItem =  
     new  ToolStripSeparator (); 
 FavoritesMenu.Items.Add(objSeperatorItem); 
 
 // Create an Exit menu item and set it's properties  
 ToolStripMenuItem  objExitItem =  
     new  ToolStripMenuItem (); 
 objExitItem.Text = "Exit" ; 
 objExitItem.Click +=  
    new  EventHandler (ExitMenuItem_Click); 



 ٤٣٦

 
 // Add Exit menu item to context menu 
 FavoritesMenu.Items.Add(objExitItem); 
} 

  

متد اول هنگامي فراخواني مي شـود كـه كـاربر روي            . منوي برنامه ايجاد كنيم   حال بايد دو متد براي كنترل رويداد كليك          )4

براي اين كار متـد  . يكي از لينك ها كليك كند، پس اين متد بايد بتواند اينترنت اكسپلورر را باز كند و لينك را نمايش دهد 

 : اضافه كنيدForm1زير را به كالس 

  
private  void  MenuItems_Click( object  sender,  
      System. EventArgs  e) 
{ 
 // Create a ToolStripMenuItem  
 // and fill it with sender parameter 
 ToolStripMenuItem  s = ( ToolStripMenuItem )sender; 
 // Open the internet explorer to view selected  
 // favorite 
 System.Diagnostics. Process .Start(s.Tag.ToString()); 
} 

  

.  كليك مي كند و مي خواهد از برنامه خـارج شـود            Exitمتد دوم نيز هنگامي احضار مي شود كه كاربر روي گزينه ي              )5

 : اضافه كنيدForm1براي اضافه شدن اين متد، كد زير را به كالس 

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

  

با كليك راست بر روي اين آيكون، . با اجراي برنامه، آيكوني مانند مراحل قبل در كنار ساعت سيستم نمايش داده مي شود           )6

هر كدام از لينك هاي موجود در اين ليست را كه انتخاب كنيد، اينترنت .  نمايش داده مي شود  23-10ليستي همانند شكل    

 . ن را نمايش مي دهداكسپلورر باز مي شود و محتويات آ

  

  
  23-10شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟



 ٤٣٧

  

 است، فقط تغييرات كـوچكي  Favorites Viewerهمانطور كه مشاهده مي كنيد اين برنامه نيز تقريبا مشابه برنامه ي 

صورت قسمت اصلي برنامه    دليل اين تغييرات نيز اين بوده است كه ظاهر برنامه را تغيير داده ايم، در غير اين                  . در آن ايجاد شده است    

  . تشكيل شده است، با برنامه قبلي برابر استWebFavorite و Favoritesكه از كالسهاي 

 مربـوط بـه     Click فرم قرار دهيم، در رويـداد        Loadپروسه ي مربوط به ايجاد منوي برنامه را اين بار به جاي آنكه در رويداد                

ب هر بار كه كاربر روي آيكون كليك كند، ابتـدا منـو ايجـاد شـده و سـپس           به اين ترتي  .  قرار مي دهيم   NotifyIconكنترل  

  .نمايش داده مي شود

 ScanFavorites ايجاد كرده و سپس متد     Favoritesدر اين متد همانند برنامه ي قبلي، ابتدا شيئ اي از كالس             

 دقت كنيد به علت اينكه فضاي نام البته.  را كامل كندFavoriteCollectionرا در آن فراخواني مي كنيم تا آرايه ي   

 using است، يا بايد اين فضاي نام را با استفاده از راهنماي   Favorite_Viewer برابر با    Favoritesكالس  

  .به برنامه اضافه كنيم و يا همانند باال، نام كامل كالس را ذكر كنيم

  
 // Create a new instance of the Favorites class 
 Favorites_Viewer. Favorites  objFavorites =  
    new  Favorites_Viewer. Favorites (); 
 
 // Scan the Favorites folder 
 objFavorites.ScanFavorites(); 

  

  .قبل از اين كه در تك تك عناصر آرايه بگرديم و آنها را در منو قرار دهيم، بهتر است منو را خالي كنيم

  
 // Clear current menu items 
 FavoritesMenu.Items.Clear(); 

  

 نيز در حقيقت اشـيايي از كـالس         ContextMenuStrip، گزينه هاي موجود در كنترل       ListViewهمانند كنترل   

ToolStripMenuItem بنــابراين در حلقـــه ي  .  هــستندforeach    بــازاي هــر عنـــصري كــه در آرايـــه ي 

FavoriteCollection        قرار دارد، يك شيئ از كالس ToolStripMenuItem   ايجاد كـرده و خاصـيت 

 . هاي آن را تنظيم مي كنيم

 ايـن شـيئ، مـتن    Textبا تنظيم خاصيت . اولين خاصيتي كه بايد تنظيم شود متني است كه براي اين گزينه نمايش داده مي شود          

 قرار دهيم تا هنگامي كـه كـاربر روي   همچنين بايد به نحوي لينك گزينه ي مربوطه را نيز در آن       . مناسبي را براي آن قرار مي دهيم      

بـراي ايـن كـار لينـك را بـا اسـتفاده از        . آن گزينه كليك كرد، منو بداند چه لينكي را بايد به وسيله ي اينترنت اكسپلورر نمايش دهد                

  .  قرار مي دهيمTag بدست آورده و در خاصيت Urlخاصيت 

  
 // Declare a ToolStripMenuItem object 
 ToolStripMenuItem  objMenuItem =  
     new  ToolStripMenuItem (); 
 
 // Set the properties of ToolStripMenuItem object 
 objMenuItem.Text = objWebFavorite.Name; 
 objMenuItem.Tag = objWebFavorite.Url; 

  



 ٤٣٨

چون اين متـد  . كند، چه متدي بايد فراخواني شودحال بايد در اين مرحله مشخص كنيم هنگامي كه كاربر روي اين گزينه كليك مي             

 باشـد و دو    voidبه عبارت ديگر اين متد حتمـاً بايـد از نـوع             . مربوط به رويداد كليك است، پس بايد بر طبق ساختار خاصي باشد           

ــوع  ــارامتر، يكــي از ن ــوع System.EventArgsپ ــدobject و يكــي از ن ــت كن ــام  .  درياف ــه ن ــدي ب ــابراين مت بن

MenuItems_Click   با اين مشخصات ايجاد مي كنيم، سپس با اضافه كردن اين متد به رويداد Click  شيئ اي كـه 

 ايجاد كرده ايم، مشخص مي كنيم كه اين متد بايد هنگام كليك شدن روي اين گزينـه             ToolStripMenuItemاز نوع   

  . فراخواني شود

  
 // Add a handler to Click event of new menu item 
 objMenuItem.Click += new  
     EventHandler (MenuItems_Click); 

  

 را تنظيم كرده ايم و مي توانيم آن را بـه          ToolStripMenuItemبه اين ترتيب تمام خاصيت هاي مورد نياز براي شيئ           

  . منوي برنامه اضافه كنيم

  
 // Add the ToolStripMenuItem object to the ContextM enu 
 FavoritesMenu.Items.Add(objMenuItem); 

  

 به منو اضافه شده اند، اما هنوز منو كامل نشده است و بايد دو     Favoritesبعد از اتمام اين حلقه، گزينه هاي موجود در فولدر           

نده به منـو  براي اضافه كردن خط جدا كن. يك خط جدا كننده و يك گزينه براي خروج از برنامه   : گزينه ي ديگر نيز به آن اضافه شود       

  .  ايجاد كرده و آن را به منو اضافه كنيمToolStripSeperatorبايد شيئ اي را از نوع 

  
 // Create a Seperator item and adding it  
 // to context menu 
 ToolStripSeparator  objSeperatorItem =  
    new ToolStripSeparator (); 
 FavoritesMenu.Items.Add(objSeperatorItem); 

  

امـا دقـت داشـته باشـيد دي كـه در رويـداد              . براي ايجاد گزينه ي خروج از برنامه نيز كافي است مانند قسمتهاي قبـل عمـل كنـيم                 

Click          اين گزينه قرار مي گيرد با كد رويداد Clickاما بـا  (پس براي آن، متدي جداگانه .  ديگر گزينه ها مقداري تفاوت دارد

 ايجاد كرده و آن را بـه رويـداد   ExitMenuItem_Clickبه نام ) همان پارامترهاي ورودي و خروجي   همان ساختار و با     

Clickدر آنها نيز شيئ را به منو اضافه مي كنيم.  شيئ اضافه مي كنيم.  

  
 // Create an Exit menu item and set it's properties  
 ToolStripMenuItem  objExitItem =  
     new  ToolStripMenuItem (); 
 objExitItem.Text = "Exit" ; 
 objExitItem.Click +=  
    new EventHandler (ExitMenuItem_Click); 
 
 // Add Exit menu item to context menu 
 FavoritesMenu.Items.Add(objExitItem); 

  



 ٤٣٩

ده كـرده ايـد، بنـابراين نيـازي بـه       ساده است و تاكنون به مراتـب از آن اسـتفا  ExitMenuItem_Clickكد درون متد  

همانطور كه گفتم متد هايي كـه بـراي رويـداد           .  مي رويم  MenuItems_Clickپس به سراغ كد درون متد       . توضيح ندارد 

 sender بـه نـام   Objectيكي از اين پارامتر ها شيئ اي از كالس        . كليك فراخواني مي شوند، بايد دو پارامتر دريافت كنند        

 در برنامه رويدادي براي يك شيئ رخ بدهد، براي مثال روي يكي از گزينه هـاي منـو كليـك شـود درون متـد بـا             هنگامي كه . است

 هم مـي    MenuItems_Clickپس درون متد    .  مي توانيم به اين شيئ دسترسي پيدا كنيم        senderاستفاده از پارامتر    

ــارامتر     ــتفاده از پـ ــا اسـ ــوانيم بـ ــك    senderتـ ــه روي آن كليـ ــيئ اي كـ ــه شـ ــت   بـ ــده اسـ ــوع  (شـ ــسلماً از نـ و مـ

ToolStripMenuItemدسترسي داشته باشيم)  است .  

 مربوط به شيئ قرار دارد دسترسي پيدا كنيم، پس ابتدا شـيئ را از نـوع            Tagدر اين متد مي خواهيم به اطالعاتي كه درون خاصيت           

Object    به نوع ToolStripMenuItem         تبديل كرده و مـتن داخـل Tag      همـانطور كـه    . يـم  را بدسـت مـي آور

، Tagمشاهده كرديد قبال لينك مربوط به هر گزينه را در اين خاصيت قرار داديم، پس حاال هم با به دسـت آوردن مقـدار خاصـيت        

ــم    ــت آورده اي ــه را بدس ــه آن گزين ــوط ب ــك مرب ــد     . لين ــه مت ــك را ب ــن لين ــت اي ــافي اس ــط ك ــال فق ــالس Startح  از ك

System.Diagnostics.Processا آن را در اينترنت اكسپلورر نمايش دهد بفرستيم ت .  

  
 // Create a ToolStripMenuItem  
 // and fill it with sender parameter 
 ToolStripMenuItem  s = ( ToolStripMenuItem )sender; 
 // Open the internet explorer to view selected  
 // favorite 
 System.Diagnostics. Process .Start(s.Tag.ToString()); 

  

نكته ي مهمي كه در اين برنامه وجود دارد نحوه ي نوشتن شدن آن نيست، بلكه استفاده از كالس هايي است كه در برنامه اي ديگر                   

  .بنابراين مشاهده كرديد كه هر بار براي ايجاد يك اتومبيل جديد نياز نداريد كه ابتدا چرخ را اختراع كنيد. ايجاد كرده بوديد

شكل اين روش اين است كه با اضافه كردن ايـن كالسـها بـه برنامـه در حقيقـت عـالوه بـر نـسخه اي كـه در فولـدر برنامـه ي                                م

Favorite Viewerاين روش راه مناسبي نيست، زيرا بـه  .  قرار داشت يك كپي از آنها را نيز در برنامه خود ايجاد كرديم

البتـه حجـم ايـن كالسـها كوچـك اسـت و       .  و فضاي بيشتري را اشغال مي كند  اين ترتيب دو نسخه از كالس در ديسك وجود دارد         

  . ممكن است اين اشغال فضا در مقابل فوايدي كه ارايه مي دهند ناچيز به نظر برسد

كتابخانه هاي كالس، پروژه هاي مجزايي هستند كه فقط    . يك روش ديگر براي انجام اين كار استفاده از كتابخانه هاي كالس است            

در فصل دوازدهم با اين نوع پروژه هـا  . مل كالسهاي گوناگون مي شوند و مي توانند توسط چندين برنامه مورد استفاده قرار بگيرند  شا

  .بيشتر آشنا مي شويم

  

  :نتيجه

  

نـه  در ابتدا ي فصل مشاهده كرديم كـه چگو     . در طي اين فصل سعي كرديم با مباحث پيشرفته ي برنامه نويسي شيئ گرا آشنا شويم               

مي توان چندين نسخه ي گوناگون از يك متد ايجاد كرد كه هر يك، پارامترهاي خاص خود را دريافت كنند و پيـاده سـازي خـاص                           

 را تغيير داد تا با كـالس هـايي كـه    #Cهمچنين مشاهده كرديم كه چگونه مي توان عملگر هاي موجود در           . خود را نيز داشته باشند    

  .  را با يكديگر جمع كندComplexNumber بتواند دو متغيير از نوع +براي مثال عملگر ايجاد مي كنيم نيز كار كنند، 

سپس به معرفي متد ها و خاصيت هايي پرداختيم كه مي توانند در بين تمام اشيايي كه از كالس ساخته مي شوند مـشترك باشـند، و     

 در ادامه ي بخش نيز به انواع ويژه اي از وراثت، يعني كالسـهاي  .فوايد استفاده از اين نوع متد ها و خاصيت ها را نيز مشاهده كرديم            



 ٤٤٠

Sealed    و كالسهاي Abstract سپس بـه عنـوان آخـرين    .   آشنا شديم و موارد استفاده از آنها را در برنامه بررسي كرديم

 NET. در برنامـه نويـسي   اينترفيس ها كـاربرد زيـادي  . مبحث تئوري در اي فصل به معرفي و مرور اجمالي اينترفيس ها پرداختيم    

  . دارند و در فصل هاي بعد بيشتر از آنها استفاده خواهيم كرد

در پايان فصل نيز يك برنامه ي عملي با استفاده از كالسها ايجاد كرديم تا به مزاياي برنامه نويسي شيئ گـرا و مهمتـرين آن يعنـي       

  . قابليت استفاده مجدد از كد بيشتر پي ببريم

حث تئوري زيادي را بررسي كرديم، اما اين مباحث از مهمترين مباحث برنامه نويسي شيئ گرا به شـمار مـي رونـد و    در اين فصل مبا  

 و يـا هـر كـالس    NET.بهتر است با بررسي كالسهاي موجود در كتابخانـه ي كـالس       . درك آنها از اهميت زيادي برخوردار است      

  .مطالب در برنامه هاي كاربردي نقش زيادي را ايفا مي كنندديگري سعي كنيد بر اين مباحث مسلط شويد، زيرا اين 

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 .سربار گذاري متدهاي مختلف و ايجاد چند نسخه از يك متد �

 .تعريف نحوه ي عملكرد جديد براي يك عملگر و سربار گذاري آن �

 .ي استفاده از آنها در برنامه و چگونگstaticايجاد خاصيت ها و متد هاي  �

 . در برنامهabstractمفهوم و نحوه ي كاربرد كالسهاي  �

 . در برنامهsealedمفهوم و نحوه ي كاربرد كالسهاي  �

 .abstract و تفاوت آن با كالس هاي عادي و يا كالسهاي interfaceچگونگي تعريف يك  �

  
 



 ٤٤١

  اشكال زدايي و كنترل خطا در برنامه: فصل يازدهم

  

كال زدايي يكي از قسمتهاي مهم هر پروژه محسوب مي شود كه به وسيله آن مي توانيد خطاهاي موجود در كد برنامه و يا منطق                         اش

 ابزارهاي پيشرفته اي براي اين كار در اختيار برنامه نويسان قرار مي دهد كه اين   2005ويژوال استوديو   . آن را متوجه شده و رفع كنيد      

بنابراين هنگـامي كـه   .  وسيله تمام زبانهايي كه توسط ويژوال استوديو پشتيباني مي شوند مورد استفاده قرار گيرند      ابزارها مي توانند به   

 يـاد گرفتيـد، مـي توانيـد از آن در تمـام      2005نحوه ي اشكال زدايي با استفاده از اين ابزارها را در يكي از زبانهاي ويـژوال اسـتوديو    

  .استوديو نيز استفاده كنيدزبانهاي ديگر موجود در ويژوال 

صرفنظر از اين كه كد برنامه شما تا چه اندازه خوب و كارآمد نوشته شده است، همواره ممكن است برنامه با شرايط پيش بيني نـشده                          

 اجرا بـا  اگر در كد برنامه اين گونه شرايط را كنترل نكنيد، هنگامي كه برنامه در حالت              . اي مواجه شود كه باعث توقف اجراي آن شود        

اين پيغام خطا به كاربر اعالم مي كند كـه يـك خطـاي              .  را نمايش مي دهد      CLRاين شرايط مواجه شود پيغام خطاي پيش فرض         

كنترل نشده در برنامه رخ داده است و شامل اطالعاتي فني در مورد خطاي اتفاق افتاده است كه كاربر با توجه به آن نمي تواند متوجه     

  .  چه بوده و چگونه مي تواند آن را تصحيح كندشود علت رخداد خطا

 داراي توابع و ساختارهايي عمومي براي   2005ويژوال استوديو   . در اين مواقع است كه اهميت كنترل خطا در برنامه مشخص مي شود            

 يك قسمت از كد برنامـه  به وسيله اين توابع و ساختارها مي توانيد. كنترل خطا در برنامه است كه بين تمام زبانهاي آن مشترك است 

سپس كـدي بنويـسيد كـه اگـر خطـايي در آن        . را بررسي كرده و هر خطايي كه ممكن است در آن قسمت رخ دهد را مشخص كنيد                

همچنين مـي توانيـد   . قسمت از كد اتفاق افتاد، كادر پيغامي به كاربر نمايش دهد و رخ دادن آن خطا و نحوه تصحيح آن را اعالم كند        

  .ه برنامه بدون توجه به خطاي اتفاق افتاده به اجراي خود ادامه دهدمشخص كنيد ك

 را بررسي كرده و نحوه اشكال زدايـي از يـك برنامـه    2005در اين فصل بعضي از ويژگيهاي اشكال زدايي موجود در ويژوال استوديو         

بـراي توقـف اجـراي برنامـه در خـط           هـا در برنامـه      Breakpointهمچنين با نحوه استفاده از      . نمونه را مشاهده خواهيم كرد    

به وسيله اين امكان و امكانات نظير آن مي توانيد متوجه شـويد    . مشخصي از كد و بررسي وضعيت برنامه در آن خط آشنا خواهيم شد            

  .كه در هر لحظه برنامه چه كاري انجام مي دهد

  :در اين فصل

  

 .ه تصحيح هر كدام از آنها را فرا مي گيريدانواع خطاهايي كه ممكن است در يك برنامه ايجاد شوند و نحو �

 .چگونگي يافتن خطاهاي موجود در يك برنامه و تصحيح آنها را بررسي مي كنيد �

 .نحوه كنترل خطاها و شرايط پيش بيني نشده در يك برنامه را مشاهده خواهيد كرد �

  

  :انواع مختلف خطاها

  

خطاهـاي دسـتوري، خطاهـاي زمـان اجـرا و خطاهـاي       : تقسيم مي شوندخطاهايي كه در يك برنامه رخ مي دهند به سه دسته كلي            

  .در اين بخش به بررسي اين سه نوع خطا مي پردازيم و تفاوتهاي آنها را بيان مي كنيم. منطقي

  

  :خطاهاي دستوري

  



 ٤٤٢

ي رخ مي دهند كـه      اين گونه خطاها معموالً زمان    .  ساده ترين نوع خطاها از نظر پيدا كردن و رفع كردن هستند            1خطاهاي دستوري 

ممكن است دسـتوري را نـاقص وارد        . كد نوشته شده به وسيله شما از نظر كامپايلر خطا داشته باشد و كامپايلر نتواند آن را تفسير كند                  

كرده باشيد، ترتيب نوشتن دستورات را رعايت نكرده باشيد و يا حتي عمومي تر از همه آنهـا اينكـه در وارد كـردن دسـتورات خطـاي             

براي مثال فرض كنيد كه متغيري را در برنامه تعريف مي كنيد و هنگامي كه مي خواهيد از آن استفاده كنيد، نـام                       . ي داشته باشيد  تايپ

  .آن را اشتباه وارد مي كنيد

 داراي ابزاري قوي براي بررسي درسـتي دسـتورات وارد شـده توسـط برنامـه          NET 2005.محيط طراحي و توسعه ويژوال استوديو       

به وسيله اين ابزار احتمال ايجاد خطاي دستوري به شدت كاهش پيدا مي كند، اما باز هم اين احتمال به صفر نمي رسد                      . است  نويس  

  .و ممكن است چنين خطاهايي در برنامه ايجاد شوند

 نوشتن چنين كدي، بالفاصله بعد از.  تعريف كرده ايدprivate از نوع هبراي مثال تصور كنيد كه متغيري را درون يك زير برنام

حـال اگـر بـا    . ويژوال استوديو زير آن خط قرمزي قرار مي دهد كه مشخص مي كند اين نوع تعريف از نظر كامپـايلر نادرسـت اسـت       

به ايـن ترتيـب   . ماوس روي عبارت مشخص شده برويد، كادر كوچكي نمايش داده مي شود و علت نادرست بودن آن را بيان مي كند      

  ).1-11شكل (الح كنيد مي توانيد آن را اص

  

  
  1-11شكل 

  

در ايـن پنجـره   .  اسـت Error Listروش ديگري براي مشاهده تمام خطاهاي دستوري موجود در برنامه استفاده از پنجـره  

در مقابل هر خطا نيز توضيحي دربـاره ي آن خطـا،          . جدولي نمايش داده مي شود كه در آن خطاهاي موجود در برنامه ليست شده اند              

  .ايل حاوي خطا، شماره سطر و ستون خطا و همچنين نام پروژه اي كه خطا در آن رخ داده، آورده شده استنام ف

هنگامي كه اين پنجره نمـايش داده شـد، بـا دو بـار     .   در پايين محيط طراحي ويژوال استوديو قرار داردError Listپنجره 

  . شود و مي توانيد خطا را بررسي كرده و تصحيح كنيدكليك كردن روي هر خطا مكان نما به خط شامل خطا منتقل مي

اين خطها مشخص كننده هشدارهايي در كد هستند و از كامپايـل شـدن         . بعضي مواقع زير قسمتهايي از كد خط سبز كشيده مي شود          

 زيـرا ممكـن اسـت در        البته بهتر است تا حد ممكن قبل از اجراي برنامه اين هشدارها را نيز تـصحيح كنيـد،                 . كد جلوگيري نمي كنند   

  .هنگام اجراي برنامه موجب به وجود آمدن شرايط نا مطلوبي شوند

 از متغير تعريـف شـده اسـتفاده    هبه عنوان مثال فرض كنيد كه در يك زير برنامه متغيري را تعريف مي كنيد، اما تا پايان آن زير برنام      

براي .  سبزي قرار مي دهد تا هشداري را در اين قسمت مشخص كند            در اين شرايط ويژوال استوديو زير اين متغير خط        . اي نمي كنيد  

 نياز داريد از آن استفاده كنيد، در غير اين صورت خط مربوط به تعريف آن را پـاك                   هتصحيح اين هشدار اگر به اين متغير در زير برنام         

  . كنيد

ك برنامه به حداقل برسند، ويژگي تكميل خودكـار         يكي از ويژگيهاي ديگر ويژوال استوديو كه باعث مي شود خطاهاي دستوري در ي             

به وسيله اين ويژگي هنگامي كه بخواهيد كدي را بنويسيد كادري باز مي شود و بـر اسـاس              .  است IntelliSenseمتن يا   

دادن در  چندين فاكتور مختلف از قبيل حروفي كه وارد كرده ايد، دستورات قبلي و يك سري اطالعات ديگر، كلمه اي را بـراي قـرار                         

به اين وسيله مي توانيد به سرعت و بدون اينكه چيزي را به خـاطر بـسپاريد، نـام اعـضاي              ). 2-11شكل  (آن مكان پيشنهاد مي كند      

  . كالسها، نام ساختارها و يا فضاي نامهايي كه با آنها كار مي كنيد را در برنامه وارد كنيد

  

                     
1 Syntax Errors 



 ٤٤٣

  
  2-11شكل 

  

تاهي روي يك گزينه صبر كنيد، كادر كوچكي كه حاوي متن راهنمايي در مـورد گزينـه ي            همچنين اگر در اين ليست براي مدت كو       

متن راهنمايي كه در اين كادر نمايش داده مي شود اطالعات مفيدي را براي هـر متـد و يـا        . انتخاب شده است، نمايش داده مي شود      

مترهايي كه براي فراخواني يك متد الزم است نمايش داده          براي مثال در اين پنجره نام و نوع تمام پارا         . عضو كالس نمايش مي دهد    

به اين وسيله نيازي نيست كه پارامترهاي يك متد را به خاطر بسپاريد و احتمال ايجاد خطا را نيـز در فراخـواني آن كـاهش              . مي شود 

 عبارت ديگر در ايـن كـادر گفتـه    به. همچنين در اين كادر تعداد نسخه هايي كه از يك متد موجود است نيز نوشته مي شود     . مي دهد 

عالوه بر اين موارد، خطاهايي كه ممكن است هنگام اجراي اين تابع رخ . مي شود كه اين تابع به چند صورت سربار گذاري شده است        

  . دهد نيز در پايين اين كادر نوشته مي شود

 SubStringكنـد كـه ورودي متـد         نمايش داده شده اسـت مـشخص مـي           3-11به عنوان مثال كادر راهنمايي كه در شكل         

 مـشخص مـي   "(Overloads 1+)"عبـارت  . مقداري از نوع عدد صحيح بوده و خروجي آن يك متغيير رشته اي است

همچنين در پايين اين كادر مشخص مي شود كه اين تابع ممكن است خطـايي را  . كند كه دو نسخه ي متفاوت از اين متد وجود دارد      

 ايجاد كند كه بايد هنگـام نوشـتن برنامـه در نظـر     System.ArgumentOutOfRangeExceptionاز نوع   

  . گرفت

  

  
  3-11شكل 

  



 ٤٤٤

عالوه بر اين مورد، هنگامي كه نام يك متد را در برنامه بنويسيد و بخواهيد پارامترهاي آن را وارد كنيد، كادر راهنماي ديگري نمايش  

اگر از اين متد بيش از يـك نـسخه وجـود    . نسخه هاي متد را نمايش مي دهدداده مي شود و اطالعات مربوط به پارامترهاي يكي از        

همچنـين در ايـن     . داشته باشد، با فشار دادن كليدهاي مكان نما مي توانيد اطالعات مربوط به نسخه هاي ديگر را نيز مشاهده كنيـد                    

  ).4-11شكل ( است  نيز آورده شدهاكادر نام و نوع پارامترهاي تابع و توضيح هر كدام از پارامتر ه

  

  
  4-11شكل 

  

عالوه بر اين موارد، ويژگيهاي بسيار ديگري در محيط توسعه ويژوال استوديو وجود دارد كه باعث كمتر شدن خطاهاي دستوري مـي                     

 دستوري تنها كاري كه بايد انجام دهيد، اين است كه با شناخت اين ويژگيها و استفاده صحيح از آنها از به وجود آمدن خطاهاي                  . شود

  .در برنامه جلوگيري كنيد

  

  :خطاهاي اجرايي

  

اين خطاها عموماً به .  خطاهايي هستند كه در زمان اجراي يك برنامه رخ مي دهند 2خطاهاي زمان اجرا   و يا    1خطاهاي اجرايي 

 … كـامپيوتر و يـا   اين علت رخ مي دهند كه بعضي از عوامل خارج از برنامه مانند كاربر، بانك اطالعاتي، ديـسك سـخت موجـود در                   

  .رفتاري غير قابل پيش بيني از خود بروز مي دهند

. در هنگام نوشتن يك برنامه همواره اين نوع مسائل را نيز بايد مدنظر قرار داد و كد مناسبي براي كنترل رخ دادن اين خطاهـا نوشـت     

 با نوشتن كد هاي مناسب براي كنترل آنهـا، هنگـام         البته نمي توان از رخ دادن چنين خطاهايي در برنامه جلوگيري كرد، اما مي توان              

بروز چنين خطاهايي يا با نمايش پيغام مناسب از برنامه خارج شد و يا بدون در نظر گرفتن خطا از اجراي بقيه كد صرفنظر كـرد و بـه       

قسمتهاي بعدي ايـن فـصل بـه    نحوه كنترل خطاهاي زمان اجرا در . كاربر اطالع داد كه چگونه از بروز مجدد اين خطا جلوگيري كند          

  . تفصيل شرح داده شده است

به اين ترتيب بعد از تشخيص آنها       . خطاهاي اجرايي معموالً هنگام تست قسمتهاي مختلف در زمان نوشتن برنامه مشخص مي شوند             

نحوه اين كار در بخش     .  كنيد مي توانيد كدي بنويسيد كه رفتار برنامه را در آن شرايط كنترل كند و از توقف ناگهاني برنامه جلوگيري                  

  .اشكال زدايي در ادامه ي فصل كامالً توضيح داده شده است

  

  :خطاهاي منطقي

  

                     
1 Execution Errors 
2 Run-Time Errors 



 ٤٤٥

احتماالً بيـشترين  .  يا خطاهاي مفهومي، خطاهايي هستند كه باعث مي شوند برنامه نتايج نا مطلوبي را توليد كند             1خطاهاي منطقي 

  :براي مثال كد زير را در نظر بگيريد.  آيند، حلقه هاي بي نهايت هستندنوع خطاهاي منطقي كه در يك برنامه به وجود مي

  
private  void  PerformLoopExample() 
{ 
    int  intIndex; 
    while  (intIndex < 10) 
    { 
        // Some logic here 
    } 
} 

  

 برسد، برنامه در يك حلقه بينهايت 10دي بزرگتر از  نكند كه به عد   ر به نحوي تغيي   intIndexاگر در كد داخل اين حلقه مقدار        

اين يك مثال ساده از خطاهاي منطقي در برنامه بود، اما حتي برنامه نويسان با تجربه نيز ممكن است در هنگام نوشتن . قرار مي گيرد  

  .كد دچار چنين خطاهايي در برنامه خود شوند

 است، زيرا براي تـشخيص آنهـا بايـد عملكـرد     ر معموالً از ديگر خطاها مشكل تپيدا كردن خطاهاي منطقي و رفع آنها در يك برنامه     

تمام قسمتهاي برنامه را در مقابل مقادير مختلف ورودي بررسي كرده و مشاهده كرد كه آيا نتيجه مطلوب توسـط برنامـه توليـد مـي             

  شود يا نه؟

براي مثال فرض كنيد مي خواهيد مقـدار يـك          . سه ها است  خطاي منطقي ديگري كه ممكن است در برنامه ايجاد شود، خطا در مقاي            

در ايـن شـرايط   . متغير را با ورودي كاربر مقايسه كرده و در صورت برابر بودن اين دو مقدار، عمل خاصـي را در برنامـه انجـام دهيـد                  

  :سه از كد زير استفاده كنيدفرض كنيد براي اين مقاي. نسبت به بزرگي و كوچكي حروف حساس باشدمعموالً نمي خواهيد كه مقايسه 

  
    if  (strFileName == txtInput.Text) 
    { 
        // Perform some logic here 
    } 

  

 TextBox و مقدار موجـود در       Index.Html برابر با    strFileNameدر اين شرايط براي مثال اگر مقدار متغيير         

يكـي از روشـهاي     .  اجـرا نخواهـد شـد      if خواهد بود و كد داخل دستور         باشد، نتيجه مقايسه نادرست    index.htmlبرابر با   

جلوگيري از اين خطاها در اين است كه ابتدا، هر دو مقداري كه مي خواهيد با هم مقايسه كنيد را به حروف بزرگ و يا حروف كوچك    

بـه ايـن   ).  اسـتفاده كنيـد  String در كـالس  ToLower و يا ToUpperبراي اين كار مي توانيد از توابع       (تبديل كنيد   

 برابـر باشـد و فقـط از    strFileName وارد كرده است با متن موجود در متغيير          TextBoxترتيب اگر متني كه كاربر در       

  .  با هم تفاوت داشته باشند حاصل مقايسه درست خواهد بودانظر بزرگي و يا كوچكي كاراكتر ه

  

ه سخت ترين نوع خطاها از نظر تشخيص و رفع هستند و همچنين ممكـن اسـت    به علت اينكه خطاهاي منطقي در يك برنام        :نكته

باعث توقف اجراي برنامه و يا توليد نتيجه نامطلوب توسط آن شوند بايد هنگام نوشتن كد از درست بودن منطق آن اطمينان حاصـل                        

همچنين بايد تمـام خطاهـايي كـه    . ت استكنيد و مطمئن شويد كه روشي كه براي اجراي اين قسمت از برنامه به كار مي بريد درس             

هر چه كه بيشتر در برنامه نويـسي تجربـه كـسب           . ممكن است به وسيله كاربر در برنامه ايجاد شود را نيز بررسي كرده و كنترل كنيد               

  .كنيد، بيشتر با خطاهاي عمومي و خطاهايي كه ممكن است توسط كاربر ايجاد شوند آشنا خواهيد شد

                     
1 Logic Errors 



 ٤٤٦

  

اه ها براي مشخص كردن و از بين بردن خطاهاي منطقي در يك برنامه استفاده از امكانـات اشـكال زدايـي برنامـه                        يكي از بهترين ر   

با استفاده از اين امكانات و ويژگيها مي توانيد به راحتي حلقه هاي بي نهايت را تشخيص .  قرار دارد2005است كه در ويژوال استوديو   

  .ست در برنامه بپردازيدداده و يا به تصحيح مقايسه هاي نادر

  

  :اشكال زدايي

  

اشكال زدايي از يك برنامه، همواره بخشي جدا نشدني از مراحل نوشتن يك نرم افزار است، زيرا حتي برنامه نويـسان بـا تجربـه نيـز                           

مـه را مـشخص    دانستن اين كه چگونه مي توان به راحتي اشكاالت يك برنا          . ممكن است در برنامه هاي خود خطا هايي داشته باشند         

  .كرده و آنها را رفع كرد باعث مي شود كه بتوانيد به سرعت و با حداقل خطا برنامه هاي مورد نظرتان را پياده سازي كنيد

در طول كار بـر روي ايـن برنامـه سـعي     . در بخش بعد يك برنامه ي نمونه ايجاد خواهيم كرد و به اشكال زدايي آن خواهيم پرداخت           

آشـنا  ... ها، چگونگي اجراي خط به خط كد، بررسي موقعيت برنامه بعد از اجـراي هـر خـط و   breakpointخواهيم كرد كه با     

  .شويم

  

  :ايجاد يك برنامه نمونه

  

 اين فصل ، برنامه ي ساده اي خواهيم نوشت و سعي خواهيم كرد در طي اين برنامـه،                   "امتحان كنيد "در تمرين هاي مختلف بخش      

در اين برنامـه آدرس يـك   .  براي اشكال زدايي برنامه ها داشته باشيم      2005 ويژوال استوديو    در كاربر نگاهي به ويژگيهاي عمومي و پ     

 از كاربر دريافت مي كنيم و محتويـات آن را نمـايش مـي دهـيم و يـا آدرسـي را               TextBoxفايل متني را به وسيله يك كنترل        

البته همانطور كـه مـي دانيـد و در فـصول     . ذخيره مي كنيم را در فايلي در آن آدرس      TextBoxدريافت كرده و محتويات داخل      

ــاي      ــرل هـ ــتفاده از كنتـ ــار اسـ ــن كـ ــراي ايـ ــرين راه بـ ــد بهتـ ــشاهده كرديـ ــز مـ ــي نيـ  و OpenFileDialogقبلـ

SaveFileDialog                       است، اما در اين قسمت براي اينكه بتوانيم بهتر روي خطا يابي در برنامه تمركـز كنـيم، آدرس را بـه 

  .كاربر دريافت مي كنيمصورت مستقيم از 

  

  ايجاد يك برنامه ي نمونه براي اشكال زدايي : امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدErrorHandlingبا استفاده از ويژوال استوديو يك برنامه ويندوزي جديد به نام  )1

ابـر بـا     خاصـيتهاي آن را بر     Propertiesروي فرم برنامه كليك كنيد تا انتخاب شود، سپس با استفاده از پنجـره                )2

 :مقادير زير قرار دهيد

 
 . قرار دهيد315;445 را برابر Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدCenterScreen را برابر با StartPositionخاصيت  �

 . قرار دهيدError Handling را برابر با Textخاصيت  �

  



 ٤٤٧

 ايجاد كرده و TextBoxنترل ابتدا يك ك. حال بايد تعدادي كنترل روي فرم قرار داده و خاصيتهاي آنها را تنظيم كنيد   )3

 .خاصيتهاي آن را طبق ليست زير تنظيم كنيد

  

 .  قرار دهيدtrue آن را برابر با Multilineخاصيت  �

 . قرار دهيد210;419 را برابر با Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدtxtBody را برابر با Nameخاصيت  �

  

  : دهيدرمطابق با ليست زير تغيي ديگر در فرم قرار داده و خاصيتهاي آن را TextBoxيك كنترل 

  

 . قرار دهيدtxtAddress را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيد43;13 را برابر با Locationخاصيت  �

 . قرار دهيد254;448 را برابر با Sizeخاصيت  �

  

 آن را Text و خاصيت btnOpen آن را برابر با Name بر روي فرم قرار داده، خاصيت Buttonيك كنترل  

 Text بر روي فرم قرار دهيد و خاصيت btnSave ديگري با نام Buttonكنترل  .  قرار دهيد  Openابر با   بر

 Enter the address“ كه حاوي متن Labelدر انتها نيز يك كنترل .  تنظيم كنيدSaveآن را با 

of file to open/save:”ما مشابه  باشد را به گونه اي در فرم قرار دهيد كه پنجره ي برنامه ي ش

  .  شود5-11شكل 

) و  البته    سـاده تـرين        ( بهتر است قبل از اينكه طراحي قسمتهاي مختلف برنامه را شروع كنيم ، با  يكي  از  مهمترين                        )4

براي نمايش اين پنجـره، از نـوار   .  آشنا شويمError Listابزارهاي خطا يابي در ويژوال استوديو يعني پنجره ي 

  .  را انتخاب كنيدView � Error Listمنو گزينه ي 

  

  
  5-11شكل 

  



 ٤٤٨

سپس كد  .  دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود             Openدر قسمت طراحي فرم، روي دكمه ي         )5

 :زير را در اين متد وارد كنيد

  
private  void  btnOpen_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 int  unusedInt; 
 DateTime  unassignedObject; 
 unassignedObject.AddDays(1); 
}  

 
 بـه متغييـر   newهمانطور كه مي دانيد در اين كد يك خطا وجود دارد و اين است كه بدون اينكه بـا اسـتفاده از دسـتور                        )6

unassignedObject          خـوب، بـا فـشار دادن كليـد          .  مقدار اوليه دهيم، از آن در برنامه استفاده كرده ايمF5 

 خطي سبز رنگ و در زير متغييـر         unsedIntمشاهده مي كنيد كه در زير متغيير        . 1د كه برنامه را اجرا كنيد     سعي كني 

unassignedObjectهمچنين پنجره ي .  خطي آبي رنگ كشيده مي شودError List نيز گزينه 

 .  نمايش مي دهد6-11هايي را همانند شكل 

  

  
  6- 11شكل

 
يد در اين پنجره عنوان شده است كه در هنگام كامپايل برنامه، كامپايلر با يك خطا و همانطور كه در شكل مشاهده مي كن       )7

هشدار كه در گزينه ي اول و با يك عالمت زرد رنگ مشخص شده اسـت مربـوط بـه خـط                      . يك هشدار موجه شده است    

ايـن هـشدار همـانطور كـه در قـسمت           .  اسـت  ErrorHandling در پـروژه ي      Form1.cs از فايل    21

Description                 ويـژوال اسـتوديو    .  آمده است به علت تعريف يك متغيير در برنامه و استفاده نكـردن از آن اسـت

 .هشدار ها را در كد با زير خط سبز رنگ نمايش مي دهد

 از فايـل  23گزينه ي دوم در اين پنجره نيز كه با عالمـت قرمـز مـشخص شـده اسـت، مربـوط بـه يـك خطـا در خـط                                )8

Form1.cs     در پروژه ي ErrorHandling علت به وجود آمدن اين خطا نيز همانطور كه در بخش           .  است

Description                  خطـا هـا در     .  توضيح داده شده است، استفاده از يك متغيير بدون مقدار دهي اوليـه بـه آن اسـت

 .ويژوال استوديو با زير خط آبي رنگ در كد مشخص مي شوند

 .خص شده در زير تغيير دهيد را به صورت مشbtnOpen_Clickحال كد درون متد  )9

  

                     
بنابراين ممكـن اسـت بـا فـشار     .  كه در ويژوال استوديو به كار مي روند، بسته به تنظيم هاي كاربر ممكن است تفاوت داشته باشندكليد ها و يا تركيبات كليدي   1

 در منـوي  Start Debuggingبراي اطالع از كليد مربوط به شروع اجراي برنامه، عبارت نوشته شده در مقابل گزينـه ي  .  برنامه اجرا نشودF5كليد 

Debugشاهده كنيد را م. 



 ٤٤٩

private  void  btnOpen_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 txtBody.Text = File .ReadAllText(txtAddress.Text); 
}  

  

 كليك Open آدرس فايل را وارد كنيد روي دكمه ي   txtAddress برنامه را اجرا كنيد و بدون اينكه در كنترل           )10

  . نمايش مي دهد7-11نامه با يك خطاي زمان اجرا مواجه مي شود و كادري را مشابه شكل در اين حالت بر. كنيد

همانطور كه مشاهده مي كنيد، نوع خطايي كه برنامه با آن مواجه شده است در نوار عنـوان ايـن كـادر نمـايش داده شـده          

 در پايان ايـن فـصل      . مواجه شده است   ArgumentExceptionدر اين قسمت برنامه با خطايي از نوع         . است

 Troubleshooting tipsهمچنين در قـسمت  . با اين نوع خطاها و مفهوم آنها بيشتر آشنا خواهيم شد

 Viewدر پـايين كـادر نيـز قـسمتي بـه نـام       . اين كادر، لينك هايي در مورد چگونگي رفع اين خطا آورده شده است

Details…يات خطاي به وجود آمده مطلع شويد وجود دارد كه به وسيله ي آن مي توانيد از جزئ.  

  

  
  7-11شكل 

  

 View Detailsپنجره ي .  كليك كنيد…View Details در كادر نمايش داده شده، روي گزينه ي  )11

با استفاده از اين پنجره مي توانيد به اطالعات ديگري در مورد خطاي بـه وجـود       .  نمايش داده مي شود    8-11مشابه شكل   

 خطا، لينكي براي دسترسي به اطالعات بيشتر در مورد خطا، متدي كه باعث بـه وجـود آمـدن خطـا     آمده از قبيل پيغام آن   

  .دسترسي داشته باشيد... شده است و 

  



 ٤٥٠

  
  8-11شكل 

  

 Debug كليك كنيد تا به برنامه برگرديد و سپس با استفاده از نوار منو، گزينه ي OK در اين پنجره روي دكمه ي  )12

� Stop Debuggingتخاب كنيد تا اجراي برنامه متوقف شود را ان.  

 : را به صورت زير تغيير دهيدbtnOpen_Click حال كد متد  )13

  
private  void  btnOpen_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 if  (txtAddress.Text != String .Empty) 
 { 
  txtBody.Text =  
   File .ReadAllText(txtAddress.Text); 
 } 
}  

  

 دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك اين كنترل نيز              Saveسمت طراحي فرم برگرديد و روي دكمه ي          به ق  )14

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. ايجاد شود

  
private  void  btnSave_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 if  (txtAddress.Text != String .Empty) 
 { 
  File .WriteAllText(txtAddress.Text,  
       txtBody.Text); 
 } 
} 

 



 ٤٥١

 Open، روي دكمـه ي  txtAddress برنامه را اجرا كرده و بعد از وارد كردن آدرس يك فايل متني در كنتـرل            )15

 .مشاهده مي كنيد كه محتويات فايل در برنامه نمايش داده مي شوند. كليك كنيد

  

 از ايجاد خطا جلوگيري كرديم، اما همانطور كه مي دانيد اين روش نمي تواند به صورت كلي       مشاهده كرديد كه چگونه در اين قسمت      

. زيرا براي مثال اگر كاربر آدرس فايل را به صورت نادرست وارد كند، برنامه مجدداً با خطا مواجه خواهد شـد                   . مورد استفاده قرار بگيرد   

 است كه در بخشهاي بعدي اين فصل توضيح catch و tryز دستورات روش صحيح كنترل اين نوع خطاها در برنامه استفاده ا      

اما قبل از اين كه با دستورات كنترل خطا در كد برنامه آشنا شويم، بهتر است نحوه كار ابزارهاي ديگر اشـكال زدايـي           . داده شده است  

  .در ويژوال استوديو را نيز بررسي كنيم

  

  :هاBreakpointكنترل اجراي برنامه با استفاده از 

  

هنگامي كه در حال طراحي يك برنامه ي بزرگ باشيد، ممكن است براي فهميدن اشكاالت قسمتي از كد نياز داشته باشيد كه برنامه                     

در ايـن شـرايط مـي توانيـد از      . تا آن قسمت اجـرا شـود و سـپس در خطـي خـاص متوقـف شـده تـا وضـعيت آن را بررسـي كنيـد                            

breakpoint  ي كه در يك خط از برنامه يك         هنگام. ها استفاده كنيدbreakpoint        قرار مي دهيد، برنامه تا آن خـط 

  .  را اجرا نكرده و قبل از آن متوقف مي شودbreakpointاجرا مي شود اما خط شامل 

بـراي  .  در يك خط، هم در زمان اجراي برنامه و هم در زمان نوشتن كد آن مي توانيد اقـدام كنيـد       breakpointبراي تعيين   

به اين ترتيب در آن ناحيه يك دايره ي قرمز رنگ قرار مي        . كار كافي است در ناحيه خاكستري رنگ سمت چپ خط كليك كنيد           اين  

به ايـن ترتيـب   .  نيز كافي است مجدداً بر روي دايره ي قرمز رنگ كنار خط كليك كنيد         breakpointبراي حذف يك    . گيرد

breakpoint شد به وجود آمده در آن خط حذف خواهد .  

 مي رسد، اجراي برنامه را متوقف مي كند و بـه            breakpointهنگامي كه كامپايلر در اجراي يك برنامه به خطي شامل يك            

البته دقت كنيد كه اجراي برنامه كامالً متوقف نمي شود، بلكه وقفه اي در آن ايجاد مي شـود تـا                     . قسمت كد نويسي برنامه برميگردد    

به ايـن حالـت در اصـطالح، حالـت          .  آن قسمت بررسي كنيد، سپس مي توانيد اجراي برنامه را ادامه دهيد            بتوانيد وضعيت برنامه را در    

breakگفته مي شود  .  

ها و نيز امكانات و ويژگيهايي كه براي اشـكال زدايـي از كـد در حالـت                  breakpoint بعدي، با    "امتحان كنيد "در بخشهاي   

break ا قبل از ادامه براي سادگي كار بهتر است نوار ابـزار  ام.  وجود دارند بيشتر آشنا مي شويمDebug    را بـه محـيط ويـژوال 

 را انتخـاب  View � Toolbars � Debugبراي اين كار با استفاده از نوار منو، گزينـه ي  . استوديو اضافه كنيد

  . كنيد

  

  هاbreakpointكار با : امتحان كنيد

  

. اد كرديم را مجدداً باز كرده و به قسمت طراحي فرم برويـد             كه در قسمت قبل ايج     ErrorHandlingبرنامه ي    )1

 آن را برابـر بـا   Name جديـدي بـر روي فـرم قـرار داده، خاصـيت         Buttonسپس با استفاده از جعبه ابـزار كنتـرل          

btnTest و خاصيت Text آن را برابر با Testقرار دهيد .  

 .سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. داد كليك آن ايجاد شودبر روي اين كنترل دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به روي )2

  
private  void  btnTest_Click( object  sender, EventArgs  e) 



 ٤٥٢

{ 
 int  counter = 0; 
 for  (counter = 0; counter < 100; counter++) 
 { 
  txtBody.Text += counter.ToString() + "\t" ; 
 } 
}  

 
 است، كليك كنيد تا دايـره اي قرمـز رنـگ در آن         for خطي كه شامل دستور داخل حلقه        در نوار خاكستري سمت چپ     )3

 . حال برنامه را اجرا كنيد.  ايجاد كرده ايدbreakpointبه اين ترتيب براي آن خط از برنامه يك . نمايش داده شود

 كنيد كامپايلر خط اول از متد       مشاهده مي .  كليك كنيد  Testهنگامي كه فرم برنامه نمايش داده شد، بر روي دكمه ي             )4

btnTest_Click            را اجرا مي كند و هنگامي كه به ابتداي دستور for         مي رسد، پنجره ي مربوط بـه محـيط 

 با رنگ زرد مشخص مي شود و        forدر اين هنگام دستور داخل حلقه ي        . كد نويسي ويژوال استوديو را نمايش مي دهد       

 )9-11شكل (دستور نيز يك فلش زرد رنگ قرار خواهد گرفت همچنين در داخل دايره قرمز رنگ كنار 

همچنين اگر به پايين محيط ويژوال استوديو نگاه كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه پنجره هـاي بيـشتري نـسبت بـه حالـت           

 عادي در حال نمايش هستند و با انتخاب هر يك از اين پنجره ها اطالعات خاصي در مـورد آن لحظـه از اجـراي برنامـه                

  ).البته ممكن است تعداد اين پنجره ها در كامپيوتر شما نسبت به شكل بيشتر و يا كمتر باشد(نمايش داده مي شود 

  

  
  9-11شكل 

 
 Debug بپردازيم، با بعضي از گزينه هاي موجود در نوار ابزار "امتحان كنيد"بهتر است قبل از اينكه به ادامه ي اين بخش از     

  .ز آنها در اشكال زدايي برنامه استفاده كنيمآشنا بشويم تا بتوانيم ا

  

  :Debugگزينه هاي پر كاربرد در  نوار ابزار 

  

با اسـتفاده از  ). 10-11شكل ( سه آيكون وجود دارند كه معموال كاربرد زيادي در اشكال زدايي برنامه ها دارند    Debugدر نوار ابزار    

 قرار گرفت، آن را خط به خط اجرا كنيـد و رونـد تغييـر متغييـر هـا و        breakاين گزينه ها مي توانيد هنگامي كه برنامه در حالت           

  . اشياي موجود در برنامه را بررسي كنيد

  



 ٤٥٣

هنگامي كه روي اين آيكون كليك كنيد، كامپايلر يـك خـط از   .  استStep Intoآيكون اول مربوط به گزينه ي  �

اگر خطي كه كامپايلر آن را اجرا كرده شامل .  برمي گرددbreakبرنامه را اجرا كرده و مجدداً توقف مي كند و به حالت     

 .فراخواني متدي باشد، كامپايلر به اولين دستور درون اين متد مي رود و در آنجا متوقف مي شود

 Step Intoبا كليك بر روي اين آيكون، همانند آيكون .  استStep Overآيكون دوم مربوط به گزينه ي  �

 Stepتفـاوت ايـن گزينـه بـا گزينـه      . ه را اجرا مي كند و در ابتداي خط بعد توقف مي كنـد كامپايلر يك خط از برنام

Into                        در اين است كه اگر خطي كه بايد اجرا شود شامل فراخواني متدي باشد، كامپايلر آن متد را كامالً اجرا مي كند و 

 .در ابتداي خط بعد در متد جاري متوقف مي شود

با استفاده از اين آيكون برنامه تا انتهاي متد جاري اجرا مي شود و در .  استStep Outآخرين آيكون نيز مربوط به  �

عموماً هر متد، حتي متدهاي مربوط به رويدادها . اولين خط، بعد از خطي كه اين متد را فراخواني كرده بود متوقف مي شود           

زينه استفاده كنيم، برنامه اجراي متد جـاري را بـه           بنابراين هنگامي كه از اين گ     . نيز توسط متد ديگري فراخواني مي شوند      

سپس در اولين خـط بعـد از فراخـواني ايـن متـد      . پايان مي رساند و به متدي كه اين متد را فراخواني كرده بود برمي گردد 

 . متوقف مي شود

  

  

  
  10-11شكل 

  

.  استRun To Cursorويم، خاصيت يكي ديگري از ويژگي هاي مهمي كه بهتر است قبل از ادامه ي فصل با آن آشنا ش

 برخورد مي كند و متوقف مي شود، اگر به نوار خاكستري رنگ سمت چـپ آن نگـاه   breakpointهنگامي كه برنامه به يك   

اگـر بـا مـاوس روي ايـن فلـش      . كنيد يك فلش زرد رنگ مشاهده خواهيد كرد كه به كدي كه در حال اجرا بوده است اشاره مي كند  

حـال اگـر   . تا به كد ديگري اشاره كند) براي مثال كمي باالتر و يا كمي پايين تر ببريد(توانيد مكان آن را تغيير دهيد    كليك كنيد مي    

 در نوار منو كليك كنيد تا اجراي برنامه ادامه پيدا كند، اجراي برنامه از خطي كـه فلـش در حـال اشـاره                       Startبر روي دكمه ي     

  . كردكردن به آن است ادامه پيدا خواهد 

  . قبل برمي گرديم"امتحان كنيد"حال به ادامه ي بخش 

  

  )ادامه(ها breakpointكار با : امتحان كنيد

  

همچنـين بـا كليـك كـردن روي تمـام           .  هنوز در حال اجرا است آن را ببنديـد         ErrorHandlingاگر برنامه ي     )1

breakpointهايي كه در برنامه وجود دارند، آنها را حذف كنيد .  

 � Refactor را انتخاب كرده و سپس از نوار منو گزينه ي btnTest_Click شده در متد كد نوشته )2

Extract Method…     را انتخـاب كنيـد تـا پنجـره ي Extract Method   11-11 هماننـد شـكل 

 .نمايش داده شود

  



 ٤٥٤

  
  11-11شكل 

 
 OK ي  را وارد كـرده و روي دكمـه  TestMethod همانند شكل، نام New method nameدر قسمت  )3

 قـرار   TestMethod در متد جديدي به  نام        btnTest_Clickبه اين ترتيب محتويات متد      . كليك كنيد 

 تغييـر  TestMethod هم به كدي براي فراخـواني متـد       btnTest_Clickكد درون متد    . خواهند گرفت 

 .خواهد كرد

 را تغييـر  txtBodyاخـل كنتـرل   دستوري كه متن د (forحال در نوار خاكستري رنگ كنار دستور داخلي حلقه ي            )4

 . براي اين خط ايجاد شودbreakpointكليك كنيد تا يك ) مي دهد

هنگامي كه برنامه براي اولين بار بخواهد دستور داخـل حلقـه را   .  كليك كنيدTestبرنامه را اجرا كرده و روي دكمه ي   )5

بعـد از  .  اجراي برنامه وقفه ايجاد شـود    قرار داده شده در اين قسمت باعث مي شود كه در           breakpointاجرا كند،   

مـشاهده مـي كنيـد كـه بـا      .  كليك كنيدDebug در نوار ابزار Step Intoتوقف برنامه چندين بار روي آيكون 

 . كليك روي اين آيكون كد برنامه خط به خط اجرا مي شود

 Step آيكـون   رويDebugسـپس در نـوار ابـزار    .  در كنار اين دستور را حـذف كنيـد  breakpointحال  )6

Out  مشاهده خواهيد كرد كه برنامه تا انتهاي متد         .  كليك كنيدTestMethod          را اجرا مي كنـد و در اولـين خـط 

 توسط TestMethodهمانطور كه در كد برنامه ديديد، متد    ( توقف مي كند     btnTest_Clickدرون متد   

يـست متـدهاي در حـال        در ل  btnTest_Clickپس متـد    .  فراخواني مي شود   btnTest_Clickمتد  

 ). قرار مي گيردTestMethodاجرا، قبل از متد 

  

 breakpointاما انعطاف پـذيري     .  ها به صورت ساده آشنا شديم      breakpointدر اين قسمت با نحوه ي استفاده از         

 يـك   whileقه ي   براي مثال مي توانيد براي يكي از دستورات درون حل         . ها بيش از آنچه است كه در اين قسمت مشاهده كرديد          

breakpoint  سپس تعيين كنيد كه اين      .  قرار دهيدbreakpoint            بعد از بيست بار اجراي حلقه باعث ايجاد وقفـه در 

 باعث ايجـاد وقفـه   breakpointو يا شرط خاصي را تعيين كنيد و بگوييد كه در صورت درست بودن اين شرط،     . برنامه شود 

براي تعيين اين شرايط بايد ابتـدا بـا نحـوه كـاركرد     .  غير فعال باشدbreakpointرت در اجراي برنامه شود و در غير اين صو 

  .در بخش بعدي به اين مطلب خواهيم پرداخت.  آشنا شويمBreakpointsپنجره ي 

  

  :Breakpointsپنجره ي 

  



 ٤٥٥

ـ             breakpointبا استفاده از اين پنجره مي توانيد تمامي          . ك ليـست مـشاهده كنيـد       هايي كه در برنامـه وجـود دارنـد را در ي

 در ليـست    breakpoint ها برسد، گزينـه ي مربـوط بـه آن            breakpointهنگامي كه اجراي برنامه به يكي از اين         

 روي سمت راست ترين آيكون Debug مي توانيد در نوار ابزار   Breakpointsبراي نمايش پنجره ي     . برجسته خواهد شد  

.  را انتخـاب كنيـد  Debug � Windows � Breakpointsگزينه ي كليك كنيد و يا با استفاده از نوار منو 

  . نمايش داده خواهد شد12-11 مشابه شكل Breakpointsبه اين ترتيب پنجره ي 

  

  
  12-11شكل 

  

، شرط اجراي آن و تعداد دفعاتي كه تاكنون برنامه با اين breakpointدر اين پنجره عالوه بر نمايش مكان هر 

breakpoint همچنين در اين پنجره مي توانيد يك . كرده است نيز نمايش داده مي شود برخوردbreakpoint 

  .  هاي كنوني را حذف كرده، آن را غير فعال كنيد و يا ويژگي هاي آن را تغيير دهيدbreakpointجديد تعريف كرده، يكي از 

 فقط در شرايط خاصي باعث breakpointيكي از اين ويژگي هايي كه در اين پنجره قابل تنظيم است اين است كه هر 

براي مثال تصور كنيد كه در برنامه ي قبل مي خواهيد فقط هنگامي اجراي برنامه متوقف شود كه . ايجاد وقفه در اجراي برنامه شود

 شرط خاصي تعيين كنيد، روي نام breakpointبراي اينكه براي يك .  باشد10 برابر با counterمقدار شمارنده ي 

 را انتخاب …Condition كليك راست كنيد و از منويي كه باز مي شود گزينه ي Breakpointsر پنجره ي آن د

  .  نمايش داده خواهد شد13-11در اين صورت پنجره اي مشابه شكل . كنيد

  

  
  13-11شكل 

  

برنامه شود كه مقدار  بايد موجب ايجاد وقفه در breakpointبراي مثال در اين پنجره مشخص شده است فقط هنگامي اين 

  .  باشد10 برابر با counterمتغيير 

 فقط در breakpoint ها كه در اين پنجره قابل تنظيم است اين است كه breakpointيكي ديگر از ويژگي هاي 

 هايي به كار مي رود كه درون يك حلقه قرار breakpointاين ويژگي بيشتر براي . تعداد دفعات تكرار مشخصي فعال شود



 ٤٥٦

براي مثال فرض كنيد در برنامه قبلي مي خواهيد هنگامي كه عدد . مي گيرند و برنامه در طول اجرا چندين بار با آنها مواجه مي شود

 فعال و در غير اين صورت غير breakpoint، ...) و 30، 20، 10اعداد ( بود 10 برابر با ضريبي از counterدرون متغير 

 كليك راست كنيد و از Breakpoints مورد نظرتان در پنجره ي breakpoint براي اين كار  روي. فعال باشد

 Breakpoint Hit Countبه اين ترتيب پنجره ي .  را انتخاب كنيد…Hit Countمنوي باز شده گزينه ي 

  . نمايش داده خواهد شد14-11همانند شكل 

  

  
  14-11شكل 

  

، ) بار10براي مثال بعد از (بعد از دفعات تكرار مشخصي اجرا شود  breakpointدر اين پنجره مي توانيد مشخص كنيد كه 

  . امين مرتبه اجرا شودnهمواره اجرا شود، فقط وقتي مرتبه اجرا ضريب عدد خاصي بود اجرا شود و يا فقط در 

وديو براي اشكال زدايي ابزارها و پنجره هايي كه در اين قسمت با آنها آشنا شديم، فقط قسمتي از ابزارهاي موجود در ويژوال است

، Immediate Window ،Command Window ،Localsپنجره هاي بسيار ديگري مانند . برنامه ها بودند

Autos ،Watch براي آشنايي با اين پنجره ها و . نيز وجود دارند كه البته توضيح تمام آنها خارج از اهداف اين كتاب است...  و

واضح است كه هر چه با نحوه ي . مراجعه كنيد) MSDN (وتوانيد به سيستم راهنماي ويژوال استودينيز نحوه ي استفاده از آنها مي 

  .كاركرد اين ابزارها و پنجره ها بيشتر آشنا باشيد، راحت تر مي توانيد خطاهاي موجود در برنامه را پيدا كرده و آنها را برطرف كنيد

  

  :كنترل استثنا ها در برنامه

  

براي مثـال   . تداي فصل گفتم يك برنامه ممكن است در طول اجراي خود با شرايط پيش بيني نشده اي مواجه شود                  همانطور كه در اب   

 به صورت نادرست وارد كند، برنامه با يك txtAddressدر برنامه ي قبلي مشاهده كرديد كه اگر كاربر نام فايل را در كنترل          

ام از ابزارها و روشهايي كه در قسمتهاي قبلي فصل با آنها آشنا شديم نمي تـوان  اما با هيچ كد. حالت پيش بيني نشده مواجه مي شود   

  .از رخ دادن چنين حالتي جلوگيري كرد و يا آنها را در طي برنامه كنترل كرد

ايـل  هنگامي كه برنامه با يك چنين حالت استثنايي مواجه مي شود، براي مثال يك ارتباط شبكه اي در برنامه قطع مي شـود و يـا ف                         

رخ دادن يك استثنا .  رخ داده است1استثنامورد نظر براي امري خاص در كامپيوتر پيدا نمي شود، در اصطالح گفته مي شود كه يك              

بــراي مثــال ســعي كنيــد بــا اســتفاده از كــالس  ( اعــالم شــود NET.هــم مــي توانــد بــه وســيله كالســهاي تعريــف شــده در  

System.IO.File      هم مي تواند به وسيله ي متدي درون كالسـهاي تعريـف شـده در              ) د ندارد ، فايلي را باز كنيد كه وجو

  ).براي مثال پارامترهايي كه به يكي از متدهاي كالس فرستاده اند داراي مقدار اشتباهي است(برنامه اعالم شود 

                     
1 Exception 



 ٤٥٧

سـهاي مـشتق شـده از       و يا كال   (Exceptionبراي اعالم كردن اينكه يك استثنا رخ داده است، ابتدا بايد يك شيئ از كالس                

سپس اين شيئ در اصـطالح بايـد توسـط    . ايجاد شود و اطالعات مربوط به استثناي به وجود آمده در اين شيئ قرار گيرد ) اين كالس 

  .  شود1پرتاببرنامه اي كه با اين استثنا مواجه شده است، 

 در ابتدا كمي گيج كننده و يا نا مفهوم به نظر "ودشيئ حاوي اطالعات خطا بايد از طرف برنامه پرتاب ش"ممكن است اين عبارت كه 

  برسد و يا ممكن است اين سوال به وجود بيايد كه بعد از پرتاب شدن اين شيئ چگونه مي توان استثناي به وجود آمده را كنترل كرد؟ 

بارت ديگر كدي كه ممكن به ع.  استفاده مي كنندtry/catchخوب، براي كنترل اين نوع حالتها در كد معموالً از بالك هاي        

اگر در هنگام اجراي اين كد استثنايي رخ داد، شيئ اي از نوع .  قرار مي دهندtryاست با يك استثنا مواجه شود را درون يك بالك      

Exception   در اين حالت اولين بالك .  به وجود آمده و پرتاب مي شودcatch     كه شرايط دريافـت شـيئ پرتـاب

  .را دريافت مي كند و به كنترل استثناي به وجود آمده مي پردازد، آن شده را داشته باشد

 موجود در برنامه توانست شيئ پرتاب شده را دريافت كند، به بررسـي حالـت اسـتثناي بـه     catchبعد از اينكه يكي از بالك هاي   

كرده و يـا بـدون در نظـر گـرفتن آن بـه              در اين حالت اگر اين بالك بتواند، استثناي به وجود آمده را تصحيح              . وجود آمده مي پردازد   

  . در غير اين صورت پيغام مناسبي را به كاربر نمايش دهد و برنامه را به اتمام مي رساند. اجراي برنامه ادامه مي دهد

  . با ساختاري به صورت زير در برنامه ايجاد مي شوندtry/catchبالك هاي 

  
private  void  MethodA() 
{ 
 // Some usual statements 
 try 
 { 
  // Some dangerous codes that may encounter  
  // with unavoidable exceptions goes here 
 } 
 catch 
 { 
  // Some codes to handle exceptions 
 } 
}  

  

جه شود از اهميت زيـادي   درك تفاوت بين خطاهاي موجود در كد برنامه با حالتهاي استثنايي كه ممكن است برنامه با آنها موا                  :نكته

اما استثنا هـا  . خطاهاي موجود در كد برنامه معموال به علت خطاي برنامه نويس در هنگام پياده سازي كد برنامه است           . برخوردار است 

ـ            . معموالً به علت رخ دادن شرايط قابل پيش بيني اما اجتناب ناپذير است             ك براي مثال تصور كنيد كه برنامه در شرايطي خـاص در ي

چنين رخ دادي به علت اشتباه برنامـه نـويس اسـت و خطـاي               . حلقه ي بينهايت قرار مي گيرد و كاربر ناچار به بستن برنامه مي شود             

. اما تصور كنيد در حال خواند اطالعات يك فايل در شبكه هستيد كه ناگهان شبكه قطـع مـي شـود                    . برنامه نويس محسوب مي شود    

ايـن دسـته مـوارد جزئـي از        . بل پيش بيني است اما واضح است كه نمي توان از آنها جلوگيري كـرد              وقوع چنين شرايطي در برنامه قا     

  .استثنا ها به شمار مي روند و بايد به درستي در برنامه كنترل شوند

  

  : براي يك استثناCatchچگونگي يافتن بالك 

  

                     
1 Throw 



 ٤٥٨

 را ايجاد كـرده و بعـد از        Exceptionشيئ اي از نوع     همانطور كه گفتم هنگامي كه قسمتي از برنامه با يك استثنا مواجه شد،              

سپس اين شيئ پرتـاب شـده مـي توانـد بـه       . اينكه اطالعات مربوط به استثناي به وجود آمده را در آن قرار داد، آن را پرتاب مي كند                 

ن شيئ پرتاب شده     اي كه اي   catchاما بايد به اين نكته توجه كنيد بالك         .  دريافت شود  catchوسيله ي يكي از بالك هاي       

  . را دريافت مي كند، لزوماً نبايد در همان متدي باشد كه حالت استثنا به وجود آمده است

 نيـز  B را فراخواني مي كند و متد  B متد   Aمتد  .  وجود دارند  C و   B و   Aبراي مثال تصور كنيد كه در يك برنامه سه متد به نامهاي             

 Cدر اين حالت متـد  .  با يك استثنا مواجه شودCال فرض كنيد كه دستور دوم در متد     ح). 15-11شكل  ( را فراخواني مي كند      Cمتد  

 را ايجاد كرده و اطالعات مربوط به اين استثنا را در آن قرار مي دهد و سـپس آن را پرتـاب مـي        Exceptionشيئ اي از نوع     

 متد وجود دارد كه بتوانـد اسـتثناي بـه وجـود آمـده را              در اين  catch را بررسي مي كند تا ببيند آيا بالك          Cبرنامه ابتدا متد    . كند

در غير اين صورت شيئ پرتاب شده .  يافته شد، كنترل برنامه به اين بالك مي رود       Cكنترل كند؟ در صورتي كه چنين بالكي در متد          

تواند استثناي بـه وجـود    مي گردد تا بcatch برنامه مجدداً به دنبال يك بالك Bدرون متد  .  خواهد رفت  B به متد    Cتوسط متد   

 بالكـي بـراي     C و   B و   Aاگر در هيچ كدام از متـدهاي        .  نيز تكرار مي شود    Aهمين مراحل براي متد     . آمده را دريافت و كنترل كند     

 دريافت مي شود و پيغام خطاي پيش فرض بـراي آن نمـايش داده   CLRكنترل اين استثنا يافته نشد، شيئ پرتاب شده به وسيله ي          

  .نامه بسته مي شودشده و بر

  

  
  15-11شكل 

  

  :Exceptionكالس 

  

براي اين كه رخ دادن يك استثنا اعالم شود، بايد اطالعات مربوط به اين استثنا در شيئ اي خاص قـرار بگيـرد و سـپس ايـن شـيئ                       

  .اشد و يا يكي از كالسهاي مشتق شده از آن، نمونه سازي شده بExceptionاين شيئ بايد از كالس . پرتاب شود

 با يك استثنا مواجه شود، بسته به نوع آن استثنا يك شيئ مناسب را ايجاد كرده و پرتاب مي                    NET.هنگامي كه يكي از كالسهاي      

 توليد و پرتاب مي     ArgumentExceptionبراي مثال اگر پارامتر نادرستي به اين متد فرستاده شود شيئ از كالس              . كند

ــور . شــود ــا دايركت ــل و ي ــر آدرس فاي ــود نداشــته باشــد، شــيئ اي از كــالس     اگ ــتاده شــده اســت وج ــد فرس ــن مت ــه اي ــه ب ي ك

DirectoryNotFoundException    و يا FileNotFoundException        ايجـاد شـده و پرتـاب 

 مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد، از كالسـي بـه نـام         NET.تمام كـالس هـايي كـه بـراي اعـالم يـك اسـتثنا توسـط         . مي شود 

SystemException1تق شده اند مش .  

بلكه برنامه نويس نيز اگر در كالس هـايي    .  نيست كه مي تواند رخ دادن يك استثنا را اعالم كند           NET.اما همانطور كه گفتم فقط      

 در فصل نهم را بـه   Carبراي مثال طراحي كالس     . كه طراحي مي كند با يك استثنا مواجه شد، مي تواند از اين روش استفاده كند               

بنـابراين مـي    .  را قبول كنـد    6 تا   1 در اين كالس فقط مي تواند اعداد در بازه ي            NumberOFDoors خاصيت   .خطر بياوريد 

                     
  . مشتق مي شودException خود نيز از كالس SystemExceptionكالس  1



 ٤٥٩

ــالس         ــيئ اي را از ك ــود، ش ــدوده ب ــن مح ــارج از اي ــر خ ــرده و اگ ــي ك ــيت را بررس ــن خاص ــه اي ــده ب ــتاده ش ــدد فرس ــد ع تواني

ArgumentOutOfRangeException          ين وسيله رخ دادن يـك اسـتثنا در          ايجاد كرده و آن را پرتاب كنيد و به ا

  .اين كالس را اعالم كنيد

 براي استثناي به وجود آمده در كالس شما مناسب نبود، مي توانيـد خودتـان يـك             NET.اگر هم هيچ يك از كالسهاي موجود در         

 كالس حتمـاً بايـد از كـالس    البته اين. كالس براي اين استثنا ايجاد كنيد و سپس شيئ اي را از آن نمونه سازي كرده و پرتاب كنيد               

ApplicationExceptionمشتق شده باشد  .  

اگر بخواهم مطالب باال را دسته بندي كنم، بايد بگويم كه اشيايي كه هنگام رخ دادن يك استثنا به وجود آمـده و پرتـاب مـي شـوند،      

 Exceptionاز كالس   . شوند و يا يكي از كالس هاي مشتق شده از آن نمونه سازي              Exceptionحتماً بايد از كالس     

حال اگر .  مشتق مي شوندApplicationException و SystemExceptionدو كالس كلي به نامهاي   

 با استثنا مواجه شد، آن كالس براي اعالم رخ دادن اسـتثنا از يكـي از كالسـهاي مـشتق شـده از                      NET.يكي از كالسهاي دروني     

ــالس  ــالس SystemExceptionكـــــــ ــد كـــــــ ــا ArgumentException ماننـــــــ  و يـــــــ

FileNotFoundException   اما اگر كالسي كه در برنامه طراحي كرده ايم با اسـتثنا مواجـه شـد،                .  استفاده مي كند

 استفاده كنيم و هـم مـي تـوانيم كـالس     SystemException، از كالسهاي مشتق شده از       NET.هم مي توانيم مانند     

كـرده و از آن بـراي اعـالم رخ دادن اسـتثنا اسـتفاده كنـيم                  مشتق   ApplicationExceptionجديدي را از كالس     

  ). 16-11شكل (

  

  
  16-11شكل 

  

  :throwدستور 

  

 ايجـاد كـرده و آن را پرتـاب          Exceptionهمانطور كه گفتم براي اعالم رخ دادن يك استثنا در برنامه بايد شيئ اي را از نوع                  

در بخش امتحان كنيد بعـد، يـك كـالس آزمايـشي            .  استفاده كنيد  throwبراي پرتاب شيئ ايجاد شده مي توانيد از دستور          . كنيد

همچنين در اين . ايجاد كرده و در يكي از متدهاي اين كالس با استفاده از اين دستور اعالم خواهيم كرد كه يك استثنا رخ داده است                      

  .اي يافت نشود، چه اتفاقي رخ خواهد داد catchبرنامه مشاهده خواهيد كرد كه اگر براي يك استثناي به وجود آمده هيچ بالك 

  

 throwاستفاده از دستور : امتحان كنيد

  



 ٤٦٠

 را انتخـاب كـرده و   …File � New � Projectبا استفاده از نوار منوي ويـژوال اسـتوديو گزينـه ي     )1

  ايجـاد  ThrowCommandبه نـام  ) Console Application(سپس يك برنامه ي تحت كنسول 

  . كنيد

 ايجـاد كـرده و كـد زيـر را     Tester كالس جديدي به نام  Program، از كالس    Program.csدر فايل    )2

 .درون اين كالس قرار دهيد

  
class  Tester 
{ 
 public  void  Run() 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Run..." ); 
  Func1(); 
  Console .WriteLine( "Exit Run..." );            
 } 
 
 public  void  Func1() 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Func1..." ); 
  Func2(); 
  Console .WriteLine( "Exit Func1..." );            
 } 
 
 public  void  Func2() 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Func2..." ); 
  throw  new System. Exception (); 
  Console .WriteLine( "Exit Func2..." ); 
 } 
}  

 
 برويد و كد مشخص شـده در زيـر را بـه بدنـه ي ايـن متـد              Main به قسمت مربوط به متد       Programدر كالس    )3

 .اضافه كنيد

  
static  void  Main( string [] args) 
{ 
 Console .WriteLine( "Enter Main..." ); 
 Tester  t = new Tester (); 
 t.Run(); 
 Console .WriteLine( "Exit Main..." ); 
}  

 
ايـن پنجـره را قـبالً نيـز         .  نمايش داده مي شود    17-11مشاهده مي كنيد پنجره اي مشابه شكل        .  كنيد حال برنامه را اجرا    )4

اما ايـن مرتبـه اطالعـات درون    .  بوديد مشاهده كرده ايدErrorHandlingهنگامي كه در حال كار با پروژه ي       

 .يم ايجاد كرده اthrowاين كادر بر اساس استثنايي است كه با استفاده از دستور 



 ٤٦١

  

  
  17-11شكل 

 
 . از نوار منوي ويژوال استوديو برنامه را ببنديدDebug � Stop Debuggingبا انتخاب گزينه ي  )5

  

  چگونه كار مي كند؟

  

همانطور كه مشاهده مي كنيد در اين برنامه هيچ كار خاصي انجام نمي شود، فقط چند تابع فراخواني مي شوند و وارد و خارج شدن از           

 را از ايـن شـيئ فراخـواني         Run ايجاد كرده و متد      Testerدر ابتدا برنامه يك شيئ از كالس        . ي نوشته مي شود   تابع در خروج  

 را Func2 نيـز متـد   Func1 را فراخـواني كـرده و متـد    Func1 بعد از نوشتن عبارتي در خروجي متـد     Runمتد  . مي كند 

 System.Exceptionيك شـيئ جديـد از كـالس     new، با استفاده از دستور Func2درون متد  . فراخواني مي كند  

  .  آن را پرتاب مي كنيمthrowايجاد كرده و سپس با استفاده از دستور 

امـا هـيچ    .  مي گردد تا بتواند اين خطا را كنترل كند         catch به دنبال يك بالك      Func2با اين كار برنامه بالفاصله درون متد        

در اين  . خواهد رفت )  محسوب مي شود   Func2كه احضار كننده ي متد       (Func1تد  بنابراين به سراغ م   . بالكي را پيدا نمي كند    

 نيـز بـراي يـافتن يـك بـالك           Main و   Runبه همـين ترتيـب متـد هـاي          .  اي يافت نمي شود    catchمتد هم هيچ بالك     

catch    بنـابراين  . اما همانطور كه در كد هم مشاهده مي كنيد، چنين بالكـي يافـت نمـي شـود               .  مناسب بررسي مي شوندCLR 

  . نمايش مي دهد17-11اجراي برنامه را به حالت تعليق در آورده و پيغام خطاي پيش فرض را همانند شكل 

  

 دقت كنيد در اينجا به علت اينكه برنامه به وسيله ي ويژوال استوديو اجرا شده است چنين پيغام خطـايي نمـايش داده شـده و                       :نكته

اگر فايل اجرايي اين برنامه را بدون اسـتفاده از ويـژوال اسـتوديو        . ه است نمايش داده مي شود     خطي كه باعث به وجود آمدن خطا شد       

براي دسترسي به فايل اجرايي برنامـه بـه فولـدري كـه برنامـه را در آن      .  مشاهده خواهيد كرد  18-11اجرا كنيد، پيغامي مشابه شكل      

همچنين مشاهده مي كنيد كه محتويات اين صفحه .  قرار داردbin\debugايجاد كرده ايد برويد، فايل اجرايي برنامه در فولدر         

دليل اين مورد اين است كه تنظيمات محلي اين كامپيوتر برابر با كـشور ايـران و زبـان فارسـي                     . به زيان فارسي نمايش داده شده اند      

  .ان انگليسي نمايش داده خواهد شداگر تنظيمات كامپيوتر شما برابر با زبان انگليسي است، محتويات اين صفحه به زب. است

  



 ٤٦٢

  
  18-11شكل 

  

نه ارتباط شبكه اي قطع شده است، نه تقسيم بر صفر (در اينجا به علت اينكه هيچ حالت خاصي براي اعالم يك استثنا رخ نداده است 

 برنامه هاي واقعـي  اما در.  را ايجاد كرده و پرتاب مي كنيمExceptionصرفا يك شيئ از كالس    ...) صورت گرفته است و نه      

 متناسب با حالت بـه وجـود آمـده اسـتفاده كنـيم و يـا                 NET.بهتر است با بررسي علت رخ دادن استثنا، از يكي از كالسهاي ديگر              

  . كالس مخصوصي را طراحي كنيم تا بهتر مشخص شود كه علت به وجود آمدن خطا چه بوده است

، بـه اهميـت آن پـي    catch و tryي شود كه بعد از آشنايي با بالك هـاي       استفاده از اين روش مزاياي ديگري را نيز شامل م         

  . خواهيد برد

  

  :catch و tryدستورات 

  

 بالكي ايجاد كنيم كه بتواند شيئ پرتـاب         catchبراي اينكه بتوانيم يك استثناي رخ داده را كنترل كنيم، بايد با استفاده از دستور                

.  تعريـف شـود    try به تنهايي نمي تواند ايجاد شود بايد همراه بـا بـالك              catchا بالك   ام. شده براي آن استثنا را دريافت كند      

به اين ترتيب كدي كه ممكن است موجب ايجاد استثنا شـود       .  استفاده كنيم  try هم مي توانيد از دستور       tryبراي تعريف بالك    

يز مي نويسيم تا در صـورت بـروز اسـتثنا     نtry بعد از بالك catch قرار مي دهيم و سپس يك بالك       tryرا در يك بالك     

  . كنترل برنامه به اين بالك فرستاده شود

  .در بخش امتحان كنيد بعد، نحوه ي استفاده از اين دستورات را در يك برنامه مشاهده خواهيم كرد

  

  catch و tryاستفاده از دستورات : امتحان كنيد

  

بـه نـام   ) Console Application(نـسول جديـد   با استفاده از ويژوال اسـتوديو يـك برنامـه ي تحـت ك     )1

TryCatchDemoايجاد كنيد .  
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 وارد كنيد تا كالسي به نام     Program قبل از تعريف كالس      TryCatchDemoكد زير را در داخل فضاي نام         )2

Testerبه برنامه اضافه شود : 

  
class  Tester 
{ 
 public  void  Run() 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Run..." ); 
  Func1(); 
  Console .WriteLine( "Exit Run..." ); 
 } 
 
 public  void  Func1() 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Func1..." ); 
  Func2(); 
  Console .WriteLine( "Exit Func1..." ); 
 } 
 
 public  void  Func2() 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Func2..." ); 
  try 
  { 
   Console .WriteLine( "Entering try block..." ); 
   throw  new System. Exception (); 
   Console .WriteLine( "Exiting try block..." ); 
  } 
  catch 
  { 
   Console .WriteLine( 
     "Exception caught and handled!" ); 
  } 
  Console .WriteLine( "Exit Func2..." ); 
 } 
} 

 
 . قرار دهيدProgram از كالس Mainدستورات مشخص شده در زير را نيز در بدنه ي متد  )3

  
static  void  Main( string [] args) 
{ 
 Console .WriteLine( "Enter Main..." ); 
 Tester  t = new Tester (); 
 t.Run(); 
 Console .WriteLine( "Exit Main..." ); 
 Console .ReadLine(); 
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}  
 

 رخ دادن يك استثنا در برنامه اعـالم  throwمشاهده خواهيد كرد با وجود اينكه با استفاده از دستور . جرا كنيدبرنامه را ا   )4

 .شده است، اما اجراي برنامه متوقف نمي شود

  

  چگونه كار مي كند؟

  

البتـه در اينجـا همـواره       (قسمتي از دستور كه ممكن است باعث رخ دادن اسـتثنا شـود              . در اين برنامه نيز تمام قسمت ها واضح است        

 مي شود و اين مورد را در خروجي چاپ Func2برنامه وارد متد .  قرار داده شده استtryدرون يك بالك   ) استثنا رخ خواهد داد   

بـا رخ دادن اسـتثنا   .  مي شود و بعد از چاپ عبارت در خروجي با رخ دادن يك استثنا روبرو مي شود         tryسپس وارد بالك    . مي كند 

همانطور كه مشاهده مي كنيـد نزديكتـرين بـالك          .  مي گردد تا بتواند اين استثنا را كنترل كند         catchبه دنبال يك بالك     برنامه  

ــد  ــالك Func2درون مت ــد از ب ــرار داردtry، بع ــارت   .  ق ــي شــود و عب ــسمت منتقــل م ــن ق ــه اي ــرل برنامــه ب ــابراين كنت بن

"Exception caught and handled!"مي شود در خروجي نمايش داده  .  

  
 public  void  Func2() 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Func2..." ); 
  try 
  { 
   Console .WriteLine( "Entering try block..." ); 
   throw  new System. Exception (); 
   Console .WriteLine( "Exiting try block..." ); 
  } 
  catch 
  { 
   Console .WriteLine( 
     "Exception caught and handled!" ); 
  } 
  Console .WriteLine( "Exit Func2..." ); 
 } 

  

بلكـه از بـالك   .  بر نمي گردد   try تمام شد، كنترل برنامه به داخل بالك         catchدقت كنيد بعد از اينكه دستورات درون بالك         

catchعبـارت  (نـد   خارج شده و ادامه ي دستورات بعد از اين بالك در متد را اجرا مي ك"Exit Func2..."  را در

 وجـود دارنـد اجـرا نخواهنـد شـد           tryبنابراين تمام دستوراتي كه بعد از رخ دادن يك اسـتثنا در بـالك               ). خروجي نمايش مي دهد   

  ).در خروجي نمايش داده نمي شود "...Exiting try block"مشاهده مي كنيد كه عبارت (

براي مثـال تـصور     .  خارج از اين متد دريافت مي شد نيز صادق است          catchسط يك بالك    اين مورد براي حالتهايي كه استثنا تو      

در .  باشـند  try درون بـالك     Run قرار نگرفته باشند، بلكه دستورات متـد         try درون بالك    Func2كنيد كه دستورات متد     

كنترل اين استثنا در اين متـد پيـدا نمـي            با استثنا مواجه مي شد، هيچ بالكي براي          Func2اين صورت هنگامي كه برنامه در متد        

 نيـز  Func1درون متـد  .  مـي رفـت  Func1بنابراين از اجراي بقيه ي دستورات اين متد صرفنظر مي كرد و به درون متد       . كرد

ن متد در اي.  مي رفتRun را نيز اجرا نمي كرد و به متد Func1بالك مناسبي پيدا نمي كرد، بنابراين دستورات باقيمانده در متد           
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ايـن تغييـرات را   ( موجود مي سپرد و اجراي برنامه از دستورات اين متد به بعد ادامه پيدا مي كرد             catchكنترل برنامه را به بالك      

  ).در كد ايجاد كنيد و بعد از اجراي برنامه، خروجي آن را بررسي كنيد تا بهتر با نحوه ي انجام اين موارد آشنا شويد

  

  :اختصاصي catchايجاد بالك هاي 

  

 بـود مـي    Exception اي كه در برنامه ي قبلي ايجاد كرديم، استثنا هايي را كه شيئ مربوط به آنها از نوع                    catchبالك  

همانطور كه مي دانيد هنگامي كه يك كالس از كالس ديگري مشتق شود، اشيايي كه از كالس نمونـه سـازي                     . توانست كنترل كند  

بنابراين در اينجا هـم اگـر بـراي مثـال اسـتثنايي از نـوع                .  صورت اشيايي از كالس پايه رفتار كنند       شده ايجاد مي شوند مي توانند به      

ArgumentException      ــوع ــيئ اي از ن ــه ش ــست ب ــي توان ــتثنا م ــن اس ــه اي ــوط ب ــيئ مرب ــد، ش ــي آم ــود م ــه وج  ب

Exception    تبديل شود و سپس توسط اين بالك catchبـالك  بنابراين مي تـوانيم بگـوييم  .  كنترل شود catch اي

  .كه در برنامه ي قبلي ايجاد كرديم هر نوع استثنايي را مي توانست كنترل كند

 را به نحوي ايجاد كنيم كه فقط بتواند نوع خاصي از استثنا هـا را كنتـرل            catchاما در شرايطي ممكن است بخواهيم يك بالك         

يك فايل از شبكه هستيد و مي خواهيد اگر در طي اين مدت شبكه براي مثال تصور كنيد در قسمتي از يك متد در حال خواندن       . كند

امـا اگـر اسـتثناي ديگـري در متـد رخ داد مـي       . قطع شد از ادامه ي خواندن فايل صرفنظر كرده و بقيه ي دستورات متد را اجرا كنيد        

در اين حالـت  ).  درون اين متد كنترل شوند  به عبارت ديگر نمي خواهيد استثنا هاي ديگر،       (خواهيد آن استثنا به متد باالتر منتقل شود         

در بخش امتحان كنيـد بعـد در   .  را به گونه اي تغيير دهيد كه فقط استثنا هاي نوع خاصي را بتواند دريافت كند     catchبايد بالك   

  .طي يك برنامه با نحوه ي انجام اين كار بيشتر آشنا خواهيم شد

  

   اختصاصيcatchايجاد بالك هاي : امتحان كنيد

  

بـه نـام   ) Console Application(با استفاده از ويژوال اسـتوديو يـك برنامـه ي تحـت كنـسول جديـد        )1

DedicatedCatchDemoايجاد كنيد .  

 كد زير را وارد كنيد تا كـالس جديـدي در برنامـه    Programدرون فضاي نام مربوط به اين برنامه و خارج از كالس           )2

 .ايجاد شود

  
class  Tester 
{ 
 public  void  Run() 
 { 
  try 
  { 
   double  a = 5; 
   double  b = 0; 
   Console .WriteLine( "Dividing "  + a +  
       " by "  + b + "..." ); 
   Console .WriteLine(a + " / "  + b +  
       " = "  + DoDivide(a, b)); 
  } 
  // most derived exception type first 
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  catch  (System. DivideByZeroException ) 
  { 
   Console .WriteLine( 
    "DivideByZeroException caught!" ); 
  } 
  catch  (System. ArithmeticException ) 
  { 
   Console .WriteLine( 
    "ArithmeticException caught!" ); 
  } 
  // generic exception type last 
  catch 
  { 
   Console .WriteLine( 
    "Unknown exception caught" ); 
  } 
 } 
 
 // do the division if legal 
 public  double  DoDivide( double  a, double  b) 
 { 
  if  (b == 0) 
   throw  new System. DivideByZeroException (); 
  if  (a == 0) 
   throw  new System. ArithmeticException (); 
  return  a / b; 
 } 
}  

 
 . اضافه كنيد تا برنامه كامل شودProgram در كالس Mainكد مشخص شده در زير را به بدنه ي متد  )3

  
static  void  Main( string [] args) 
{ 
 Console .WriteLine( "Enter Main..." ); 
 Tester  t = new Tester (); 
 t.Run(); 
 Console .WriteLine( "Exit Main..." ); 
 Console .ReadLine(); 
}  

 
 كلـي دريافـت نخواهـد شـد         catchمشاهده خواهيد كرد كه استثناي به وجود آمده توسط بـالك            . برنامه را اجرا كنيد    )4

، بلكـه بـه علـت اينكـه     )در خروجي چاپ نمـي شـود   "Unknown exception caught"عبارت (

 اســت كنتـرل برنامـه بـه اولـين بــالك     DivideByZeroExceptionاسـتثناي بـه وجـود آمـده از نـوع      

catch فرستاده مي شود و عبارت "DivideByZeroException caught!"   در خروجـي

 ).19-11شكل (نمايش داده مي شود 
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  19-11شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

ايـن متـد ابتـدا      .  براي تقسيم دو عدد استفاده مي كند       DoDivide از متد    Run در برنامه ي باال، متد       Testerدر كالس   

 ايجاد كرده و    DivedieByZeroExceptionسي مي كند، اگر پارامتر دوم صفر بود شيئ اي از نوع             پارامتر ها را برر   

همچنين اگر پارامتر اول صـفر بـود ايـن متـد            . پرتاب مي كند، زيرا انجام چنين تقسيمي در برنامه باعث به وجود آمدن خطا مي شود               

بته در اين حالت نبايد استثنايي توليد شود زيـرا تقـسيم            ال.  توليد مي كند   ArithmeticExceptionاستثنايي را از نوع     

 در صورتي كه پـارامتر      DoDivideاما براي اينكه مثال اين قسمت كامل شود متد          . صفر بر هر عددي يك تقسيم منطقي است       

  .  توليد مي كندArithmeticExceptionاول صفر باشد استثنايي را از نوع 

  
 // do the division if legal 
 public  double  DoDivide( double  a, double  b) 
 { 
  if  (b == 0) 
   throw  new System. DivideByZeroException (); 
  if  (a == 0) 
   throw  new System. ArithmeticException (); 
  return  a / b; 
 } 

  

سپس سـعي مـي كنـيم بـا     . ر آنها قرار مي دهيم را د0 و 5 تعريف كرده و مقادير   b و   a دو متغيير به نامهاي      Runدر بدنه ي متد     

 اسـتثناي   DoDivideهمانطور كه مي دانيد در اين حالت متـد          .  آنها را بر يكديگر تقسيم كنيم      DoDivideاستفاده از متد    

DivideByZeroException         را ايجاد كرده و پرتاب مي كند و چون در متد DoDivide  قسمتي براي كنتـرل 

بالك اول فقط مـي     .  مختلف وجود دارد   catch سه بالك    Runدر متد   .  برمي گردد  Runرد، برنامه به متد     اين استثنا وجود ندا   

بالك دوم فقط مي تواند استثنا هـايي از نـوع      .  را دريافت كند   DivideByZeroExceptionتواند استثنا هايي از نوع      

ArithmeticException          بنـابراين اسـتثناي   . ا مي تواند كنتـرل كنـد      را دريافت كند و بالك سوم هر نوع استثنايي ر

  .  توسط بالك اول دريافت مي شود و برنامه از درون اين بالك ادامه پيدا مي كندDoDivideتوليد شده در متد 

  
 public  void  Run() 
 { 
  try 
  { 
   double  a = 5; 
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   double  b = 0; 
   Console .WriteLine( "Dividing "  + a +  
       " by "  + b + "..." ); 
   Console .WriteLine(a + " / "  + b +  
       " = "  + DoDivide(a, b)); 
  } 
  // most derived exception type first 
  catch  (System. DivideByZeroException ) 
  { 
   Console .WriteLine( 
    "DivideByZeroException caught!" ); 
  } 
  catch  (System. ArithmeticException ) 
  { 
   Console .WriteLine( 
    "ArithmeticException caught!" ); 
  } 
  // generic exception type last 
  catch 
  { 
   Console .WriteLine( 
    "Unknown exception caught" ); 
  } 
 } 

  

ــتثناي     ــه اس ــوط ب ــالس مرب ــه ك ــد ك ــه كني ــتثناي  DivideByZeroExceptionتوج ــه اس ــوط ب ــالس مرب  از ك

ArithmeticException         و خود اين كالس نيز از كالس ،Exception   پس اشـياي نمونـه     .  مشتق مي شود

ــالس   ــده از كــــ ــازي شــــ ــهاي   DivideByZeroExceptionســــ ــه كالســــ ــد بــــ ــي تواننــــ  مــــ

ArithmeticException و يا Exceptionنيز تبديل شوند  .  

ــد   ــر در متـ ــابراين اگـ ــاي   Runبنـ ــالك هـ ــري بـ ــب قرارگيـ ــالك    catch ترتيـ ــال بـ ــراي مثـ ــيم، بـ ــر دهـ  را تغييـ

ArithmeticException      را قبل از بالك DivideByZeroException      قرار دهيم برنامه هيچگـاه 

ــالك  ــد DivideByZeroExceptionوارد ب ــد ش ــك    .  نخواه ــه ي ــوط ب ــيئ مرب ــر ش ــرا اگ ــوع  زي ــتثنا از ن  اس

DivideByZeroException        باشد، وقتي با بالكي از نوع ArithmeticException    برخورد كند به 

 مربـوط بـه     catchبنابراين دقت كنيد كه همواره بالك هـاي         . اين كالس تبديل شده و كنترل برنامه وارد اين بالك خواهد شد           

  .ربوط به دريافت استثنا هاي عمومي قرار دهيد مcatchدريافت استثنا هاي خاص را قبل از بالك هاي 

  

  :Exceptionخاصيت ها و متدهاي كالس 

  

در قسمتهاي قبلي همواره گفته شده است كه براي اعالم رخ دادن يك استثنا بايد اطالعات مربوط به آن اسـتثنا را در يـك شـيئ از                           

نحوه ي انجام اين موارد را نيـز در  .  بالك دريافت شود قرار داد و سپس آن را پرتاب كرد تا به وسيله ي يكExceptionنوع  

 به اطالعاتي در catchاما در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه چگونه مي توان درون يك بالك . مثال هاي قبلي مشاهده كرديم    

  .مورد استثناي به وجود آمده دسترسي پيدا كرد
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 و يا كالسـهاي مـشتق شـده از    Exceptionتوانيم از كالس  مي catchبراي دسترسي به اطالعات يك استثنا در بالك      

 ArithmeticException براي دريافت استثنا هـايي از نـوع          catchبراي مثال اگر يك بالك      . آن استفاده كنيم  

 ArithmeticExceptionدر متد قرار داديم، درون اين بالك مي توانيم بـه تمـام خاصـيت هـا و متـدهاي كـالس                       

قبل از اينكه نحوه ي اين كار را در برنامه مشاهده كنيم، بهتر است ابتدا با يك سري از خاصيت ها و متدهاي                       . يمدسترسي داشته باش  

  .آشنا شويم) كه مسلماً در تمام كالسهاي مشتق شده از آن نيز وجود دارند (Exceptionمهم كالس 

. العاتي در مورد دليل رخ دادن اين استثنا است        مي باشد كه حاوي اط     Messageاولين و مهمترين خاصيت اين كالس، خاصيت        

اما بعد از تنظـيم شـدن ديگـر    . كدي كه استثنا در آن رخ داده است، مقدار اين خاصيت را تنظيم كرده و سپس شيئ را پرتاب مي كند           

  .خواندني است-به عبارت ديگر اين خاصيت يك خاصيت فقط. نمي توان مقدار آن را تغيير داد

ايـن  .  است و حاوي لينكي است كه به راهنماي استثناي به وجود آمده اشاره مـي كنـد     HelpLink خاصيت   خاصيت مهم ديگر  

  . نوشتني است و مقدار آن در هر قسمتي از برنامه مي تواند تغيير كند-خاصيت به صورت خواندني

استثنا مقدار بعضي از خاصـيت هـاي آن را          در قسمت امتحان كنيد بعد، برنامه اي خواهيم نوشت و در آن قبل از اعالم رخ دادن يك                   

 از مقدار اين خاصيتهاي تنظيم شده استفاده خواهيم كرد تا به اطالعـات اسـتثناي بـه    catchهمچنين در بالك . تنظيم مي كنيم 

  .وجود آمده دسترسي داشته باشيم

  

  Exceptionخاصيتهاي كالس : امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدExceptionProperties تحت كنسول به نام با استفاده از ويژوال استوديو برنامه اي )1

 . به برنامه اضافه شودTester كد زير را وارد كنيد تا كالس Programدرون فضاي نام برنامه و قبل از كالس  )2

  
class  Tester 
{ 
 public  void  Run() 
 { 
  try 
  { 
   Console .WriteLine( "Open file here" ); 
   double  a = 12; 
   double  b = 0; 
   Console .WriteLine(a + " / "  + b + " = "   
       + DoDivide(a, b)); 
   Console .WriteLine( 
     "This line may or may not print" ); 
  } 
  // most derived exception type first 
  catch  (System. DivideByZeroException  e) 
  { 
   Console .WriteLine( 
     "\nDivideByZeroException! Msg: "   
     + e.Message); 
   Console .WriteLine( "\nHelpLink: "   
       + e.HelpLink); 



 ٤٧٠

  } 
  catch 
  { 
   Console .WriteLine( 
    "Unknown exception caught" ); 
  } 
 } 
 
 // do the division if legal 
 public  double  DoDivide( double  a, double  b) 
 { 
  if  (b == 0) 
  { 
   DivideByZeroException  e =  
    new DivideByZeroException (); 
   e.HelpLink =        
     "http://www.HelpSite.com" ; 
   throw  e; 
  } 
  if  (a == 0) 
   throw  new ArithmeticException (); 
  return  a / b; 
 } 
} 
 

 
 .  اضافه كنيدProgram درون كالس Main به بدنه ي متد كد زير را نيز )3

  
 static  void  Main( string [] args) 
 { 
  Console .WriteLine( "Enter Main..." ); 
  Tester  t = new Tester (); 
  t.Run(); 
  Console .WriteLine( "Exit Main..." ); 
  Console .ReadLine(); 
 } 

  

 نمايش داده خواهد شد و اطالعات تنظيم شده مربوط به خطايي كه به              20-11 مشابه شكل    پنجره اي . برنامه را اجرا كنيد    )4

  .وجود آمده است در آن نوشته مي شود

  



 ٤٧١

  
  20-11شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 صـفر   در اين برنامه اگر پارامتر دوم برابر بـا DoDivideفقط در متد . نحوه ي عملكرد اين برنامه نيز مشابه برنامه ي قبل است   

 آن برابـر بـا آدرس   HelpLink ايجاد شده و خاصيت DivideByZeroExceptionباشد، ابتدا شيئ اي از نوع   

 پرتـاب مـي     throwسپس شيئ ايجاد شده با استفاده از دسـتور          . سايتي قرار داده مي شود كه درباره ي اين استثنا اطالعاتي دارد           

  . شود

مقـدار  ( رخ دهـد، پيغـام مربـوط بـه آن اسـتثنا       DivideByZeroException هم اگر استثنايي از نوع       Runدر متد   

در صفحه نمايش داده مـي  ) HelpLinkمقدار خاصيت (و آدرس سايت حاوي اطالعات درباره ي آن    ) Messageخاصيت  

  . شود

  

  :نتيجه

  

دسته بندي انواع خطا ها پـرداختيم و  در ابتداي فصل به . در اين فصل با مقدمات كنترل خطا ها و استثنا ها در يك برنامه آشنا شديم         

اولـين نـوع خطـا، خطاهـاي        . مشاهده كرديم كه سه نوع خطاي كلي وجود دارد كه روش كنترل هر كدام از آنها نيـز متفـاوت اسـت                     

 و يـا ويرايـشگر كـد ويـژوال اسـتوديو بـه سـادگي        Error Listدستوري هستند كه با استفاده از ابزارهايي مانند پنجره ي 

  .اده شده و قبل از اينكه برنامه كامپايل و اجرا شود رفع مي شوندتشخيص د

در . نوع دوم خطاها، خطاهاي منطقي هستند و همانطور كه گفتم سخت ترين نوع خطاها از نظر تشخيص و رفع به شـمار مـي رونـد                     

 اين ابزارها آشنا باشـيد، سـاده تـر     ابزارهاي زيادي براي تشخيص اين خطا ها وجود دارد كه هر چه بيشتر باNET.ويژوال استوديو  

امـا  . ها آشـنا شـديم    Breakpointدر اين فصل با مهمترين ابزار در اين زمينه يعني           . مي توانيد با اين نوع خطاها مقابله كنيد       

بـراي   كـه  Watchابزارهاي بسيار ديگري نيز وجود دارند كه بهتر است نحوه ي كار با آنها را نيـز يـاد بگيريـد، ماننـد پنجـره ي                      

 كه براي اجراي يك دستور Immediateمشاهده ي مقدار هر شيئ و يا متغيير در برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد، پنجره ي   

  ... است به كار مي رود و Breakخارج از دستورات موجود در برنامه، زماني كه برنامه در حالت 

 اجرا را مشاهده كرديم و ديديم كه مي توانيم در اين شرايط با اسـتفاده     در انتهاي فصل نيز روشهاي مختلف برخورد با خطاهاي زمان         

، يا به كاربر اطالع دهيم كه خطايي رخ داده است و سپس از برنامه خارج شويم، يا خطا را رفـع كـرده و             try/catchاز بالك   

  .از نيز آشنا شديمهمچنين با نحوه ي توليد خطاهاي زمان اجرا در مواقع مورد ني. برنامه را ادامه دهيم

  

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد



 ٤٧٢

  

 .انواع مختلف خطاهايي كه در يك برنامه ممكن است به وجود آيد را نام برده و توضيح دهيد �

 .بتوانيد از ابزارهاي موجود در ويژوال استوديو استفاده كرده و خطاهاي دستوري ايجاد شده را بر طرف كنيد �

استفاده از ابزارهاي ويژوال استوديو قسمتهاي مختلف يك برنامه را كنترل كرده و خطاهاي منطقي موجود در آن را رفع                  با   �

 .كنيد

 . در برنامه، خطاهاي زمان اجرا را كنترل كنيدtry/catchبتوانيد با استفاده از بالك  �

 .ر برنامه اعالم كنيد رخ دادن خطايي را دthrowدر مواقع مورد نياز با استفاده از دستور  �

  

  



 ٤٧٣

 ايجاد كتابخانه هاي كالس: فصل دوازدهم
  

براي اين كار از . در اين فصل مي خواهيم به طراحي كتابخانه هاي كالس بپردازيم، كتابخانه هايي كه حاوي چندين كالس باشند

 از شروع فصل مروري بر اين مطالب داشته تمام مطالبي كه تاكنون در اين كتاب آموخته ايد استفاده خواهيم كرد، پس بهتر است قبل

بيشتر برنامه هايي كه تاكنون طراحي كرده ايم به اين صورت بوده اند كه با استفاده از جعبه ابزار تعدادي كنترل بر روي فرم . باشيم

نيز كد هاي مورد نياز  خاصيتهاي اين كنترل ها را تنظيم كرده و در انتها Propertiesقرار مي داديم، با استفاده از پنجره ي 

اولين نكته ي . تمام اين موارد درون يك فرم در قسمت طراحي فرم ويژوال استوديو انجام مي شد. براي عملكرد آنها را مي نوشتيم

براي (قابل توجه در اين قسمت اين است كه هنگامي كه فرمي را با استفاده از قسمت طراحي فرم ويژوال استوديو طراحي مي كرديم 

، در حقيقت در حال ايجاد كالس جديدي بوديم كه اين كالس از كالس  )ل كنترلهاي مورد نياز را در آن قرار مي داديممث

System.Windows.Forms.Formمشتق شده بود  .  

 داده و آن وقتي در هنگام طراحي فرم تغييري در فرم برنامه ايجاد مي كرديد، ويژوال استوديو كد الزم براي آن تغيير را تشخيص مي

براي مشاهده ي كد هايي كه ويژوال استوديو براي ايجاد كالس مورد نياز شما مي نويسد مي . را به اين كالس جديد اضافه مي كرد

 روي عالمت مثبت كنار فايل مربوط به فرم برنامه كليك كنيد، براي مثال Solution Explorerتوانيد در پنجره ي 

هنگامي كه برنامه را ايجاد مي كنيد، يك .  را باز كنيدForm1.Designer.cs، سپس فايل Form1.csفايل 

بنابراين تمام مواردي كه در فصل نهم و دهم در مورد اشيا گفتيم، در مورد فرم برنامه . شيئ جديد از اين كالس نمونه سازي مي شود

شما مي .  مي تواند داراي حالت و يا رفتار باشدبه عبارت ديگر مانند هر شيئ ديگري، فرم برنامه ي شما. ي شما نيز صادق است

و يا مي توانيد عمل خاصي را، براي مثال هنگامي ) حالت شيئ(توانيد در فرم برنامه ي خود متغيير ها و يا كنترل هايي را ايجاد كنيد 

ن يك برنامه مي توانيد از يك به صورت تئوري براي نوشت). رفتار شيئ(كه كاربر روي يك كنترل كليك مي كند در فرم انجام دهيد 

البته در اين حالت بايد تمام كد هايي كه ويژوال استوديو براي تكميل كالس مربوط به برنامه . ويرايشگر متني ساده نيز استفاده كنيد

ود، اين مورد در برنامه هاي بزرگ و حتي متوسط به امري غير عملي تبديل مي ش. شما مي نويسد، توسط خود شما نوشته شود

  .بنابراين بيشتر برنامه نويسان براي طراحي برنامه هاي ويندوزي از يك محيط طراحي استفاده مي كنند

پس مي توانيم بگوييم كه از ابتداي اين كتاب تاكنون در حال طراحي كالسها بوده ايد، در فصل نهم نيز با نحوه ايجاد كالسها از پايه 

 و Carن فصل به خاطر بياوريد، اين برنامه شامل دو كالس به نامهاي  را در ايObjectsبرنامه ي . آشنا شديد

SportsCarدر آن فصل اين كالسها را در يك برنامه ي تحت كنسول ايجاد كرديم زيرا تست كردن نحوه ي عملكرد .  بود

ري مي توانستند در برنامه هاي تحت اما همانطور كه مي دانيد اين كالسها بدون هيچ تغيي. كالسها در اين نوع برنامه ها ساده تر بود

در حقيقت يكي از مهمترين مزاياي برنامه . ويندوز و يا حتي برنامه هاي تحت وب و وب سرويس ها نيز مورد استفاده قرار بگيرند

مورد نويسي به صورت شيئ گرا اين است كه هنگامي كه يك كالس مناسب را طراحي مي كنيد، مي توانيد از آن در تمام قسمتهاي 

  . نياز در برنامه هاي ديگر نيز استفاده كنيد

  :در اين فصل

  

با چگونگي ايجاد كتابخانه هاي كالس آشنا خواهيد شد و خواهيد ديد كه چگونه مي توان در مورد كتابخانه هاي كالسي  �

  . نيستند اطالعاتي را بدست آوردNET.كه عضو چارچوب 

آشنا خواهيد شد تا به اين وسيله بتوانيد از منحصر به فرد ) لهاي كامپايل شدهفاي(با چگونگي نامگذاري قوي در اسمبلي ها  �

 .بودن اسمبلي ها مطمئن شويد

 Global Assemblyمشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي توان يك اسمبلي را در مكاني عمومي به نام  �

Cache يا GAC كامپيوتر قابل دسترسي باشند قرار داد تا به وسيله ي تمام برنامه هاي در حال اجرا در آن. 

 



 ٤٧٤

 :مفهوم كتابخانه هاي كالس
 

دسترسـي داشـته باشـيم و     Favoritesهمانطور كه در فصل دهم مشاهده كرديد، براي اينكه بتوانيم به ليستي از گزينه هاي                

امه ي مختلف ايجـاد كـرده تـا    سپس با استفاده از اين كالسها دو برن. بتوانيم از آنها استفاده كنيم دو كالس مختلف را طراحي كرديم        

 را نمايش دهند، يكي از آنها گزينه هاي موجود را به صورت عـادي در يـك برنامـه ي وينـدوزي و                        Favoritesگزينه هاي   

در آنجا براي اين كه بتوانيم از كالسهاي طراحي شده در هـر دو       . ديگري به وسيله ي يك منو در كنار ساعت سيستم نمايش مي داد            

ايـن روش، روش سـريع و سـاده اي بـراي            . اده كنيم، فايل سورس آنها را از برنامه ي اول در برنامه ي دوم كپي كـرديم                برنامه استف 

  :استفاده ي مجدد از يك كد است اما مشكالتي نيز دارد

  

 مزيت  اما همانطور كه گفتم يكي از     . براي استفاده از اين روش بايد به سورس كالسهاي نوشته شده دسترسي داشته باشيد              �

جعبـه ي  "هاي استفاده از برنامه نويسي شيئ گرا در اين است كه مي توانيد كالسهاي طراحي شـده را بـه صـورت يـك                

برنامه نويسان ديگر، براي استفاده از كالس شما نيازي ندارند كه بدانند آن        .  در اختيار برنامه نويسان ديگر قرار دهيد       "سياه

همچنين ممكن است اگر كالسي را طراحي كنيد بخواهيد كد آن كالس بـه              . ندكالس به صورت دروني چگونه كار مي ك       

ممكن است بخواهيد كالس خود را براي استفاده در اختيار برنامه نويسان ديگر قـرار دهيـد، امـا                   . صورت سري باقي بماند   

 .ستاجازه ندهيد كه آن را تغيير دهند و يا ادعا كنند كه آن كالس به وسيله آنها نوشته شده ا

. هر بار كه بخواهيد برنامه را كامپايل كنيد، كالس هايي كه به اين صورت به برنامه اضافه شده اند نيز بايد كامپايل شـوند      �

ممكن است اين مورد در برنامه هاي كوچك كه فقط از چند كالس ساده استفاده مي كنند زيـاد چـشمگير نباشـد، امـا در                   

همچنـين  .  به كار مي برند، اين مورد موجب كند شدن سرعت كامپايل مي شـود برنامه هاي بزرگ كه كالسهاي زيادي را   

به اين صورت حجم برنامه ي توليد شده نيز بسيار زياد خواهد بود، زيرا فايل اجرايي كه در مرحله ي كامپايـل توليـد مـي                 

 .شود شامل تمامي اين كدها خواهد بود

يد آن را تصحيح كنيد و يا تـصميم گرفتيـد قـسمتي از برنامـه را بـه                   اگر در اين كالس خطايي را مشاهده كرديد و خواست          �

نحوي تغيير دهيد تا عملكرد برنامه بهتر و كارآمدتر شود، بايد اين تغيرات را در تمام برنامه هايي كه از اين كالس استفاده                 

 . مي كنند اعمال كنيد

  

 يكتابخانـه  يـك  . برد استفاده از كتابخانه هاي كـالس اسـت  راه حلي كه براي رفع اين مشكالت در اين قسمت مي توان به كار            

DLL.، شامل مجموعه اي از كالس ها است كه هنگام كامپايل درون يك فايل مجزا با پسوند            1كالس ايـن  .  قـرار مـي گيرنـد   2

با اسـتفاده از  . تفاده قرار گيرندفايلها به تنهايي قابل اجرا نيستند، بلكه كالسهاي موجود در آنها مي توانند در برنامه هاي ديگر مورد اس 

همچنين با استفاده از اين كتابخانه هـا هـر   . كتابخانه هاي كالس مي توانيد بدون دسترسي به كد، از آنها در چند برنامه استفاده كنيد           

ز كالسهاي موجود در اگر هم يكي ا. بار كه برنامه كامپايل مي شود نيازي نيست كه كالسهاي موجود در اين فايلها نيز كامپايل شوند      

  .اين كتابخانه ها تغيير كند، تمام برنامه ها به صورت اتوماتيك از كد تغيير داده شده استفاده خواهند كرد

  

  :ايجاد يك كتابخانه ي كالس

  

 نـسخه ي    NET 2005.بخش امتحان كنيد زير، حاوي دستورالعمل هايي براي ايجاد يك كتابخانه ي كالس در ويژوال اسـتوديو                  

Standardو يا نسخه هاي باالتر است .  

                     
1 Class Library 
2 Dynamic Link Library 



 ٤٧٥

  

  ايجاد كتابخانه ي كالس: امتحان كنيد

  

  . را انتخاب كنيد…File � New Projectبا استفاده از نواي منوي ويژوال استوديو، گزينه ي  )1

 آيكـون  Templates و سـپس از قـسمت   #Visual C گزينـه ي  Project Typeاز ليـست   )2

Class Library ــد ــاب كنيـــ ــكل( را انتخـــ ــادر ). 1-12 شـــ ــام Nameدر كـــ ــز نـــ  نيـــ

InternetFavorites را وارد كرده و روي دكمه ي OKكليك كنيد . 

  

  
  12-1شكل 

 
 ايجاد شده و يك كـالس نيـز بـه صـورت پـيش فـرض بـه نـام         Class Libraryيك پروژه ي جديد از نوع  )3

Class1.csدر پنجــره ي .  بــه ايــن پــروژه اضــافه مــي شــودSolution Explorerم  روي نــا

Class1.cs كليك راست كنيد و از منوي باز شده گزينه ي Deleteرا انتخاب كنيد  . 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اما اجازه دهيد كارهايي كه ويژوال استوديو در اين چند مرحله انجام   . همانطور كه مشاهده كرديد ايجاد اين نوع پروژه بسيار راحت بود          

 Class Libraryن مي كنيد كه قالب پروژه اي كه مي خواهيد ايجـاد كنيـد از نـوع    در ابتدا تعيي. مي دهد را بررسي كنيم
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بنابراين بـا تغييـر دادن قالـب    . قالب يك پروژه تعيين مي كند كه ويژوال استوديو چگونه قسمتهاي مختلف برنامه را تنظيم كند   . است

اولين تفاوت در اين است كه در برنامه هـاي          . تهاي زيادي دارد  اين پروژه مشاهده خواهيد كرد كه اين برنامه با برنامه هاي قبلي تفاو            

امـا  .  در محيط طراحي فـرم در اختيـار شـما قـرار مـي گرفـت                Form1.csويندوزي قبلي، ابتدا يك فرم ويندوزي خالي به نام          

شود، بلكـه يـك    ايجاد مي كنيد، هيچ فرمي در اختيار شما قرار داده نمي  Class Libraryهنگامي كه پروژه اي از نوع 

  .  نمايش داده مي شودClass1.csكالس خالي به نام 

تفاوت اساسي ديگري كه در اين قسمت وجود دارد اين است كه هنگامي كه يك برنامه ي ويندوزي ايجاد مي كنيد، ويژوال استوديو                       

 Class Libraryوژه اي از نـوع  اما هنگامي كه پـر . مي داند كه بايد هنگام كامپايل برنامه يك فايل قابل اجرا توليد كند

بنابراين نوع پروژه اي كـه  . ايجاد مي كنيد، ويژوال استوديو هنگام كامپايل فايلي را ايجاد مي كند كه به تنهايي قابل اجرا نخواهد بود       

 Classرا از نوع اگر پروژه اي . انتخاب مي كنيد در نوع فايلي كه به وسيله ي ويژوال استوديو توليد مي شود تاثير خواهد گذاشت

Library         ايجاد كنيد، ويژوال استوديو فايلي با پسوند dll           و در غير اين صورت فايلي با پـسوند exe       بـه عنـوان خروجـي 

  .برنامه توليد خواهد كرد

 حـذف  بعد از اينكه پروژه ي مورد نظر را ايجاد كرديم، فايلي كه به صورت پيش فرض توسط ويژوال استوديو به وجود آمـده اسـت را     

 در برنامه كاربردي ندارد، بنابراين بهتر است از ابتدا فايلها و كالس هايي با نامهـاي              Class1داشتن يك كالس با نام      . مي كنيم 

  .معني دار در برنامه ايجاد كنيم

 Favoritesبرنامـه ي  : در فصل دهم كالس هايي را طراحي كرده و سپس از آنها در دو برنامه ي گوناگون استفاده كرديم

Viewer و برنامه ي Favorites Tray .   در اين بخش مي خواهيم اين كالسها را از اين برنامه جدا كـرده و برنامـه

البته ميدانيد كه اين حالت . ها را نيز به گونه اي تغيير دهيم تا هر دوي آنها از يك نسخه ي كامپايل شده از اين كالسها استفاده كنند  

را در برنامه ها عموماً ابتدا كالسها را در يك پروژه طراحي مي كنند و سپس به طراحي برنامه ي اصلي       يك حالت غير واقعي است، زي     

مي پردازند، نه اينكه مانند اينجا ابتدا برنامه ي اصلي را طراحي كنند سپس قسمتهاي مختلف آن را تفكيك كرده و در كتابخانه هاي                        

است كه با چگونگي ايجاد يك كتابخانه ي كالس و نحوه ي استفاده از آن در چند       هدف ما از اين بخش فقط اين        . كالس قرار دهند  

 را بـاز  Favorites Viewerبراي شروع در يك پنجره ي ويژوال استوديو ي جديد پـروژه ي  . پروژه از پايه آشنا شويد

  .به خاطر داريد كه اين پروژه شامل فايلهاي زير بوده است. كنيد

  

� Favorites.csكالس  كه حاوي Favoritesبود . 

� WebFavorite.cs كه حاوي كالس WebFavoriteبود . 

� Form1.cs كه حاوي كالس Form1اين كالس فرم اصلي برنامه را تشكيل مي داد.  بود. 

  

يازي فايل سوم فقط به اين پروژه مربوط است و به آن ن. از اين ليست، دو فايل اول را در يك كتابخانه ي كالس مجزا قرار مي دهيم

 ايجـاد   WebFavorite و   Favoritesبه عبارت ديگر مي خواهيم يك كتابخانه ي كالس حاوي كالسـهاي             . نداريم

  .كنيم

  

  :Favorites Viewerايجاد يك كتابخانه ي كالس براي 

  

ر شد كه يك راه حـل  همانطور كه به خاطر داريد در آن فصل ذك  . در فصل دوم با مفهوم راه حل ها و دليل استفاده از آنها آشنا شديد              

 فقط يك پروژه وجود دارد و آن هم Favorites Viewerدر راه حل برنامه ي . مي تواند شامل بيش از يك پروژه باشد

 Class Libraryدر بخش امتحان كنيد بعد، پروژه ي ديگري از نوع .  استFavorites Viewerپروژه ي 

  . مه را به اين پروژه منتقل مي كنيمرا به اين راه حل اضافه كرده و سپس كالسهاي برنا



 ٤٧٧

  

   به راه حلClass Libraryاضافه كردن يك پروژه ي : امتحان كنيد

  

  . برويد و بعد از ذخيره ي آن، ويژوال استوديو را ببنديدInternetFavoritesبه برنامه ي  )1

 .  را در محيط ويژوال استوديو باز كنيدFavorites Viewerپروژه ي  )2

 را …File � Add � Existing Projectوار منوي ويژوال استوديو گزينه ي با استفاده از ن )3

 .انتخاب كنيد

 را در آن ايجـاد كـرده ايـد و           InternetFavoritesدر پنجره ي باز شده به فولدري بروي كـه برنامـه ي               )4

 كليـك   OK را انتخاب كـرده و روي دكمـه ي           InternetFavorites.csprojسپس در آنجا فايل     

 .كنيد

 كليـك راسـت   Favorites Viewer روي نام پـروژه ي  Solution Explorerپنجره ي در  )5

 . را انتخاب كنيدSet As Startup Projectكرده و از منوي باز شده گزينه ي 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

لبتـه فعـالً پـروژه    ا. يك پروژه ي وينـدوزي و يـك كتابخانـه ي كـالس            : با انجام اين كارها در راه حل خود دو پروژه خواهيد داشت           

  . كتابخانه ي كالس خالي است و تمام كالس هايي كه بايد در آن قرار بگيرند درون پروژه ي ويندوزي هستند

در اين جا هم مـي توانيـد از همـان روش اسـتفاده       . در برنامه هاي قبلي نحوه اضافه كردن يك كالس به برنامه را مشاهده كرده ايد              

امـا  .  را انتخـاب كنيـد  Add � Classليك راست كنيد و از منوي نمايش داده شده گزينـه ي  كنيد، يعني روي نام پروژه ك

پس .  اضافه كنيم قبالً طراحي شده اندInternetFavoritesكالس هايي كه مي خواهيم در اين قسمت به برنامه ي      

 Favorites Viewerاز برنامه ي نيازي به استفاده از اين روش نيست و به راحتي مي توانيم با ماوس اين كالس ها را 

  . در بخش امتحان كنيد بعد اين روش را مشاهده خواهيد كرد.  منتقل كنيمInternetFavoritesبه برنامه ي 

  

  انتقال كالسها بين دو پروژه: امتحان كنيد

  

 را Favorites.cs فايـل  2-12 هماننـد شـكل   Solution Explorerبا اسـتفاده از پنجـره ي    )1

به اين ترتيب يـك كپـي از   .  منتقل كنيد InternetFavoritesو با ماوس آن را به پروژه ي         انتخاب كرده   

 .اين فايل به داخل فولدر اين پروژه فرستاده خواهد شد
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  2-12شكل 

  

ــل    )2 ــراي فايــ ــار را بــ ــين كــ ــروژه ي    WebFavorite.csهمــ ــه پــ ــا بــ ــد تــ ــرار كنيــ ــز تكــ  نيــ

InternetFavoritesمنتقل شود . 

 Favorites را از پــروژه ي WebFavorite.cs و Favorites.csحــال فايلهــاي   )3

Viewer        سپس با انتخاب گزينه ي      .  انتخاب كرده و روي آنها كليك راست كنيدDelete         آنهـا را از ايـن پـروژه 

 .حذف كنيد

بـر  .  اضافه شده اند را تصحيح كنيد    InternetFavoritesدر انتها بايد فضاي نام دو فايلي كه به پروژه ي             )4

 دو بار كليك كنيد تـا كـد درون   Solution Explorer در پنجره ي Favorites.csايل روي ف

ــود  ــايش داده شــ ــالس    . آن نمــ ــه كــ ــرد كــ ــد كــ ــشاهده خواهيــ ــام  Favoritesمــ ــضاي نــ  در فــ

Favorites_Viewer ــت ــه اســ ــرار گرفتــ ــتور  .  قــ ــل دســ ــام مقابــ ــه namespaceنــ  را بــ

InternetFavorites         به اين ترتيـب كـد درون ايـن فايـل بايـد             . شود تغيير دهيد تا فضاي نام آن تنظيم

 .مشابه زير باشد

  
namespace  InternetFavorites 
{ 
 public  class  Favorites 
 { 

 
 نيز تكرار كرده و فضاي نام آن را نيـز تغييـر دهيـد تـا هـر دو                 WebFavorite.csهمين مراحل را براي فايل       )5

 .ار بگيرند در يك فضاي نام قرWebFavorite و Favoritesكالس 

  

دقت كنيد با وجود اينكه اين . به اين ترتيب برنامه ي شما شامل دو پروژه خواهد بود كه هر يك داراي فايل هاي مرتبط به خود است

بنابراين اگر سعي كنيد كه . دو پروژه در يك راه حل هستند، اما به فايلهاي هم دسترسي ندارند و نمي توانند فايلهاي يكديگر را ببينند             

 WebFavorite و   Favoritesبرنامه را اجرا كنيد، پيغام خطايي نمايش داده مي شود و اعالم مي كنـد كـه كـالس                    

  .توسط برنامه پيدا نشده است

 نمــي تواننــد كالســهاي درون برنامــه ي Form1.csايــن خطــا بــه ايــن دليــل رخ مــي دهــد كــه كــد هــاي درون فايــل   

InternetFavoritesرفع اين مشكل شامل دو مرحله مي شود. نها دسترسي داشته باشند را مشاهده كنند و به آ.  
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به اين صورت برنامه ي ويندوزي . پروژه ي كتابخانه ي كالس را به صورت يك ارجاع، به برنامه ي ويندوزي اضافه كنيد           �

، يعنـي فايـل   InternetFavoritesمي تواند براي پيدا كردن كالسهاي مورد نياز خود، خروجي پـروژه ي         

InternetFavorites.dllكه حاوي كالسهاي مورد نياز است را نيز جستجو كند  . 

بنابراين براي اين كه بتوانيد فقط بـا     . همانطور كه مي دانيد كالسها در فضاي نامي هم نام با پروژه ي خود قرار مي گيرند                 �

 باشـيد، بايـد بـا     به آنها دسترسي داشـته InternetFavorites.dllذكر نام كالسهاي موجود در فايل      

البته بدون انجام اين كار نيـز مـي توانيـد از كالسـها              .  فضاي نام آنها را به برنامه اضافه كنيد        usingاستفاده از دستور    

 . را ذكر كنيد) يعني نام خود كالس همراه با فضاي نام آن(استفاده كنيد، اما در اين صورت بايد نام كامل كالسها 

  

  .، نحوي انجام اين دو مورد را مشاهده خواهيم كرددر بخش امتحان كنيد بعد

  

  اضافه كردن يك ارجاع به برنامه ي ويندوزي: امتحان كنيد

  

 كليـك راسـت   Solution Explorer در پنجـره ي  Favorites Viewerروي نام پروژه ي  )1

  . را انتخاب كنيد…Add Referenceكرده و از منوي باز شده گزينه ي 

 3-12مشاهده خواهيد كـرد كـه هماننـد شـكل     .  برويدProjects به قسمت Add Referenceدر كادر  )2

 كليك كنيـد تـا ايـن    OKروي دكمه ي   .  در ليست اين قسمت وجود دارد      InternetFavoritesپروژه ي   

 . اضافه شودFavorites Viewerپروژه به عنوان يك مرجع به پروژه ي 

  

  
 3-12شكل 
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 را InternetFavorites فـضاي نـام   usingه از راهنمـاي   با استفاد  Form1.csدر ابتداي فايل     )3

 .مانند زير به برنامه اضافه كنيد

  
using  InternetFavorites;  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

، در حقيقـت بـه      2و  1 در برنامه ي ويندوزي در مراحـل         InternetFavoritesبا اضافه كردن يك ارجاع به پروژه ي         

ــه فايـــ     ــد كـ ــه ايـ ــتوديو گفتـ ــژوال اسـ ــل    FavoritesViewer.exeل ويـ ــه فايـ ــدن بـ ــرا شـ ــراي اجـ  بـ

InternetFavorites.dll      به اين ترتيب ويژوال استوديو به شما اجازه مـي دهـد            .  و كالسهاي داخل آن نياز دارد

  .  وجود دارد استفاده كنيدInternetFavorites.dllدر برنامه ي خود از كالس هايي كه در فايل 

  

از يك كتابخانه ي كالس در برنامه ي خود استفاده كنيد بايد يك ارجـاع بـه آن كتابخانـه را در برنامـه                هر زمان كه بخواهيد      :نكته

 در برنامه بود مي توانيد از روش قبـل اسـتفاده   Class Libraryاگر آن كتابخانه به صورت يك پروژه از نوع . ايجاد كنيد

 Add در كـادر  Browseانيـد بـا اسـتفاده از قـسمت      كامپايـل شـده بـود مـي تو    dllاگر هم به صورت يـك فايـل   . كنيد

Referenceآدرس فايل را مشخص كنيد تا ويژوال استوديو آن را به برنامه اضافه كند .  

  

تـــا قبـــل از مرحلـــه ي ســـوم بـــا وجـــود اينكـــه مـــشخص كـــرده ايـــد كـــه برنامـــه بايـــد از كالســـهاي درون پـــروژه ي  

InternetFavorites      دليـل ايـن    . يد برنامه را اجرا كنيد با پيغام خطا مواجه خواهيد شـد            استفاده كند، اما اگر سعي كن

 از آنهـا در برنامـه   WebFavorite و Favoritesخطا نيز اين است كه سعي كرده ايد بدون ذكر نام كامل كالسهاي  

بايـد فـضاي    هستند، پس براي استفاده از آنها يـا  InternetFavoritesتمام اين كالسها در فضاي نام . استفاده كنيد 

مسلماً استفاده از راهنماي .  به برنامه اضافه كرد و يا نام كالس را به نام كامل آن تغيير داد usingنام آن را با استفاده از راهنماي        

using             ساده تر است، بنابراين با استفاده از اين راهنما فضاي نام InternetFavorites        را به برنامـه اضـافه مـي 

  . كنيم

يكي شامل يك برنامه : به اين ترتيب برنامه ي شما به دو قسمت تقسيم شد. مراحل مورد نياز براي اين قسمت همين بودخوب، تمام 

ي ويندوزي كوچك براي قسمت كاربري برنامه و ديگري نيز شامل يك كتابخانه ي كالس حاوي كالس هاي مورد نياز در قسمت                      

  . كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه برنامه همانند قبل به درستي كار مي كندحال مي توانيد برنامه را اجرا. كاربري برنامه

، ويـــژوال اســـتوديو ابتـــدا برنامـــه ي Favorites Viewerدقـــت كنيـــد كـــه بـــراي كامپايـــل برنامـــه ي  

InternetFavorites       را كامپايل كرده و فايل dll     سپس برنامه ي ويندوزي را كامپايل كرده       .  آن را توليد مي كند

 بـه  Favorites Viewerدليل اين مورد هم مشخص اسـت، زيـرا كـاركرد برنامـه ي     .  را توليد مي كندexeل و فاي

  . بستگي داردInternetFavoritesكالسهاي موجود در 

  

  :برنامه هاي چند اليه
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ايـن اليـه هـا كالسـهاي     يكـي از  .  تقسيم كرديم1هيالدر برنامه ي قبل با ايجاد يك كتابخانه ي كالس در حقيقت برنامه را به دو   

وظيفه اين اليه اين بـود كـه كـامپيوتر كـاربر را جـستجو كـرده و تمـام گزينـه هـاي موجـود در                          . موجود در كتابخانه ي كالس بود     

وظيفه ي اين اليه  . اليه ي ديگر نيز برنامه ي ويندوزي ايجاد شده بود         .  پيدا كرده و در يك آرايه قرار دهد        Favoritesبخش

 كه به وسيله ي اليه ي قبلي در آرايه قرار داده شده بـود را بـه نحـو مناسـبي بـه كـاربر       Favoritesينه هاي اين بود كه گز  

  .نمايش دهد و همچنين به كاربر اجازه دهد تا آنها را به وسيله ي اينترنت اكسپلورر مشاهده كند

 اليه به شمار مي روند، زيرا بـه وسـيله آنهـا مـي توانيـد      كتابخانه هاي كالس معموالً ابزار بسيار مناسبي براي ايجاد برنامه هاي چند 

اين برنامه يك برنامه ي ساده به شمار مي رفت به همين دليل فقط  . قسمت هاي مختلف برنامه را در اليه هاي جداگانه تقسيم كنيد          

در دنيـاي واقعـي   .  را زياد بـشنويد "برنامه نويسي چند اليه"اما ممكن است در برنامه هاي بزرگ عبارت . از دو اليه تشكيل شده بود   

  :برنامه هاي چند اليه حداقل از سه اليه ي مختلف و مجزا تشكيل مي شوند و اين سه اليه نيز به صورت زير تعريف مي شوند

  

 فقط بر روي دريافت اطالعات خام از يك منبع اطالعاتي و فرستادن اطالعات پردازش شـده بـه ايـن     2 داده ها  يه  يال �

اين منبع اطالعاتي مي تواند شامل يك بانك اطالعاتي، يك فايل متني و يا هر نوع منبع اطالعـاتي  .  مي كندمنبع تمركز 

اين اليه در نوع و يا مفهوم اطالعات فرستاده شده و يا دريافت شده هيچ دخالتي ندارد و فقط موظف است كه                      . ديگر باشد 

 در كامپيوتر كاربر Favoritesدر برنامه ي قبلي فولدر . دهدوظيفه ي خواندن و نوشتن در منبع اطالعاتي را انجام     

 .به عنوان اليه ي اطالعات به شمار مي رفت

 در يك برنامه، فقط مقررات و قوانين خاصي را بر داده هايي كه از بانك اطالعاتي دريافت مي شوند و                     3ي تجار يه  يال �

بارت ديگر بيشتر توجه اين اليه بر اين است كـه بـراي مثـال    به ع. يا به بانك اطالعاتي فرستاده مي شوند اعمال مي كند 

داده هايي كه به بانك اطالعاتي فرستاده مي شوند حتماً داراي شـرايط خاصـي باشـند و قبـل از نوشـته شـدن در بانـك                            

مـه  براي مثال در برنامه ي قبل ممكن است بخواهيـد قبـل از اينكـه اطالعـات در برنا    . اطالعاتي صحت آنها بررسي شود   

نمايش داده شوند، از درست بودن لينك مطمئن شويد و يا از نمايش داده شدن لينك هـاي خاصـي در برنامـه جلـوگيري                    

البته ممكن است كد هايي نيز در اين قسمت قرار داده شوند تا داده ها را تغيير دهند و يا كارهـايي روي آنهـا انجـام          . كنيد

 .راي نمايش دادن يك لينك در برنامه در اين اليه قرار داده شودبراي مثال ممكن است كد مورد نياز ب. دهند

در .  داده هاي رسيده را به كاربر نمايش مي دهد و به او اجازه مي دهد تا با اين داده ها كـار كنـد                  4 دهنده  ارائه يه  يال �

 نمـايش مـي دهـد و        اين مثال، براي اين اليه يك برنامه ي ويندوزي ايجاد كرديد كه لينك ها را به صورت يك ليـست                   

 .همچنين به كاربر اجازه مي دهد تا با استفاده از اينترنت اكسپلورر آنها را مشاهده كند

 
. برنامه اي كه در قسمت قبل طراحي كرديم بسيار كوچك بود، بنابراين نيازي نبود كه اليه ي داده را از اليه ي تجاري مجـزا كنـيم                         

به چند اليه باعث مي شود كه مديريت قسمتهاي مختلف آن بسيار سـاده تـر انجـام شـود،     اما در يك برنامه ي بزرگ، تقسيم برنامه       

  .حتي اگر با اين روش طراحي برنامه زمان بيشتري را نياز داشته باشد

ز يكي ديگر از مزاياي تقسيم يك برنامه به چند اليه در اين است كه به اين صورت مي توانيد قسمتهاي مختلف برنامه را هنگـام نيـا     

براي مثال تصور كنيد كه بعـد از مـدتي اسـتفاده از    . به راحتي تغيير دهيد، بدون اينكه ديگر قسمتها نيازي به تغيير كردن داشته باشند       

نوع خاصي از مرورگر ها به جز اينترنت اكسپلورر فراگير شود و شما بخواهيد برنامه ي خود را به صورتي تغييـر دهيـد كـه اطالعـات                           

در اين حالت فقـط الزم اسـت كـه كـد مربـوط بـه دريافـت                 .  اين مرورگر دريافت كند    Favoritesرا از منوي    مورد نياز خود    

به اين ترتيب قسمتها و اليه هاي ديگر برنامه بدون تغيير باقي مي مانند و مانند قبـل بـه         . اطالعات را در اليه ي داده ها تغيير دهيد        

   .درستي با اليه ي داده اي جديد كار مي كنند

                     
1 Layer 
2 Data Layer 
3 Business Layer  
4 Presentation Layer 
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اما براي آشـنايي مقـدماتي بـا    .  هدف از برنامه نويسي چند اليه، پيچيده تر از آن است كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گيرد               :نكته

  .  مراجعه كنيد2 در آن مي توانيد به ضميمه ي NET.اين نوع برنامه نويسي و نقش 

  

 كـه در حقيقـت      InternetFavoritesخانه كالس   در ادامه ي فصل مشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي توان از كتاب            

 اسـتفاده  Favorites Trayتركيبي از دو اليه ي داده اي و اليه ي تجاري اين برنامه است در برنامه اي ديگـر بـه نـام    

  . كرد

  

د بيـشتر بـر   به اين ترتيب مي توانيم به جاي نوشـتن كـ  .  در اين فصل فقط با پروژه ي انجام شده در فصل دهم كار مي كنيم        :نكته

  . مفهوم و نحوه ي كاركرد كتابخانه هاي كالس تمركز كنيم

  

  استفاده از نامگذاري قوي

  

 كه هر dll و يك فايل exeيك فايل : برنامه اي كه در مرحله ي قبل ايجاد كرديد هنگام كامپايل دو فايل مجزا توليد مي كند               

 مطمئن هستيد كه فرد ديگري برنامه ي خود را بـر اسـاس كالسـهاي                مسلماً. دوي آنها به وسيله ي شما طراحي و نوشته شده است          

امـا در   .  را تغييـر نخواهـد داد      dll نخواهد نوشت و يا فرد ديگري به جز شما كد هاي درون اين فايـل                 dllموجود در اين فايل     

هايي استفاده مي كنيد كه به وسيله        dllدر برنامه هاي واقعي اغلب از       . برنامه هاي واقعي معموالً چنين شرايطي به وجود نمي آيد         

ي يك گروه برنامه نويس نوشته شده و به صورت گسترده در بين ديگر  برنامه نويسان توزيع شده اند و يا ممكن اسـت عـضو يـك                         

  .  كار مي كنندexe و افراد ديگري روي يك فايل dllگروه برنامه نويسي باشيد كه در آن افرادي روي يك 

 نيز روي فايـل  B است و فرد InternetFavorites.dll در حال كار روي فايل Aيد كه فرد   براي مثال تصور كن   

FavoritesViewer.exe   فرد  .  كار مي كندA         احساس مي كند كـه نـام ScanFavorites     نـام مناسـبي 

. يد مي كنـد  جديدي را تول dllسپس برنامه را كامپايل كرده و فايل        .  تغيير مي دهد   LoadFavoritesنيست و آن را به      

 را اجرا كرده و اين برنامه نيز سعي مي كنـد      FavoritesViewer.exe بدون اينكه اين مورد را بداند برنامه ي          Bفرد  

اما اين متد ديگر وجود ندارد بنابراين برنامه با خطا مواجه شـده و متوقـف مـي           .  را فراخواني كند   ScanFavoritesكه متد   

  .شود

 تغيير مي داد و بايد متوجه مي بود كـه برنامـه هـايي    dll نبايد نام متد را در فايل Aدر اين مورد فرد البته ممكن است بگوييد كه      

اما همـواره برنامـه نويـساني هـستند كـه           .  در اين كالس بستگي دارد     ScanFavoritesوجود دارند كه اجراي آنها به متد        

  .كند و موجب از كار افتادن برنامه ها مي شوندبدون توجه به مشكالت ناشي از اين كار، به اين صورت عمل مي 

 نيز يـك كتابخانـه ي كـالس بـه نـام             C، فرد   Aمشكل ديگري كه ممكن است در اين حالت رخ دهد اين است كه همزمان با فرد                 

InternetFavorites        اين كتابخانه ي كالس با فايل نوشته شده به وسـيله           .  ايجاد كرده و بخواهد از آن استفاده كند

 تفاوت دارد و اگر هر دوي آنها براي كار روي يك كامپيوتر قرار بگيرند اين دو فايل با هـم اشـتباه خواهنـد شـد و مجـدداً                      Aفرد  ي  

  .برنامه ها به درستي كار نخواهند كرد

به كابوسي  رخ مي دهد از ابتداي برنامه نويسي ويندوز وجود داشته است و DLLمشكالتي كه به اين صورت براي مديريت فايلهاي        

 NET.در محـيط  .  يـاد مـي كننـد   1"هـا DLLجهنم "براي برنامه نويسان تبديل شده بود، به صورتي كه معموال از آنها به عنوان            

  :عمده ي مشكالتي كه به اين صورت هستند، دو دليل كلي دارند. تالش زيادي شده است تا اين مشكالت تا حد ممكن برطرف شود

                     
1 DLL Hell 
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. چندين نسخه وجود داشته باشد و هر كدام نيز ممكن است به نحوي متفاوت عمل كننـد             ممكن است    DLLاز يك فايل     �

 .همچنين با استفاده از نام فايل نمي توان نسخه ي آن را تشخيص داد

 . اي با نام مشابه ايجاد كنندDLLافراد و شركتهاي مختلف مي توانند فايلهاي  �

  

 اطالعات مربوط به شماره ي نـسخه و نويـسنده ي آن اسـمبلي نيـز در آن            1هنگامي كه يك اسمبلي به صورت قوي نامگذاري شود        

به اين ترتيب هنگام استفاده از يك اسمبلي مي توان بين نسخه ي مورد استفاده در برنامه و نسخه هاي جديدتر و يا              . ذخيره مي شود  

 كه به وسيله ي فرد      InternetFavorites.dllهمچنين به اين وسيله مي توان فايل        . قديمي تر تفاوت قائل شد    

A        نوشته شده است را از فايل InternetFavorites.dll     كه توسط فرد C        بـا  .  نوشته شـده اسـت تـشخيص داد

نامگذاري قوي يك اسمبلي مي توان اطالعات ديگري را نيز در مورد آن اسمبلي در آن ذخيره كرد تا به اين ترتيب از منحصر به فرد                   

اما در اين قسمت فقط بـر       ) 2براي مثال فرهنگ و زباني كه براي نوشتن آن اسمبلي به كار رفته است             (بودن يك اسمبلي مطمئن شد      

  .مشخص كردن نويسنده و نسخه ي يك اسمبلي تمركز خواهيم كرد

  

  :امضا كردن اسمبلي ها

  

 امـضا آن اسـمبلي  يك راه براي مشخص كردن اين موضوع كه يك اسمبلي به وسيله ي چه كسي نوشته شده است اين است كـه                    

اين كليد ها هنگامي كه . كليد ايجاد كرده و سپس با اين كليد ها اسمبلي را امضا كنيد      -براي انجام اين كار مي توانيد يك جفت       . شود

بنابراين وقتي توسط فرد يا شركتي براي امضا كردن يك اسمبلي به كار رونـد، مـي   . توليد مي شوند به صورت منحصر به فرد هستند       

اصولي كه در پشت امضا كردن اين اسمبلي ها به كار مي روند . از نوشته شدن آن اسمبلي توسط آن فرد و يا شركت مطمئن شد توان  

  .مباحث كامالً پيچيده اي هستند، اما نحوه ي انجام اين كار بسيار ساده است

  

ه صورت عادي نامگذاري شده است استفاده        يك اسمبلي كه به صورت قوي نامگذاري مي شود نمي تواند از يك اسمبلي كه ب                :نكته

  .كند، زيرا به اين ترتيب ممكن است كنترل نسخه ها در اين اسمبلي از بين برود

  

  :نامگذاري يك اسمبلي به صورت قوي شامل دو مرحله مي شود

  

حـان كنيـد بعـد     نحوه ي انجام اين كار را در بخـش امت         . كليد كه براي نامگذاري اسمبلي به كار مي رود        -ايجاد يك جفت   �

 . مشاهده خواهيد كرد

به اين ترتيب هنگام كامپايل اسمبلي اين كليد براي نامگذاري قوي آن بـه كـار      . كليد ايجاد شده را به اسمبلي اضافه كنيد        �

 .مي رود

  

  كليد-ايجاد يك جفت: امتحان كنيد

  

                     
  . گفته مي شود نيزStrongly Named Assembliesبه اين نوع اسمبلي ها  1

2 Assembly Culture 
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 All Programs � Microsoft Visual در ويندوز گزينه ي Startبا استفاده از منوي  )1

Studio 2005 � Visual Studio 2005 Tools � Visual 
Studio 2005 Command Promptرا انتخاب كنيد .  

 :در خط فرماني كه نمايش داده مي شود، دستور زير را تايپ كنيد )2

  
sn –k InternetFavoritesKey.snk 

  

در اي حالـت    ( ريـد ايجـاد مـي شـود         كليـد در دايركتـوري كـه در آن قـرار دا           -به اين ترتيب فايلي مربوط به يك جفـت        

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC.(  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 نمايش داده شود كه اين محيط بـراي كـار بـا     DOS باعث مي شود محيطي همانند محيط        2005اجراي خط فرمان ويژوال استوديو      

 اسـت و  sn.exeكليد به كار مي رود، فايـل  -ابزارها كه براي ايجاد جفتيكي از اين . ابزارهاي ويژوال استوديو تنظيم شده است   

 استفاده مي كنيم تـا تعيـين كنـيم كـه مـي              kهنگام اجراي اين دستور از سوييچ       .  مورد استفاده قرار مي گيرد     snبه صورت دستور    

  . كليد جديد در فايل مشخص شده ايجاد كنيم-خواهيم يك جفت

 بـــه آدرس InternetFavoritesKey.snk جفـــت كليـــد در فايـــل بعـــد از اجـــراي ايـــن دســـتور يـــك 

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VCاگر بخواهيد مي .  ايجاد مي شود

در بخش امتحان كنيد بعد نحوه ي اسـتفاده از فايـل را بـراي      . توانيد اين فايل را به مكان مناسب تري مانند فولدر پروژه انتقال دهيد            

  . قوي يك اسمبلي مشاهده خواهيم كردنامگذاري

  

  InternetFavoritesنامگذاري قوي اسمبلي : امتحان كنيد

  

 در قـسمت مربـوط بـه پـروژه ي        Properties روي گزينه ي     Solution Explorerدر پنجره ي     )1

InternetFavoritesدو بار كليك كنيد .  

 ).4-12شكل ( كليك كنيد Signingدر نوار سمت چپ پنجره اي كه نمايش داده مي شود روي عبارت  )2

 .  را انتخاب كنيد”Sign the assembly“در اي قسمت گزينه ي  )3

 را …Browse كليـك كـرده و گزينـه ي    Choose a strong name key fileدر قسمت  )4

 كليدي كه ايجاد كـرده ايـد برويـد و آن فايـل را     -سپس در پنجره ي نمايش داده شده به آدرس فايل جفت          . انتخاب كنيد 

 .انتخاب كنيد

 .  توليد شده به صورت قوي نامگذاري خواهد شدdllبه اين ترتيب فايل . برنامه را مجدداً كامپايل كنيد )5
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  4-12شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

ي هنگامي كه يك جفت كليد را به اين صورت به برنامه اضافه مي كنيد، كامپايلر كليد عمومي اين جفت كليد را به اسمبلي اضافه مـ                   

همچنين با استفاده از كليد خصوصي، محتويات اسمبلي را به نحوي خاص كد گذاري كرده و متن كد شده را در اسمبلي قرار مي  . كند

  . دهد

خصوصي، يك پيغام با استفاده از يكي از اين كليد ها رمز گذاري مـي شـود امـا             -در سيستم رمزنگاري با استفاده از كليدهاي عمومي       

به عبارت ديگر با استفاده از يك كليد نمي توانيد هم عمل قفـل كـردن و هـم            . ز آن بايد از كليد ديگر استفاده كرد       براي باز كردن رم   

بنابراين اگر در اين روش يك متن را با استفاده از كليد اول قفل كنيد، تمام افرادي كه كليـد دوم                  . عمل باز كردن پيغام را انجام دهيد      

  . د متن قفل شده را بخوانند، اما نمي توانند آن را تغيير داده، مجدداً قفل كرده و توزيع كنندرا در اختيار دارند مي توانن

براي امضاي اسمبلي ها با استفاده از اين روش به اين صورت عمل مي شود كه بعد از ايجاد فايل اسمبلي، محتويات آن را با استفاده                          

به اين ترتيب تمام افراد مي توانند با اسـتفاده  .  همراه كليد عمومي توزيع كنيداز كليد خصوصي قفل كرده، سپس فايل قفل شده را به      

بنابراين با استفاده از اين . اما نمي توانند آن را تغيير داده و مجدداً قفل كنند. از كليد عمومي اين فايل را باز كرده و از آن استفاده كنند            

  .يد خصوصي نمي تواند فايل را تغيير دهدروش مي توان مطمئن شد كه فردي به جز دارنده ي كل

به اين صورت كه اگر فايلي كه به صورت قوي نامگذاري شده اسـت توسـط                . بررسي اين موارد توسط ويژوال استوديو انجام مي شود        

اسـمبلي معمـوالً   البته به علت اينكه حجم يك . افراد ديگري تغيير داده شود، ويژوال استوديو از اجراي اين فايل خودداري خواهد كرد       

زياد است و قفل گذاري و باز كردن آن ممكن است باعث كاهش سرعت شود، در ايـن روش قـسمت خاصـي از فايـل اسـمبلي كـد                   

  . گذاري مي شود كه البته اين قسمت نيز قابل تشخيص نيست و به صورت پراكنده انتخاب مي شود

  



 ٤٨٦

  :نسخه هاي يك اسمبلي

  

هنگام ايجاد اسمبلي در ويژوال استوديو نيازي نيست كه نگـران نـسخه   .  آن را نمايش مي دهدنسخه ي يك فايل اغلب ترتيب توليد   

هر بار كه يك فايل اسمبلي را كامپايل مي كنيد عددي كـه  .  آن را به صورت اتوماتيك تنظيم مي كند     #Cي آن باشيد، زيرا ويژوال      

  . رسانده مي شود تا شماره ي نسخه ي جديد را اعالم كند به روز #Cبه عنوان نسخه ي فايل به كار مي رود توسط ويژوال 

 و  Major  ،Minor  ،Build: عددي كه به عنوان نسخه ي يك اسمبلي به كار مي رود از چهار بخش تشكيل شـده اسـت                   

Revision .      بــراي مــشاهده ي مقــدار ايــن اعــداد در پنجــره يSolution Explorer  روي فايــل 

Properties      سپس روي .  مجدداً ظاهر شود4-12بار كليك كنيد تا پنجره ي نمايش داده شده در شكل   مربوط به پروژه دو

 Assembly كليـــك كـــرده و در پنجـــره ي نمـــايش داده شـــده روي دكمـــه ي Applicationقـــسمت 

Informationبه اين ترتيب كـادر  .  كليك كنيدAssembly Information   نمـايش  5-12 مـشابه شـكل 

  .داده مي شود

  

  
  5-12شكل 

  

 و شـماره ي  1 برابر با Majorهمانطور كه در تصوير نمايش داده شده است، با هر بار كامپايل كردن شماره ي مربوط به قسمت                 

بقيه شماره ها نيز به وسيله ي ويژوال استوديو تنظيم مي شوند تا در هر بار، فـايلي كـه             .  است 0 برابر با    Minorمربوط به قسمت    

به اين صورت ويـژوال  . البته مي توانيد اعداد موجود در اين قسمت را خودتان وارد كنيد. نحصر به فرد باشد  توليد مي شود به صورت م     

  . استوديو آنها را هنگام كامپايل تغيير نخواهد داد و اين اعداد ثابت مي مانند تا مجدداً آنها تغيير دهيد

  



 ٤٨٧

 به صورت دستي تنظيم كنيد، به خصوص اگر مي خواهيد برنامـه را               توصيه مي شود كه همواره نسخه هاي مربوط به برنامه را           :نكته

به اين ترتيب مي توانيد بر شماره ي نسخه ها كنترل كامل داشته باشيد و از بروز اشكاالتي كه ممكـن اسـت بـا تنظـيم                     . توزيع كنيد 

  . اتوماتيك شماره نسخه ي برنامه به وجود آيد هم جلوگيري خواهيد كرد

  

  :بليثبت كردن يك اسم

  

 نوشته مي شود، نمي تواند به تمام كتابخانه هاي كالسي كه در يك كامپيوتر وجـود دارد دسترسـي                    NET.هر برنامه اي كه تحت      

 dllبراي اينكه بتوانيد از كالسهاي درون يك كتابخانه ي كالس در برنامه ي خـود اسـتفاده كنيـد ابتـدا بايـد فايـل                  . داشته باشد 

اين مورد در رابطه با كتابخانه هـاي كالسـي   . در فولدر مربوط به برنامه قرار داده و سپس از آن استفاده كنيدمربوط به آن كتابخانه را      

براي مثال تصور كنيد كه مي خواهيد كتابخانـه ي كـالس   . كه در چند برنامه مورد استفاده قرار مي گيرند مشكالتي را ايجاد مي كند         

InternetFavorites.dll     بـراي ايـن كـار مجبـور        . بل ايجاد كرديم در دو برنامه استفاده كنيد        را كه در قسمت ق

  .  اين كتابخانه را در فولدر هر دو برنامه كپي كنيدdllخواهيد بود كه فايل 

در اين حالت فرض كنيد خطايي در اين كتابخانه ايجاد شود و براي تصحيح آن بخواهيد آن را تغيير دهيد، و يـا حتـي بـه هـر دليـل                

 جديد را ايجاد كرديد، dllبه اين ترتيب مجبور خواهيد بود بعد از اينكه فايل . بور به تغيير كالسهاي اين كتابخانه شويد   ديگري مج 

  .آن را در فولدر تمام برنامه هايي كه از اين كتابخانه استفاده مي كنند قرار دهيد كه مسلماً اين كار منطقي به نظر نمي رسد

 كتابخانه هاي كالسي كه به صورت عمومي توسط برنامه هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد را در                   براي رفع اين مشكل بهتر است     

فولدري خاص قرار دهيم و سپس تمام برنامه ها بتوانند به كتابخانه هاي كالس موجود در آن فولدر دسترسـي داشـته باشـند و از آن                   

 مـي توانـد   NET.هر برنامـه در  .  نام داردGAC1 با آن آشنا شديم، اين فولدر همانطور كه در فصل دوم هم مقداري      . استفاده كنند 

.  نيـز دسترسـي داشـته باشـد    GACعالوه بر كتابخانه هاي كالس موجود در فولدر خود برنامه، به كتابخانه هاي كـالس موجـود در      

اوت داشته باشند نيز در اين فولدر به  تف …همچنين اسمبلي هايي كه داراي نامهاي يكسان باشند ولي از نظر نسخه و يا نويسنده و يا                  

ــد       ــد شـ ــتباه نخواهنـ ــديگر اشـ ــا يكـ ــده و بـ ــه داري شـ ــت نگـ ــورت درسـ ــدوز   . صـ ــدر در وينـ ــن فولـ  در آدرس XPايـ

C:\Windows\Assembly در آدرس 2000 و در ويندوز C:\WinNT\Assemblyقرار دارد  .  

بلكـه بايـد از   . را همانند فايل هاي عادي در اين فولدر كپي كـرد اما براي قرار دادن يك كتابخانه ي كالس در اين قسمت، نبايد آن             

  . استفاده كرد كه نحوه كار آن در قسمت بعدي توضيح داده شده استgacutilابزار خاصي به نام 

  

  :GacUtilابزار 

  

Gacutil         برنامه اي است كه همراه با چارچوب .NET                 فايـل در   ارائه شده است و براي قـرار دادن و يـا حـذف كـردن يـك

GACاين ابزار نيز مانند ابزار .  مورد استفاده قرار مي گيردsnتوسط خط فرمان قابل دسترسي است  .  

 را بـا اسـتفاده از   Visual Studio 2005 Command Promptبراي كار با اين ابزار مجـدداً خـط فرمـان    

 در آن قـرار دارد    InternetFavorites در فولدري كه برنامـه ي        bin باز كرده و سپس به فولدر        Startمنوي  

  : دستور زير را وارد كنيدGAC در InternetFavorites.dllبراي نصب كتابخانه ي كالس . 2برويد

  
Gacutil –i InternetFavorites.dll 

                     
1 Global Assembly Cache 

  . استفاده كنيدcdبراي حركت در بين فولدر ها در خط فرمان مي توانيد از دستور  2



 ٤٨٨

 
صـورت زيـر    بـه  uبراي حذف اسمبلي نيز مي توانيد از سوييچ .  قرار دهيدGAC مي توانيد يك اسمبلي را در  Iبا استفاده از سوييچ     

  :استفاده كنيد

  
Gacutil –u InternetFavorites.dll  

  

 نصب شده است و مي توانيد بعد از GAC در  InternetFavorites.dllخوب، به اين ترتيب كتابخانه ي كالس        

ـ        . اضافه كردن ارجاعي از اين كتابخانه ي كالس به برنامه ي خودتان از آن استفاده كنيد                ل مـشاهده   همـانطور كـه در قـسمتهاي قب

 Add Reference در پنجـره ي  NET.كرديد براي اضافه كردن يك ارجاع به يك كتابخانه ي كالس بايـد از قـسمت   

اما نكته اي كه در اين قسمت وجود دارد اين است كه فقط با اضافه كردن يك كتابخانه ي كـالس بـه                       ). 12-3شكل  (استفاده كنيم   

GACجره ي  نمي توان آن را در ليست موجود در پنAdd Reference    ،نيز مشاهده كرد و از آن در برنامـه اسـتفاده كـرد 

  .بلكه براي نمايش داده شدن فايل مربوط به كتابخانه ي كالس در اين ليست بايد آن را در رجيستري ويندوز نيز ثبت كنيم

، GACاين ليست عـالوه بـر جـستجوي       دليل اين مورد هم اين است كه ويژوال استوديو براي گردآوري نام اسمبلي هاي موجود در                 

پـس بايـد كليـدي را در    . بعضي از كليد هاي رجيستري را نيز جستجو مي كند تا مسير واقعي اسمبلي هـاي مـورد نظـر را پيـدا كنـد          

.  را نيز ببيند و در اين ليست قـرار دهـد           InternetFavoritesرجيستري تنظيم كنيم تا ويژوال استوديو بتواند اسمبلي         

  .متحان كنيد بعد نحوه ي انجام اين كار را بررسي خواهيم كرددر بخش ا

  

 Add Referenceقرار دادن نام اسمبلي در ليست موجود در كادر : امتحان كنيد

 
  . را انتخاب كنيدRun كليك كرده و گزينه ي Startبر روي منوي  )1

 Registry پنجـره ي  را فشار دهيد تاEnter را وارد كرده و كليد regedit عبارت Runدر پنجره ي  )2

Editorنمايش داده شود . 

 :در اين پنجره با استفاده از قسمت سمت چپ به كليد زير برويد )3

  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework \Assembl
yFolders\  

 
 . را انتخاب كنيدNew � Key كليك راست كنيد و گزينه ي AssemblyFoldersبر روي فولدر  )4

 . را وارد مي كنيمDeveloper Assembliesدر اين قسمت ما نام . با نام دلخواه ايجاد كنيدكليدي  )5

 دو بار كليك كرده و آدرس يك فولـدر را در پنجـره اي   (Default)در قسمت سمت راست پنجره روي گزينه ي          )6

يم  را وارد كـرد C:\Developer Assembliesدر ايـن قـسمت مـا آدرس    . كه باز مي شود وارد كنيـد 

 ).6-12شكل (

  



 ٤٨٩

  
  6-12شكل 

 
 را باز كرده و آدرسي كه در مرحله ي قبل وارد كرديـد را ايجـاد كنيـد    Windows Explorerحال پنجره ي  )7

 . را در اين آدرس كپي كنيدInternetFavorites.dllسپس فايل ). البته اگر وجود ندارد(

 مكن است مجبور باشـيد كـه ويـژوال اسـتوديو را ببنديـد و      براي اينكه تنظيماتي كه در اين قسمت ايجاد كرديم اثر كنند،      )8

 كليك كرده و گزينـه  Solution Explorerبعد از اين كار بر روي نام پروژه در پنجره ي . مجدداً باز كنيد

ــد Add Referenceي  ــاب كني ــمبلي       .  را انتخ ــام اس ــه ن ــرد ك ــد ك ــشاهده خواهي ــب م ــن ترتي ــه اي ب

InternetFavorites7-12شكل (ايش داده مي شود  نيز در ليست نم.( 

  

  
  7-12شكل 



 ٤٩٠

  

  :طراحي كتابخانه هاي كالس

  

همچنين . تاكنون متوجه شده ايد كه كتابخانه هاي كالس چه فوايدي دارند و چگونه و در چه قسمتهايي مورد استفاده قرار مي گيرند                

  .مفاهيم كالسها، اشيا و كتابخانه هاي كالس را نيز درك كرده ايد

همانند يك معمار   . حي يك برنامه بايد به دقت بررسي كنيد تا متوجه شويد كه دقيقاً مي خواهيد چه چيزي را طراحي كنيد                   قبل از طرا  

كه مي خواهد يك خانه را طراحي كند، بايد ابتدا بدانيد كه مي خواهيد هر قسمت از برنامه چه كاري را و به چه نحـو انجـام دهـد تـا           

  .را ايجاد كنيدبتوانيد طرح درستي از برنامه 

معموالً هنگامي كه طراحان نرم افزار مي خواهند يك برنامه را طراحي كرده، تحليل كنند و يا يك قالب كلي براي كد هاي آن برنامه  

 براي ترسيم اين موارد استفاده مي كنند كه معموالً براي كار با ويژوال Microsoft Visioايجاد كنند از ابزارهايي مانند 

 داراي انواع مختلفي از سمبل ها است كه با استفاده از آنها مي توان بـر اسـاس قواعـد                     Visio.  نيز تنظيم شده اند    2005استوديو  

يكي از معروفتـرين  .  و يا انواع ديگر دياگرام ها را براي يك برنامه ايجاد كردتيكي از مدهاي ترسيم طرح برنامه، طرح كلي، فلو چار       

 UML.  است كه بيشترين كاربرد را در طراحي و معماري يـك نـرم افـزار دارد       UML1ي يك برنامه،    مدلهاي ترسيم طرح و مدل برا     

  . شامل چندين سمبل و عالمت است كه هر كدام در ترسيم طرح كلي يك برنامه مفهوم و معني خاصي را مي رسانند

 نرم افزار مورد بررسي قرار مي گيرد و در ايـن   در طراحي برنامه ها موردي است كه بيشتر در مباحث مهندسي         UMLنحوه استفاده از    

ايـن كـالس   "اما بهتر است بدانيد كه هنگام طراحي يك كالس اگر به سواالتي مانند           . كتاب نمي خواهيم در اين مورد صحبت كنيم       

 پاسـخ درسـتي داده   "شـد؟ آيا كالس بايد عالوه بر متد داراي خاصيت نيـز با " و يا "يابد داراي چه متد ها و يا چه پارامترهايي باشد؟   

  .نشود ممكن است كه باز هم كالس بتواند مورد استفاده قرار بگيرد، اما مطمئنا به صورت كارآمد عمل نخواهد كرد

متد و يا خاصيت دارند و هر متد نيز حـداقل           40 كالس است كه هر يك       20براي مثال تصور كنيد كه يك كتابخانه ي كالس شامل           

در حقيقت بايد بگويم كـه      . چنين كتابخانه ي كالسي مسلماً نمي تواند به سادگي مورد استفاده قرار گيرد            . ند پارامتر دريافت مي ك    15

  . يك كتابخانه ي كالس هيچگاه نبايد به اين صورت طراحي شود

ادگي يكي از   تقريبا مي توان گفت كه س     . سادگي: در عوض هنگام طراحي يك كالس همواره بهتر است كه قانون زير را رعايت كنيد              

براي مثال همواره استفاده از چند كـالس كوچـك          . مهمترين فاكتور هايي است كه در طراحي يك كالس بايد مد نظر قرار داده شود              

  . كه هر يك وظيفه ي خاصي را انجام مي دهند بسيار بهتر از استفاده از يك كالس بزرگ است كه همه ي كارها را انجام مي دهد

كار با يك كالس بزرگ و بسيار پيچيده در يك سيستم نرم افزاري هستيد، درك كد درون چنين برنامه اي بسيار  هنگامي كه در حال     

در بيـشتر مواقـع در چنـين شـرايطي      . پيچيده و مشكل خواهد بود و اغلب خطا يابي و تغيير چنين كد هايي به كابوس شبيه مي شود                  

بلكه مي توان با تقسيم ايـن كالسـها بـه كالسـهاي             . به اين صورت طراحي شوند    نيازي نيست كه كالسهاي مورد استفاده در برنامه         

كوچكتر، هم نگه داري و خطا يابي را در آنها ساده تر كرد و هم در مواقع مورد نياز از اين كالسها در برنامه هاي ديگـر نيـز اسـتفاده                       

  . كرد

 از آن بتوانند به راحتي و بدون نياز به مطالعـه ي             نه كنند گا  در طراحي يك كالس همواره سعي كنيد به نحوي عمل كنيد كه استفاد            

  :براي اين كار بايد به موارد زير همواره به صورت يك قانون عمل كنيد. مقدار زيادي مستندات، آن كالس را مورد استفاده قرار دهند

  

 به پارامترهـاي   مگر در شرايطي كه واقعاًسعي كنيد كه تعداد پارامترهاي متد ها را حداكثر پنج و يا شش پارامتر قرار دهيد،    �

 . به اين ترتيب استفاده از يك كالس بسيار ساده تر خواهد بود. بيشتري نياز داشته باشيد

                     
1 Unified Modeling Language 



 ٤٩١

همواره بهتر است از اسـامي اي كـه بـه راحتـي     . مطمئن شويد كه متد و تمام پارامترهاي آن داراي نام معني داري هستند             �

 بــه جــاي  stdNoبــراي مثــال اســتفاده از   . كوتــاه اســتفاده كنيــد  خوانــده مــي شــوند بــه جــاي اســامي      

StudentNumberروش مناسبي نيست . 

به اين ترتيب موجب مي شويد كه       . هيچ گاه الزم نيست كه در يك كالس از تمام توابع و خاصيتهاي ممكن استفاده كنيد                �

ادي روبرو باشد كه اين امر اسـتفاده از كـالس را       كاربر هنگام استفاده از آن كالس براي كار با يك متد با انتخاب هاي زي              

حتي ممكن است بسياري از اين كالسها اصالً مورد اسـتفاده ي عمـومي قـرار     . براي كاربر مشكل تر و پيچيده تر مي كند        

 .نگيرند و وجود آنها در كالس بيهوده باشد

 ترتيب اسـتفاده از آن كتابخانـه و درك عملكـرد            زيرا به اين  . سعي كنيد در يك كتابخانه حداقل تعداد كالس را قرار دهيد           �

 . كالسهاي آن بسيار ساده تر خواهد بود

 .استفاده از خاصيت ها در يك كالس بسيار پر كاربرد است و موجب راحتي استفاده از آن كالس مي شود �

  

  :1استفاده از يك كتابخانه ي كالس شخص ثالث

  

براي استفاده از كالسهاي موجود در يك كتابخانـه  .  كامپايل مي شود dllايل  مشاهده كرديد كه يك كتابخانه ي كالس به يك ف         

به اين ترتيب مـي  .  نياز است و الزم نيست كه كاربر به سورس اصلي برنامه دسترسي داشته باشد            dllي كالس فقط به اين فايل       

اده توسط افراد ديگر توزيع كنيد و يـا فايلهـاي    كامپايل كرده و آن را براي استفDllتوانيد كتابخانه ي كالس خود را در يك فايل          

dll    بـا نحـوه ي ايجـاد يـك     .  كه حاوي كتابخانه هاي كالس هستند را دريافت كرده و از آن در برنامه هاي خـود اسـتفاده كنيـد

 نيـز  InternetFavorites.dllكتابخانه ي كالس در قسمت قبل آشنا شديم و يك كتابخانه ي كالس بـه نـام             

 در برنامه آشنا خواهيم شد و سعي خواهيم كرد كـه از فـايلي          dllدر اين قسمت با نحوه ي استفاده از اين فايلهاي           . مطراحي كردي 

  .كه در قسمت قبل ايجاد كرديم در يك برنامه استفاده كنيم

  

  :InetrnetFavorites.dllاستفاده از فايل 

  

ايـن مـورد بـه    . خانه ي كالس را در يـك برنامـه مـشاهده كـرديم    در قسمتهاي قبل نحوه ي ايجاد يك ارجاع به يك پروژه ي كتاب    

امـا در ايـن   . خصوص در مواردي كه بخواهيم يك كتابخانه ي كالس را در يك برنامه تست كنيم بسيار مورد استفاده قرار مي گيـرد          

سـت،   توسط ما طراحـي نـشده ا       InternetFavorites.dllمثال مي خواهيم وانمود كنيم كه كتابخانه ي كالس          

 را بـه گونـه اي تغييـر    Favorites Trayبلكه فايل آن را از فرد ديگري دريافت كرده ايم و حال مي خواهيم برنامـه ي  

.  در برنامه استdllاين يك روش بسيار ساده و سريع براي نمايش نحوه ي استفاده از يك فايل . دهيم تا از اين فايل استفاده كند

 برنامه هاي واقعي بايد ابتدا ارجاعي از يك كتابخانه ي كالس به برنامه اضـافه كـرده و سـپس از آن                   اما به خاطر داشته باشيد كه در      

 . استفاده كنيد

  

 Favorites در برنامــه ي InternetFavorites.dllاســتفاده از : امتحــان كنيــد

Tray 

 
                     

 . بازار به فروش مي رسندكتابخانه ي كالسي كه توسط افراد و گروهاي برنامه نويسي ديگري نوشته شده اند و به صورت جداگانه در 1



 ٤٩٢

  . را در محيط ويژوال استوديو باز كنيدFavorites Trayپروژه ي  )1

 . را از پروژه حذف كنيدFavorites.cs و WebFavorite.csفايل هاي  )2

براي اين كار در پنجـره  .  در برنامه اضافه كنيمInternetFavorites.dllحال بايد ارجاعي را به فايل        )3

 كليك راست كرده و از منوي Favorites Tray روي نام پروژه ي Solution Explorerي 

 در اين پنجره، ليـست را حركـت داده   NET.در قسمت . يد را انتخاب كنAdd Referenceباز شده گزينه ي 

سپس آن را انتخاب كرده و روي دكمـه  .  را پيدا كنيد  InternetFavorites.dllتا كتابخانه ي كالس     

 . بسته شودAdd Reference كليك كرده تا پنجره ي OKي 

 InternetFavoritesس  همانطور كه به خاطر داريد، فضاي نام مورد اسـتفاده در ايـن كتابخانـه ي كـال                  )4

براي اين كار با استفاده از   . بنابراين بايد همانند ديگر فضاي نامها، اين فضاي نام را نيز به برنامه ي خود اضافه كنيد                . است

 . مانند زير، اين فضاي نام را نيز به برنامه ي خود اضافه كنيدusingراهنماي 

  
using  InternetFavorites;  

 
مشاهده خواهيد كرد كه برنامه همانند قبل به درستي كار مي كند، امـا ايـن بـار بـه جـاي اسـتفاده از                         . دبرنامه را اجرا كني    )5

 . استفاده مي كندdllكالسهاي موجود در فايل اجرايي برنامه، از كالسهاي موجود در فايل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 اضافه كردن يك ارجاع بـه يـك پـروژه ي كتابخانـه ي              حتي از  dllهمانطور كه مشاهده كردي اضافه كردن يك ارجاع به فايل           

 به برنامه اضـافه شـود و چـه بـه     dllهمچنين ديديد كه چه يك كتابخانه ي كالس به صورت يك فايل       . كالس نيز ساده تر بود    

ده از كتابخانـه  تنها تفاوت در اين روش نسبت به استفا      . صورت يك پروژه، در هر دو حالت به يك صورت مورد استفاده قرار مي گيرد              

  . ي كالس به صورت قبلي در اين است كه در اين حالت نمي توانيد به كد برنامه دسترسي داشته باشيد

البته با وجود اينكه نمي توانيد به كد يك كتابخانه ي كالس دسترسي داشته باشيد، باز هم مي توانيد اطالعات زيادي را در رابطـه بـا    

است و يـا  ... براي مثال مي توانيد بفهميد كه هر كالس داراي چند متد، خاصيت، فيلد و يا   . آوريدكالس هاي موجود در آن به دست        

براي فهميدن اين موارد در مورد يك كتابخانه ي كالس مـي توانيـد از              . اينكه هر متد چند پارامتر و از چه نوع هايي دريافت مي كند            

  .  استفاده كنيدObject Browserابزار 

  

  :Object Browser استفاده از

  

 Objectبراي مشاهده ي كالس هايي كه در ويژوال استوديو به كار رفته انـد مـي توانيـد از ابـزاري سـريع و سـاده بـه نـام         

Browser  با استفاده از اين ابزار مي توانيد كالسها و همچنين متد ها و خاصيت هايي كه درون هر كالس به كار                     .  استفاده كنيد

 Object Browserبراي مشاهده ي پنجره ي . ده كنيد و اطالعات الزم در مورد آنها را نيز بدست آوريدرفته اند را مشاه

 و View � Object Browserالبته مي توانيد از گزينه ي .  را فشار دهيدF2در ويژوال استوديو كافي است كليد 

  .ستفاده كنيد در نوار ابزار نيز براي نمايش اين پنجره اObject Browserيا آيكون 



 ٤٩٣

همـانطور كـه   . اين ابزار عموماً براي دريافت اطالعات مختصر و سريع در مورد كالسهاي مورد استفاده در يك برنامه به كار مـي رود         

 بـه  Object Browserمشاهده مي كنيد تمام اسمبلي ها و فضاي نامهايي كه در يك برنامه به كار رفته اند در پنجره ي 

  .داده شده اندصورت يك ليست نمايش 

نمايش داده مي شوند ... در اين پنجره همانطور كه مشاهده مي كنيد تمام اعضاي يك كالس از قبيل متد ها، شمارنده ها، ثابت ها و      

 و اعـضاي آن   Favorites كالس   8-12در شكل   . و براي هر عضو نيز بر اساس نوع آن آيكون خاصي نمايش داده مي شود              

 را انتخاب كرده و سپس در اين InternetFavoritesاي نمايش اين كالس ابتدا بايد اسمبلي      بر. نمايش داده شده اند   

 در اين فضاي    Favoritesدر انتها نيز روي كالس      .  را انتخاب كنيد   InternetFavoritesاسمبلي فضاي نام    

  . نام كليك كنيد

  

  
  8-12شكل 

  

ضاي نام وجود داشته باشد و يك فضاي نام نيز مي تواند به بيش از يك      دقت كنيد كه در يك اسمبلي مي تواند بيش از يك ف            :نكته

  . اسمبلي تقسيم شود

  

 داراي مستندات و اطالعات بسيار زيادي در مورد كالسهاي نصب شده همراه با ويـژوال اسـتوديو در چـارچوب                     MSDNكتابخانه ي   

.NETبنابراين اگر در برنامه ي خود بيشتر از كالسهاي دروني .  است.NET    استفاده مي كنيد، كمتر بـه كـار بـا Object 

Browser   اين ابزار بيشتر هنگامي كارآمد خواهد بود كه بخواهيد از يـك كتابخانـه ي كـالس نوشـته شـده         .  نياز خواهيد داشت

ارد مي توانيـد  در اين مو . توسط شخص ثالث استفاده كنيد كه راهنمايي هم براي استفاده از آن كتابخانه ي كالس در دسترس نداريد                 

البته اين شرايط وقتي صادق خواهنـد بـود كـه برنامـه نـويس آن      . با مشاهده ي نام متد ها و خاصيت ها عملكرد آنها را متوجه شويد   

  . كتابخانه ي كالس نام مناسبي براي متد ها و خاصيت هاي آن كالس انتخاب كرده باشد



 ٤٩٤

اي موجود در خود و نيز هر يك از متد هـا و خاصـيت هـاي آن كـالس                     مي تواند در مورد كالسه     DLLدر بعضي شرايط يك فايل      

در اين حال بايد هنگـام طراحـي كـالس بـراي مـشخص كـردن توضـيحات مربـوط بـه هـر عـضو از                          . توضيح مختصري ارائه دهد   

Attributeها استفاده كرد كه صحبت در رابطه با اين موضوع از مباحث اين كتاب خارج است .  

  

  :نتيجه

  

 به شمار مي روند و در حقيقت از اهميت زيادي در تمامي زبانهـاي  2005ه هاي كالس بخشي جدا نشدني در ويژوال استوديو       كتابخان

با استفاده از آنها مي توانيد به راحتي كالسهاي مورد استفاده در برنامه هاي خود را دسـته بنـدي                    .  برخوردار هستند  NET.چارچوب  

  . از آنها استفاده كنيدكرده و در برنامه هاي ديگر نيز 

در اين فصل با نحوه ي ايجاد كتابخانه هاي كالس و نيز نحوه ي استفاده از كتابخانه هاي كالس ايجاد شده توسط افراد ديگر آشـنا     

همچنين مشاهده كرديم كه چگونه مي توان يك اسمبلي را به صورت قوي نامگذاري كرد و به اين ترتيب از قـرار گـرفتن در                  . شديم

  .ها جلوگيري كردDLLنم جه

در فصل سيزدهم مشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي توان كنترل هايي را طراحي كرد كه بتوانند در برنامه هاي ويندوزي و فرمهـاي           

به عبارت ديگر چگونه مي توان به جاي طراحي كالس هايي كه فقط شامل كد هايي براي انجام     . اين برنامه مورد استفاده قرار گيرند     

ك سري امور خاص در پشت برنامه مي باشند، كالس هايي را طراحي كرد كه داراي رابط كاربري مشخصي باشند و بتوانند در فـرم       ي

  .در آن فصل نيز مجدداً با اهميت استفاده ي مجدد از كد آشنا خواهيد شد. هاي ويندوزي مورد استفاده قرار بگيرند

  

  :تمرين

  

ــه ي  ــFavorites Viewerبرنامـ ــروژه ي     را بـ ــتفاده از پـ ــاي اسـ ــه جـ ــه بـ ــد كـ ــر دهيـ ــورتي تغييـ ه صـ

InternetFavorites از فايل dllكامپايل شده براي اين كتابخانه ي كالس استفاده كند .  



 ٤٩٥

  ايجاد كنترلهاي سفارشي: فصل سيزدهم

  

ارائـه شـده بودنـد اسـتفاده      NET.تاكنون در برنامه هايي كه در طول اين كتاب ايجاد كرده ايم، از كنترلهاي زيادي كه همـراه بـا             

حتي ممكن است سـعي كـرده باشـيد كـه از         . ListBox و   TextBox گرفته تا كنترل هاي      Buttonكرديم، از كنترل    

البتـه  .  در برنامه هاي خود استفاده كنيد و با آنها آشنا شويد  TreeView و   DataGridكنترلهاي پيشرفته تر ديگري مانند      

بـا  . ا كمي مشكل به نظر مي رسد، به علت اينكه معمـوالً داراي خاصـيت هـا و متـدهاي زيـادي هـستند      كار با اين كنترل ها در ابتد      

به عبارت ديگر هر چه بيشتر در استفاده از ايـن   . استفاده از اين كنترل ها مي توانيد رابط هاي كاربري بهتري و قوي تري ايجاد كنيد               

ربرد آنها آشنا باشيد، به سرعت مي توانيد رابط هاي كـاربري كارآمـدي را ايجـاد             كنترل ها مهارت داشته باشيد و بيشتر با نحوه ي كا          

هر بار كه برنامه ي ويندوزي جديـدي ايجـاد   . يكي ديگر از جنبه هاي مهم اين كنترل ها قابليت استفاده ي مجدد از آنها است             . كنيد

رنامـه قـرار دهيـد و سـپس ايـن كنتـرل ماننـد كنتـرل          را از جعبه ابـزار در فـرم ب       Buttonكنيد مي توانيد به راحتي يك كنترل        

Button استفاده ي مجدد از كنترل ها و سادگي انجام آن در ويژوال .  در برنامه هاي ديگر كار مي كندC#)    و كـالً در زبانهـاي

  .مي روديكي از مهمترين فاكتور هاي موفقيت اين زبان برنامه نويسي و اين محيط طراحي و توسعه به شمار ) NET.تحت 

  :در اين فصل

  

 .در مورد كنترلهاي ويندوزي و نحوه ي كاركرد آنها در برنامه ها مطالبي را خواهيد آموخت �

 .با ايجاد و استفاده از كنترلهاي ويندوزي آشنا خواهيد شد �

 .با نحوه ي اضافه كردن متد و رويداد به اين كنترل ها آشنا خواهيد شد �

وان با استفاده از كد، نحوه ي عملكرد اين كنترل ها را در زمان طراحي و زمـان اجـرا   مشاهده خواهيد كرد كه چگونه مي ت       �

 .تعيين كرد

  

 كنترل هايي كه در اين فصل ايجاد خواهند شد براي استفاده در برنامه هاي تحت ويندوز مناسب هستند نه برنامه هاي تحـت            :نكته

در اين فصل فقـط روي كنتـرل هـاي تحـت            .  هجدهم مراجعه كنيد   براي نحوه ي ايجاد كنترلهاي سفارشي تحت وب به فصل         . وب

  .ويندوز تمركز خواهيم كرد

  

  :كنترلهاي ويندوزي

  

خـوب، داليـل زيـادي بـراي ايجـاد       . ممكن است ابتدا از خود سوال كنيد ايجاد كنترلهاي سفارشي چه دليلي ممكن است داشته باشد               

  :كنترلهاي سفارشي تحت ويندوز وجود دارند

  

فاده از كنترلهاي سفارشي مي توانيد از يك كنترل در چند قسمت برنامـه و يـا حتـي در چنـدين برنامـه ي مختلـف             با است  �

 ).استفاده ي مجدد از كد(استفاده كنيد، بنابراين مقدار كد مورد نياز به شدت كاهش مي يابد 

اين ترتيب باعث شويد كـه كـد برنامـه    مي توانيد كد هاي مربوط به يك كنترل را در كالس همان كنترل قرار دهيد و به              �

 را به صورتي ايجـاد كنيـد   Buttonبراي مثال مي توانيد كنترل . بسيار واضح تر شود و ساده تر بتوان آن را درك كرد        

 خود را كنترل كند، به اين ترتيب ديگر نيازي نداريد اين رويداد را در كد مربوط به فرم برنامـه           Clickكه بتواند رويداد    

 .كنيدكنترل 

  



 ٤٩٦

روش اول اين است كه سورس اصلي كنترل را به هـر برنامـه   . براي استفاده مجدد از كنترل ها در برنامه ها دو روش كلي وجود دارند   

به اين ترتيب كد مربوط به كنترل در فايـل          . اي مي خواهيد از كنترل در آن استفاده كنيد اضافه كرده و سپس برنامه را كامپايل كنيد                

در طي اين فصل به علت سادگي اين روش از آن استفاده خواهيم كرد تا بتوانيم بيشتر تمركز خود را بـر                    . مه قرار مي گيرد   اجرايي برنا 

  .نحوه ي عملكرد كنترل ها متمركز كنيم

نا كتابخانه هاي كنترل همانند كتابخانه هاي كالس هستند كه در فصل قبـل بـا آنهـا آشـ             . روش دوم ايجاد كتابخانه ي كنترل است      

هماننـد كتابخانـه    . در حقيقت كتابخانه هاي كنترل، كتابخانه هاي كالسي هستند كه داراي يك رابط كاربري نيز مـي باشـند                  . شديم

هاي كالس، كتابخانه اي كنترل نيز در فايل اسمبلي جداگانه ي مربوط خودشان قرار مي گيرنـد و مـي توانيـد بعـد از ثبـت آنهـا در                        

GAC    اين روش بسيار جـالبتر از روش  . ي كه در فصل قبل مشاهده كرديد، از آنها در چندين برنامه استفاده كنيد           با استفاده از روشهاي

 مربوط به اين كنترل ها را در اختيار ديگر برنامه نويسان قرار دهيد تـا بتواننـد از   DLLقبلي است، زيرا به اين ترتيب مي توانيد فايل        

مي توانيد به راحتي اسمبلي مربوط به اين برنامه ها را تغيير دهيد و بـه شـكل جديـدي تبـديل                      . آن در برنامه هاي خود استفاده كنند      

به اين ترتيب تمام برنامه ها اين تغييرات را دريافت كرده و با فايل جديد كار مي كنند، بدون اينكـه نيـاز باشـد مجـدداً آنهـا را                      . كنيد

 كار مي رود در هر دو مورد مشابه است، چه كنترل را به صورت يك پروژه ي                  تكنيك هايي كه براي طراحي كنترل به      . كامپايل كنيد 

  .مجزا ايجاد كرده و از آن در برنامه استفاده كنيم، چه كنترل را در برنامه طراحي كرده و در همان قسمت نيز از آن استفاده كنيم

  

  :ايجاد و تست كردن كنترل هاي سفارشي

  

به كنترلي نياز داشته باشيد كه به يك بانك اطالعاتي وصل شود و اطالعات خاصي مانند نـام         هنگام طراحي يك برنامه ممكن است       

اگر بخواهيد يك كنترل قوي و كارآمد براي اين كار ايجاد كنيد، بايد به نحوي آن . كاربري و كلمه ي عبور يك كاربر را استخراج كند

ه باشد و همچنين كاربر بتواند به راحتي آن را تنظيم كند تا وظيفه ي مـدنظر  را طراحي كنيد كه آن كنترل در بيشتر موارد قابل استفاد     

در اين موارد بهتر است اموري را مانند متصل شدن به بانك اطالعاتي، دريافت نتايج مـورد نيـاز و قـرار دادن نتـايج                         . او را انجام دهد   

صورتي كه كاربراني كه از كنتـرل شـما اسـتفاده مـي كننـد در               بدست آمده در كنترل هاي ديگر را دور از چشم كاربر انجام دهيد، به               

به اين ترتيب مي توانيد از درگير شدن آنها در اين گونه موارد جلوگيري كنيد و به آنهـا      . رابطه با اين موارد هيچ اطالعي نداشته باشند       

  . اجازه دهيد كه روي مسائل و وظايف مربوط به خودشان تمركز كنند

از جهتي انجام چنين كاري مشابه طراحي يك فرم در برنامه هـاي وينـدوزي               . فارشي از پايه، كار سختي نيست     طراحي يك كنترل س   

در بخش امتحان . در اين قسمت مي خواهيم يك برنامه ي تحت ويندوز ايجاد كنيم كه از يك كنترل سفارشي استفاده مي كند . است

 باشد و با فشار هر يك از اين دكمه ها يك            Button كه شامل سه كنترل      كنيد بعد، ابتدا يك كنترل سفارشي ايجاد خواهيم كرد        

  .سپس نحوه ي استفاده از اين كنترل در برنامه را مشاهده خواهيم كرد. پيغام در صفحه نمايش داده شود

  

 1رل هـاي متـراكم  كنت كنترلهاي سفارشي اي كه در طراحي آنها از چندين كنترل ديگر استفاده شده است عموماً به عنوان         :نكته

 .شناخته مي شوند

 

  ايجاد اولين كنترل سفارشي: امتحان كنيد

  

 � File � New را بـاز كـرده بـا اسـتفاده از نـوا منـو گزينـه ي        2005برنامـه ي ويـژوال اسـتوديو     )1

Project… انتخاب كنيد تا كادر New Project در قـسمت  .  نمايش داده شـودProject Type 

                     
1 Aggregate Controls 



 ٤٩٧

 Windows گزينـه ي  Templates را انتخـاب كـرده و از قـسمت    #Visual Cاين كادر، گزينـه ي  

Control Libraryدر قسمت .  را انتخاب كنيدName  عبـارت MyNamespaceControl را 

  . كليك كنيدOKوارد كرده و سپس روي دكمه ي 

 كليك كرده و بـا اسـتفاده   Solution Explorer در پنجره ي UserControl1.csحال روي  )2

.  تغييـر دهيـد  MyNamespace.cs آن را بـه  File Name خاصـيت  Properties از پنجـره ي 

مشاهده مي كنيد كه محيطي مشابه محيط طراحي فرم در اين قسمت نيز به چشم مي خورد، ولي در اين محيط بخشهايي 

د را در ايـن قـسمت   عمدتاً هنگام طراحي يك كنترل، كنترل هاي موجو  . مانند نوار عنوان و يا حاشيه هاي فرم وجود ندارد         

قرار مي دهيم و سپس كد هايي كه قرار است در چندين قسمت از برنامه مورد استفاده قرار داده شوند را در اين كنترل هـا           

 . وارد مي كنيم

 آنها را به صورتي تنظيم كنيـد كـه   Text روي فرم قرار داده و خاصيت Buttonبا استفاده از جعبه ابزار سه كنترل     )3

 ايجـاد   1-13همچنين با تنظيم اندازه ي هر يك از اين كنترل ها، فرم خود را مشابه فرم شكل                  .  شوند 1-13مشابه شكل   

 .كنيد

  

  
  1-13شكل 

  

ــيت  )4 ــا     Nameخاصــ ــر بــ ــب برابــ ــه ترتيــ ــا را بــ ــرل هــ ــن كنتــ ، btnApplicatinName ايــ

btnExecutablePath و btnApplicationVersionقرار دهيد . 

 پـس  –هايي كه در اين قسمت ايجاد كرده ايم هيچ اتفاق خاصي رخ نمي دهد     Buttonتا اينجا با كليك كردن روي        )5

روي كنتـرل   . ، آن متد را فراخـواني كنـيم       Buttonنياز داريم كه متدي را ايجاد كرده و هنگام رخ دادن رويداد كليك              

btnApplicationNameد كنيد دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد ايجاد شده وار. 

  
private  void  btnApplicationName_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Application Name is: "  +    
     Application .ProductName); 
}  

 
 دو بار كليـك كنيـد تـا متـد     btnExecutablePathمجدداً به قسمت طراحي كنترل برگشته و روي كنترل          )6

 .سپس كد مشخص شده در زير را در آن متد وارد كنيد.  ايجاد شودClickبوط به رويداد مر

  
private  void  btnExecutablePath_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Executable Path is: "  +    
      Application .ExecutablePath); 



 ٤٩٨

}  
 

 دو بـار  btnApplicationVersionبه قسمت طراحـي فـرم برگرديـد و روي كنتـرل     در آخر نيز مجدداً      )7

 :سپس كد مشخص شده در زير را در آن وارد كنيد. كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك آن ايجاد شود

  
private  void  btnApplicationVersion_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Application Version is: "  +   
      Application .ProductVersion); 
}  

 
 نمـايش  TestContainer در كـادر  2-13كنترلي كه طراحي كرده ايد هماننـد شـكل   . حال برنامه را اجرا كنيد  )8

ي مثال با كليـك روي هـر   برا. با استفاده از اين كادر مي توانيد نحوه ي عملكرد كنترل خود را بررسي كنيد              . داده مي شود  

بعد از اتمام كار با     . يك از دكمه هاي موجود مشاهده خواهيد كرد كه متن مناسبي در يك كادر پيغام نمايش داده مي شود                  

 .  كليك كنيد تا بسته شودCloseاين پنجره روي دكمه ي 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

. ل تفاوت زيادي با ايجاد رابط كاربري در يك برنامه ي ويندوزي ندارد       همانطور كه مشاهده كرديد ايجاد رابط كاربري براي يك كنتر         

سپس كد الزم براي عملكرد اين . كافي است كنترلهاي مورد نياز خود را با استفاده از جعبه ي ابزار در محيط طراحي كنترل قرار دهيم      

  . رديم در متد هاي مربوط به هر كنترل وارد مي كنيمكنترل ها را همانند روشهايي كه در طراحي برنامه هاي ويندوزي استفاده مي ك

 وارد كرديم با استفاده از توابع اسـتاتيك         btnApplicationName كنترل   Clickكدي كه در متد مربوط به رويداد        

  . ، نام برنامه اي كه در حال اجرا است را در يك كادر پيغام نمايش مي دهدApplicationموجود در كالس 

  
private  void  btnApplicationName_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Application Name is: "  +    
     Application .ProductName); 
}  

  

 نيـز عملكـردي مـشابه دارد، بـا ايـن      btnExecutablePath كنتـرل  Clickكد وارد شده در متد مربوط به رويداد   

 مسير برنامـه ي در      Application از كالس    ExecutablePathن قسمت با استفاده از خاصيت       تفاوت كه در اي   

  .حال اجرا را بدست آورده و آن را در يك كادر پيغام نمايش مي دهيم

  
private  void  btnExecutablePath_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Executable Path is: "  +    
      Application .ExecutablePath); 



 ٤٩٩

}  
  

  

  
 2-13شكل 

  

 را وارد مـي     btnApplicationVersion كنتـرل    Clickدر انتها نيز كد مورد نياز براي متد مربوط بـه رويـداد              

  . كنيم تا نسخه ي برنامه ي مورد استفاده را نمايش دهد

  
private  void  btnApplicationVersion_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Application Version is: "  +   
      Application .ProductVersion); 
}  

  

 MyNamespace Controlهنگامي كه برنامـه را كامپايـل كنيـد، ايـن كنتـرل بـه صـورت اتوماتيـك بـه قـسمت           

Components      ترتيب مي توانيد اين كنترل را مانند هر كنترل ديگري در برنامـه هـاي   به اين  .  در جعبه ابزار اضافه خواهد شد

البته تا زماني كه يك برنامه ي ويندوزي به راه حل موجود در اين قسمت اضـافه نكنيـد ايـن                     . ويندوزي خود مورد استفاده قرار دهيد     

  . كنترل در جعبه ابزار ديده نخواهد شد

 كافي نيست، بلكه بهتر است كنتـرل  TestContainerردن با آن در پنجره ي      براي بررسي عملكرد اين كنترل فقط كار ك       

  .ايجاد شده را در يك فرم ويندوزي قرار دهيم كه اين كار را نيز در بخش امتحان كنيد بعد انجام خواهيم داد

  



 ٥٠٠

  اضافه كردن كنترل سفارشي ايجاد شده به فرم برنامه: امتحان كنيد

  

  . را انتخاب كنيدAdd � New Projectزينه ي  كليك كنيد و گFileروي منوي  )1

 در Windows Application مطمئن شويد كـه گزينـه ي   Add New Projectدر پنجره ي  )2

 وارد كـرده و روي  Name را در فيلـد  Controlsسـپس عبـارت   .  انتخاب شده اسـت    Templatesقسمت  

 . كليك كنيدOKدكمه ي 

 را انتخـاب كـرده و روي گزينـه ي    MyNamespaceControl Componentsدر جعبه ابزار قسمت  )3

UserControl1 دو بار كليك كنيد تا يك نمونه از اين كنترل در Form1قرار داده شود . 

 كليك راست كرده و عبارت گزينه ي Solution Explorer در پنجره ي Controlsروي پروژه ي  )4

Set as Startup Projectرا از منوي باز شده انتخاب كنيد . 

مشاهده مي كنيد كه سه دكمه اي كه در كنترل سفارشي قرار داده بوديم در اين قـسمت نمـايش        .  برنامه را اجرا كنيد    حال )5

داده مي شـوند و بـا كليـك روي هـر كـدام از آنهـا كـادر پيغـامي مـشابه كـادر پيغـام نمـايش داده شـده در پنجـره ي                                    

TestContainerديده خواهد شد . 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 هاي سفارشي كه توسط برنامه نويس ايجاد مي شوند همانند كنترل هايي كه تاكنون از آنها در برنامه ها استفاده كرده بـوديم                        كنترل

براي استفاده از اين كنترل ها كافي است آنها را از جعبه ابزار انتخاب كرده، بر روي فرم قـرار دهيـد و سـپس برنامـه را            . كار مي كنند  

 دكمه هاي موجود در اين كنترل بنويسيد، زيرا كد الزم براي عملكرد اين        Clickت هيچ كدي را براي رويداد       الزم نيس . اجرا كنيد 

  .دكمه ها در خود كنترل قرار داده شده است

  

  :ايجاد كردن خاصيت براي كنترل هاي سفارشي

  

 را كه براي يك كالس ايجاد مي كرديـد          بنابراين مي توانيد تمام عضو هايي     . يك كنترل سفارشي همانند يك كالس ايجاد مي شود        

به عبارت ديگر مي توانيد خاصيت ها، متد ها و يا رويداد هايي را به يك كنتـرل سفارشـي                    . براي يك كنترل سفارشي نيز ايجاد كنيد      

حوه ي اضـافه كـردن يـك    ابتدا ن. اضافه كنيد تا افرادي كه آن كنترل را در برنامه ي خود به كار مي برند بتوانند از آنها استفاده كنند                   

  .خاصيت را به كنترل سفارشي مشاهده خواهيم كرد

خاصيت هايي كه مي توانند در زمـان طراحـي و بـا اسـتفاده از پنجـره ي          : كنترلهاي سفارشي مي توانند داراي دو نوع خاصيت باشند        

Properties                بـراي مثـال   . 1ان اجرا تغيير داده شوند تغيير داده شوند و خاصيت هايي كه بايد با استفاده از كد نويسي و در زم

                     
 زمـان طراحـي بـه زمـاني     . و زمان اجـرا يزمان طراح: مي كردي ممي برنامه را به دو زمان مختلف تقس  ،يندوزي و ي برنامه   كي ي كه هنگام طراح   ديبه خاطر دار   1

امـا پـروژه هـاي    . ن اجرا نيز به زماني گفته مي شد كه برنامه در حال اجرا بـود        اطالق مي شد كه در حل طراحي رابط كاربري برنامه و يا كد نويسي بوديم وم زما                

زماني كه در حال طراحي و كد نويسي خود كنترل هستيم، زماني كه كار طراحـي كنتـرل بـه         : مربوط به كنترلهاي سفارشي به سه بازه ي زماني تقسيم مي شوند           

 شده در يك برنامه هستيم ولي خود برنامه در حالت طراحي است، زماني كه برنامه اي كـه از كنتـرل در آن         پايان رسيده است و در حال استفاده از كنترل طراحي         

  .استفاده كرده ايم در حال اجرا است

ي باشـد و منظـور   در اين قسمت منظور از زمان طراحي، بازه ي زماني دوم يعني زماني كه كنترل را طراحي كرده و در حال استفاده از آن در يك برنامه هستيم م              

 .از زمان اجرا، بازه ي زماني سوم يعني زماني كه برنامه اي كه از كنترل در آن استفاده كرده ايم در حال اجرا است  مي باشد
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ممكن است بخواهيد در زمان طراحي با استفاده از خاصيتهاي يك كنترل، رنگ مورد استفاده در آن و يا فونت نوشته هاي آن را تغيير   

ن متـصل شـده ايـد    اما بخواهيد در زمان اجراي برنامه با استفاده از خاصيت ها براي مثال به آدرس بانك اطالعـاتي كـه بـه آ           . دهيد

  . دسترسي داشته باشيد

  

  :اضافه كردن خاصيت ها

  

. در بخش امتحان كنيد بعد، خاصيتي به كنترل اضافه خواهيم كرد تا بتوانيد آن را چه در زمان اجرا و چه در زمان طراحي تغيير دهيـد                          

اين خاصـيت در برنامـه تغييـر        هنگامي كه   .  است و نام برنامه را نگهداري مي كند        ApplicationNameنام اين خاصيت    

  . كرد، متن موجود در نوار عنوان كادرهاي پيغام را تغيير خواهيم داد

  

  MyNamespaceاضافه كردن خاصيت جديد به كنترل : امتحان كنيد

  

 تـا   براي اينكه بتوانيد يك خاصيت را به كنترل اضافه كنيد، ابتدا بايد يك فيلد در كالس مربوط به آن كنترل ايجاد كنيـد                       )1

 برويـد و كـد      MyNamespaceبه قسمت ويرايشگر كد مربوط بـه فـضاي نـام            . مقدار آن خاصيت را نگهداري كند     

 : اضافه كنيدUserControl1مشخص شده در زير را در ابتداي كالس 

  
public  partial  class  UserControl1  : UserControl 
{ 
 // Private members 
 private  string  strApplicationName = "" ;  

  

. بعد از ايجاد اين فيلد، بايد يك خاصيت ايجاد كنيد كه مقدار بتوان به وسيله ي آن مقدار موجود در اين فيلـد را تغييـر داد                     )2

 :براي اين كار كد زير را بعد از كدي كه در قسمت اول وارد كرديد بنويسيد

  
 public  string  ApplicationName 
 { 
  get 
  { 
   return  strApplicationName; 
  } 
  set 
  { 
   strApplicationName = value ; 
  } 
 }  

 
 از Captionبراي اينكه مقدار موجود در اين خاصيت در نوار عنوان كادرهاي پيغام نيز نمايش داده شود، بايد پـارامتر        )3

 Buttonهر سـه كنتـرل     براي اين كار كد موجود در رويداد كليك         .  را با مقدار اين خاصيت تنظيم كنيم       Showمتد  

 :موجود در فرم را به صورت زير تغيير دهيد
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private  void  btnApplicationName_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Application Name is: "  +    
    Application .ProductName,     
    this .ApplicationName); 
} 
 
private  void  btnExecutablePath_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Executable Path is: "  +    
    Application .ExecutablePath,  
    this .ApplicationName); 
} 
 
private  void  btnApplicationVersion_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 MessageBox .Show( "Application Version is: "  +  
    Application .ProductVersion,  
    this .ApplicationName); 
}  

 
براي اينكه بتوانيد از خاصيت اضافه شده در كنترل استفاده كنيد، كافي است يك بار پروژه ي مربوط به كنترل را كامپايـل         )4

 Solution Explorer در پنجـره ي  MyNamespace Controlروي نـام پـروژه ي   . كنيد

به اين ترتيب خاصيت اي كـه در        .  را انتخاب كنيد تا برنامه مجدداً كامپايل شود        Buildكليك راست كرده و گزينه ي       

 .اين قسمت اضافه كرديد قابل استفاده خواهد بود

. تخـاب كنيـد   را در فـرم ان     UserControl11 برگـشته و كنتـرل       Form1به قسمت طراحي فرم مربـوط بـه          )5

ــيت      ــه خاصـ ــد كـــرد كـ ــشاهده خواهيـ ــسمت  ApplicationNameمـ ــره ي Misc در قـ  در پنجـ

Properties      اگر خاصيت ها را بر اساس حروف الفبايي مرتب كرده باشيد، اين خاصيت در             ( نمايش داده مي شود

 ).مكان مناسب خود نمايش داده مي شود

 . قرار دهيدMy Windows Applicationمقدار اين خاصيت را برابر با  )6

 Myمـشاهده خواهيـد كـرد كـه عبـارت      . حال برنامه را اجرا كنيد و روي يكي از دكمـه هـا بـه دلخـواه كليـك كنيـد       )7

Windows Applicationدر نوار عنوان كادر پيغام نمايش داده مي شود . 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 برابر با رشته ي تهـي در نظـر          ApplicationNameهمانطور كه مشاهده مي كنيد به علت اينكه مقدار اوليه ي خاصيت             

 فرستاده مي شـود و ايـن خاصـيت بـه صـورت اوليـه مقـداري        Propertiesگرفته شده است، همين مقدار نيز به پنجره ي        
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 از حال اگر در زمان طراحي مقداري را براي آن تعيين كنيد، هنگام اجراي برنامه اين مقـدار در نـوار عنـوان هـر يـك                    . نخواهد داشت 

  .كادرهاي پيغام نمايش داده مي شود

 خاصيت هاي مربوط به يك كنتـرل        Propertiesهنگامي كه محيط طراحي ويژوال استوديو بخواهد با استفاده از پنجره ي             

را نمايش دهد، به درون شيئ مربوط به آن كنترل رفته و مقدار هر يك از خاصيت را دريافت مي كند و در ايـن پنجـره نمـايش مـي              

 تغيير دهيد، محـيط طراحـي   Propertiesهمچنين هنگامي كه مقدار يكي از اين خاصيت ها را با استفاده از پنجره ي            . دده

  .ويژوال استوديو به شيئ مربوط به آن كنترل رفته و مقدار آن خاصيت را برابر با مقدار جديد قرار مي دهد

  

  :اضافه كردن متد به كنترل هاي سفارشي

  

 است تاكنون حدس زده باشيد، وقتي مي توانيد يك خاصيت را براي يك كنترل سفارشي ايجاد كنيد، مسلماً مـي                     همانطور كه ممكن  

تمام كاري كه براي اضافه كردن يك متد به كنترل بايد انجام دهيد اين است كه يك تابع و                   . توانيد يك متد را نيز به آن اضافه كنيد        

. به اين ترتيب مي توانيد آن متد را در زمان كار با كنتـرل فراخـواني كنيـد              . ل اضافه كنيد   را به كنتر   publicيا زير برنامه از نوع      

  .نحوه ي انجام اين كار را در بخش امتحان كنيد بعد مشاهده خواهيم كرد

  

  اضافه كردن يك متد به كنترل ايجاد شده: امتحان كنيد

  

ــل      )1 ــه فاي ــوط ب ــد مرب ــشگر ك ــسمت ويراي ــه ق ــدUserControl1.csب ــالس    بروي ــه ك ــر را ب ــد زي  و مت

UserControl1اضافه كنيد . 

  
 public  string FormCaption() 
 { 
  return  Application .OpenForms[0].Text; 
 }  

  

 جديـد روي  Button برگرديد و با استفاده از جعبه ابزار يك كنتـرل       Form1حال به قسمت طراحي فرم مربوط به         )2

 آن را بـا مقـدار   Text و خاصـيت  btnFormName را بـا مقـدار       ايـن كنتـرل    Nameخاصيت  . فرم قرار دهيد  

Form Nameتنظيم كنيد . 

 ايـن كنتـرل اضـافه    Clickروي اين كنترل دو بار كليك كنيد و كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به رويـداد             )3

 :كنيد

  
 private  void  btnFormName_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
 { 
  MessageBox .Show(userControl11.FormCaption(),  
      "Form1" ); 
 }  
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مشاهده مي كنيد كه كارد پيغامي نمايش داده شده و .  كليك كنيدForm Nameبرنامه را اجرا كرده و روي دكمه ي  )4

 .نام اولين فرم باز برنامه را اعالم مي كند

  

  چگونه كار مي كند؟

  

البتـه توجـه   . مه براي يك كنترل تفاوت چنداني با ايجاد يك تابع و يا زير برنامه براي يك كـالس نـدارد    ايجاد يك تابع و يا زير برنا      

 باشد تا بتواند توسط افرادي كه از اين كنترل استفاده مي كنند             Publicكنيد متدي كه در اين قسمت ايجاد مي كنيد بايد از نوع             

  .مورد استفاده قرار بگيرد

 در كـالس    OpenFormsفقط با استفاده از خاصـيت       . ايجاد مي كنيم عمل خاصي را انجام نمي دهيد        متدي كه در اين قسمت      

Application    ليستي از تمام فرمهايي از برنامه كه هم اكنون باز هستند را دريافت مي كند و نام اولين فرم را در يك كـادر 

  . پيغام نمايش مي دهد

  
 public  string  FormCaption() 
 { 
  return  Application .OpenForms[0].Text; 
 } 

 

يعني ابتدا نام كنترل را وارد مي . استفاده از اين متد در برنامه، مانند استفاده از متد هاي مربوط به ديگر كنترل ها عمل مي كنيم       براي  

  .نيز در آن وجود دارد قرار مي دهيم به اين ترتيب ليستي نمايش داده مي شود كه نام متد مورد نظر ما "."كنيم سپس يك 

  
 private  void  btnFormName_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
 { 
  MessageBox .Show(userControl11.FormCaption(),  
         "Form1" ); 
 } 

  

بعد از اضـافه كـردن متـد بـه          . ردبراي استفاده از متدي كه در اين قسمت اضافه كرده ايم حتي نيازي به كامپايل برنامه نيز وجود ندا                  

  .كنترل، به راحتي مي توانيد از متد در برنامه استفاده كنيد

  

  :اضافه كردن رويداد به كنترل

  

در اين قسمت مي خواهيم نحوه ي اضـافه كـردن رويـداد بـه يـك      . تا اينجا با اضافه كردن خاصيت و متد در يك كنترل آشنا شديم      

 كردن يك رويداد به كنترل، افرادي كه از آن كنترل استفاده مي كنند مـي توانـد هنگـام رخ دادن آن        با اضافه . كنترل را بررسي كنيم   

  .رويداد متدهاي مشخصي را اجرا كنند

به اين ترتيب هنگـامي كـه كـاربر    . در بخش امتحان كنيد بعد، سه رويداد براي هر يك از كليد هاي موجود در كنترل ايجاد مي كنيد               

  . ين كليد ها كليك كند رويداد مربوط به آن فراخواني مي شودروي هر كدام از ا
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 توجه به اين نكته ضروري است كه هنگامي كه از يك كنترل در برنامه ي خود استفاده مي كنيد و براي مثال متـدي را بـراي     :نكته

پـس در ايـن     . ي شود  به وسيله ي خود كنترل مشخص م       Click آن مشخص مي كنيد، زمان رخ دادن رويداد          Clickرويداد  

قسمت كه خودمان در حال طراحي كنترل هستيم، اگر رويدادي را به اين كنترل اضافه كنيم زمان رخ دادن اين رويداد را نيز خودمان                        

  . بايد مشخص كنيم

  

  ايجاد و فراخواني يك رويداد: امتحان كنيد

  

پس . ا ساختارهاي خاصي مي توانند فراخواني شوند     همانطور كه مي دانيد هنگامي كه يك رويداد رخ مي دهد، فقط توابع ب              )1

براي ايـن كـار   . براي ايجاد يك رويداد نيز، ابتدا بايد ساختار توابعي كه اين رويداد مي تواند فراخواني كند را مشخص كنيم   

 بـه كـالس     پس ابتدا كد زير را    .  ساختار توابع مورد نياز را تعريف كنيم       delegateبايد با استفاده از كلمه ي كليدي        

 :مربوط به كنترل اضافه كنيد

  
 // Private members 
 private  string  strApplicationName = "" ; 
 
 // Public Delegates 
 public  delegate  void  _ApplicationNameChanged ( 
        string  AppName);  

  

براي اين كار نيز بايد از كلمـه  . رويداد را تعريف كنيمحال كه نوع توابع مورد نياز براي رويداد را مشخص كرديم، بايد خود             )2

پس كد مشخص شده در زير را به كالس اضافه كنيد تا رويـداد مـورد              .  به صورت زير استفاده كنيم     eventي كليدي   

 :نظرمان ايجاد شود

  
 // Public Delegates 
 public  delegate  void  _ApplicationNameChanged ( 
        string  AppName); 
 
 // Public Events 
 public  event  _ApplicationNameChanged   
       ApplicationNameChanged;  

 
در اين برنامه مي خواهيم رويداد هنگـامي    . در انتها نيز بايد مشخص كنيم كه اين رويداد در چه مواقعي بايد فراخواني شود               )3

بنابراين كد مربوط به فراخواني     .  كليك كند  btnApplicationNameفراخواني شود كه كاربر روي دكمه ي        

 . اضافه مي كنيمbtnApplicationName_Clickرويداد را به صورت زير به متد 

  
 private  void  btnApplicationName_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
 { 
  if  ( this .ApplicationNameChanged != null ) 
  { 
   this .ApplicationNameChanged( 
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      Application .ProductName); 
  } 
 
  MessageBox .Show( "Application Name is: "  +  
      Application .ProductName, 
      this .ApplicationName); 
 }  

 
 .برنامه را كامپايل كنيد تا مطمئن شويد خطاي دستوري در آن وجود ندارد )4

  

  چگونه كار مي كند؟

  

ور كه در قسمتهاي قبلي نيز ممكن است متوجه شده باشيد، يك رويداد را در حقيقت مي توان مانند يك آرايه از توابـع در نظـر    همانط

به اين ترتيب مي توانيم بگوييم هنگامي كه يك رويداد فراخواني مي شود، در حقيقت توابع موجود در اين آرايه فراخواني مي                  . 1گرفت

براي مثال نمي توان آرايه اي تعريـف كـرد    . مشاهده كرديد كه تمام عناصر يك آرايه بايد از يك نوع باشند           در قسمت آرايه ها     . شوند

. در رويداد ها نيز به همين صورت اسـت        .  را در خود نگهداري كند     string و نيز اعضايي از نوع       intكه بتواند اعضايي از نوع      

بلكه تمام توابعي كه در آرايه ي مربوط بـه يـك رويـداد        . خروجي هاي مختلف باشد   يك رويداد نمي تواند شامل توابع با پارامتر ها و           

  .قرار مي گيرند بايد از يك نوع باشند

اين كار بـا كلمـه ي   . در تعريف يك رويداد در مرحله ي اول بايد نوع توابعي كه مي توانند در آن رويداد قرار بگيرند را مشخص كنيم               

 در اين قسمت مي خواهيم توابعي كه در اين رويداد قـرار مـي گيرنـد يـك پـارامتر از نـوع                       . انجام مي شود   delegateكليدي  

string         خروجي آنها از نوع     ( دريافت كنند و خروجي نيز نداشته باشندvoid بنابراين از كد زير براي تعريف نوع توابـع       ).  باشد

  :استفاده مي كنيم) delegateيا همان (مورد نياز 

  
 // Public Delegates 
 public  delegate  void  _ApplicationNameChanged ( 
        string  AppName);  

  

در اينجا مي توانيد تعريف كـردن يـك رويـداد را    . بعد از اينكه نوع توابع را تعيين كرديم، بايد با استفاده از آن يك رويداد تعريف كنيم  

تعريف يك رويداد از كلمه     براي  . ه در مرحله ي قبل در نظر بگيريد        ايجاد شد  delegateهمانند تعريف كردن يك آرايه از نوع        

  : به صورت زير استفاده مي كنيمeventي كليدي 

  
 // Public Events 
 public  event  _ApplicationNameChanged   
       ApplicationNameChanged;  

  

                     
 اعـضاي آن   به شما مي رود، براي برنامه نويسي به صورت رويداد گرا بايستي آرايه هايي ايجاد مي كـرديم كـه هـر يـك از          #C كه نسل قبلي     ++Cدر زبان    1

 اين مورد به صـورتي كـه در ايـن مثـال مـشاهده كرديـد پيـاده        #Cدر . سپس تمام عناصر اين آرايه را در مواقع مورد نياز فراخواني مي كرديم       . يك تابع مي بود   

  . سازي شده است، اما مفهوم آن همچنان مانند قبل است
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 ايجـاد مـي   ApplicationNameChangedام به عبارت ديگر مي توانيد فرض كنيد كه در اين مرحله يك آرايه به ن    

  .  را در خود نگهداري كندApplicationNameChanged_كنيم كه مي تواند توابعي از نوع 

همانطور كه قبال گفتم، هنگامي كه يك كنترل را طراحي مي كنيم و مي خـواهيم يـك رويـداد را بـه آن اضـافه كنـيم، بايـد زمـان               

در اين كنترل مي خواهيم اين رويداد زماني فراخواني شود كه كاربر روي دكمـه             . ا نيز مشخص كنيم   فراخواني توابع داخل آن رويداد ر     

ــد         btnApplicationNameي  ــداد را در مت ــواني روي ــراي فراخ ــاز ب ــورد ني ــد م ــابراين ك ــد، بن ــي كن ــك م  كلي

btnApplicationName_Clickقرار مي دهيم .  

زيرا اگر متدي در اين    . تا ببينيم آيا متدي در ليست رويداد براي فراخواني قرار دارد يا نه            قبل از فراخواني يك رويداد بايد بررسي كنيم         

 null مقدار رويداد را بـا عبـارت   ifبراي بررسي اين مورد در يك دستور     . ليست قرار نداشته باشد نمي توان آن را فراخواني كرد         

د، به اين معني است كه متد هايي در ليست اين رويـداد قـرار دارنـد و    بو) تهي (nullاگر مقدار رويداد مخالف با    . بررسي مي كنيم  

براي مثال رويدادي كه . براي فراخواني يك رويداد بايد همانند يك متد عادي با آن رفتار كرد           . مي توانيم آن متد ها را فراخواني كنيم       

 دريافـت مـي كننـد و مقـداري هـم برنمـي       stringدر اين قسمت تعريف كرديم شامل متد هايي است كه يك پارامتر از نـوع             

پس در اينجا نام رويداد را با رشته اي كه مي خواهيم به عنوان پارامتر به تمام متد هاي موجود در اين رويداد فرسـتاده شـود                . گردانند

 را فراخـواني كـرده و       ليست اين رويداد وجـود دارنـد      به اين ترتيب برنامه به صورت اتوماتيك تمام متد هايي كه در             . احضار مي كنيم  

  . رشته ي مشخص شده را به عنوان پارامتر به آنها ارسال مي كند

  
 if  ( this .ApplicationNameChanged != null ) 
 { 
  this .ApplicationNameChanged( 
     Application .ProductName); 
 }  

  

رل طي شده است و مي توانيم از رويداد ايجاد شـده هماننـد            خوب، به اين ترتيب تمام مراحل الزم براي ايجاد يك رويداد در اين كنت             

  .در بخش امتحان كنيد بعد از رويداد ايجاد شده در برنامه استفاده خواهيم كرد. رويداد هاي ديگر كنترل ها استفاده كنيم

  

  استفاده از رويداد ايجاد شده: امتحان كنيد

  

 هماننـد شـكل     TextBoxاده از جعبه ابزار، يـك كنتـرل          برويد و با استف    Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به        )1

 . تنظيم كنيدtxtApplicationName اين كنترل را نيز با مقدار Textخاصيت .  در فرم قرار دهيد13-3

  

  
  3-13شكل 
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 روي آيكـون  Properties را از فرم برنامه انتخاب كرده و در پنجره ي       UserControl11حال كنترل    )2

Events  مشاهده مي كنيد تمـام رويـداد هـايي كـه     . ا رويدادهاي مربوط به اين كنترل نمايش داده شود كليك كنيد ت

در ليـست رويـداد هـا بـه گـروه        ) . 4-13شـكل   (براي يك كنترل معمولي وجود دارد در اين قسمت نيز ليست شـده انـد                

Misc       برويد و بر روي رويداد ApplicationNameChanged       د براي اين    دو بار كليك كنيد تا يك مت

 .رويداد ايجاد شود

  

  
  4-13شكل 

 
 :كد مشخص شده در زير را در متد ايجاد شده وارد كنيد )3

  
 private  void  userControl11_ApplicationNameChanged( 
        string  AppName) 
 { 
  txtApplicationName.Text = AppName; 
 }  

 
 كليـك كنيـد،   Application Nameزمان كه روي دكمـه ي  مشاهده مي كنيد هر . حال برنامه را اجرا كنيد )4

ابتدا كادر متني داخل فرم با استفاده از رشته ي برگردانده شده به وسيله ي رويداد پر شده و سپس كادر پيغام نمـايش داده         

 .مي شود

  



 ٥٠٩

  چگونه كار مي كند؟

  

 و  TextBoxي كتاب تاكنون با كنترل هايي ماننـد         استفاده از رويداد هاي يك كنترل بسيار واضح است و كاري است كه از ابتدا              

براي اين كار كافي است كه كنترل مورد نظر خود را در فرم برنامه انتخاب كرده و با كليـك روي       .  انجام مي داده ايم    Buttonيا  

د سپس در ايـن ليـست رويـداد مـور    .  ليست رويداد هاي آن را مشاهده كنيمProperties در پنجره ي  Eventsآيكون  

با اين كار ويژوال استوديو به صورت  اتوماتيك يك متد با همان ساختاري كه . نظر خود را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيم   

بنابراين هر بار كه آن رويداد رخ دهـد، متـد   . رويداد نياز دارد ايجاد كرده و آن را به ليست متدهاي مربوط به آن رويداد اضافه مي كند 

  . نيز فراخواني مي شودايجاد شده

 از نـوع  eاغلب متد هايي كه براي رويـداد هـا در قـسمتهاي قبـل بـه صـورت اتوماتيـك ايجـاد مـي شـد دو پـارامتر بـه نامهـاي                           

EventArgs    و نيز sender    از نوع object                را دريافت مي كردند، اما متدي كه در اين مرحله به صـورت اتوماتيـك 

 string از نوع    AppName ايجاد شد، فقط يك پارامتر به نام         ApplicationNameChangedبراي رويداد   

اين مورد نيز به اين دليل است كه ويژوال استوديو قالب متد هايي را كه در اين قسمت ايجـاد مـي كنـد از قالـب              . را دريافت مي كند   

ين قسمت براي اين رويداد ايجاد شده است        براي مثال قالب متدي كه در ا      . تعريف شده در كالس براي ايجاد رويداد دريافت مي كند         

  .  تعريف شده در داخل كنترل گرفته شده استdelegateاز 

بعد از ايجاد متدي براي اين رويداد كافي است كد مورد نظر خود را در آن وارد كنيم تا هر بار كه رويداد رخ مـي دهـد، ايـن كـد نيـز           

 به متد فرستاده مي شود را در        AppNameط نام برنامه كه به وسيله ي پارامتر         كدي كه در اينجا وارد مي كنيم، فق       . فراخواني شود 

  .كادر متني موجود در فرم نمايش مي دهد

  

  :زمان اجرا يا زمان طراحي

  

يـك  . در شرايط خاصي ممكن است نياز داشته باشيد كه بدانيد در حال حاضر كنترل شما در زمان طراحي قرار دارد و يا در زمان اجـرا   

رل هنگامي در زمان طراحي است كه كاربر آن را در فرم قرار داده است و مي تواند خاصيت هـاي آن را بـا اسـتفاده از پنجـره ي                       كنت

Properties  همچنين زماني كه برنامه ي حاوي كنترل اجرا شود و كاربر بتواند از متد ها و يـا رويـداد هـاي آن                .  تغيير دهد

  . كنترل در زمان اجرا قرار داردكنترل استفاده كند گفته مي شود كه

امـا  . براي مثال ممكن است كنترل شما بخواهد هنگامي كه خاصيت مشخصي از آن تنظيم شد، به يك بانك اطالعاتي متصل شـود                    

اگر مقدار آن خاصيت در زمان طراحي تنظيم شود متصل شدن به بانك اطالعاتي براي كنترل ممكن نخواهد بود، و اين مـورد فقـط                         

  . امكان پذير خواهد بود كه خاصيت در زمان اجرا و به وسيله ي كد تنظيم شودزماني

 از نوع بولين است كه مشخص مي كند آيـا كنتـرل در حالـت     DesignModeعموماً هر كنترل خود داراي يك خاصيت به نام          

رل در حالت طراحي اسـت و اگـر مقـدار     را برگرداند به اين معني است كه كنتTrueطراحي قرار دارد يا نه؟ اگر اين خاصيت مقدار       

Falseرا برگرداند به اين معني است كه كنترل در حالت اجرا است  .  

 مقداري آن UserControl1 به Timer و يك كنترل    Labelدر بخش امتحان كنيد بعد با اضافه كردن يك كنترل           

 در ليبل نمايش داده ”Design Mode“شد عبارت به اين ترتيب هنگامي كه كنترل در زمان طراحي با. را تغيير خواهيم داد

  .مي شود و زماني كه كنترل در حالت اجرا قرار بگيرد، ساعت سيستم در برنامه نمايش داده مي شود

  

  ! را متوجه شود"زمان طراحي"ايجاد يك كنترل كه : امتحان كنيد
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حي را مقداري بـزرگ كنيـد تـا     برويد و سپس اندازه ي فضاي طرا      UserControl1به قسمت طراحي مربوط به       )1

  . موجود در اين قسمت قرار دهيدButtonبتوانيد يك كنترل ليبل را در زير كنترلهاي 

 آن را بـا  Name قرار دهيد و خاصيت     Button را در زير كنترل هاي       Labelبا استفاده از جعبه ابزار يك كنترل         )2

 . تنظيم كنيدlblTimeمقدار 

 دو بار كليك كنيد تا اين كنترل به قسمت پايين بخش طراحي كنترل         Timer روي كنترل    حال با استفاده از جعبه ابزار      )3

 آن را برابـر بـا       Enabledمقادير پيش فرض را براي خاصيتهاي اين كنترل قبول كنيـد، فقـط خاصـيت                . اضافه شود 

False و خاصيت Interval قرار دهيد100 آن را برابر با . 

بهترين قسمت براي اين كار     . نيم كه آيا كنترل در زمان طراحي است و يا در زمان اجرا            حال بايد در زمان خاصي بررسي ك       )4

 تعريف شده   System.Windows.Forms.Contorl است كه در كالس      InitLayoutمتد  

 اين متد هم در زمان طراحي و هم در زمان اجرا به وسيله ي برنامه فراخواني مي شود، بنابراين بهترين مكان بـراي                      . است

 Timerبررسي اين مورد است كه آيا كنترل در زمان طراحي است و يا در زمان اجرا، و اگر در زمان طراحي بود كنترل                       

 رفته و كد زير را به ايـن كـالس اضـافه     UserControl1بنابراين به قسمت كد نويسي مربوط به        . را فعال كنيم  

 :كنيد

  
protected  override  void  InitLayout() 
{ 
 // Are we in design mode 
 if  ( this .DesignMode) 
 { 
  lblTime.Text = "Design Mode" ; 
 } 
 else 
 { 
  timer1.Enabled = true ; 
 } 
}  

 
ايـن رويـداد زمـاني كـه كنتـرل      .  را به برنامه اضافه كنيم  Timer كنترل   Tickدر آخر نيز بايد كد مربوط به رويداد          )5

Timer        بر روي كنترل    . مشخص شده فراخواني مي شود     فعال باشد، در فاصله ي زمانيTimer    در قسمت طراحي 

سپس كد زير را در اين متد       .  آن به صورت اتوماتيك ايجاد شود      Tickكنترل دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد           

 :وارد كنيد

  
private  void  timer1_Tick( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Display the time 
 lblTime.Text = DateTime .Now.ToLongTimeString(); 
}  

 
 نيز دريافت كنيد، بايد پـروژه  Controlsقبل از اينكه بتوانيد تغييرات اعمال شده در كنترل را در برنامه ي ويندوزي    )6

 Solutionبـراي ايـن كـار بـا اسـتفاده از پنجـره ي       . ي مربوط به كنترل را بـه صـورت كامـل كامپايـل كنيـد     

Explorer     روي پروژه ي MyNamespaceControl           كليك راسـت كـرده و گزينـه ي Build  را 

 . انتخاب كنيد
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سـپس بـا   .  را از فرم حذف كنيـد userControl1 برگرديد و كنترل Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به    )7

 اضافه شـده    Labelكنترل  مشاهده خواهيد كرد    . استفاده از جعبه ابزار يك كنترل ديگر از اين نوع را در فرم قرار دهيد              

 )5-13شكل ( است، در اين قسمت نمايش داده شده است Design Modeكه حاوي متن 

  

  
  5-13شكل 

 
 . با ساعت كنوني سيستم تعويض خواهد شدLabelبه اين ترتيب متن موجود در . حال برنامه را اجرا كنيد )8

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اهد به صورت اوليه توسط برنامه مقدار دهي شود فراخواني خواهـد شـد، حـال     هنگامي كه يك كنترل بخوInitLayoutمتد  

 نيز از اين كنترل يك مقدار از نـوع بـولين برمـي    DesignModeخاصيت . چه كنترل در زمان طراحي باشد و چه در زمان اجرا      

 باشد بـه    Falseي است و اگر برابر با        باشد به اين معني است كه كنترل در زمان طراح          trueگرداند، كه اگر اين مقدار برابر با        

  .اين معني است كه كنترل در زمان اجرا است

 را در ليبل نمايش دهيد، اما اگـر كنتـرل در زمـان    ”Design Mode“اگر كنترل در زمان طراحي باشد، كافي است كه متن 

  . ستم را در پنجره نمايش دهد را فعال كنيد تا در فاصله هاي زماني متوالي ساعت سيTimerاجرا باشد بايد كنترل 

  
protected  override  void  InitLayout() 
{ 
 // Are we in design mode 
 if  ( this .DesignMode) 
 { 
  lblTime.Text = "Design Mode" ; 
 } 
 else 
 { 
  timer1.Enabled = true ; 
 } 
}  
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در . ي مي كنيد در هنگام طراحي و در هنگام اجرا متفـاوت باشـد             مسلماً موارد زيادي وجود دارد كه مي خواهيد رفتار كنترلي كه طراح           

 تشخيص دهيد كه كنترل در چه زماني قـرار دارد و سـپس كـد    DesignModeتمام اين موارد مي توانيد با استفاده از خاصيت          

  . مناسبي را اجرا كنيد

 مشخص مـي    Interval ي خاصيت     در فاصله هاي زماني متناوب كه به وسيله        Timer مربوط به كنترل     Tickرويداد  

 ميلي ثانيه، 100در اينجا مشخص مي كنيم كه اين رويداد در هر . شود فراخواني شده و كد درون آن به وسيله ي برنامه اجرا مي شود   

در هر )  شودtrue برابر با  Enabledمقدار خاصيت   (به اين ترتيب هر زماني كه اين كنترل فعال شود           . يك بار فراخواني شود   

 دريافت شده و در صـفحه  DateTime ميلي ثانيه يك بار زمان سيستم با استفاده از متد ها و خاصيتهاي موجود در كالس      100

  . نمايش داده مي شود

  
private  void  timer1_Tick( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Display the time 
 lblTime.Text = DateTime .Now.ToLongTimeString(); 
}  

  

در اين قسمت به علت اينكه در ظاهر كنترل تغيير ايجاد كرده ايم، بايد بعد از كامپايل مجدد پروژه ي مربوط به آن كنترل فعلـي را از   

اما اگر صرفاً در كد مربوط بـه كنتـرل تغييراتـي ايجـاد كـرده      . داخل فرم حذف كرده و يك نمونه ي جديد از آن را در فرم قرار دهيم         

  . يرات به صورت اتوماتيك توسط كنترلهاي مورد استفاده در برنامه نيز دريافت مي شدندبوديم اين تغي

  

  :ايجاد يك كتابخانه ي فرم

  

در قسمت قبل مشاهده كرديم كه چگونه مي توان چند وظيفه ي مرتبط به يكديگر را در قالب يك كتابخانه ي كنترل دسـته بنـدي                          

اما همواره نيز الزم نيست كه كارهاي مورد نياز را به صورت يك كنترل دسته بنـدي      . كردكرده و در قسمتهاي مختلف از آن استفاده         

ايـن كـار،    . كنيم و سپس در يك فرم قرار دهيم، بلكه مي توانيم فرمهاي عمومي ايجاد كرده و از آن در موارد مورد نياز استفاده كنيم                       

  .  در برنامه به كار مي رودPrint و يا Open Fileهمان منطق اي است كه براي نمايش كادر هايي مانند 

براي مثال ممكن است بخواهيد اغلب برنامـه هـاي   . فرض كنيد بخواهيد يك فرم را در چندين قسمت از برنامه ي خود استفاده كنيد              

وارد مي توانيد اين    در اين م  . خود از فرمي براي جستجوي مشتركين و يا از فرمي براي ورود كاربران و تعيين هويت آنها استفاده كنيد                  

سپس هر زمان كه به استفاده از اين فرم ها نياز داشتيد مي توانيد آنها را           . فرم ها را طراحي كرده و در يك كتابخانه ي فرم قرار دهيد            

ايـن  به عبارت ديگر انجـام      .  زياد مشكل نيست   NET.انجام چنين كاري در     . نمونه سازي كرده و در برنامه مورد استفاده قرار دهيد         

فقط بايد خاصيت ها و متـد هـايي را بـه ايـن فـرم      . كار تفاوت چنداني با ايجاد كتابخانه هاي كالس و يا كتابخانه هاي كنترل ندارد         

اضافه كنيد تا كاربر بتواند آن را بر اساس نياز خود تغيير داده سپس فراخواني كند و همچنين بتواند نتيجه ي برگشت داده شـده از آن                    

  . آوردفرم را بدست

  

  :ايجاد يك كتابخانه ي فرم حاوي فرم ورود

  

 در طراحي اين فرم، زياد روي تعيين هويت كاربر تمركز نمـي  هالبت. در بخش امتحان كنيد بعد، يك فرم ورود ساده ايجاد خواهيم كرد      

  .كنيم و سعي خواهيم كرد كه بيشتر توجه خود را روي ايجاد و نمايش فرم به كاربر متمركز كنيم



 ٥١٣

  

  ايجاد پروژه ي كتابخانه ي فرم: متحان كنيدا

  

ــام      )1 ــه ن ــد ب ــروژه ي جدي ــك پ ــد و ي ــاز هــستند را ببندي ــژوال اســتوديو ب ــون در محــيط وي ــروژه هــايي كــه هــم اكن پ

FormsLibrary از نوع Class Libraryايجاد كنيد .  

 Addي  روي نام پـروژه كليـك راسـت كـرده و گزينـه      Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )2

Referenceســــــپس از ميــــــان كامپوننــــــت هــــــاي .  را انتخــــــاب كنيــــــد.NET ،موجــــــود 

System.Windows.Forms را انتخاب كرده و روي دكمه ي OKكليك كنيد . 

 � Add كليك راست كرده و گزينـه ي  Solution Explorerحال بر روي نام پروژه در پنجره ي  )3

Windows Form      نـام ايـن فـرم را    . زي جديـد بـه پـروژه اضـافه شـود      را انتخـاب كنيـد تـا يـك فـرم وينـدو

Login.cs قرار داده و روي دكمه ي OKكليك كنيد  . 

براي اين كار خاصـيت هـاي فـرم را بـر       . براي اينكه فرم قابل استفاده شود بايد تعدادي از خاصيت هاي آن را تغيير دهيد               )4

 :اساس ليست زير تنظيم كنيد

  

 . قرار دهيدFixedDialogبا  را برابر FormBorderStyleخاصيت  �

 . قرار دهيدFalse را برابر با MaximizeBoxخاصيت  �

 . قرار دهيدFalse را برابر با MinimizeBoxخاصيت  �

 . قرار دهيدCenterScreen را برابر با StartPositionخاصيت  �

 
 و User Name آنهـا را بـه ترتيـب برابـر بـا      Textحال دو كنترل ليبل به فرم اضـافه كـرده و خاصـيت هـاي      )5

Passwordقرار دهيد . 

 و  txtUserName آن ها را به ترتيب با مقادير         Name روي فرم قرار دهيد و خاصيت        TextBoxدو كنترل    )6

txtPassword  سپس خاصيت   .  تنظيم كنيدPasswordChar   كنترل txtPassword    را برابر با 

 . صفحه نمايش داده نشود قرار دهيد تا كلمه ي عبوري كه در اين كادر وارد مي شود در*

 : به فرم اضافه كرده و خاصيت هاي آن را بر طبق ليست زير تنظيم كنيدButtonيك كنترل  )7

  

 . قرار دهيدbtnOK را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدOK را برابر با Textخاصيت  �

 . قرار دهيدOK را برابر با DialogResultخاصيت  �

 
 :ار داده و خاصيت هاي آن را بر طبق ليست زير تنظيم كنيد ديگري روي فرم قرButtonكنترل  )8

  

 . قرار دهيدbtnCancel آن را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدCancel آن را برابر با Textخاصيت  �

 . قرار دهيدCancel آن را برابر با DialogResultخاصيت  �

 
 . شده باشد6-13فرم تكميل شده ي شما بايد مشابه شكل  )9
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  6-13شكل 

 
 كليـك راسـت كـرده و نـام آن را بـه      Class1.cs روي فايل Solution Explorerدر پنجره ي  )10

LoginEventArgs.csسپس كد مشخص شده در زير را به آن كالس اضافه كنيد.  تغيير دهيد: 

  
public class  LoginEventArgs  : EventArgs 
{ 
 // Public member 
 int  UserID; 
 
 // Constructor 
 public  LoginEventArgs( int  userIdentifier) 
 { 
  UserID = userIdentifier; 
 } 
}  

 
 : وارد كنيدLogin برويد و كد مشخص شده در زير را در كالس Loginبه قسمت ويرايشگر كد مربوط به فرم  )11

  
public  partial  class  Login  : Form 
{ 
 // Private members 
 private  int  intAttemptCount = 0; 
 private  bool  blnAllowClosing = false ; 
 private  int  intUserID; 
 
 // Public delegates 
 public  delegate  void  _LoginFailed ( Object  sender,  
        EventArgs  e); 
 public  delegate  void  _LoginSucceeded ( Object  sender,  
        LoginEventArgs  e); 
 public  delegate  void  _LoginCancelled ( Object  sender,  
        EventArgs  e); 
 
 // Public events 
 public  event  _LoginFailed  LoginFailed; 
 public  event  _LoginSucceeded  LoginSucceeded; 
 public  event  _LoginCancelled  LoginCancelled; 
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اين فرم اضافه كنيم تا افرادي كه از اين فرم استفاده مي كنند به وسيله ي            حال بايد يك خاصيت فقط خواندني به كالس          )12

براي اين كار . اين خاصيت بتواند شناسه ي مربوط به كاربري كه توانسته است با موفقيت وارد سيستم شود را دريافت كنند  

 :كد زير را به كالس اضافه كنيد

  
 public  int  UserID 
 { 
  get 
  { 
   return  intUserID; 
  } 
 }  

 
 را بـا نـام اي كـه    UserNameبراي سادگي بيشتر كار با اين كنترل بهتر است هنگامي كه فرم فعال مي شود، كـادر       )13

براي دسترسي به نامي كه كاربر با آن وارد وينـدوز شـده اسـت مـي     . كاربر به وسيله ي آن وارد ويندوز شده است پر كنيم      

براي اينكه هنگام فعـال شـدن فـرم    .  استفاده كنيم  Environment از كالس    UserNameتوانيم از خاصيت    

 .  در فرم استفاده مي كنيمActivatedاين كار انجام شود، از رويداد 

 Events روي آيكـون     Properties را در قسمت طراحي فرم انتخاب كرده و در پنجـره ي              Loginفرم  

 را انتخاب كـرده و      Activatedدر اين ليست رويداد     سپس  . كليك كنيد تا ليست رويداد هاي آن نمايش داده شود         

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به اين رويداد ايجاد شود

  
private  void  Login_Activated( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Populate the UserName text box 
 txtUserName.Text = Environment .UserName; 
 
 // Set the focus to the password text box 
 txtPassword.Focus(); 
}  

 
در اين فرم نياز داريم كه بسته شدن فرم را كنترل كنيم تا در شرايط خاصي از آن جلوگيري كنيم و به كاربر اجازه نـدهيم                           )14

مجدداً .  استفاده كنيمLogin مربوط به فرم FormClosingبراي اين كار مي توانيم از رويداد   . كه فرم را ببندد   

در ليـست رويـداد هـاي آن در پنجـره ي     .  برويد و فرم را انتخـاب كنيـد        Loginبه قسمت طراحي فرم مربوط به فرم        

Properties      روي گزينه ي  ،FormClosing      دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به اين رويداد به صـورت 

 :سپس كد زير را به اين متد اضافه كنيد. اتوماتيك ايجاد شود

  
private  void  Login_FormClosing( object  sender,  
      FormClosingEventArgs  e) 
{ 
 // If we are not allowing the form to close... 
 if  (!blnAllowClosing) 
 { 
  // Set the cancel flag to true 
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  e.Cancel = true ; 
 } 
}  

 
 كليك كرد بايد كدي را اجرا كنيم تا نام كـاربري و كلمـه ي عبـور او را       OKي كه كاربر در اين فرم روي دكمه ي          هنگام )15

 دو بار كليك كنيد تـا متـد مربـوط بـه             btnOKبراي اين كار به قسمت طراحي فرم برگشته و روي كنترل            . كنترل كند 

 :د كنيدسپس كد زير را در اين متد وار.  آن ايجاد شودClickرويداد 

  
private  void  btnOK_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Was a user name entered? 
 if (txtUserName.Text.Trim().Length > 0) 
 { 
  // Was the password correct? 
  if (txtPassword.Text == "secret" ) 
  { 
   // Successful login, set the User ID 
   intUserID = 27; 
 
   // Raise the LoginSucceeded event 
   if ( this .LoginSucceeded != null ) 
    this .LoginSucceeded( this ,  
     new LoginEventArgs (intUserID)); 
 
   // Turn on the allow closing flag 
   blnAllowClosing = true ; 
  } 
  else 
  { 
   // Inform the user  
   // that the password was invalid 
   MessageBox .Show( "The password you entered" +  
     " was invalid." , "Login" ); 
 
   // Increment the attempt count 
   intAttemptCount += 1; 
 
   // Check the attempt count 
   if  (intAttemptCount == 3) 
   { 
    // Raise the LoginFailed event 
    if ( this .LoginFailed != null ) 
     this .LoginFailed( this ,  
        new EventArgs ()); 
 
    // Set the Cancel dialog result 



 ٥١٧

    this .DialogResult =     
      DialogResult .Cancel; 
 
    // Turn on the allow closing flag 
    blnAllowClosing = true ; 
   } 
  } 
 } 
 else 
 { 
  // Inform the user  
  // that they must supply a user name 
  MessageBox .Show( "You must supply a User Name." ,  
       "Login" ); 
 } 
}  

 
كرد، عمـل   بنويسيم تا هنگامي كه كاربر روي اين كنترل كليك        btnCancelدر انتها نيز بايد كدي را براي كنترل          )16

 دو بار كليك كنيد تا متد btnCancelبراي اين كار به قسمت طراحي فرم برگرديد و روي كنترل          . مناسبي رخ دهد  

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد.  آن ايجاد شودClickمربوط به رويداد 

  
private  void  btnCancel_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Raise the LoginCancelled event 
 if ( this .LoginCancelled != null ) 
  this .LoginCancelled( this , new EventArgs ()); 
 // Turn on the allow closing flag 
 blnAllowClosing = true ; 
}  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

.  در برنامه ايجاد مي كنـيم      System.Windows.Formsدر ابتداي اين برنامه بعد از ساختن پروژه، يك ارجاع به فايل             

علت اين كار نيز اين است كه طي اين برنامه مي خواهيم از كالسهاي موجود در اين فضاي نام استفاده كنيم و ويـژوال اسـتوديو بـه            

  . ايجاد مي شوند اضافه نمي كندClass Libraryصورت پيش فرض اين فضاي نام را به برنامه هايي كه از نوع 

اين كار يك فرم ويندوزي به برنامه اضافه كرده، كنترلهاي مورد نياز را در آن قـرار مـي دهـيم و خاصـيتهاي آن را نيـز                            بعد از انجام    

 در كنتـرل    DialogResultيكي از مهمترين خاصيت هايي كه در اين قسمت تغيير مي دهـيم، خاصـيت                . تنظيم مي كنيم  

Button هنگامي كه كاربر روي يكي از دكمه هاي با مقدار دادن به اين خاصيت سبب مي شويم       .  است OK  و يـا Cancel 

ــدار     ــه فـــرم بـــسته شـــده و مقـ ــوند كـ ــا باعـــث شـ ــد، ايـــن دكمـــه هـ ــا DialogResult.OKكليـــك كنـ  و يـ

DialogResult.Cancelبه احضار كننده ي فرم برگشت داده شود .  

ي كرديم، مشاهده كرديم كه سـاختار تـوابعي كـه در    در قسمت قبل هنگامي كه در رابطه با رويداد ها و نحوه ي ايجاد آنها صحبت م  

همچنين ديديم معموالً توابعي كه هنگام رخ دادن يـك رويـداد فراخـواني مـي     . ليست يك رويداد قرار مي گيرند بايد مشابه هم باشد    
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كي از كـالس   و يا يEventArgs است و ديگري از نوع  Objectشوند دو پارامتر دريافت مي كنند كه يكي از آنها از نوع             

البته هيچ الزامي در رعايت اين مورد وجود ندارد و مي توان رويداد هايي را ايجاد كرد كه متد هـاي آن هـيچ                       . هاي مشتق شده از آن    

  ). همانند برنامه ي قبل(پارامتري دريافت نكنند و يا بيش از دو پارامتر دريافت كنند 

  :يداد، متدهاي مربوط به آن را به صورتي تعريف مي كنند كه دو پارامتر دريافت كنداما معموالً به صورت قرارداد هنگام ايجاد يك رو

  

 .  است مشخص كننده ي شيئ اي است كه اين رويداد را فراخواني كرده استObjectپارامتر اول كه از نوع  �

ت الزم در مـورد   و يا يكي از كالس هاي مشتق شده از آن است، حاوي اطالعا EventArgsپارامتر دوم كه از نوع       �

معموالً اگر هنگام رخ دادن يك رويداد نياز نباشد كه اطالعات خاصي به متد ها ارسال شود از كالس . رويداد رخ داده است   

EventArgs   اما اگر بخواهيم پارامترهايي را به متد ها ارسال كنيم، مـي تـوانيم يـك كـالس از                   .  استفاده مي كنند

EventArgs  به گونه اي تغيير دهيم تا بتواند ايـن پـارامتر هـا را در خـود نگهـداري كنـد       مشتق كرده و كالس را  .

 .سپس پارامتر دوم متد مربوط به رويداد را، از نوع كالس ايجاد شده در نظر بگيريم

  

در تعريف رويـداد هـاي مربـوط بـه ايـن كـالس مـي خـواهيم ايـن قاعـده را رعايـت كنـيم، بنـابراين ابتـدا كالسـي را از كـالس                              

EventArgs             مشتق مي كنيم تا بتوانيم اطالعات الزم براي رخ دادن يك رويداد را در آن قرار دهيم و به متد هـاي فراخـواني 

در ايـن حالـت   .  رخ دهدLoginSucceededالبته استفاده از اين كالس فقط زماني الزم است كه رويداد . شده ارسال كنيم 

در بقيه ي موارد مي توانيم از كـالس  . ارد سيستم شده است را به متد ها ارسال كنيمالزم است كه شناسه ي كاربري كه با موفقيت و    

EventArgsزيرا هنگام رخ دادن ديگر رويداد ها الزم نيست هيچ اطالعات خاصي را به آنها ارسال كنيم.  استفاده كنيم.  

  
public class  LoginEventArgs  : EventArgs 
{ 
 // Public member 
 int  UserID; 
 
 // Constructor 
 public  LoginEventArgs( int  userIdentifier) 
 { 
  UserID = userIdentifier; 
 } 
}  

  

 تعريـف  privateدر ابتدا سه متغيير از نوع      . بعد از انجام دادن اين موارد به طراحي فرم و متد هاي مورد نياز در آن مي پردازيم                 

 بـراي   intAttemptCountمتغييـر   .  مـورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفـت          مي كنيم كه به وسيله ي متد هاي داخل فرم         

هنگامي كه مقدار اين متغيير به . شمارش تعداد مراتبي است كه كاربر سعي كرده است وارد سيستم شود و با شكست مواجه شده است             

خص كردن اين مورد به      براي مش  blnAllowClosingمتغيير  . عدد سه برسد برنامه به صورت اتوماتيك بسته خواهد شد         

. اين متغيير در طي برنامه و در شرايط مختلف مقادير مختلفي را قبول خواهد كـرد       . كار مي رود كه آيا فرم مي تواند بسته شود يا خير           

بـه  ( نيز براي ذخيره ي شناسه ي كاربري به كار مي رود كه توانسته است با موفقيـت وارد سيـستم شـود              intUserIDمتغيير  

  ).يگر نام كاربري و كلمه ي عبور را درست وارد كرده استعبارت د

  
public  partial  class  Login  : Form 
{ 
 // Private members 
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 private  int  intAttemptCount = 0; 
 private  bool  blnAllowClosing = false ; 
 private  int  intUserID; 

  

 است و زماني فراخواني     LoginFailedرويداد اول   . د براي فرم ايجاد كنيم    بعد از تعريف متغيير هاي مورد نياز، بايد سه رويدا         

در اين حالت نياز نيست اطالعـات خاصـي بـه متـد             . مي شود كه كاربر سه بار كلمه ي كاربري را به صورت نادرست وارد كرده باشد               

 و Object متد هايي كه يك پارامتر از نـوع  هايي كه قرار است فراخواني شوند فرستاده شود، بنابراين بر طبق قراردادي كه گفتم 

  .  دارند مي توانند در ليست مربوط به اين رويداد قرار بگيرندEventArgsيك پارامتر از نوع 

بـه  .  است و هنگامي فراخواني مي شود كه كاربر بتوانـد بـه درسـتي وارد سيـستم شـود                   LogionSucceededرويداد دوم   

متد هايي كـه هنگـام رخ   . اخواني مي شود كه كاربر نام و كلمه ي عبور را به درستي وارد كرده باشد      عبارت ديگر اين رويداد زماني فر     

پس اين متد ها بايد يك . دادن اين رويداد فراخواني مي شوند، نياز دارند شناسه ي كاربري كه توانسته است وارد شود را دريافت كنند                 

 مشتق شـده    EventArgsكه خود از كالس      (LoginEventArgs و يك پارامتر از نوع       Objectپارامتر از نوع    

  . قرار بگيرندLoginSucceededدريافت كنند تا بتوانند در ليست رويداد  ) است

.  كليك كندCancel است و زماني فراخواني مي شود كه كاربر روي دكمه ي LoginCanceledرويداد آخر نيز رويداد     

 و پارامتر ديگري را از نوع Object است و متد هايي كه پارامتري را از نوع           LoginFailedاين رويداد نيز مشابه رويداد      

EventArgsدريافت كنند مي توانند در ليست اين رويداد قرار بگيرند .  

  
 // Public delegates 
 public  delegate  void  _LoginFailed ( Object  sender,  
        EventArgs  e); 
 public  delegate  void  _LoginSucceeded ( Object  sender,  
        LoginEventArgs  e); 
 public  delegate  void  _LoginCancelled ( Object  sender,  
        EventArgs  e); 
 
 // Public events 
 public  event  _LoginFailed  LoginFailed; 
 public  event  _LoginSucceeded  LoginSucceeded; 
 public  event  _LoginCancelled  LoginCancelled; 
 

خواندني ايجاد مي كنيم تا افرادي كه از اين فرم در برنامه هـاي خـود        -بعد از تعريف رويداد هاي مورد نياز در فرم، يك خاصيت فقط           

  . استفاده مي كنند به وسيله ي اين خاصيت بتوانند به شناسه ي كاربري كه وارد سيستم شده است دسترسي داشته باشند

  
 public  int  UserID 
 { 
  get 
  { 
   return  intUserID; 
  } 
 }  
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در اين زمان بـراي اينكـه كـار را          .  آن فراخواني مي شود    Activatedبعد از اينكه فرم برنامه در حافظه بار گذاري شد، رويداد            

  قـرار مـي   User Nameرده و در  كـادر  براي  كاربر ساده تر  كنيم ، نامي كه كاربر با آن وارد  ويندوز شده است را  بدست آو

بعـد از  . 1 استفاده كنيمEnvironment در كالس UserNameبراي بدست آوردن نام كاربر مي توانيم از خاصيت         . دهيم

 اختصاص مي دهيم تا عباراتي كه بعـد از ايـن   Password، فوكوس را به كادر User Nameقرار دادن نام كاربر در فيلد 

  . قرار گيرندPassword كادر تايپ مي شوند در

  
private  void  Login_Activated( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Populate the UserName text box 
 txtUserName.Text = Environment .UserName; 
 
 // Set the focus to the password text box 
 txtPassword.Focus(); 
}  

  

 آنهـا   DialogResult را به فرم اضافه كرديم، خاصيت        Button در ابتداي برنامه كنترلهاي      به خاطر داريد هنگامي كه    

به اين ترتيب هنگامي كه كاربر روي يكي از اين كنترل ها كليك كند فرم برنامـه    .  قرار داديم  Cancel و يا    OKرا برابر با مقدار     

 به عنـوان نتيجـه بـه برنامـه ي           DialogResult.Cancel و يا    DialogResult.OKبسته شده و مقدار     

اما در اين فرم نمي خواهيم همواره اين اتفاق رخ دهد، براي مثال نمـي خـواهيم همـواره                   . احضار كننده ي فرم برگشت داده مي شود       

فرم برنامـه بـسته شـده و مقـدار     ) چه كلمه ي عبور درست وارد شده باشد و چه غلط( كليك كرد OKزماني كه كاربر روي دكمه ي      

DialogResult.OK    پس نياز داريم كه هنگام بسته شدن فرم بررسي كنيم كه آيا فرم مي تواند               .  به عنوان نتيجه برگردد

اين رويداد زماني فراخواني مي شود كه فرم .  استفاده كنيمFormClosingبسته شود يا نه؟ براي اين كار مي توانيم از رويداد       

اگـر مقـدار ايـن فيلـد برابـر بـا       .  را بررسي مي كنـيم  blnAllowCloseمقدار فيلد   در اين رويداد    . در حال بسته شدن باشد    

false           بنابراين مقدار   .  بود به اين معني است كه فرم برنامه نبايد بسته شودCancel     را در پارامتر e     برابر بـا true   قـرار 

  . مي دهيم تا از بسته شدن فرم جلوگيري شود

  
private  void  Login_FormClosing( object  sender,  
      FormClosingEventArgs  e) 
{ 
 // If we are not allowing the form to close... 
 if  (!blnAllowClosing) 
 { 
  // Set the cancel flag to true 
  e.Cancel = true ; 
 } 
}  

  

                     
 اطالعات الزم و مورد نياز را در اختيار قرار مـي          Environment كالس    و يا  Application تعداد كالس هايي كه مانند كالس        NET.در   1

براي آشنايي با اين كالسها و خاصيت هـاي آنهـا بهتـر اسـت     . دهند بسيار زياد است، به صورتي كه صحبت در رابطه با آنها از يك يا چند كتاب بيشتر خواهد شد           

  .نيد را مطالعه كMSDNكه سيستم راهنماي ويژوال استوديو يا 
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 كليك كرد، OKي كه كاربر روي دكمه ي هنگام.  موجود در فرم مي پردازيم  Buttonبعد از اتمام اين قسمت ها به كنترل هاي          

 Trimبراي اين كار ابتدا متد .  خالي نيست و نام كاربري در آن وارد شده استUser Nameابتدا بايد مطمئن شويم كه كادر 

 فراخواني مي كنيم تا تمام فضاهاي خالي اطراف آن را حذف كند، سپس طـول مـتن بـاقي مانـده را                       Textرا براي مقدار خاصيت     

  ررسي مي كنيم كه برابر صفر است يا نه؟ب

در اينجا براي سادگي كـار، از      (  را با كلمه ي عبور كاربر مقايسه مي كنيم           Passwordاگر نام كاربري وارد شده بود، مقدار فيلد         

يـن  در صورتي كه كلمه ي عبور درست وارد شده بود يـك شناسـه بـراي ا   ).  استفاده شده است”secret“كلمه ي عبور ثابت  

، )  اسـتفاده كـرده ايـم   27در  اينجا  از  مقدار  ثابـت        (  قرار مي دهيم     intUserIDكاربر در نظر گرفته و مقدار آن را در فيلد           

در انتهــا نيــز مقــدار   .  را بــه آن ارســال مــي كنــيم   27 را فراخــواني كــرده و مقــدار   LoginSucceededرويــداد 

blnAllowClose را برابر trueفرم  قرار مي دهيم تا Loginبتواند بسته شود  .  

سپس آن . البته در برنامه هاي واقعي مي توانيد در اين قسمت به بانك اطالعاتي متصل شويد و كلمه ي عبور كاربر را استخراج كنيد                 

  .را با مقدار وارد شده توسط كاربر بررسي كنيد و در صورت درست بودن آن به كاربر اجازه دهيد وارد برنامه شود

  
private  void  btnOK_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Was a user name entered? 
 if (txtUserName.Text.Trim().Length > 0) 
 { 
  // Was the password correct? 
  if (txtPassword.Text == "secret" ) 
  { 
   // Successful login, set the User ID 
   intUserID = 27; 
 
   // Raise the LoginSucceeded event 
   if ( this .LoginSucceeded != null ) 
    this .LoginSucceeded( this ,  
     new LoginEventArgs (intUserID)); 
 
   // Turn on the allow closing flag 
   blnAllowClosing = true ; 
  }  

  

ــاربر اشــتباه با       ــيله ك ــه وس ــر كلمــه ي عبــور وارد شــده ب ــدار متغييــر       اگ ــايش داده و مق ــام مناســبي را نم ــد، كــادر پيغ ش

intAttemptCount    اگـر ايـن   .  مقايـسه مـي كنـيم   3سپس مقدار اين متغيير را با عدد .  را نيز يك واحد اضافه مي كنيم

يت  را فراخـواني كـرده و خاصـ   LoginFailedمرتبه ي سومي بود كه كاربر كلمه ي عبور را اشتباه وارد مـي كـرد، رويـداد                   

DialogResult      فرم را برابر با Cancel   در انتها نيز مقدار خاصيت      .  قرار مي دهيمblnAllowClosing را 

  .  را به عنوان نتيجه برگرداندCancel قرار مي دهيم تا فرم بتواند بسته شود و مقدار trueبرابر با 

  
  else 
  { 
   // Inform the user  
   // that the password was invalid 
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   MessageBox .Show( "The password you entered" +  
     " was invalid." , "Login" ); 
 
   // Increment the attempt count 
   intAttemptCount += 1; 
 
   // Check the attempt count 
   if  (intAttemptCount == 3) 
   { 
    // Raise the LoginFailed event 
    if ( this .LoginFailed != null ) 
     this .LoginFailed( this ,  
        new EventArgs ()); 
 
    // Set the Cancel dialog result 
    this .DialogResult =     
      DialogResult .Cancel; 
 
    // Turn on the allow closing flag 
    blnAllowClosing = true ; 
   } 
  } 
 } 

  

 وارد نشده بود، كادر پيغامي را نمايش مي دهيم كه مشخص مي كند پر كردن ايـن كـادر   User Nameچ نامي در كادر اگر هي

  .الزامي است

  
 else 
 { 
  // Inform the user  
  // that they must supply a user name 
  MessageBox .Show( "You must supply a User Name." ,  
       "Login" ); 
 } 

  

اگر كاربر روي دكمـه     .  وارد شده است نيز كامالً واضح است       btnCancel كنترل   Clickكدي كه در متد مربوط به رويداد        

ــداد    Cancelي  ــت رويـ ــافي اسـ ــد، كـ ــك كنـ ــد     LoginCanceled كليـ ــدار فيلـ ــرده و مقـ ــواني كـ  را فراخـ

blnAllowClosing را نيز برابر با trueه شود قرار دهيد تا فرم برنامه بتواند بست.  

  
private  void  btnCancel_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Raise the LoginCancelled event 
 if ( this .LoginCancelled != null ) 
  this .LoginCancelled( this , new EventArgs ()); 
 // Turn on the allow closing flag 
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 blnAllowClosing = true ; 
}  

  

  :تابخانه ي فرم ايجاد شدهاستفاده از ك

  

در ايـن بخـش   .  را طراحي كرديم، مي توانيم از آن در هر قسمت از هر برنامه اي كه الزم بود استفاده كنـيم              Loginحال كه فرم    

 اضافه مي كنيم، دقيقاً مانند كاري كه بـراي  Solutionبراي بررسي عملكرد اين فرم، يك برنامه ي ويندوزي جديد را به اين              

  . نترل ايجاد شده در قسمت هاي قبل انجام مي داديمتست ك

  

   در يك برنامهLoginاستفاده از فرم : امتحان كنيد

  

 را انتخـاب  …File � Add � New Projectبا استفاده از نوار منوي ويژوال اسـتوديو گزينـه ي    )1

رنامه ي تحت وينـدوز  سپس با استفاده از اين كادر يك ب.  نمايش داده شودAdd New Projectكنيد تا كادر 

  . به برنامه ي قبلي اضافه كنيدSecure Loginجديد به نام 

 كليك راست كـرده و از  Secure Login روي نام پروژه ي Solution Explorerدر پنجره ي  )2

به اين ترتيب ويـژوال اسـتوديو   .  را انتخاب كنيدSet as Startup Projectمنوي باز شده گزينه ي 

 .نوان پروژه ي آغازين در نظر مي گيرداين پروژه را به ع

 Secure Login بـه پـروژه ي   FormsLibraryدر اين مرحله نياز داريم كه يك ارجـاع از پـروژه ي    )3

 Solutionدر پنجـره ي  .  اسـتفاده كنـيم  FormsLibraryاضافه كنيم تا بتوانيم از فرم داخل پروژه ي 

Explorer روي پروژه ي Secure Loginه و از منـوي بـاز شـده گزينـه ي      كليك راست كردAdd 

Referenceدر كادر .  را انتخاب كنيدAdd Reference روي قسمت Projectsدر .  كليك كنيد

 كليـك   OK را انتخاب كرده و روي دكمه ي         FormsLibraryليست نمايش داده شده در اين قسمت، پروژه ي          

 .كنيد

 lblUserID آن را برابـر بـا   Nameضافه كرده و خاصيت    به فرم ا   Labelبا استفاده از جعبه ابزار يك كنترل         )4

 .قرار دهيد

براي نوشتن كد هاي اين قسمت الزم است كه از فضاي .  برويدForm1حال به قسمت ويرايشگر كد مربوط به كالس          )5

 : استفاده كنيم، پس دستور زير را به ابتداي كدها اضافه كنيدFormsLibraryنام 

  
using  FormsLibrary;  

 
 Load برگشته و روي قسمت خالي فرم دو بار كليك كنيد تا متد مربـوط بـه رويـداد      Form1قسمت طراحي فرم    به   )6

 :سپس كد زير را در اين متد قرار دهيد. آن ايجاد شود

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 using  ( Login  objLogin = new Login ()) 
 { 
  if  (objLogin.ShowDialog( this ) ==  
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    System.Windows.Forms. DialogResult .OK) 
  { 
   // Update the label with the User ID 
   lblUserID.Text = "User ID = "  +  
       objLogin.UserID; 
  } 
  else 
  { 
   // Inform the user that the login failed 
   MessageBox .Show( "Login Failed" ); 
   // Close this form since the login failed 
   this .Close(); 
  } 
 } 
}  

 
 اين فرم، نـام  User Name نمايش داده شده و در كادر Loginمشاهده خواهيد كرد كه فرم . برنامه را اجرا كنيد )7

 را وارد secret به جز   كلمه ي عبوري   Passwordدر كادر   . كاربري كه با آن وارد ويندوز شده ايد نيز قرار دارد          

مشاهده مي كنيد كه يك كادر پيغام نمايش داده مي شود و مي گويد كه كلمه ي  .  كليك كنيد  OKكرده و روي دكمه ي      

به اين ترتيب يك كادر پيغام نمـايش داده شـده و رخ دادن          . اين كار را دو بار ديگر تكرار كنيد       . عبور وارد شده اشتباه است    

 .در انتها نيز برنامه  بسته مي شود. را عنوان مي كند LoginFailedرويداد 

مجدداً .  كليك كنيد  Cancel نمايش داده شد، روي دكمه ي        Loginبار ديگر برنامه را اجرا كرده و زماني كه فرم            )8

 .يك كادر پيغام نمايش داده شده و برنامه بسته خواهد شد

 وارد كنيد، البته دقـت كنيـد   Password را در كادر secretحال برنامه را براي آخرين بار اجرا كرده و كلمه ي    )9

مـشاهده خواهيـد   .  كليك كنيدOKحال روي دكمه ي     . كه در اين قسمت كلمه ي عبور به اندازه ي حروف حساس است            

 نيـز بـه عنـوان شناسـه ي كـاربر در      27عـدد  .  نمايش داده مي شودForm1 بسته شده و فرم   Loginكرد كه فرم    

 . نمايش داده مي شود فرمLabelكنترل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اگر كاربر نتواند كلمه    . در اين برنامه با يك روش خوب و كارآمد براي اضافه كردن فرم هاي ورود امن به برنامه هاي خود آشنا شديد                     

  . د شدي عبور و نام كاربري را وارد كند، برنامه بدون اينكه حتي فرم اصلي را به كاربر نمايش دهد بسته خواه

 در پـروژه ي  FormsLibraryاولين كاري كه در اين قسمت انجـام مـي دهـيم ايـن اسـت كـه يـك ارجـاع از پـروژه ي                         

Secure Loginبه اين ترتيب مي توانيم از كالسهاي موجود در پـروژه ي  .  ايجاد كنيمFormsLibrary  نيـز در 

البته .  را به برنامه اضافه مي كنيم      FormsLibrary نام   ، فضاي usingسپس با استفاده از راهنماي      . برنامه استفاده كنيم  

اين كار ضروري نيست، ولي براي اينكه نخواهيم در طي برنامه نام كامل كالسها را وارد كنيم بهتر است ايـن فـضاي نـام را اضـافه                            

  . كنيم

  
using  FormsLibrary;  
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در ابتدا تمام كد را درون يـك بـالك كـه بـا          .  واضح و ساده است     فرم قرار داده ايم كامالً     Loadكدي كه در متد مربوط به رويداد        

 به دو صـورت مـي توانـد    usingدر فصلهاي قبلي گفتم كه كلمه ي      .  ايجاد شده است قرار داده ايم      usingاستفاده از دستور    

ن يك فضاي نام به برنامـه   براي اضافه كردusingدر حالت اول اين كلمه مي تواند به صورت راهنماي : مورد استفاده قرار بگيرد  

  . مورد استفاده قرار گيرد، كه اين حالت را تاكنون به مراتب مشاهده كرده ايد

اگر بخواهيم از يك شيئ سنگين كه فضاي زيـادي از حافظـه را   .  به كار مي رودusingدر حالت دوم اين كلمه به صورت دستور    

براي اطمينـان از  . را ايجاد كرده و بعد از استفاده نيز بالفاصله آن را از بين ببريم  اشغال مي كند استفاده كنيم، بهتر است موقع نياز آن           

 به اين صورت استفاده مي كنيم كـه در پرانتـز جلـوي ايـن          usingاين كه اين شيئ فقط در زمان مورد نياز وجود دارد، از دستور              

در داخل اين بالك مي توانيم از آن شيئ اسـتفاده كنـيم،       . مدستور شيئ را ايجاد كرده و سپس يك بالك بعد از دستور ايجاد مي كني              

  .  اما هنگامي كه برنامه به انتهاي بالك برسد شيئ را نابود مي كند و اين شيئ در خارج بالك قابل دسترسي نخواهد بود

رده و در داخل آن از  يك بالك ايجاد كusingبنابراين با استفاده از دستور .  نيز يك شيئ سنگين به شما مي رود    Loginفرم  

به محض اينكه برنامه به انتهاي بالك برسد، اين شيئ را نابود كرده و حافظه ي اشغال شده به وسـيله ي        . اين فرم استفاده مي كنيم    

  .آن را نيز آزاد مي كند

  
 using  ( Login  objLogin = new Login ()) 
 { 
   
 } 

  

 ايجاد شده را نمايش داده و نتيجه ي برگشت داده Login كنيم تا فرم  استفاده ميif از يك دستور  usingدر داخل دستور    

در اينجا از   .  استفاده كنيم  ShowDialog و يا متد     Showبراي نمايش يك فرم مي توانيم از متد         . شده از آن را بررسي كنيم     

خص مي كند كه كالس جـاري       اين پارامتر مش  .  را به آن ارسال مي كنيم      this استفاده كرده و پارامتر      ShowDialogمتد  

 به عنوان Form1به عبارت ديگر اين پارامتر مشخص مي كند  كه .  را نمايش داده است Login، فرم   Form1يعني كالس   

ــا ثابــت  .  بــه شــمار مــي رودLoginمالــك فــرم   از شــمارنده ي OKدر انتهــا نيــز نتيجــه ي برگــشت داده شــده از فــرم را ب

DialogResultمقايسه مي كنيم  .  

 را برگرداند، به اين معني است كه كاربر توانسته است نـام             DialogResult.OK نتيجه ي    ShowDialogاگر متد   

 Login را برابر با شناسه ي موجـود در فـرم            lblUserIDپس متن كنترل    . كاربري و كلمه ي عبور را به درستي وارد كند         

  .شده و نمايش داده شود در حافظه بارگذاري Form1قرار داده و اجازه مي دهيم كه 

در ايـن صـورت برنامـه وارد قـسمت     .  را برمي گردانـد Cancel را برگشت ندهد، پس حتماً مقدار OK مقدار   Loginاگر فرم   

elseدر اين قسمت نيز يك كادر پيغام حاوي عبـارت  .  مي شودLogin Failed   سـپس متـد   .  نمـايش داده مـي شـود

Close ي كليدي كه با كلمه( مربوط به فرم جاري thisفراخواني شده و برنامه بسته مي شود) قابل دسترسي است ،.  

  
 using  ( Login  objLogin = new Login ()) 
 { 
  if  (objLogin.ShowDialog( this ) ==  
    System.Windows.Forms. DialogResult .OK) 
  { 
   // Update the label with the User ID 
   lblUserID.Text = "User ID = "  +  
       objLogin.UserID; 
  } 
  else 
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  { 
   // Inform the user that the login failed 
   MessageBox .Show( "Login Failed" ); 
   // Close this form since the login failed 
   this .Close(); 
  } 
 } 

  

  :استفاده از رويداد هاي موجود در كتابخانه ي فرم

  

در .  را مشاهده كرديد، بهتر است از اين فرم به صورت كامل تـري اسـتفاده كنـيم      Loginك روش ساده استفاده از فرم       حال كه ي  

 استفاده كند و در طول اين برنامه رويداد هـاي موجـود در        Loginبخش امتحان كنيد بعد برنامه اي ايجاد خواهيم كرد كه از فرم             

  . را نيز به كار خواهيم بردLoginفرم 

  

 Loginاستفاده از رويداد هاي موجود در فرم : متحان كنيدا

 
اي كه دو پـروژه ي قبلـي را در آن ايجـاد كرديـد، بـه پنجـره ي                    Solutionدر محيط ويژوال استوديو و در همان         )1

Solution Explorer برويد و روي نام solution كليك راست كرده و از  منوي باز شده گزينه ي 

Add � New Project…در كـادر  .  انتخـاب كنيـد   راAdd New Project  گزينـه ي 

Windows Application  را از قـسمت Templates    انتخـاب كـرده و عبـارت Access 

Control را در كادر Nameدر انتها نيز روي دكمه ي .  وارد كنيدOKكليك كنيد تا پروژه ي جديد ايجاد شود .  

بنـابراين روي نـام پـروژه ي    .  مـشخص كنـيم   solutionين در اين    حال بايد اين پروژه را به عنوان پروژه ي آغاز          )2

Access Control در پنجره ي Solution Explorer كليك راست كرده و گزينه ي Set 

as Startup Projectرا انتخاب كنيد . 

 پروژه ي   براي اين كار روي   .  را به اين پروژه نيز اضافه كنيم       FormsLibraryمجدداً بايد يك ارجاع از پروژه ي         )3

Access Control در پنجره ي Solution Explorer  كليك راست كرده و از منوي باز شـده 

ــه ي  ــد…Add Referenceگزين ــاب كني ــادر .  را انتخ ــسمت Add Referenceدر ك  روي ق

Projects  مشاهده خواهيد كرد كه دو پروژه ي ديگر ايـن          .  كليك كنيدsolution    در ليـست ايـن قـسمت 

 . كليك كنيدOK را انتخاب كرده و روي دكمه ي FormsLibraryاز اين ليست پروژه ي . ه اندنمايش داده شد

 اضافه كرده، خاصـيت  Access Control را به فرم برنامه ي Buttonبا استفاده از جعبه ابزار يك كنترل  )4

Name آن را برابر با btnLogin و خاصيت Text آن را برابر با Loginقرار دهيد  . 

 ايـن   Nameسپس خاصـيت    .  قرار دهيد  Button نيز به فرم اضافه كرده و آن را زير كنترل            Labelرل  يك كنت  )5

 . باشد7-13فرم تكميل شده ي اين برنامه بايد مشابه شكل .  تنظيم كنيدlblMessageكنترل را با مقدار 
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  7-13شكل 

 
 را به فـرم     FormsLibraryفضاي نام    برويد و با استفاده از دستور زير،         Form1حال به قسمت ويرايشگر كد       )6

 :اين برنامه نيز اضافه كنيد

  
using  FormsLibrary;  

 
 ايجـاد   Form1 را در كالس     Login، يك شيئ از كالس      FormsLibraryبعد از اضافه كردن فضاي نام        )7

براي اين كار . ه نمي دهيمالبته فعالً به اين شيئ مقدار اولي.  استفاده كنيمLoginمي كنيم تا در اين فرم بتوانيم از فرم       

 : اضافه كنيدForm1كد زير را به ابتداي كالس 

  
 public  partial  class  Form1 : Form 
 { 
  Login  objLogin;  

 
.  ابتدا بايد متد هايي را با ساختارهايي كه تعيين كـرديم ايجـاد كنـيم   Loginبراي استفاده از رويدادهاي موجود در فرم      )8

 اضافه Form1براي اين كار متد زير را به كالس .  ايجاد مي كنيمLoginCanceledد  ابتدا متدي براي رويدا   

 :كنيد

  
private  void  objLogin_LoginCancelled( Object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 lblMessage.Text = "Login Cancelled!" ; 
}  

 
اين متد .  ايجاد كنيمLoginSucceeded و نيز رويداد  LoginFailedسپس بايد متدي را براي رويداد        )9

 : اضافه كنيد تا اين دو متد ايجاد شوندForm1بنابراين كد زير را به كالس . ها نيز بايد داراي ساختار تعيين شده باشند

  
private  void  objLogin_LoginFailed( Object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 lblMessage.Text = "Login Failed!" ; 
} 
 
private  void  objLogin_LoginSucceeded( Object  sender,  
        LoginEventArgs  e) 
{ 
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 lblMessage.Text = "The Login was successful for " +   
     "the UserID: "  + e.UserID; 
}  

 
 برگرديد و Form1 به بخش طراحي فرم.  يك قسمت ديگر از كد باقي مانده است تا برنامه ي اين قسمت تكميل شود         )10

 آن ايجاد شود، سـپس كـد زيـر را در    Click دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد      btnLoginروي كنترل   

 :اين متد وارد كنيد

  
private  void  btnLogin_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 objLogin = new Login (); 
 
 objLogin.LoginCancelled += new Login . _LoginCancelled ( 
      objLogin_LoginCancelled); 
 objLogin.LoginFailed += new Login . _LoginFailed ( 
      objLogin_LoginFailed); 
 objLogin.LoginSucceeded += new Login . _LoginSucceeded ( 
      objLogin_LoginSucceeded); 
 
 objLogin.ShowDialog( this ); 
}  

 
در فـرم  .  كليـك كنيـد  Login نمـايش داده شـد، روي دكمـه ي    Form1را اجرا كرده و هنگـامي كـه       حال برنامه    )11

Login     روي دكمه ي Cancel  مشاهده مـي كنيـد كـه كنتـرل     .  كليك كنيد تا اين فرم بسته شودLabel در 

Form1 متن Login Cancelledرا نمايش مي دهد . 

 secret كلمه اي به جـز       Login فرم   Password كليك كرده و در كادر       Loginمجدداً روي دكمه ي      )12

 عبارت Form1 در فرم Labelمشاهده خواهيد كرد كه كنترل .  كليك كنيدOKسه بار روي دكمه ي    . را وارد كنيد  

Login Failedرا نمايش مي دهد . 

 secret نمايش داده شد، عبارت      Login كليك كرده و زماني كه فرم        Loginبراي آخرين بار روي دكمه ي        )13

 در Label مـشاهده خواهيـد كـرد كـه كنتـرل      OKبا كليـك روي دكمـه ي       .  وارد كنيد  Passwordرا در كادر    

Form1 را عنوان مي كند27 وارد شدن يك كاربر با شناسه ي . 

 

  چگونه كار مي كند؟

  

. ز قـسمتهاي برنامـه محـدود كنيـد    در اين برنامه روشي معرفي شد كه با استفاده از آن مي توانيد دسترسي افراد مختلف را به بعضي ا         

معموالً همه ي كاربران به اغلب قسمتهاي يك برنامه دسترسي دارند، اما ممكن است بخواهيد كه فقط افـراد خاصـي بـه قـسمتي از             

در اين صورت مي توانيد هنگامي كه يك كاربر سـعي كـرد بـه آن قـسمت از برنامـه وارد شـود، كـادر                          . برنامه دسترسي داشته باشند   

Login   سپس با استفاده از رويداد هاي مختلفي كه در اين فرم ايجاد كرده ايم تعيين كنيد كه آيا كاربر مي توانـد     .  را نمايش دهيد

  وارد آن قسمت شود يا نه؟
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 را در آن ايجاد كرده و فـضاي         FormsLibraryابتدا يك ارجاع به برنامه ي       . اين پروژه نيز تقريباً مانند برنامه ي قبل است        

 را در ابتداي كالس  ايجاد مي كنـيم          Loginسپس يك شيئ از نوع      .  را نيز به آن اضافه مي كنيم       FormsLibraryم  نا

  . تا تمام متد ها بتوانند به آن دسترسي داشته باشند

د هـا اضـافه    را كنترل كنيم، بايد متد هايي كه مي توان در ليست اين رويدا             Loginبراي اينكه بتوانيم رويداد هاي موجود در فرم         

 تعريـف  Loginهمانطور كه مي دانيد اين متد ها بايد داراي ساختار خاصي باشند و ساختار آنها نيز در كـالس      . كرد را ايجاد كنيم   

  . شده است

 و  objLogin_LoginFailed  ،objLofin_LoginCancelledبنابراين سـه متـد بـه نـام هـاي            

objLogin_LoginSucceeded     ها را به ليست رويداد هاي فرم         ايجاد مي كنيم تا آنLogin   نـام  .   اضافه كنيم

معموالً در ويژوال استوديو نام متد هايي كه براي رويداد خاصي هستند شامل . اين متد ها را مي توانيم به صورت دلخواه انتخاب كنيم       

در اين قسمت نام هر متد مشخص مـي كنـد   . در اين قسمت نيز از اين قاعده پيروي مي كنيم. نام كنترل به همراه با نام رويداد است     

  .كه مربوط به چه رويدادي است، بنابراين ساختار آن متد را نيز برابر با ساختار مورد نياز براي آن رويداد در نظر مي گيريم

  
private  void  objLogin_LoginCancelled( Object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 lblMessage.Text = "Login Cancelled!" ; 
}  
 
private  void  objLogin_LoginFailed( Object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 lblMessage.Text = "Login Failed!" ; 
} 
 
private  void  objLogin_LoginSucceeded( Object  sender,  
        LoginEventArgs  e) 
{ 
 lblMessage.Text = "The Login was successful for " +   
     "the UserID: "  + e.UserID; 
}  

  

درون هر يك از اين رويداد ها نيز كد مناسبي قرار مي دهيم تا در صورتي كه رويداد مربوطه رخ داد و اين متد ها اجـرا شـدند، مـتن                               

  .مناسبي در فرم نمايش داده شود

بـراي ايـن كـار ابتـدا بايـد بـه شـيئ        .  دهـيم  را نمايشLogin كليك كرد، بايد فرم Loginهنگامي كه كاربر روي دكمه ي   

objLoginكه در ابتداي كالس ايجاد كرديم مقدار اوليه دهيم  .  

  
 objLogin = new Login (); 

  

بـراي  .  اضافه كنيم  Loginبعد از انجام اين كار بايد متد هايي را كه در مرحله ي قبل ايجاد كرديم به رويداد هاي موجود در فرم                       

اي كه ساختار متـدهاي مـورد نيـاز بـراي آن            delegateتد به يك رويداد، ابتدا بايد يك شيئ جديد از نوع            اضافه كردن يك م   

سپس اين شيئ را با اسـتفاده از عملگـر   . رويداد را مشخص مي كرد ايجاد كرده و نام متد را به عنوان پارامتر به اين شيئ ارسال كنيم        

  .  به رويداد اضافه كنيم=+
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 objLogin.LoginCancelled += new Login . _LoginCancelled ( 
      objLogin_LoginCancelled); 
 objLogin.LoginFailed += new Login . _LoginFailed ( 
      objLogin_LoginFailed); 
 objLogin.LoginSucceeded += new Login . _LoginSucceeded ( 
      objLogin_LoginSucceeded); 

  

 اضـافه شـده، متـد       LoginCancelled بـه رويـداد      objLogin_LoginCancelledبه اين ترتيب متد     

objLogin_LoginFailed به رويداد LoginFailed اضافه شده و ....  

  .  را نمايش دهيمLogin فرم ShowDialogدر انتها نيز كافي است با استفاده از متد 

  
 objLogin.ShowDialog( this ); 

  

 را مشاهده كرديد و همانطور كه در ابتداي هر كدام از ايـن روش هـا گفـتم،                  Loginتفاده از فرم    در اين قسمت دو روش براي اس      

تنها كاري كـه كـافي اسـت    . مورد استفاده قرار گيرد) كه كامالً متفاوت از هم نيز هستند(اين فرم مي تواند در هر كدام از اين شرايط       

 به گونه اي تغيير دهيد كه نام كاربري و كلمه ي عبـور را بـه درسـتي بررسـي     انجام دهيد اين است كه توابع و متدهاي داخل فرم را         

  .كرده و نتيجه را به فرم اصلي برگرداند

  

  :نتيجه

  

در اين فصل مشاهده كرديد كه چگونه مي توان يك رابط كاربري را در چند قسمت از برنامه و يا حتي در چند برنامه ي مختلف مورد 

اول اينكه يك كنترل سفارشي با استفاده از كنترل هاي موجود ايجاد كـرده و               . ار به دو روش امكان پذير است      اين ك . استفاده قرار داد  

سپس از ايـن   . سپس كارايي هاي مورد نياز خود را با اضافه كردن متد ها، خاصيت ها و يا رويداد هاي جديد در اين كنترل قرار دهيد                       

  . در برنامه استفاده كنيدButton و يا TextBoxكنترل مانند كنترلهاي ديگر از قبيل 

سپس در هر قسمت از . روش ديگر اين است كه فرمي را طراحي كرده و تمام متد ها و خاصيتهاي مورد نياز را به اين فرم اضافه كنيد

وانيد ظاهري پيوسته و پايـدار      به اين ترتيب مي ت    . هر برنامه اي كه به اين فرم نياز داشتيد، آن را فراخواني كرده و از آن استفاده كنيد                 

  . براي برنامه هاي خود ايجاد كنيد

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 يك كنترل ويندوزي چيست و چگونه كار مي كند؟ �

 چگونه يك كنترل ويندوزي ايجاد كنيم؟ �

 ؟چگونه متد ها، خاصيت ها و يا رويداد هايي را به كنترل خود اضافه كنيم �

 زمان اجرا و زمان طراحي چيستند و چه تفاوت هايي دارند؟ �

 چگونه يك كتابخانه ي كالس ايجاد كنيم كه داراي فرم هاي عمومي پر كاربرد باشند؟ �
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  :تمرين

  

سـپس متـد    .  اضافه كنيد  MyNamespace را به كنترل     Boolean از نوع    SuppressMsgBoxخاصيتي به نام    

 موجود در فرم را به گونه اي تغيير دهيد تا در صورتي كـه مقـدار ايـن خاصـيت              Buttonاي   كنترله Clickمربوط به رويداد    

  . بود كادر پيغامي را نمايش دهند و در غير اين صورت از نمايش كادر پيغام خودداري كنندFalseبرابر با 
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  ايجاد برنامه هاي گرافيكي: فصل چهاردهم

  

 انجام داده ايد، رابط گرافيكي برنامه را از ابتدا با استفاده از كنترلهاي موجـود در ويـژوال      ل اين كتاب  .در برنامه هايي كه تاكنون در ط      

اما خوب است بدانيد زماني كه از ويژوال استوديو براي برنامه نويسي استفاده مي كنيد، هيچ اجباري نيـست                   . استوديو ايجاد مي كرديد   

بلكه مي توانيد خودتان محيط برنامه را به صورت دلخواه رسـم كنيـد و بـه    . نيدكه از كنترل هايي با شكل و شمايل موجود استفاده ك       

  .اين ترتيب قادر خواهيد بود كه ظاهر برنامه را به هر شكلي كه تمايل داريد طراحي كنيد

واهيم داشـت و  در طي اين فصل نگاهي كلي بر توابع و قابليتهاي موجود در ويژوال استوديو در رابطه با گرافيك و رسم دو بعـدي خـ                

عالوه بر اين سعي مي كنـيم كـه بعـضي از قابليتهـاي              . سعي مي كنيم كه با مفاهيم نوشتن برنامه هاي گرافيكي پيچيده آشنا شويم            

 و يـا   jpg   ، .png.ويژوال استوديو در رابطه با برنامه هاي چند رسانه اي را بررسي كرده و با استفاده از فايلهاي متداولي مانند                     

.gifرنامه ها آشنا شويم در ب .  

  :در اين فصل

  

 . مطالبي را خواهيد آموختSystem.Drawingدر رابطه با فضاي نام  �

 . را مشاهده خواهيد كردBrush و Penنحوه ي استفاده از كالسهاي  �

 .با چگونگي انتخاب و استفاده از رنگهاي مختلف آشنا خواهيد شد �

 .شدبا نحوه ي تغيير اندازه ي تصوير آشنا خواهيد  �

 . ايجاد خواهيد كردPaintيك برنامه مشابه  �

  

  : سادهPaintايجاد يك برنامه ي 

  

براي اين كار الزم است كه چند كنترل سفارشي ايجاد كرده و .  ساده ايجاد كنيم  Paintدر اين قسمت مي خواهيم يك برنامه ي         

  .د كنيم را ايجاPaintسپس با استفاده از آنها در يك پروژه ي ويندوزي، برنامه ي 

  

 :ايجاد يك پروژه همراه با كنترل هاي سفارشي

 
همانطور كه مي دانيد همواره بهتر است يك برنامه را       : انگيزه ي استفاده از كنترلهاي سفارشي براي ايجاد اين برنامه بسيار ساده است            

اهيد در قسمتي از برنامه ي خـود از برنامـه   با استفاده از اين تكنيك اگر بعدها بخو      . به مؤلفه ها و كامپوننت هاي كوچك تقسيم كنيم        

  . اي مشابه اين مورد استفاده كنيد، به سادگي مي توانيد اين كار را انجام دهيد

كنترل هايي كه براي استفاده در اين برنامه ايجاد خواهيم كرد از يك جنبه با كنترل هايي كه در قسمتهاي قبلي با آنهـا آشـنا شـديد             

ل ها خود وظيفه دارند كه ظاهر و شكل خود را در يك فرم ترسيم كنند و مانند كنترلهاي قبلي كه ايجـاد مـي                         اين كنتر . تفاوت دارند 

  .1كرديم به وسيله ي كالس پايه در فرم ترسيم نمي شوند

  

                     
  . گفته مي شودOwner-Draw User Controlبه چنين كنترل هايي  1
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  ايجاد پروژه: امتحان كنيد

  

  .د ايجاد كنيMyPaintبا استفاده از ويژوال استوديو يك برنامه ي تحت ويندوز جديد به نام  )1

 كليك راست كـرده و از منـوي بـاز    MyPaint روي نام پروژه ي Solution Explorerدر پنجره ي  )2

 را PaintCanvas.csسـپس نـام   .  را انتخاب كنيد…Add � User Controlشده گزينه ي 

 . كليك كنيدOK وارد كرده و روي دكمه ي Nameدر قسمت 

سپس بـا  . زمينه ي كنترل كليك كنيد تا انتخاب شود برويد و روي پس PaintCanvasبه قسمت طراحي كنترل     )3

بـراي ايـن كـار      .  تغيير دهيد  White آن را به     BackColor خاصيت   Propertiesاستفاده از پنجره ي     

 . رنگ سفيد را انتخاب كنيدCustom كليك كرده و از قسمت BackColorروي خاصيت 

براي اين كار با اسـتفاده از       .  كنيد، بايد يك بار برنامه را كامپايل كنيد        قبل از اين كه بتوانيد از اين كنترل در برنامه استفاده           )4

به اين ترتيب كنترل .  را انتخاب كنيدBuild � Build MyPaintنوار منوي ويژوال استوديو گزينه ي 

PaintCanvasدر جعبه ابزار قرار مي گيرد و مي توانيد از آن استفاده كنيد . 

 را انتخاب كنيد و  PaintCanvas برگشته و با استفاده از جعبه ابزار كنترل          Form1حال به قسمت طراحي فرم       )5

 . تغيير دهيدFill اين كنترل را نيز به Dockهمچنين خاصيت . بر روي فرم قرار دهيد

 . تغيير دهيدMy Paint فرم را نيز به Textبراي مرتب تر شدن برنامه خاصيت  )6

  

  ؟برنامه هاي گرافيكي چگونه كار مي كنند

  

اين نقاط بسيار ريز هستند و به صـورت عـادي نمـي         .  تشكيل شده اند   1پيكسلصفحات كامپيوتر از صدها هزار نقطه ي ريز به نام           

توان آنها را در صفحه نمايش از يكديگر تفكيك كرد، اما هنگامي كه در كنار يكديگر قرار مي گيرنـد مـي تواننـد يـك تـصوير را در                 

به علت اينكه در هر مانيتوري پيكسل ها اندازه ي مشخص و ثابتي دارند، در برنامه هاي كامپيوتري . دصفحه ي كامپيوتر نمايش دهن

  .از آنها به عنوان واحد اندازه گيري استفاده مي كنند

ـ      ا اگر مي خواهيد بدانيد كه صفحه نمايش كامپيوتر شما از چند پيكسل تشكيل شده است، تمام برنامه هاي موجود را كوچـك كنيـد ت

 را Propertiesدر دسك تاپ كليك راست كرده و از منـوي بـاز شـده گزينـه ي     . بتوانيد محيط دسك تاپ را مشاهده كنيد  

در قسمت چپ پايين ايـن  .   برويدSettings  به  قسمت  Display Propertiesدر پنجره ي . انتخاب كنيد

 1024 صـفحه نمـايش از     1-14بـراي مثـال در شـكل        . تپنجره تعداد پيكسل هاي تشكيل دهنده ي صفحه نمايش نوشته شده اس           

  . پيكسل عمودي تشكيل شده است768پيكسل افقي و 

بنـابراين  . 3برداري ترسيم و روش 2بيت مپي ترسيمروش : معموالً در برنامه هاي گرافيكي از دو روش كلي استفاده مي كننـد        

  . آشنا شويمبهتر است قبل از هر چيز با مفهوم اين دو روش و تفاوتهاي آنها

  

                     
1 Pixel 
2 Bitmap Graphics 
3 Vector Graphics  
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  1-14شكل 

  

  :ترسيم بيت مپي

  

در اين روش يك فضا براي ترسيم در اختيار شما قرار داده مي شود و مي توانيد با استفاده از ابزارهايي مانند مدادها و يـا قلـم موهـا،                        

هر پيكسل نيز مي توانـد  در روش ترسيم بيت مپي، فضاي رسم  به پيكسل ها تقسيم مي شود و              . تصاويري را در اين فضا رسم كنيد      

برنامه اي گرافيكي كه با آن در حال ترسيم در محيط هستيد، وظيفه دارد بر اساس رنـگ انتخـابي شـما،               . رنگ مشخصي داشته باشد   

  . نحوه ي حركت ماوس در صفحه و ابزاري كه انتخاب كرده ايد، رنگ هر پيكسل را تنظيم كند

 در قالب يك بيت مپ ذخيره مي كند، به عبارت ديگر مختصات هر پيكسل و رنگ آن سپس برنامه ي گرافيكي فايل ترسيمي شما را

يك تصوير بيت مپ در حقيقت يك آرايه ي دو بعدي از پيكسل ها است كه هر عنصر آن كه با اسـتفاده از                        . را در فايل قرار مي دهد     

x و yقابل دسترسي است رنگ آن پيكسل را در خود نگهداري مي كند  .  

  

بـه ايـن    .  از زماني گرفته شده است كه صفحه نمايش كامپيوترها به صورت تك رنـگ بـود                ”Bitmap“نام بيت مپ يا      :نكته

  .صورت هر پيكسل به وسيله ي يك بيت نمايش داده مي شد كه مشخص كننده سياه و يا سفيد بودن آن پيكسل بود

  

 به صورت يك مجموعه از      ل رسم كنيد، هنگام ذخيره اين مستطي      براي مثال اگر با استفاده از ابزارهاي ترسيم بيت مپي يك مستطيل           

به اين ترتيب بعد از رسم مستطيل و ذخيره ي آن ديگر قـادر نخواهيـد بـود كـه آن را تغييـر                      . پيكسل ها و رنگ آنها ذخيره مي شود       
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 صورت يك مجموعه پيكسل در      زيرا هنگامي كه اين مستطيل به     . دهيد، براي مثال طول و يا عرض مستطيل رسم شده را زياد كنيد            

در ايـن حالـت بـراي تغييـر آن بايـد مـستطيل           . كامپيوتر ذخيره شود، ديگر برنامه ها نمي توانند مستطيل بودن آن را تشخيص دهند             

  .جديدي را بر روي آن رسم كنيد

  

البته اين . مپي هستند همه روشهايي براي ذخيره ي تصوير در قالب بيت        png. و يا    jpg  ،.gif. تصاويري با پسوند     :نكته

  . فرمت ها با استفاده از روشهاي خاص ذخيره سازي باعث كاهش حجم تصاوير و افزايش سرعت دانلود آنها در اينترنت مي شوند

  

  :ترسيم برداري

  

يك مستطيل رسم براي مثال اگر با استفاده از روش برداري  . ترسيم برداري با استفاده از روش كامالً متفاوتي تصاوير را رسم مي كند            

به عبارت ديگر در . كنيد، برنامه ايجاد شدن يك مستطيل در مكان آن را ذخيره مي كند، نه يك مجموعه از پيكسل ها و رنگ آنها را           

به اين ترتيب هنگامي كه يـك تـصوير را بـا    . روش برداري نحوه ي ترسيم يك تصوير با استفاده از معادالت رياضي ذخيره مي شود            

بـه ايـن ترتيـب بعـد از     . اين روش رسم كنيد، برنامه مي تواند جزء جزء اين تصوير را تشخيص داده و از هم تفكيـك كنـد      استفاده از   

  . ذخيره سازي اين تصاوير نيز مي توانيد هر جزء از آن را انتخاب كرده و تغيير دهيد

اي نمايش آنها در صفحه بايد اين تصاوير را به بيت           با وجود اينكه تصاوير در روش برداري به صورت متفاوتي ذخيره مي شوند، اما بر              

زيرا روشهايي كه در رسم برداري استفاده مي شوند براي صفحه نمايش قابل فهم نيـستند   . مپ تبديل كرد و سپس آنها را نمايش داد        

ايـن  . ه نمايش داده شـود و سپس در صفح) بيت مپي(و تصوير ابتدا بايد به صورت مجموعه اي از پيكسل ها و رنگ آنها تبديل شده         

  .  شناخته مي شود1رندر كردنپروسه معموالً به نام 

البته هيچ دليل خاصي براي انتخـاب  . برنامه ي گرافيكي كه در اين قسمت ايجاد خواهيم كرد از روش ترسيم برداري استفاده مي كند    

  . درك كردNET.كرد ابزارهاي ترسيم را در چارچوب اين روش وجود ندارد، فقط با استفاده از اين روش بهتر مي توان نحوه ي عمل

  

  :GraphicsItemايجاد كالس 

  

هر كدام از اين ابزارها نياز دارند كـه بداننـد در چـه    . دايره و مستطيل: در اين برنامه مي خواهيم دو ابزار ابتدايي براي رسم ايجاد كنيم  

بنـابراين يـك   ... بايد قرار بگيرند، چه رنگي بايد داشته باشند و         ) شو همچنين در چه قسمتي از صفحه نماي       (ناحيه اي از محيط رسم      

سپس كالسهاي مربـوط بـه دايـره و مـستطيل را از آن مـشتق      . كالس پايه ايجاد مي كنيم و تمام اين موارد را در آن قرار مي دهيم      

  . خواهيم كرد

  

 GraphicsCircle و GraphicsItemايجاد كالسهاي : امتحان كنيد

 
 روي نـام  Solution Explorerبنـابراين در پنجـره ي   . بايد يك كالس جديد به برنامه اضافه كنـيم ابتدا  )1

سـپس عبـارت   .  را انتخـاب كنيـد  …Add � Classپروژه كليك راست كـرده و از منـوي بـاز شـده گزينـه ي      

GraphicsItem.cs را در كادر Name وارد كرده و روي دكمه ي OKكليك كنيد . 

                     
1 Rendering 
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بنـابراين بـا    .  اسـتفاده كنـيم    System.Drawingس بايد از كالسهاي موجود در فـضاي نـام           در ايجاد اين كال    )2

 :استفاده از دستور زير، اين فضاي نام را به برنامه اضافه كنيد

  
using  System.Drawing;  

  

دقت كنيد كـه  .  ايجاد شودGraphicsItem اضافه كنيد تا كالس GraphicsItem.csكد زير را به   )3

ه دهيم شيئ اي از اين كالس مشتق شود و فقط بايد به عنوان كالس پايه براي ديگر كالسها مورد استفاده قرار           نبايد اجاز 

 .1 تعريف مي كنيمabstractگيرد، بنابراين آن را از نوع 

  
abstract  class  GraphicsItem 
{ 
 // Public members 
 public  Color  color; 
 public  Boolean  IsFilled; 
 public  Rectangle  rectangle; 
 
 // Public methods 
 public  abstract  void  Draw( Graphics  graphics); 
 
 // Add an item at the given point 
 public  void  SetPoint( int  x, int  y, int  graphicSize,  
     Color  graphicColor,  
     Boolean  graphicIsFilled) 
 { 
  // Set the rectangle depending  
  // on the graphic and the size 
  rectangle = new Rectangle ( 
      x – (graphicSize / 2),  
      y - (graphicSize / 2),  
      graphicSize, graphicSize); 
  // Set the Color and IsFilled members 
  color = graphicColor; 
  IsFilled = graphicIsFilled; 
 } 
}  

 
 GraphicsCircle.cs كالس ديگري به نـام  Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )4

دقت كنيد كه اين كـالس      .  ايجاد شود  GraphicsCricleايجاد كرده و كد زير را به آن اضافه كنيد تا كالس             

 . شودoverride نيز در آن Draw مشتق شده و متد GraphicsItemبايد از كالس 

  
public  class  GraphicsCircle  : GraphicsItem   
{ 

                     
  . مراجعه كنيد"مباحث پيشرفته در برنامه نويسي شيئ گرا" و دليل استفاده از آنها به فصل دهم abstractبراي آشنايي با كالسهاي  1
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 public  override  void  Draw( Graphics  graphics) 
 { 
  // Create a new pen 
  SolidBrush  objSolidBrush = new  
       SolidBrush ( this .Color); 
   
  // Draw the circle 
  graphics.FillEllipse(objSolidBrush,  
       this .Rectangle); 
 } 
}  

  

  چگونه كار مي كند؟

  

.  در اين قسمت شامل تمامي اعضايي است كه بايد در ابزارهاي ابتدايي ترسيم وجود داشـته باشـند           GraphicsItemكالس  

 بايد از اين كالس مشتق شوند، اما نبايد اجازه GraphicsCircleبنابراين تمام كالسهاي مربوط به ابزارهاي ترسيم مانند  

  .  معرفي مي كنيمabstractپس اين كالس را از نوع . هيم كه شيئ اي به صورت مستقيم از اين كالس نمونه سازي شودد

امـا پيـاده   .  داشته باشيم تا به وسيله ي آن بتوانيم شـكل را رسـم كنـيم   Drawهمچنين در تمام ابزارهاي ترسيم بايد متدي به نام       

 معرفي مي كنيم تا تمام كالس هـايي كـه از   abstractپس اين متد را به صورت . سازي اين متد در هر ابزاري متفاوت است      

GraphicsItem مشتق مي شوند، اين متد را overrideكرده و پياده سازي مربوط به خود را در آن قرار دهند  .  

ه ي مشخص شده توسـط پـارامتر    مي توانيم با استفاده از موقعيت كنوني ماوس و نيز رنگ و انداز            SetPointبا استفاده از متد     

  .در اين متد ابتدا يك مستطيل ايجاد مي كنيم. ها، به فيلد هاي موجود در شيئ مقدار دهيم

 براي رسم يك دايره بايد مستطيل اي كه آن دايره NET.معموالً براي رسم يك دايره از مركز و شعاع آن استفاده مي كنند، اما در             

كـه بـا اسـتفاده از    ( بنابراين با استفاده از موقعيت ماوس و نيز اندازه ي شكلي كه بايد ترسيم شـود           .را دربر مي گيرد را مشخص كنيد      

، موقعيت گوشه ي باال و سمت چپ مستطيل را بدست مي آوريم و مـستطيل  ) به متد ارسال مي شودgraphicSizeپارامتر  

  .را ايجاد مي كنيم

ستطيل عالوه بر اين دو پارامتر به طول و عرض مستطيل نيز نيـاز دارد                براي ايجاد يك م    Rectangleمتد سازنده ي كالس     

در انتها نيز رنگ شكل و اينكه آيا بايد به صورت توپر رسم شود يـا                .  استفاده مي كنيم   graphicSizeكه براي آنها از مقدار      

  .نه را نيز در فيلد هاي مرتبط در كالس ذخيره مي كنيم

  
 // Add an item at the given point 
 public  void  SetPoint( int  x, int  y, int  graphicSize,  
     Color  graphicColor,  
     Boolean  graphicIsFilled) 
 { 
  // Set the rectangle depending  
  // on the graphic and the size 
  rectangle = new Rectangle ( 
      x - (graphicSize / 2),  
      y - (graphicSize / 2),  
      graphicSize, graphicSize); 
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  // Set the Color and IsFilled members 
  color = graphicColor; 
  IsFilled = graphicIsFilled; 
 } 

  

در اين كـالس الزم     .  را از آن مشتق مي كنيم      GraphicsCircle، كالس   GraphicsItemبعد از اتمام كالس     

 مـشخص شـده   abstract را كه در كالس پايه به صورت Drawا فيلد خاصي را ايجاد كنيم و فقط بايد متد           نيست متد و ي   

رسـم يـك شـكل    . اين متد همانطور كه از نام آن مشخص است، وظيفه ي رسم شكل را بر عهده دارد.  كنيم overrideاست  

در اين متد احتياج داريم كه يك دايـره را   .  مي گيرد   صورت Graphicsنيز معموالً به صورت فراخواني چند متد ساده از كالس           

اين متد بر حسب پارامترهايي كه به آن فرستاده مي          .  استفاده مي كنيم   FillEllipseدر صفحه رسم كنيم، بنابراين از متد        

 از متـد  بـراي رسـم دايـره و يـا بيـضي معمـولي بايـد       . شود مي توانـد دايـره هـا و يـا بيـضي هـاي تـوپر را در صـفحه رسـم كنـد                     

DrawEllipseاستفاده كنيم .  

قبل از اينكه بتوانيم دايره ي مورد نظر را رسم كنيم بايد مشخص كنيم كه از چه نوع قلم مويي مي خواهيم براي رنگ آميزي شـكل              

اي تعيـين   در اينجا بـر   .  و يا كالسهاي مشتق شده از آن استفاده كنيم         Brushبراي اين كار بايد شيئ اي از كالس         . استفاده كنيم 

  .  ايجاد مي كنيمcolor با رنگ مشخص شده در فيلد SolidBrushنوع قلم مو، يك شيئ از كالس 

 به اين صورت، به اين متد مي گوييم كه با استفاده از قلم موي مشخص شـده در  FillEllipseدر حقيقت با فراخواني متد  

  . رسم كندrectangleوسيله ي ، دايره اي را در محدوده ي تعيين شده به objSolidBrushشيئ 

  
public  class  GraphicsCircle  : GraphicsItem   
{ 
 public  override  void  Draw( Graphics  graphics) 
 { 
  // Create a new pen 
  SolidBrush  objSolidBrush = new  
     SolidBrush ( this .Color); 
   
  // Draw the circle 
  graphics.FillEllipse(objSolidBrush,  
       this .Rectangle); 
 } 
}  

  

  :مختصات صفحه و مختصات برنامه

  

. هنگامي كه بخواهيد در يك برنامه رابط كاربري را خودتان رسم كنيد، معموالً به دانستن موقعيت ماوس زياد احتياج پيدا خواهيد كرد                  

به عبارت ديگر وقتي مي خواهيم موقعيت ماوس .  پيكسل استNET.قبل از اين گفتيم كه واحد اندازه گيري براي رسم اشكال در          

، نتيجه اي كه دريافت مي كنيم مشخص مي )براي مثال مي خواهيم بدانيم ماوس روي كنترل خاصي قرار دارد يا نه(را بدست آوريم    

 و 0,0رار داشته باشد، مقدار معموالً اگر ماوس در گوشه سمت چپ باالي فرم ق     . كند كه ماوس در كدام پيكسل از صفحه قرار دارد         

  .  به عنوان موقعيت ماوس برگشت داده مي شود768*1024اگر در گوشه سمت راست در پايين فرم قرار داشته باشد، مقدار 
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ممكن است اين مورد بسيار واضح به نظر برسد، اما بايد دقت كنيد هنگامي كه ماوس در فرم يك برنامـه قـرار دارد موقعيـت مـاوس        

  . گوشه هاي فرم سنجيده مي شود نه نسبت به گوشه هاي صفحه نمايشنسبت به

 كه تقريباً در گوشه ي سمت راست پايين فرم قرار دارد           MyPaintدر اين شكل برنامه ي      .  دقت كنيد  2-14براي مثال به شكل     

 پيكسل عمودي اسـت،  768  پيكسل افقي و1024صفحه نمايشي كه در اين شكل نشان داده شده است داراي           . نشان داده شده است   

 قـرار   (500,300) نسبت به گوشه ي باال سمت چپ صفحه نمايش تقريباً در موقعيت              MyPaintبنابراين فرم برنامه ي     

  . دارد

  

  
  2-14شكل 

  

 اين محدوده. هر فرم داراي يك محدوده است كه معموالً كنترلهاي مورد استفاده در برنامه، در آن محدوده نمايش داده مي شود

معموالً هنگامي . شامل تمام محيط طراحي فرم به جز قسمتهاي اضافي مانند حاشيه ي فرم، نوار عنوان، نوار منو و نوار ابزار مي شود

كه در حال ترسيم يك كنترل در فرم هستيد فقط مي توانيد از اين ناحيه استفاده كنيد، به اين ترتيب نيازي نداريد كه موقعيت كنترل 

بنابراين در فرم برنامه موقعيت ماوس و ديگر كنترل هاي موجود در اين ناحيه نسبت به گوشه .  صفحه نمايش بدانيدها را نسبت به

  . ي باال سمت چپ فرم گزارش مي شوند

 قرار دهيد، دو نوع مختصات مي توانيد براي آن 2- 14در اين مثال اگر ماوس خود را در گوشه ي باال سمت چپ فرم در شكل 

  :يددريافت كن
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 است و همانطور كه مشاهده مي كنيد مقداري از مختصات لبه ي فرم نسبت به (510,330)مختصات اول ماوس  �

 .  هم شناخته مي شود1مختصات مطلقاين مختصات معموالً به عنوان . گوشه ي صفحه نمايش پايين تر است

اين . فرم سنجيده مي شود است كه نسبت به لبه ي محيط طراحي (0,0)مختصات دوم فرم چيزي در حدود  �

مختصات به مكان فرم در صفحه نمايش بستگي ندارد و فرم در هر نقطه اي از صفحه نمايش كه قرار داشته باشد، 

 فرم نيز شناخته مي 2مختصات نسبياين مختصات معموالً به عنوان .  خواهد بود(0,0)مختصات اين نقطه تقريباً 

 .شود

 

  :GraphicsCircle بررسي حركات ماوس و رسم اشياي

  

براي نوشتن اين برنامه ي گرافيكي، حركات ماوس به وسيله ي كاربر را دنبال مي كنـيم و سـپس اشـيايي را از يكـي از كالسـهاي                             

زماني كه بخواهيم شكل ترسـيم شـده بـه          .  ايجاد كرده و در يك ليست نگهداري مي كنيم         GraphicsItemمشتق شده از    

 را در هـر كـدام از آنهـا    Drawمايش دهيم، در بين اشياي موجود در اين ليست حركت كـرده و متـد    وسيله ي كاربر را در صفحه ن      

  .در بخش امتحان كنيد بعد، كد اين موارد را مشاهده خواهيد كرد. فراخواني مي كنيم

  

  رسم اشكال ايجاد شده به وسيله ي كاربر در صفحه: امتحان كنيد

  

 كليك راست كـرده و گزينـه ي   PaintCanvasنترل  روي كSolution Explorerدر پنجره ي  )1

View Codeسپس شمارنده هاي مـشخص شـده در زيـر را بـه كـالس      .  را انتخاب كنيدPaintCanvas 

دايره و يـا   (شمارنده ي اول براي مشخص كردن نوع ابزاري كه براي رسم به كار رفته است استفاده مي شود                   . اضافه كنيد 

 . براي تعيين ضخامت آن ابزار به كار مي رود، شمارنده ي دوم نيز)مستطيل

  
public  partial  class  PaintCanvas  : UserControl 
{ 
 public  enum GraphicTools 
 { 
  CirclePen = 0 
 } 
 
 public  enum GraphicSizes 
 { 
  Samll = 4, 
  Medium = 10, 
  Large = 20 
 } 

  

 :ضافه كنيد اPaintCanvasفيلد هاي زير را نيز به كالس  )2

                     
1 Absolute Position 
2 Relative Position 
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// Public members 
public  ArrayList  GraphicsItems = new ArrayList (); 
public  GraphicTools  GraphicTool = GraphicTools .CirclePen; 
public  GraphicSizes  GraphicSize = GraphicSizes .Medium; 
public  Color  GraphicColor = Color .Black;  

  

توجه كنيد كه براي اين فيلد ها مقدار پيش فرض در نظر گرفته ايـم  .  يك از اين فيلد ها شرح داده شده استدر ليست زير كاربرد هر    

  . تا مقدار دهي اوليه به آنها ساده تر شود

  

� GraphicsItems          شامل ليستي از اشياي مشتق شده از كالس GraphicsItem   است كه 

 .شكل رسم شده در فرم را تشكيل مي دهند

� GraphicToolحاوي ابزاري است كه هم اكنون براي ترسيم در فرم مورد استفاده قرار گرفته است . 

� GraphicSize       حاوي اندازه ي ضخامت ابزاري است كه هم اكنون براي ترسيم در فرم مورد اسـتفاده 

 .قرار گرفته است

� GraphicColorحاوي رنگ ابزاري است كه براي ترسيم در فرم به كار مي رود . 

 
هنگامي كه كاربر روي ماوس كليك مي كنـد و          . ك شكل در فرم با استفاده از ماوس از دو مرحله تشكيل مي شود             رسم ي  )3

در اين حالت بايد هنگـامي كـه كـاربر    . سپس در حالي كه كليد ماوس را نگه داشته است، موقعيت ماوس را تغيير مي دهد       

 ايجـاد كـرده و بـه ليـست         GraphicsCircleماوس را حركت مي دهد، به صورت مـداوم اشـيايي را از نـوع                

GraphicsItems  با اين كار ليست  .  اضافه كنيدGraphicsItems      حـاوي اشـيايي خواهـد بـود كـه 

به ايـن ترتيـب هنگـامي كـه وينـدوز از شـما          . كاربر با پايين نگه داشتن كليد ماوس و حركت آن در فرم رسم كرده است              

 را در هر يك از آنهـا     Drawر بين اشياي موجود در فرم حركت كرده و متد           خواست تا كنترل را رسم كنيد، كافي است د        

 : اضافه كنيدPaintCanvasمتد زير را به كالس . فراخواني كرده تا در صفحه رسم شوند

  
private  void  DoMousePaint( MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Store the new item somewhere 
 GraphicsItem  objGraphicsItem = null ; 
 
 // What tool are you using? 
 switch (GraphicTool) 
 { 
  // CirclePen 
  case  GraphicTools .CirclePen: 
  { 
   // Create a new graphics circle 
   GraphicsCircle  objGraphicsCircle =  
       new  GraphicsCircle (); 
 
   // Set the point for drawing 
   objGraphicsCircle.SetPoint(e.X, e.Y,  
       ( int )GraphicSize,  
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       GraphicColor, true ); 
 
   // Store this for addition 
   objGraphicsItem = objGraphicsCircle; 
   break ; 
  } 
 } 
  
 // Were you given an item? 
 if ( objGraphicsItem != null ) 
 { 
  // Add it to the list 
  GraphicsItems.Add(objGraphicsItem); 
 
  // Invalidate the control 
  this .Invalidate(); 
 } 
}  

 
سـپس در  .  برويد و بر روي قسمتي از كنترل كليك كنيد تا انتخاب شود     PaintCanvasبه قسمت طراحي كنترل      )4

هاي ايـن كنتـرل را مـشاهده     كليك كنيد تا ليـستي از رويـداد      Events روي آيكون    Propertiesپنجره ي   

سـپس كـد زيـر را در متـد      .  را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيـد           MouseDownدر اين ليست رويداد     . كنيد

 :مربوط به اين رويداد وارد كنيد

  
private  void  PaintCanvas_MouseDown( object  sender,  
        MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Is the left mouse button down? 
 if ( e.Button == MouseButtons .Left) 
  DoMousePaint(e); 
}  

 
ــره ي        )5 ــدادها در پنج ــست روي ــشته و در اي ــرل برگ ــي كنت ــسمت طراح ــه ق ــدداً ب ــداد Propertiesمج  روي

MouseMove          سپس كد مشخص شده در زير را در متد مربوط به اين            .  را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيد

 : وارد كنيدرويداد

  
private  void  PaintCanvas_MouseMove( object  sender,  
        MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Is the left mouse button down? 
 if  (e.Button == MouseButtons .Left) 
  DoMousePaint(e); 
}  
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سپس كد زير را در ايـن متـد       .  ايجاد كنيد   را نيز  Paintدر آخر نيز همين مراحل را تكرار كرده تا متد مربوط به رويداد               )6

 :وارد كنيد

  
private  void  PaintCanvas_Paint( object  sender,  
       PaintEventArgs  e) 
{ 
 // Go through the list 
 foreach  ( GraphicsItem  objGraphicsItem in   
        GraphicsItems) 
 { 
  // Ask each item to draw itself 
  objGraphicsItem.Draw(e.Graphics); 
 } 
}  

 
 . برنامه را اجرا كنيد و با كليك كردن ماوس روي فرم و حركت دادن آن شكلي را در فرم رسم كنيد )7

  

البته مشاهده مي كنيد كه اگر خطهاي رسم شده در فرم زياد شوند، برنامه              .  ايجاد كرده ايد   Paintبه اين ترتيب برنامه اي مشابه       

در رابطه با اين مورد بعدها بيشتر صحبت خواهيم كرد، اما ابتدا بهتر است خود برنامه و نحـوه ي عملكـرد     . ند خواهد شد  بيش از حد ك   

  .آن را بررسي كنيم

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  آن    MouseMove حركـت مـي دهـد، رويـداد          PaintCanvasزماني كه كاربر مـاوس را روي يـك شـيئ از كنتـرل               

اگر اين كليد فشار .  متد مربوط به اين رويداد بررسي مي كنيم كه آيا كليد چپ ماوس فشار داده شده است يا نه           در. فراخواني مي شود  

 را به عنوان پارامتر به آن  مي         MouseEventArgs را فراخواني كرده و شيئ       DoMousePaintداده شده بود، متد     

  .فرستيم

  
private  void  PaintCanvas_MouseMove( object  sender,  
        MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Is the left mouse button down? 
 if  (e.Button == MouseButtons .Left) 
  DoMousePaint(e); 
}  

  

همانطور كه مشاهده كرديد اين متد زماني فراخـواني  .  انجام مي شود DoMousePaintپروسه ي اصلي ترسيم شكل در متد        

در اين حالت اطالعات مربوط به موقعيـت  . وس را فشار داده و سپس ماوس را روي كنترل حركت دهدمي شود كه كاربر كليد چپ ما     

 به اين متد ارسال مي شود، و بايد با استفاده از اين اطالعات و               MouseEventArgsماوس به وسيله ي شيئ اي از كالس         

  . رسيم كنيمشكل جديد را ت... اطالعاتي ديگر از قبيل نوع ابزار، ضخامت ابزار و 
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و يـا در    (همانطور كه مي دانيد براي رسم يك شكل با استفاده از ماوس، بايد هنگامي كه كاربر در نقطه اي از كنترل كليك مي كند                         

، بر اساس ابزاري كه انتخاب كرده است يا يك دايـره            )حالي كه كليد ماوس را نگه داشته است، ماوس را از روي نقطه اي مي گذراند               

اين دايره ها و يا مستطيل هاي كوچك در حقيقت مانند نقطه عمل             . يا يك مستطيل كوچك در آن نقطه رسم مي شود         ي كوچك و    

  . مي كنند كه اگر در كنار يكديگر قرار بگيرند، شكلي را تشكيل مي دهند

بـه عبـارت    . ن آرايه قرار دهـيم    پس در اين قسمت بايد آرايه اي ايجاد كنيم و نقطه هايي را كه شكل از آنها تشكيل مي شود را در آ                      

شكلي . ديگر در اين قسمت بايد آرايه اي ايجاد كنيم و اشيايي را كه از كالس دايره و يا مستطيل ايجاد مي شوند را در آن قرار دهيم                     

و ) نمونه سازي شده باشدGraphicsCircleاز كالس (كه در اين قسمت بايد به اين آرايه اضافه شود چه يك دايره باشد    

ــه     ــالس پاي ــستطيل، از ك ــك م ــه ي ــت GraphicsItemچ ــده اس ــشتق ش ــوع    .  م ــه اي از ن ــد در آراي ــي توان ــس م پ

GraphicsItem  بنابراين ابتدا يك شيئ از كالس       .  قرار بگيردGraphicsItem        ايجاد مي كنيم تا زماني كه نقطه 

  . كنيمرا ايجاد كرديم، بتوانيم آن را در اين شيئ قرار داده و سپس به آرايه اضافه 

  

 است و نمي تـوان  Abstract از نوع GraphicsItem ممكن است در اينجا اين سوال به وجود آيد كه كالس     :نكته

شيئ را از آن ايجاد كرد، پس چگونه در اين قسمت اين كار را انجام داده ايم؟ دقت كنيد تا زماني كه يك شيئ نمونـه سـازي نـشده                         

در . به عبارت ديگر يك شيئ زماني ايجاد مي شود كه نمونـه سـازي شـود         .  ايجاد نشده است   ، شيئ )newبا استفاده از دستور     (باشد  

يا يكي از كالسهاي مـشتق   و GraphicsItemاينجا نيز ما فقط متغيري را ايجاد كرده ايم كه بتوانيم شيئ اي از نوع             

 را نمونـه سـازي   GraphicsItemز كـالس  اما به علت اينكه نمي توانيم شيئ ا      .  در اين متغيير ذخيره كنيم     شده از آن را   

ماننـد   (GraphicsItemكنيم، پس در اين متغيير فقط مي توانيم اشيايي را نگهداري كنيم كه از كالس هاي مشتق شده از  

GraphicsCircle (نمونه سازي شده باشند .  

كـه از كالسـهاي مـشتق شـده از كـالس      در حقيقت هدف ما نيز در اينجا اين است كه متغيـري داشـته باشـيم كـه بتوانـد اشـيايي              

GraphicsItem  ــيم ــره كن ــوند را در آن ذخي ــي ش ــاد م ــي    .  ايج ــه يعن ــالس پاي ــوع ك ــد از ن ــر را باي ــابراين آن متغيي بن

GraphicsItemتعريف كنيم .  

  
private  void  DoMousePaint( MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Store the new item somewhere 
 GraphicsItem  objGraphicsItem = null ; 

 
حال بايد تشخيص دهيم كه كاربر مي خواهد براي رسم نقطه بر روي يك شكل، از يك دايره ي كوچك استفاده كنـد و يـا از يـك                              

اين ابزار مي تواند يكي از . ، اين مورد نيز بستگي به ابزاري دارد كه كاربر در برنامه براي رسم انتخاب مي كند       ...مستطيل كوچك و يا     

 CirclePen باشد، كه البته فعالً فقط شامل يك عـضو يعنـي   GraphicToolsاي ي موجود در شمارنده ي  ثابت ه 

  .  است

 باشند به اين معني است كه كاربر مي خواهد نقطه هاي ايجاد كننـده ي شـكل بـه                    CirclePenاگر ابزار انتخاب شده از نوع       

پس در ايـن    .  استفاده كنيم  GraphicsCircle بايد از كالس     بنابراين براي تشكيل اين نقطه ها     . صورت يك دايره باشند   

  .  ايجاد مي كنيمGraphicsCircleقسمت شيئ اي از نوع 

  
switch (GraphicTool) 
{ 
 // CirclePen 
 case  GraphicTools .CirclePen: 
 { 



 ٥٤٥

  // Create a new graphics circle 
  GraphicsCircle  objGraphicsCircle =    
      new  GraphicsCircle (); 

  

 در اين شيئ، اطالعات الزم در مورد محل قرار گيري اين نقطـه و نيـز انـدازه ي آن را    SetPointسپس بايد با استفاده از متد  

محل قرار گيري اين نقطه كه بايد در محل كنوني ماوس باشد، پس دو پارامتر اول را برابر با محل كنوني ماوس كـه                      . مشخص كنيم 

ضــخامت نقطــه نيــز بايــد بــا اســتفاده از يكــي از ثابــت هــاي موجــود در شــمارنده ي   . وجــود دارد قــرار مــي دهــيم eدر شــيئ 

GraphicSizes           تعيين شود اما نوع آن بايد عدد صحيح باشد، پس مقدار انتخابي از اين شمارنده را بـه يـك عـدد صـحيح 

پارامتر چهارم رنگ نقطه را مشخص مي كند، پـس مقـدار   .  مي فرستيمSetPointتبديل كرده و به عنوان پارامتر سوم به متد        

پارامتر آخر نيز مشخص مي كند كه آيا بايد شـكل  .  را به عنوان پارامتر چهارم به اين متد مي فرستيم        GraphicColorفيلد  

  .در اين جا تعيين مي كنيم كه شكل به صورت توپر رسم شود. به صورت توپر رسم شود يا نه

  
 // Set the point for drawing 
 objGraphicsCircle.SetPoint(e.X, e.Y,     
     ( int )GraphicSize,  
      GraphicColor, true ); 

  

 قرار مـي  GraphicsItemبعد از تنظيم قسمت هاي مختلف نقطه اي كه بايد در فرم قرار گيرد، نقطه را در شيئ اي از نوع             

  .  هاي تشكيل دهنده ي فرم اضافه كنيمهدهيم تا بعدا بتوانيم آن را به ليست نقط

  
 // Store this for addition 
 objGraphicsItem = objGraphicsCircle; 
 break ; 

  

 objGraphicsItemحال بررسي مي كنيم كه اگـر مقـداري در شـيئ    . به اين ترتيب نقطه ي مورد نظر ايجاد شده است        

  .  را به آرايه ي نقاط تشكيل دهنده ي فرم اضافه مي كنيم، آن) بودnullمقدار آن مخالف (قرار گرفته بود 

  
 // Were you given an item? 
 if ( objGraphicsItem != null ) 
 { 
  // Add it to the list 
  GraphicsItems.Add(objGraphicsItem); 

  

واني اين متد در حقيقت به برنامـه مـي          با فراخ . فراخواني مي كنيم  ) this( را در فرم برنامه      Invalidateدر انتها نيز متد     

هنگامي كه ويندوز يك فرم را در صـفحه  . گوييم كه قسمتي از ظاهر فرم برنامه تغيير كرده است و ويندوز بايد آن را مجدداً رسم كند         

شود توسط خود ويندوز اين كه چه هنگام بايد يك كنترل دوباره رسم . نمايش داد، تا زماني كه الزم نباشد آن را مجدداً رسم نمي كند     

 به ويندوز بگوييم كه فـرم       Invalidateبه صورت اتوماتيك مشخص مي شود، اما اگر الزم باشد مي توانيم با فراخواني متد                

به عبارت ديگر با استفاده از اين روش به ويندوز مي گوييم كه ظاهر يكي از كنترل هاي موجـود در فـرم برنامـه                        . را مجدداً رسم كند   

  .ده است و بايد فرم را مجدداً رسم كندتغيير كر

  
  // Invalidate the control 



 ٥٤٦

  this .Invalidate(); 
 } 

  

 را در آن    Invalidate اگر با استفاده از كد، فقط ظاهر يكي از كنترلهاي موجود در فرم را تغيير داديد، مي توانيد متـد                      :نكته

  .داً رسم كندكنترل فراخواني كنيد تا ويندوز فقط آن كنترل را مجد

  

خوب، تاكنون زمان حركت ماوس بر روي فرم را تشخيص داده ايم و در اين زمان بر اساس ابزاري كه كاربر انتخاب كرده بود، شـيئ                     

همچنين به ويندوز نيز اعالم كرديم كه طاهر        . مناسبي را ايجاد كرده و آن را به ليست نقطه هاي نمايش دهنده ي فرم اضافه كرديم                

خوب فكر مي كنيد كه چه كارهاي ديگري را بايد انجام .  بايد در صفحه رسم شود تا تغييرات ايجاد شده نمايش داده شوند         فرم مجدداً 

  دهيم تا برنامه كامل شود؟

هنگامي كه يك فرم و يا يك كنترل درون فرم به ترسيم مجدد نياز داشته باشد، بايد اجازه دهيم كه ويندوز خودش تصميم بگيرد كه                 

در سيستم عامل ويندوز براي افزايش سرعت و كارايي، رسم كنتـرل هـا در صـفحه از اهميـت كمـي      . ماني بايد فرم را رسم كندچه ز 

رسم يك كنترل و يـا يـك   . برخوردارند، بنابراين ويندوز زماني اين كارها را انجام مي دهد كه به اندازه ي كافي وقت آزاد داشته باشد                 

يندوز يك مورد حياتي و ضروري تلقي نمي شود، بنابراين نمي توانيد از سيـستم عامـل انتظـار داشـته                 فرم در صفحه نمايش از نظر و      

احتمـاالً  . باشيد هنگامي كه يك فرم را به صورت نا معتبر مشخص كرديد، ويندوز به سرعت آن را مجدداً در صفحه نمايش رسم كند                    

ده ايد كه اگر ويندوز در حال انجام فعاليت سنگيني در فرم باشد، پنجره ي فـرم  اين مورد را در هنگام كار با برنامه ها زياد مشاهده كر   

  . به صورت يخ زده شده و هيچ چيز نمايش داده نمي شوند

در اين سيـستم عامـل بـيش از چنـدين     . بنابراين نبايد هيچ موقع ويندوز را مجبور كنيد كه فرم شما را به سرعت در صفحه رسم كند            

بنـابراين فقـط كـافي      . ارند كه بهترين زمان براي رسم مجدد يك كنترل در صفحه نمايش را مشخص مي كنند               هزار خط كد وجود د    

 مشخص كنيد و سپس اجازه دهيد كه ويندوز در   Invalidateاست كنترلي كه نياز به ترسيم مجدد دارد را با استفاده از متد                

  . اولين فرصت ممكن آن را مجدداً رسم كند

 را در آن كنتـرل  Paintوز بخواهد يك فرم و يا يك كنتـرل را مجـدداً در صـفحه نمـايش رسـم كنـد، رويـداد         هنگامي كه ويند  

بنابراين بايد متدي را ايجاد كنيم تا هنگام رخ دادن اين رويداد اين متد اجرا شده و كنترل مورد نظر مـا را در فـرم                          . فراخواني مي كند  

 از تك تك نقطه هـاي موجـود در فـرم بخـواهيم كـه خـود را در          Drawاستفاده از متد    در اين متد نيز كافي است كه با         .  كند مرس

 Draw بين تمام نقطه هاي موجود در ليست حركت كرده و متـد            foreachپس با استفاده از يك حلقه ي        . صفحه رسم كنند  

  .را فراخواني مي كنيم

  
private  void  PaintCanvas_Paint( object  sender,  
       PaintEventArgs  e) 
{ 
 // Go through the list 
 foreach  ( GraphicsItem  objGraphicsItem in   
        GraphicsItems) 
 { 
  // Ask each item to draw itself 
  objGraphicsItem.Draw(e.Graphics); 
 } 
}  

  

رخ دادن ايـن رويـداد را بـا اسـتفاده از شـيئ اي از       را فراخواني كرد، اطالعات الزم در رابطه با     Paintهنگامي كه ويندوز رويداد     

 ها و متدهاي فراوانـي دارد و يكـي از آنهـا خاصـيت               تاين شيئ خاصي  .  به متد ها مي فرستد     PaintEventArgsكالس  



 ٥٤٧

Graphics      است كه شيئ اي را از نوع System.Drawing.Graphicsاين شيئ شـامل متـد   .  برمي گرداند

 مـي  Drawمي تواند براي ترسيم مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين اين شيئ را به عنوان پارامتر بـه متـد     ها و توابع زيادي است كه       

  . فرستيم تا در صورت نياز بتواند از آن استفاده كند

  

 رسـم  حال كه تقريباً با نحوه ي كاركرد اين قسمت از برنامه آشنا شديم، بهتر است علت كند شدن برنامه و چـشمك زدن آن هنگـام      

  . يك شكل در فرم را بررسي كرده و آن را رفع كنيم

  

  :نا معتبر سازي

  

كدي كه در قسمت قبل وارد كرديم كامالً درست كار مي كند، اما اگر مقداري شكل در صفحه رسم كنيم سرعت برنامه كاهش پيـدا                        

ن برنامه يكي از مهمترين نكات برنامه نويسي دليل آن نيز اين است كه هنگام نوشت. كرده و برنامه شروع به چشمك زدن خواهد كرد       

رسـم مجـدد يـك كنتـرل در صـفحه      . حجم كاري كه بايد توسط برنامه انجام شود را تا حد ممكن كاهش دهـيم     : را در نظر نگرفتيم   

ن هر چه محدوده اي كه مي خواهيم ترسيم كنيم كـوچكتر باشـد، سـرعت ترسـيم آ            . نمايش كاري است كه به كندي انجام مي شود        

  .ناحيه بيشتر خواهد بود و ظاهر برنامه سريعتر ترسيم مي شود

ابتدا وينـدوز تمـام محـدوده    . علت چشمك زدن فرم برنامه در اين است كه ترسيم كنترل توسط ويندوز طي دو مرحله انجام مي شود         

سپس به شما اجازه داده مـي شـود   . آمداي كه بايد دوباره رسم شوند را پاك مي كند، به اين ترتيب آن ناحيه به رنگ سفيد درخواهد                    

  . كه آن قسمت را مجدداً ترسيم كنيد

 در فرم، از ويندوز مي خواهيد كه تمام فرم را مجدداً رسم كند، اما الزم بـه ايـن   Invalidateدر اين قسمت با فراخواني متد       

ته است، از ويندوز بخواهيد كه فقـط آن محـدوده را   كار نيست و مي توانيد با فراخواني اين متد در قسمتي كه نقطه ي جديد قرار گرف           

. به اين ترتيب ناحيه ي كوچكتري نياز به ترسيم مجدد خواهد داشت و سرعت اجراي برنامه افزايش پيدا خواهد كرد                   . مجدداً رسم كند  

  .در بخش امتحان كنيد بعد نحوه ي انجام اين كار را با هم بررسي خواهيم كرد

  

  ر سازي يك محدوده ي مشخصنا معتب: امتحان كنيد

  

 را  Invalidate را پيدا كرده و فراخواني متـد         DoMousePaint متد   PaintCanvasدر كالس    )1

 objGraphicsItemبه صورت زير تغيير دهيد تا فقط ناحيه ي مشخص شده توسط مستطيل موجود در شيئ        

 :مجدد رسم شود

  
 // Invalidate the control 
 this .Invalidate(objGraphicsItem.rectangle);  

  

مشاهده خواهيد كرد كه هنگام رسم شكل، هر چه قدر هم كه شكل بزرگ شود فرم چـشمك نخواهـد   . برنامه را اجرا كنيد    )2

 .زد

  

  چگونه كار مي كند؟



 ٥٤٨

  

 را فراخواني مي كنيد، اين متد مقـدار  GraphicsCircle در شيئ ايجاد شده از كالس      SetPointهنگامي كه متد    

  . را به گونه اي تنظيم مي كند كه حاوي محدوده ي قرارگيري نقطه ي جديد ايجاد شده باشدrectangleفيلد 

 مستطيل موجود در اين فيلد را به اين متد مي فرستيد و به ايـن  this.Invalidateدر اين قسمت هنگام فراخواني متد   

بنابراين ويندوز هم فقط اين قسمت از فـرم را        . ترسيم شود ترتيب براي متد مشخص مي كنيد كه فقط اين قسمت از فرم مجدداً بايد               

  .پاك مي كند و به شما اجازه مي دهد تا آن را رسم كنيد

  

  :بهينه سازي كردن رسم

  

اگر هنگام كار با برنامه دقت كرده باشيد متوجه مي شويد كه بعد از اينكه مقداري از شكل را در فرم رسم كرديد، نقطه هـايي كـه در                     

براي علت اين مشكل بايد بگوييم هنگامي كه يك شكل بـزرگ مـي شـود، در               .  مي دهيد به صورت ناهموار رسم مي شوند        فرم قرار 

. حقيقت نقاطي كه آن را تشكيل مي دهند زيادتر مي شوند بنابراين رسم تمام اين نقاط در فرم مدت زمان بيشتري طـول مـي كـشد                     

 طـوالني تـر شـود، هنگـام حركـت مـاوس در صـفحه تعـدادي از رويـدادهاي                     هرچه قدر هم كه مدت زمان رسم اين نقاط در فـرم           

MouseMove  نمي توانند فراخواني شوند و بنابراين هنگام عبور ماوس از آن قسمت از فرم نقطه اي در صفحه رسم نمي شود و 

  . ده خواهيم كرددر بخش امتحان كنيد بعد نحوه ي حل اين مشكل را با هم مشاه. شكل به صورت ناهموار در مي آيد

  

  بهينه سازي رسم: امتحان كنيد

  

 را پيدا كرده و كد مشخص شـده در زيـر را             PaintCanvas در كالس    PaintCanvas_Paintمتد   )1

 :به آن اضافه كنيد

  
private  void  PaintCanvas_Paint( object  sender,  
       PaintEventArgs  e) 
{ 
 // Go through the list 
 foreach  ( GraphicsItem  objGraphicsItem  
     in  GraphicsItems) 
  if  (e.ClipRectangle.IntersectsWith( 
     objGraphicsItem.rectangle)  ) 
   // Ask each item to draw itself 
   objGraphicsItem.Draw(e.Graphics); 
}  

  

 . كرد كه شكل بسيار نرمتر رسم خواهد شدمشاهده خواهيد. برنامه را اجرا كرده و شكلي را در فرم رسم كنيد )2

  

  چگونه كار مي كند؟

  



 ٥٤٩

 است كـه اطالعـات يـك مـستطيل را در     ClipRectangle حاوي خاصيتي به نام   PaintEventArgsكالس  

اين مستطيل محدوده اي از فرم كه از نوع نا معتبر مشخص شده است را معين مي كند، كه اين محـدوده بـه           . خود نگهداري مي كند   

 IntersectsWith نيز داراي متـدي بـه نـام          Rectangleكالس  .  شناخته مي شود   1مستطيل چيده شده  ام  ن

رو هـم قـرار مـي      (است كه يك مقدار بولين را برمي گرداند و اين مقدار مشخص مي كند كه آيا دو مستطيل همپوشاني دارند يا نـه                        

  ؟)گيرند يا نه

ل مشخص كننده ي محدوده ي تـك تـك عناصـر موجـود در ليـست را بـا مـستطيل                   به اين ترتيب مي توانيم در اين حلقه، مستطي        

در صورتي كه اين دو . مشخص كننده ي محدوده ي عنصر كنوني كه بايد رسم شود، مقايسه كرده و ببينيم كه همپوشاني دارند يا نه                   

 مي تـوانيم نقطـه ي بعـدي در ليـست را     مستطيل همپوشاني داشته باشد الزم است كه آن را در فرم رسم كنيم و در غير اين صورت        

  .بررسي كنيم

رسم ناحيه اي كه الزم است ترسيم شود به جاي رسـم تمـام فـرم و    (دو تكنيكي كه براي بهبود برنامه در اين قسمت استفاده كرديم        

رنامـه ي گرافيكـي     دو نكته ي بـسيار مهـم در نوشـتن يـك ب            )  ايجاد شده است به جاي رسم تمام نقاط        نيز رسم نقطه اي كه جديداً     

  .محسوب مي شوند وبا حذف هر يك از آنها از برنامه، نمي توانيد به راحتي شكلي را در فرم برنامه ايجاد كنيد

  

  :انتخاب رنگ

  

حال كه يك برنامه ي ساده ي نقاشي ايجاد كرديم، بهتر است كنترلي بسازيم كه به وسيله ي آن بتوانيم رنـگ ابـزار مـورد اسـتفاده                       

مانند تمام برنامه هاي گرافيكي يك پالت رنگ ايجاد خواهيم كرد و به وسيله ي آن پالـت،              . م در فرم را نيز مشخص كنيم      براي ترسي 

يك رنگ براي كليك چپ ماوس و رنـگ ديگـر بـراي كليـك راسـت         : در هر لحظه به كاربر اجازه مي دهيم دو رنگ را انتخاب كند            

  .ماوس

جود دارند، اما منطقي ترين و ساده ترين روش اين است كه كنترلـي حـاوي چنـدين كنتـرل     براي ايجاد اين كنترل روشهاي زيادي و    

سپس رنگ پس زمينه ي هر يك از اين كنترل ها را برابر با يكي از رنگهاي مورد نظر در پالت رنگ                      .  ايجاد كنيم  Buttonشبيه  

نترل ها يك رنگ را انتخاب كرده و از آن براي رسـم شـكل   به اين ترتيب كاربر مي تواند با كليك روي هر كدام از اين ك         . قرار دهيم 

  .در قسمت بعد، نحوه ي ايجاد چنين كنترلي را از پايه بررسي خواهيم كرد. استفاده كند

  

  :ColorPaletteايجاد كنترل 

  

سـي اسـت بـه نـام        كـالس اول، كال   . براي اينكه بتوانيم يك كنترل براي پالت رنگ در برنامه بسازيم، بايد دو كـالس ايجـاد كنـيم                  

ColorPalette     كه از كالس UserControl اين كالس براي ترسيم رابط گرافيكي كنترل پالت .  مشتق مي شود

 اسـت كـه بـراي نمـايش         ColorPaletteButtonكالس دوم نيز كالسي بـه نـام         . رنگ مورد استفاده قرار مي گيرد     

  .رنگهاي موجود در پالت به كار مي رود

 ظاهر و مكان قرارگيري دكمه هايي كه براي انتخاب رنگ در صفحه به كار مي روند را بايد خودمـان مـشخص                       در ايجاد پالت رنگ،   

بنابراين متدي ايجاد مي كنيم تا هنگام رخ دادن رويداد . كنيم و همچنين بايد اين ظاهر را هنگام تغيير اندازه ي كنترل نيز حفظ كنيم       

Resizeگها در كنترل پالت رنگ را تنظيم كند فراخواني شود و مكان قرارگيري رن .  

                     
1 Clipping Rectangle 
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براي اين كـار از بـاال سـمت     .  فراخواني شد، بايد مكان قرارگيري هر رنگ را در پالت مشخص كنيد            Resizeهنگامي كه رويداد    

بعـد  سپس هنگامي كه به انتهاي يك سطر رسيديد، به سطر . چپ كنترل شروع مي كنيد و يكي يكي رنگها را در پالت قرار مي دهيد        

  .رفته و رنگها را در سطر جديد قرار مي دهيد

  

 ColorPaletteايجاد كنترل : امتحان كنيد

 
ــره ي    )1 ــتفاده از پنجــــ ــا اســــ ــام  SolutionExplorerبــــ ــه نــــ ــدي بــــ ــالس جديــــ  كــــ

ColorPaletteButton.cs  به برنامه اضافه كرده و سپس با اضافه كردن كد زير به اين كالس، فضاي 

 : برنامه اضافه كنيد را بهSystem.Drawingنام 

  
using  System.Drawing;  

 
 :سپس كد مشخص شده در زير را در اين كالس وارد كنيد )2

  
public class  ColorPaletteButton 
{ 
 // Publiuc members 
 public  Color  color = System.Drawing. Color .Black; 
 public  Rectangle  rectangle; 
 
 // Constructor 
 public  ColorPaletteButton( Color  objColor) 
 { 
  color = objColor; 
 } 
 
 // Move the button to the given position 
 public  void  SetPosition( int  x, int  y, int  buttonSize) 
 { 
  // Update the members 
  rectangle = new  
   Rectangle (x, y, buttonSize, buttonSize); 
 } 
 
 // Draw the button 
 public  void  Draw( Graphics  graphics) 
 { 
  // Draw the color block 
  SolidBrush  objSolidBrush = new SolidBrush (color); 
  graphics.FillRectangle(objSolidBrush, rectangle);  
 
  // Draw an edge around the control 
  Pen objPen = new Pen( Color .Black); 
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  graphics.DrawRectangle(objPen, rectangle); 
 } 
}  

  

در قـسمت طراحـي   .  اضافه كنيـد MyPaint به پروژه ي    ColorPaletteحال يك كنترل سفارشي به نام        )3

 را انتخاب كنيد تا كد مربـوط بـه ايـن كنتـرل     View Codeكنترل، روي اين كنترل كليك راست كرده و گزينه ي 

 :لد هاي زير را به كالس اين كنترل اضافه كنيدسپس في. نمايش داده شود

  
 // Public members 
 public  ArrayList  Buttons = new ArrayList (); 
 public  int  ButtonSize = 15; 
 public  int  ButtonSpacing = 5; 
 public  Color  LeftColor = Color .Black; 
 public  Color  RightColor = Color .White;  

  

  :د ها براي موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرنداين فيل

  

 . ليستي از دكمه هاي مربوط به رنگهاي درون پالت را نگهداري مي كندButtonsليست  �

� ButtonSizeاندازه ي هر دكمه را در پالت رنگ مشخص مي كند . 

� ButtonSpacingفضاي خالي بين هر يك از دكمه ها را در پالت رنگ تعيين مي كند . 

� LeftColorرنگي كه هم اكنون براي كليد چپ ماوس در نظر گرفته شده است را نگهداري مي كند . 

� RightColor          رنگي كه هم اكنون براي كليد راست ماوس در نظر گرفته شده اسـت را نگهـداري مـي 

  .كند
 

 :حال متد زير را نيز به كالس اضافه كنيد )4

  
Add a new color button to the control 
public  void  AddColor( Color  newColor) 
{ 
 // Create the button 
 ColorPaletteButton  objColorPaletteButton = new  
     ColorPaletteButton (newColor); 
 
 // Add it to the list 
 Buttons.Add(objColorPaletteButton); 
}  

 
رت پيش فرض در آن وجود داشته باشد، بنـابراين كـدي را   مي خواهيم هنگامي كه كنترل ايجاد مي شود چند رنگ به صو   )5

براي اين كار كد زيـر را  . درون متد سازنده ي آن قرار مي دهيم تا هنگام ايجاد كنترل ده رنگ ابتدايي را به آن اضافه كند          

 : اضافه كنيدColorPaletteبه متد سازنده ي كالس 

  
public  ColorPalette() 
{ 
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 InitializeComponent(); 
 
 // Add the colors 
 AddColor( Color .Black); 
 AddColor( Color .White); 
 AddColor( Color .Red); 
 AddColor( Color .Blue); 
 AddColor( Color .Green); 
 AddColor( Color .Gray); 
 AddColor( Color .DarkRed); 
 AddColor( Color .DarkBlue); 
 AddColor( Color .DarkGreen); 
 AddColor( Color .DarkGray); 
}  

 
سـپس بـا    .  برگشته و روي خود كنترل كليك كنيد تـا انتخـاب شـود             ColorPaletteبه قسمت طراحي كنترل      )6

از ايـن  . ، ليست رويدادهاي كنتـرل را نمـايش دهيـد      Properties در پنجره ي     Eventsكليك روي آيكون    

تد مربوط به اين رويداد ايجاد شود، سپس كـد   را انتخاب كرده و روي آن دوبار كليك كنيد تا م        Resizeليست رويداد   

 :زير را به اين متد اضافه كنيد

  
private  void  ColorPalette_Resize( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables to hold the position 
 int  intX = 0; 
 int  intY = 0; 
 
 // Go through the array and position the buttons 
 foreach  ( ColorPaletteButton  objColorPaletteButton  
         in  Buttons) 
 { 
  // Position the button 
  objColorPaletteButton.SetPosition(intX, intY,  
         ButtonSize); 
 
  // Move to the next one 
  intX += (ButtonSize + ButtonSpacing); 
 
  // Do we need to go down to the next row 
  if  (intX + ButtonSize > Width) 
  { 
   // Move y 
   intY += (ButtonSize + ButtonSpacing); 
 
   // Reset x 
   intX = 0; 
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  } 
 } 
 
 // Redraw 
 this .Invalidate(); 
}  

 
 را انتخاب كرده روي آن دو بار        Paintرويداد   برگرديد و    Propertiesمجدداً به ليست رويدادها در پنجره ي         )7

 :سپس كد زير را به اين متد اضافه كنيد. كليك كنيد تا متد مربوط به اين رويداد ايجاد شود

  
private  void  ColorPalette_Paint( object  sender,  
        PaintEventArgs  e) 
{ 
 // Loop through the buttons 
 foreach  ( ColorPaletteButton  objColorPaletteButton  
         in  Buttons) 
  // Do we need to draw? 
  if  (e.ClipRectangle.IntersectsWith( 
    objColorPaletteButton.rectangle)) 
   objColorPaletteButton.Draw(e.Graphics); 
}  

 
با اسـتفاده از  . استفاده كنيد بايد يك بار پروژه را كامپايل كنيدقبل از اينكه بتوانيد از كنترل ايجاد شده در فرم اصلي برنامه    )8

 . را انتخاب كنيد تا برنامه كامپايل شودBuild � Buildنوار منوي ويژوال استوديو گزينه ي 

ــه     )9 ــوط ب ــرم مرب ــسمت طراحــي ف ــه ق ــل شــد، ب ــه كامپاي ــد از اينكــه برنام ــدForm1بع ــرل .  بروي ــرم كنت ــن ف در اي

PaintCanvas  ب كرده و با استفاده از پنجره ي    را انتخاProperties مقدار خاصيت Dock  آن را بـه 

Noneحال پنجره ي فرم را مقداري بزرگتر كنيد تا فضاي كمي در پايين آن ايجاد شود.  تغيير دهيد. 

 را در ColorPalette در جعبه ابـزار يـك كنتـرل    MyPaint Componentsبا استفاده از قسمت  )10

 Dockهمچنـين خاصـيت   .  قرار دهيـد paletteColor آن را برابر با Nameه و خاصيت    پايين فرم قرار داد   

 . تنظيم كنيدBottomاين كنترل را نيز با مقدار 

 را انتخاب كرده، اگر الزم است اندازه ي آن را در فرم تنظيم كنيد و سـپس خاصـيت                    PaintCanvasحال كنترل    )11

Anchor آن را برابر با مقدار Top, Right, Left, Bottomبه اين ترتيب فرم شـما  .  قرار دهيد

 .  شده باشد3-14بايد مشابه شكل 

مشاهده خواهيد كرد كه رنگهاي موجود در پالت رنگ به صورت مناسب در مكان خود   . اندازه ي فرم را مقداري تغيير دهيد       )12

 .قرار خواهند گرفت

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 پيچيده اي ندارد كه درك آن مشكل باشد و يـا نيـاز بـه توضـيح             قسمت ColorPaletteButtonخوشبختانه كالس   

اين كالس از دو فيلد براي نگهداري رنگ دكمه و نيز مستطيلي كه براي آن دكمه كشيده مي شود تشكيل شـده                      . زيادي داشته باشد  
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ت اتوماتيـك بـر اسـاس ورودي    همچنين در اين كالس يك متد سازنده وجود دارد كه مقدار فيلد نگهدارنده ي رنگ را به صور . است

  . متد تنظيم مي كند

  
public class  ColorPaletteButton 
{ 
 // Publiuc members 
 public  Color  color = System.Drawing. Color .Black; 
 public  Rectangle  rectangle; 
 
 // Constructor 
 public  ColorPaletteButton( Color  objColor) 
 { 
  color = objColor; 
 } 

  

  
  3-14شكل 

  

براي اين .  است و زماني فراخواني مي شود كه بخواهيم اين دكمه را در پالت رنگ قرار دهيمDrawاين كالس داراي متدي به نام 

سپس يك مربع توخالي به رنگ سياه در اطراف . كار يك مربع توپر با استفاده از رنگي كه اين دكمه معرف آن است رسم مي شود

  .  رسم مي شود كه همانند يك حاشيه براي آن محسوب مي شودمربع اول

  
 // Draw the button 
 public  void  Draw( Graphics  graphics) 
 { 
  // Draw the color block 
  SolidBrush  objSolidBrush = new  
      SolidBrush (color); 
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  graphics.FillRectangle(objSolidBrush,  
       rectangle); 
 
  // Draw an edge around the control 
  Pen objPen = new Pen( Color .Black); 
  graphics.DrawRectangle(objPen, rectangle); 
 } 

  

 است كه به وسيله ي پارامترهايي كه دريافت مي كند، مكان رسم SetPositionهمچنين اين كالس داراي متدي به نام 

يعني (به اين ترتيب هنگامي كه اندازه ي فرم تغيير كرد مي توانيم موقعيت جديد دكمه را .  مي كنددكمه را در پالت رنگ تعيين

 دكمه را در اين Draw اندازه ي دكمه به اين متد فرستاده و سپس با فراخواني متد هبه همرا) مكان گوشه ي باال سمت چپ آن را

  . مكان جديد رسم كنيم

  
 // Move the button to the given position 
 public  void  SetPosition( int  x, int  y,  
      int  buttonSize) 
 { 
  // Update the members 
  rectangle = new  
   Rectangle (x, y, buttonSize, buttonSize); 
 } 

  

مت براي تعيين الگوريتمي كه در اين قس.  استColorPalette_Resizeاحتماالً جالب ترين قسمت اين برنامه متد 

موقعيت دكمه ها استفاده مي كنيد، الگوريتمي است كه معموالً براي تعيين مكان كنترل ها و يا شيئ هاي گرافيكي ديگر به كار مي 

و ) كه در اين قسمت شامل اندازه ي خود دكمه و اندازه ي فضاي بين دكمه ها است(براي رسم كنترل اندازه ي هر كدام از آنها . رود

تنها كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه از گوشه ي باال سمت چپ شروع كنيم و يكي . حدوده ي هر يك را نيز مي دانيمنيز م

براي شروع ابتدا بايد . يكي دكمه ها را در صفحه رسم كنيم تا ديگر فضايي در آن خط باقي نمانده باشد، سپس به خط بعدي برويم

  .دكمه هاي موجود حركت كندحلقه اي ايجاد كنيم تا بين تمام 

  
private  void  ColorPalette_Resize( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare variables to hold the position 
 int  intX = 0; 
 int  intY = 0; 
 
 // Go through the array and position the buttons 
 foreach  ( ColorPaletteButton  objColorPaletteButton  
         in  Buttons) 
 { 

  

به اين .  است(0,0) مكان عمودي را نگهداري مي كند و مقدار اوليه ي آنها نيز intY مكان افقي و متغيير intXمتغيير 

  .  در كنترل قرار خواهد گرفت(0,0)معني كه اولين دكمه در موقعيت 
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// Position the button 
objColorPaletteButton.SetPosition(intX, intY, Butto nSize); 

  

بعد از قرار دادن اين دكمه، موقعيت افقي را به اندازه ي طول يك دكمه و نيز فاصله ي بين دو دكمه به سمت راست منتقل مي 

يشتر خواهد سپس بررسي مي كنيم كه آيا اگر دكمه ي ديگري را در اين خط قرار دهيم، طول آن از طول كنترل پالت رنگ ب. كنيم

به اندازه ي طول يك دكمه و نيز فاصله ي ) intY(شد يا نه؟ در صورتي كه فضايي در آن قسمت وجود نداشت، مقدار عمودي را 

بين دو دكمه به پايين منتقل كرده و مقدار افقي را برابر با صفر قرار مي دهيم تا مجدداً از ابتداي خط براي رسم دكمه ها استفاده 

  .كند

  
  // Move to the next one 
  intX += (ButtonSize + ButtonSpacing); 
 
  // Do we need to go down to the next row 
  if  (intX + ButtonSize > Width) 
  { 
   // Move y 
   intY += (ButtonSize + ButtonSpacing); 
 
   // Reset x 
   intX = 0; 
  } 
 } 

  

 است و بايد ر در كنترل را فراخواني مي كنيم تا مشخص كنيم كه ظاهر اين كنترل نا معتبInvalidateدر آخر نيز متد 

  . توسط ويندوز مجدداً رسم شود

  
 // Redraw 
 this .Invalidate(); 
}  

  

  :پاسخ دادن به كليك ها

  

كه كاربر روي يكي از رنگها كليك كنترلي كه در قسمت قبل براي استفاده به عنوان يك پالت رنگ ايجاد كرديم، بايد بتواند هنگامي     

بـه  . به همين منظور در بخش امتحان كنيد بعد چند رويداد را به اين كالس اضافه خواهيم كـرد         . كرد، رويداد مناسبي را فراخواني كند     

خ دادن هـر يـك از   اين ترتيب برنامه اي كه از اين كنترل استفاده مي كند مي تواند متد هايي را ايجاد كرده و تعيين كند كه هنگام ر    

  .اين رويدادها اين متد ها فراخواني شوند

  

  پاسخ دادن به كليك ها: امتحان كنيد
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 برويد و با اضافه كردن كد زير به اين كالس دو متد مورد ColorPaletteبه قسمت ويرايشگر كد براي كالس      )1

 :نظر را ايجاد كنيد

  
 // Public Delegates 
 public  delegate  void  _leftClick ( Object  sender,  
        EventArgs  e); 
 public  delegate  void  _rightClick ( Object  sender,  
        EventArgs  e); 
 
 // Public Events 
 public  event  _leftClick  LeftClick; 
 public  event  _rightClick  RightClick;  

  

عيت ماوس را دريافت كرده و اعـالم كنـد كـه اشـاره گـر مـاوس روي       در اين قسمت از برنامه به متدي نياز داريم كه موق   )2

 :براي اين كار متد زير را به كالس اضافه كنيد. كداميك از كليد هاي موجود در پالت رنگ قرار دارد

  
public  ColorPaletteButton  GetButtonAt( int  X, int  Y) 
{ 
 // Go through each button in the collection 
 foreach  ( ColorPaletteButton  objColorPaletteButton  
         in  Buttons) 
  // Is this button in the rectangle? 
  if  (objColorPaletteButton.rectangle.Contains( 
          X, Y)) 
   return  objColorPaletteButton; 
 
 // If no button found, return null value 
 return  null ; 
}  

 
 رفته، از اين ليست رويداد      ColorPalette به ليست رويدادهاي كنترل      Propertiesحال در پنجره ي      )3

MouseUp                 سپس كد زيـر را بـه   .  را انتخاب كرده و روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به اين رويداد ايجاد شود

 :اين متد اضافه كنيد

  
private  void  ColorPalette_MouseUp( object  sender,  
       MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Find the button that we clicked 
 ColorPaletteButton  objColorPaletteButton =    
      GetButtonAt(e.X, e.Y); 
 
 if  (objColorPaletteButton != null ) 
 { 
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  // Was the left button was clicked? 
  if  (e.Button == MouseButtons .Left) 
  { 
   // Set the color 
   LeftColor = objColorPaletteButton.color; 
 
   // Raise the event 
   LeftClick( this , new EventArgs ()); 
  } 
  else  if  (e.Button == MouseButtons .Right) 
  { 
   // Set the color 
   RightColor = objColorPaletteButton.color; 
 
   // Raise the event 
   RightClick( this , new EventArgs ()); 
  } 
 } 
}  

 
 را انتخـاب    PaintCanvas رفتـه و كنتـرل       Form1براي تست كنترل جديد به قسمت طراحي فرم مربوط به            )4

 . تغيير دهيدCanvas اين كنترل را به Nameسپس خاصيت . كنيد

 . ايجاد كرده ايم اعمال شوندColorPaletteكه در كنترل برنامه را يك بار كامپايل كنيد تا تغييراتي  )5

 انتخاب كرده و با استفاده از ليست رويدادهاي اين كنترل در      Form1 را از فرم     paletteColorسپس كنترل    )6

به ايـن ترتيـب   .  را انتخاب كرده و روي آن دوبار كليك كنيد      LeftClick، رويداد   Propertiesپنجره ي   

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. ويداد ايجاد خواهد شدمتد مربوط به اين ر

  
private  void  paletteControl_LeftClick( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 Canvas.GraphicColor = paletteControl.LeftColor; 
}  

 
هايي كه در پايين فرم نمايش داده مي شوند، رنگ اين مرتبه مي توانيد با كليك روي هر كدام از رنگ . برنامه را اجرا كنيد )7

 .مورد استفاده براي ترسيم در فرم را تغيير دهيد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 كـه در قـسمتهاي   Button دكمه در پالت رنگ استفاده كرده ايم مقداري با كنترلهـاي      نكنترل هايي كه در اين قسمت به عنوا       

 كه در قسمت قبل از آنها استفاده مي كرديم بـه انـدازه ي كـافي    Buttonكنترلهاي . ارندقبل از آنها استفاده مي كرديم تفاوت د       

امـا  . هوشمند بودند تا زماني كه روي آنها كليك شود را تشخيص داده و با فراخواني رويدادي در آن زمان كار خاصي را انجـام دهنـد                        
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بنـابراين زمـان   . فقط قسمتي از محدوده ي پالت رنـگ هـستند  دكمه هايي كه در اين قسمت در پالت رنگ ايجاد كرديم، در حقيقت           

  .كليك شدن روي آنها را بايد خودمان تشخيص دهيم

اين متد موقعيت كنوني اشاره گر ماوس را مي گيرد و سپس بررسـي  .  استفاده مي كنيم GetButtonAtبراي اين كار از متد        

به عبارت ديگر مشخص مي كند كه اشاره گـر     .  اين موقعيت مي شوند    مي كند كه كداميك از دكمه هاي موجود در پالت رنگ شامل           

  . ماوس روي كداميك از دكمه هاي موجود در پالت رنگ قرار دارد

در اينجا براي تشخيص اينكه اشـاره گـر مـاوس در محـدوده ي مربـع شـكل كـداميك از دكمـه هـا قـرار دارد مـي تـوانيم از متـد                  

Contains در كالس Rectangleه كنيم استفاد.  

  
public  ColorPaletteButton  GetButtonAt( int  X, int  Y) 
{ 
 // Go through each button in the collection 
 foreach  ( ColorPaletteButton  objColorPaletteButton  
         in  Buttons) 
  // Is this button in the rectangle? 
  if  (objColorPaletteButton.rectangle.Contains( 
          X, Y)) 
   return  objColorPaletteButton; 
 
 // If no button found, return null value 
 return  null ; 
}  

  

. البته مشخص است كه كاربر مي تواند در ناحيه اي از اين كنترل كليك كند كه هيچ دكمـه اي در آن قـسمت وجـود نداشـته باشـد                             

 را برمي گردانيم تا مشخص شود كـه در ناحيـه اي       nullلقه هيچ مقداري از تابع برگشت داده نشد، مقدار          بنابراين اگر تا انتهاي ح    

  .كه كليك شده دكمه اي وجود نداشته است

در اين .  اين كنترل رخ داد، اين متد فراخواني شودMouseUpبعد از اتمام اين تابع، متدي را ايجاد مي كنيم تا هنگامي كه رويداد         

 مشخص مي كنيم كه كاربر روي كداميك از دكمه هـاي موجـود در پالـت رنـگ                   GetButtonAtتدا با استفاده از متد      متد اب 

، بر حسب اينكه كـاربر  ) بودnullمقدار برگشتي از تابع مخالف (سپس اگر كاربر روي دكمه اي كليك كرده بود . كليك كرده است 

 را برابر بـا     RightColor و يا    LeftColorده كرده است مقدار     براي كليك كردن از كليد چپ و يا راست ماوس استفا          

  .رنگ انتخابي قرار داده و رويداد متناظر آن را نيز فراخواني مي كنيم

  
private  void  ColorPalette_MouseUp( object  sender,  
       MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Find the button that we clicked 
 ColorPaletteButton  objColorPaletteButton =    
      GetButtonAt(e.X, e.Y); 
 
 if  (objColorPaletteButton != null ) 
 { 
  // Was the left button was clicked? 
  if  (e.Button == MouseButtons .Left) 
  { 
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   // Set the color 
   LeftColor = objColorPaletteButton.color; 
 
   // Raise the event 
   LeftClick( this , new EventArgs ()); 
  } 
  else  if  (e.Button == MouseButtons .Right) 
  { 
   // Set the color 
   RightColor = objColorPaletteButton.color; 
 
   // Raise the event 
   RightClick( this , new EventArgs ()); 
  } 
 } 
}  

  

بنـابراين متـدي را بـراي رويـداد         .  در فرم اصلي برنامه فقط مي تواند با يك رنگ كـار كنـد              PaintCanvasاما هنوز كنترل    

LeftClick   كنترل paletteColor                  در نظر مي گيريم تا بـا فراخـواني ايـن متـد رنـگ مـورد اسـتفاده در كنتـرل 

PaintCanvas ــا ــر اس ــد  س ب ــر كن ــرم تغيي ــابي در ف ــگ انتخ ــد ا   .  رن ــز باي ــرل ني ــگ كنت ــيم رن ــراي تنظ ــيت ب ز خاص

GraphicColorاستفاده كنيم .  

  
private  void  paletteControl_LeftClick( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 Canvas.GraphicColor = paletteControl.LeftColor; 
}  

  

  :استفاده از دو رنگ در برنامه

  

بـراي ايـن كـار بايـد دو فيلـد      . نيم با دو رنگ نيز در آن كار كنـيم در اين قسمت مي خواهيم برنامه را به گونه اي تغيير دهيم كه بتوا    

public    به كالس PaintCanvas                اضافه كنيم تا رنگهاي مربوط به كليد چپ و راست ماوس در آنها نگهداري شـوند  .

است و يا كليد راست همچنين بايد كد هاي ديگر را نيز به گونه اي تغيير دهيم تا تشخيص دهند كه كليد چپ ماوس فشار داده شده                     

  ماوس؟

  

  استفاده از دو رنگ در برنامه: امتحان كنيد

  

 دو متغيير ايجاد كنيم تا بتوانيم رنگهاي مربوط به كليد چپ و راست ماوس را          PaintCanvasابتدا بايد در كالس      )1

 زير را در كـد آن   باز كرده و تغييراتPaintCanvasبنابراين ويرايشگر كد را براي كالس    . در آنها نگهداري كنيم   

 :كالس وارد كنيد
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// Public members 
public  ArrayList  GraphicsItems = new ArrayList (); 
public  GraphicTools  GraphicTool = GraphicTools .CirclePen; 
public  GraphicSizes  GraphicSize = GraphicSizes .Medium; 
 
public  Color  GraphicLeftColor = Color .Black; 
public  Color  GraphicRightColor = Color .White;  

  

 استفاده كنيم تا MouseEventArgs در كالس   Button بايد از خاصيت     DoMousePaintدر متد    )2

كد نوشته شده در اين متد را به صورت زيـر تغييـر   . تشخيص دهيم كه كدام رنگ بايد براي ايجاد شكل به كار گرفته شود      

 :دهيد

  
private  void  DoMousePaint( MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Store the new item somewhere 
 GraphicsItem  objGraphicsItem = null ; 
 
 // What color do we want to use? 
 Color  objColor = GraphicLeftColor; 
 
 if  (e.Button == MouseButtons .Right) 
  objColor = GraphicRightColor; 
 
 // What tool are you using? 
 switch (GraphicTool) 
 { 
  // CirclePen 
  case  GraphicTools .CirclePen: 
  { 
   // Create a new graphics circle 
   GraphicsCircle  objGraphicsCircle = new  
     GraphicsCircle (); 
 
   // Set the point for drawing 
   objGraphicsCircle.SetPoint(e.X, e.Y,   
     ( int )GraphicSize, objColor,   
    true ); 
 
   // Store this for addition 
   objGraphicsItem = objGraphicsCircle; 
   break ; 
  } 
 } 
  
 // Were you given an item? 



 ٥٦٢

 if ( objGraphicsItem != null ) 
 { 
  // Add it to the list 
  GraphicsItems.Add(objGraphicsItem); 
 
  // Invalidate the control 
  this .Invalidate(objGraphicsItem.rectangle) ; 
 } 
}  

 
 را DoMousePaint فقــط زمــاني متــد MouseMove و MouseDownدر ايــن كــالس رويــدادهاي  )3

 متد ها را نيز به گونه اي تغيير         بنابراين بايد كد موجود در اين     . فراخواني مي كنند كه كليد چپ ماوس فشار داده شده باشد          

پس تغييرات زيـر را در ايـن دو متـد    . دهيم كه در صورت فشار داده شدن كليد راست ماوس نيز، اين متد را فراخواني كنند     

 :وارد كنيد

  
private  void  PaintCanvas_MouseDown( object  sender,  
       MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Is the left mouse button down? 
 if ( e.Button == MouseButtons .Left ||  
  e.Button == MouseButtons .Right) 
  DoMousePaint(e); 
} 
 
private  void  PaintCanvas_MouseMove( object  sender,  
       MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Is the left mouse button down? 
 if  (e.Button == MouseButtons .Left ||  
  e.Button == MouseButtons .Right) 
  DoMousePaint(e); 
}  

 
 را نيز به گونه اي تغيير دهيم تا به          Form1 در كالس    paletteColor_LeftClickسپس بايد متد     )4

بنـابراين بـه   .  را تنظيم كنـد    GraphicLeftColor، خاصيت   GraphicColorجاي تنظيم خاصيت    

 : برويد و تغييرات زير را در اين متد ايجاد كنيدForm1قسمت ويرايشگر كد مربوط به كالس 

  
private  void  paletteControl_LeftClick( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 Canvas.GraphicLeftColor = paletteControl.LeftColor ; 
}  
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ــداد      )5 ــه روي ــوط ب ــد مرب ــد مت ــز باي ــر ني ــيم RightClickدر آخ ــاد كن ــار  .  را ايج ــن ك ــراي اي ــداد ب روي روي

RightClick    در قسمت Events پنجره ي Properties دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به كنترل 

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. اين رويداد ايجاد شود

  
private  void  paletteControl_RightClick( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 Canvas.GraphicRightColor =  
     paletteControl.RightColor; 
}  

  

حال اگر برنامه را اجرا كنيد مشاهده خواهيد كرد كه مي توانيد با استفاده از كليد راست و چپ ماوس دو رنگ را انتخاب كـرده و             

  . از آنها براي ترسيم فرم استفاده كنيد

  

  :مشخص كردن رنگهاي مورد استفاده

  

 مقداري گيج كننده است، زيرا با انتخـاب يـك رنـگ از پالـت           MyPaint كه استفاده از برنامه ي       مطمئناً تاكنون متوجه شده ايد    

. رنگ هيچ روشي براي فهميدن اين كه چه رنگي براي كليد راست و چه رنگي براي كليد چپ در نظر گرفته شده است وجـود نـدارد                           

 تغيير مي دهيم تا بر روي دكمـه اي كـه رنـگ آن بـراي كليـد      براي رفع اين مشكل در بخش امتحان كنيد بعد برنامه را به گونه اي  

 L و بر روي دكمه اي كه رنگ آن براي كليد چپ مورد استفاده قرار گرفته است، حرف          Rراست مورد استفاده قرار گرفته است حرف        

  . نمايش داده شود

  

  مشخص كردن رنگهاي مورد استفاده: امتحان كنيد

  

 بدانند به ColorPaletteButtonه اي تغيير دهيم كه اشياي ايجاد شده از كالس ابتدا بايد برنامه را به گون     )1

 را بـاز  ColorPaletteButtonبراي اين كار قسمت ويرايـشگر كـد بـراي كـالس      . چه كليدي تعلق دارند   

 :كرده و كد زير را به ابتداي كالس اضافه كنيد تا بتوانيم از اين شمارنده در كالس استفاده كنيم

  
 public  class  ColorPaletteButton 
 { 
  // Public enumerations 
  public  enum ButtonAssignments 
  { 
   None = 0, 
   LeftButton = 1, 
   RightButton = 2 
  }  
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سپس فيلد زير را نيز به اين كالس اضافه كنيد تا بتوانيم توسط آن مشخص كنيم كه رنگ هر دكمـه بـه چـه كليـدي از                             )2

 .سبت داده شده استماوس ن

  
// Publiuc members 
public  Color  color = System.Drawing. Color .Black; 
public  Rectangle  rectangle; 
 
public  ButtonAssignments  ButtonAssignment =  
     ButtonAssignments .None;  

 
 روي دكمه هاي مربوط به آنها در پالت رنگ  راR و يا حرف L را به گونه اي تغيير دهيم كه حرف Drawحال بايد متد  )3

 : اضافه كنيدDrawبراي اين كار كد زير را به متد . نمايش دهد

  
// Draw the button 
public  void  Draw( Graphics  graphics) 
{ 
 // Draw the color block 
 SolidBrush  objSolidBrush = new SolidBrush (color); 
 graphics.FillRectangle(objSolidBrush, rectangle); 
 
 // Draw an edge around the control 
 Pen objPen = new Pen( Color .Black); 
 graphics.DrawRectangle(objPen, rectangle); 
 
 // Are you selected?  
 if  (ButtonAssignment != ButtonAssignments .None) 
 { 
  // Create a Font 
  Font  objFont = new Font ( "verdana" , 80,  
       FontStyle .Bold); 
 
  // Set the default button assignment 
  String  strButtonText = "L" ; 
 
  // Update the button assignment if necessary 
  if  (ButtonAssignment ==  
     ButtonAssignments .RightButton) 
  { 
   strButtonText = "R" ; 
  } 
 
  // What brush do you want? 
  if  (color.R < 100 || color.B < 100 ||  
       color.G < 100) 
  { 
   objSolidBrush = new  
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     SolidBrush ( Color .White); 
  } 
  else 
  { 
   objSolidBrush = new  
     SolidBrush ( Color .Black); 
  } 
 
  // Draw the text "L" or "R" 
  graphics.DrawString(strButtonText, objFont,  
     objSolidBrush, rectangle.Left,  
     rectangle.Right); 
 } 
}  

 
 برويد و كد زير را به اين كالس اضافه كنيد به وسيله PaletteColorبه قسمت ويرايشگر كد مربوط به كالس    )4

نيم كه رنگ چه دكمه اي از پالت رنگ بايد به عنوان رنـگ كليـد چـپ    ي اين دو فيلد مي توانيم در هر لحظه مشخص ك    

 .ماوس و رنگ چه دكمه اي بايد به عنوان رنگ كليد راست ماوس مورد استفاده قرار گيرد

  
 // Private members 
 private  ColorPaletteButton  LeftButton; 
 private  ColorPaletteButton  RightButton;  

 
در ايـن   . قسمت وارد مي كنيم ممكن است مقداري طوالني باشد، اما كـار سـاده اي را انجـام مـي دهـد                     كدي كه در اين      )5

همچنين بايد . قسمت بايد تغييراتي ايجاد كنيم تا مطمئن شويم يك رنگ نمي تواند به هر دو كليد ماوس نسبت داده شود                

بنابراين . و آن را روي دكمه ي جديد قرار دهيم        را از روي دكمه ي قبلي در پالت رنگ پاك كنيم            ) Rو يا حرف     (Lحرف  

تغييـرات زيـر را در   . اين دو دكمه در پالت رنگ را نيز بايد از نوع نا معتبر مشخص كنيم تا مجدداً توسط ويندوز رسم شوند              

 : ايجاد كنيدColorPalette_MouseUpمتد 

  
private  void  ColorPalette_MouseUp( object  sender,  
       MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Find the button that we clicked 
 ColorPaletteButton  objColorPaletteButton =  
       GetButtonAt(e.X, e.Y); 
 
 if  (objColorPaletteButton != null ) 
 { 
  // Was the left button was clicked? 
  if  (e.Button == MouseButtons .Left) 
  { 
   // Make sure that this button is not  
   // the current right button 
   if  (objColorPaletteButton != RightButton) 
   { 
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    // Set the color 
    LeftColor =  
     objColorPaletteButton.color; 
 
    // Clear the existing selection 
    if  (LeftButton != null ) 
    { 
     LeftButton.ButtonAssignment =  
   ColorPaletteButton . ButtonAssignments .None; 
        
     this .Invalidate( 
      LeftButton.rectangle); 
    } 
 
    // Mark the button 
            
  objColorPaletteButton.ButtonAssignment  = 
 ColorPaletteButton . ButtonAssignments .LeftButton; 
     
    this .Invalidate(     
   objColorPaletteButton.rectangle); 
 
    LeftButton = objColorPaletteButton; 
 
    // Raise the event 
    LeftClick( this , new EventArgs ()); 
   } 
  } 
  else  if  (e.Button == MouseButtons .Right) 
  { 
   // Make sure that this button is not  
   // the current left button 
   if  (objColorPaletteButton != LeftButton) 
   { 
    // Set the color 
    RightColor =  
     objColorPaletteButton.color; 
 
    // Clear the existing selection 
    if  (RightButton != null ) 
    { 
     RightButton.ButtonAssignment =  
   ColorPaletteButton . ButtonAssignments .None; 
     
     this .Invalidate( 
      RightButton.rectangle); 
    } 
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    // Mark the button 
    objColorPaletteButton.ButtonAssignment  
 = ColorPaletteButton . ButtonAssignments .RightButton; 
 
    this .Invalidate( 
     objColorPaletteButton.rectangle); 
 
    RightButton = objColorPaletteButton; 
 
    // Raise the event 
    RightClick( this , new EventArgs ()); 
   } 
  } 
 } 
}  

 
ي كند، يكي از دكمه هاي موجود در پالت رنگ بـه            در آخر نيز بايد كدي را وارد كنيم تا هنگامي كه برنامه شروع به كار م                )6

 را بـه نحـوي   AddColorبراي ايـن كـار متـد    . كليد چپ ماوس و رنگ ديگر به كليد راست ماوس نسبت داده شود  

تغيير مي دهيم تا اگر هيچ رنگي به دو كليد ماوس نسبت داده نشده بود، رنگ اول را براي كليد چپ و رنـگ دوم را بـراي    

 :بنابراين تغييرات زير را در اين متد ايجاد كنيد. در نظر بگيردكليد راست 

  
// Add a new color button to the control 
public  void  AddColor( Color  newColor) 
{ 
 // Create the button 
 ColorPaletteButton  objColorPaletteButton = new  
      ColorPaletteButton (newColor); 
 
 // Add it to the list 
 Buttons.Add(objColorPaletteButton); 
 
 // do we have a button assigned  
 // to the left button yet? 
 if  (LeftButton != null ) 
 { 
  objColorPaletteButton.ButtonAssignment =  
  ColorPaletteButton . ButtonAssignments .LeftButton; 
  LeftButton = objColorPaletteButton; 
 } 
 else  if (RightButton != null )  
 // How about the right button 
 { 
  objColorPaletteButton.ButtonAssignment =  
  ColorPaletteButton . ButtonAssignments .RightButton; 
  RightButton = objColorPaletteButton; 
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 } 
}  

 
ده خواهيد كرد كه رنگ انتخاب شده براي كليدهاي چپ و راست ماوس در اين قسمت به وسيله              مشاه. برنامه را اجرا كنيد    )7

 نمايش داده مي شوند و با تغيير رنگ انتخابي در پالت رنگ مكان ايـن حـروف نيـز تغييـر مـي كنـد             R و يا    Lي حروف   

 ).4-14شكل (

  

  
 4-14شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 ColorPaletteButtonرنامه انجام مي دهيم اين است كه يك شمارنده در كالس اولين كاري كه در اين قسمت از ب   

  :ايجاد مي كنيم تا به وسيله ي آن بتوانيم وضعيت هر دكمه را تعيين كنيم

  
  // Public enumerations 
  public  enum ButtonAssignments 
  { 
   None = 0, 
   LeftButton = 1, 
   RightButton = 2 
  }  

  

يـا بـه هـيچ    : مانطور كه در اعضاي اين شمارنده نيز مشخص مي كنيد، رنگ هر دكمه از پالت رنگ مي تواند سه حالت داشته باشد          ه

يك از كليدهاي ماوس نسبت داده نشده باشد، يا براي كليد چپ ماوس در نظر گرفته شده باشد و يا براي كليد راست ماوس در نظـر              
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 اضافه كنيم تا بتوانيم به وسيله ي آنها       ColorPaletteالزم است كه دو فيلد نيز به كالس         عالوه بر اين    . گرفته شده باشد  

وظيفه . در اين كالس تشخيص دهيم كه كداميك از دكمه هاي موجود در پالت رنگ به كليد چپ و راست ماوس نسبت داده شده اند  

اي كليد چپ ماوس و چه دكمـه اي بـراي كليـد راسـت          ي اين دو فيلد اين است كه در هر لحظه مشخص كنند كه چه دكمه اي بر                

  . ماوس در نظر گرفته شده است

  
 // Private members 
 private  ColorPaletteButton  LeftButton; 
 private  ColorPaletteButton  RightButton;  

  

به اين ترتيب ديگر الزم    . نگ را تغيير دهيم   استفاده از اين دو فيلد باعث مي شود كه راحت تر بتوانيم دكمه ي انتخاب شده در پالت ر                  

نيست هنگامي كه كاربر رنگ مورد نظر خود را تغيير داد در بين تمام دكمه هاي موجود در پالت رنگ حركت كرده و بررسي كنيم كه                

ـ  .  از روي كداميك از اين دكمه ها بايد حذف شود   R و يا    Lحرف   د چـپ مـاوس روي   براي مثال هنگامي كه كاربر با اسـتفاده از كلي

 دكمـه اي كـه   ButtonAssignmentيكي از دكمه هاي موجود در پالت كليـك مـي كنـد، كـافي اسـت كـه خاصـيت             

LeftButton       به آن اشاره مي كند را برابر با ButtonAssignment.None   قرار داده و رنگ انتخـابي كـاربر 

 انتخـاب شـده    در دكمه اي كه جديداButtonAssignmentًسپس خاصيت .  قرار دهيم  LeftButtonرا در فيلد    

  . قرار دهيمButtonAssignment.LeftButtonاست را نيز برابر با 

.  اسـت  ColorPalette_MouseUpتنها متدي كه در اين قسمت ممكن است مقداري گيج كننده به نظر برسد، متـد                 

ر بگيريم، بايد بررسي كنيم كه آن دكمـه بـراي كليـد             در اين متد قبل از اينكه دكمه اي از پالت رنگ را براي كليد چپ ماوس در نظ                 

  .راست مشخص نشده باشد

  
private  void  ColorPalette_MouseUp( object  sender,  
       MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Find the button that we clicked 
 ColorPaletteButton  objColorPaletteButton =  
       GetButtonAt(e.X, e.Y); 
 
 if  (objColorPaletteButton != null ) 
 { 
  // Was the left button was clicked? 
  if  (e.Button == MouseButtons .Left) 
  { 
   // Make sure that this button is not  
   // the current right button 
   if  (objColorPaletteButton != RightButton) 
   { 

  

  : را برابر با رنگ دكمه اي كه توسط كاربر انتخاب شده است قرار دهيمLeftColorي توانيم خاصيت در اين صورت م

  
 // Set the color 
 LeftColor = objColorPaletteButton.color; 
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ايد خاصيت سپس بايد بررسي كنيم كه آيا قبل از اين نيز رنگي براي دكمه ي چپ ماوس در نظر گرفته شده بود، كه در اين صورت ب      

ButtonAssignment     آن را به None     برگردانيم و متد Invalidate          را براي آن فراخواني كنيم تا حـرف L 

  :از روي اين دكمه از پالت رنگ حذف شود

  
 // Clear the existing selection 
 if  (RightButton != null ) 
 { 
  RightButton.ButtonAssignment =  
  ColorPaletteButton . ButtonAssignments .None; 
     
  this .Invalidate(RightButton.rectangle); 
 } 

  

ــد خاصــيت   ــن باي ــر اي ــا   ButtonAssignmentعــالوه ب ــر ب ــز براب ــداً انتخــاب شــده اســت را ني  دكمــه اي كــه جدي

LeftButton      قرار دهيم و متد Invalidate   جـدد فـرم،   به اين ترتيب هنگـام ترسـيم م  .  را براي آن فراخواني كنيم

 را نيز برابر بـا دكمـه اي   LeftButtonهمچنين بايد خاصيت .  بر روي اين دكمه از پالت رنگ نمايش داده مي شود           Lحرف  

  :قرار دهيد كه انتخاب شده است تا در مواقع نياز بتوانيم از آن استفاده كنيم

  
 // Mark the button       
 objColorPaletteButton.ButtonAssignment  = 
 ColorPaletteButton . ButtonAssignments .LeftButton;  
     
 this .Invalidate(objColorPaletteButton.rectangle); 
 
 LeftButton = objColorPaletteButton; 

  

  : را فراخواني مي كنيمLeftClickدر آخر نيز همانند قسمتهاي قبل رويداد 

  
 // Raise the event 
 LeftClick( this , new EventArgs ()); 
 

 نيز همانند اين قسمت است، با اين تفاوت كـه دسـتورهاي آن بـراي كليـد                  ColorPalette_MouseUpبقيه ي متد    

به اين ترتيب كه ابتدا بررسي مي كنيم دكمه اي كه براي كليد راست ماوس انتخاب شده است، به كليـد               . رايت ماوس انجام مي شود    

  .… نسبت مي دهيم و RightColorت رنگ اين دكمه را به خاصيت چپ تعلق نداشته باشد، در اين صور

در اين متد بعد از رسم يك دكمه        .  مي رويم  ColorPaletteButton در كالس    Drawبعد از اتمام اين متد، به متد        

اسـب بـا كليـد    در پالت رنگ، بررسي مي كنيم كه آيا اين دكمه به كليدي از ماوس نسبت داده شده است و در اين صورت حرفي متن                    

در مورد ترسيم متن در اين قسمت به اختصار توضيح داده شده است، امـا در قـسمتهاي بعـدي      (ماوس را روي اين دكمه مي نويسيم        

ــرد   ــشتر صــحبت خــواهيم ك ــورد بي ــن م ــصل در اي ــن ف ــا ايجــاد شــيئ اي از كــالس    ). اي ــد ب ــدا باي ــتن ابت ــك م ــراي رســم ي ب

System.Drawing.Font      در اينجـا فـونتي از نـوع         . كنـيم  فونت متن را مشخصverdana       و  8 بـا انـدازه ي 

Boldايجاد مي كنيم :  

  
// Draw the button 
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public  void  Draw( Graphics  graphics) 
{ 
 // Draw the color block 
 SolidBrush  objSolidBrush = new SolidBrush (color); 
 graphics.FillRectangle(objSolidBrush, rectangle); 
 
 // Draw an edge around the control 
 Pen objPen = new Pen( Color .Black); 
 graphics.DrawRectangle(objPen, rectangle); 
 
 // Are you selected?  
 if  (ButtonAssignment != ButtonAssignments .None) 
 { 
  // Create a Font 
  Font  objFont = new Font ( "verdana" , 80,  
       FontStyle .Bold); 

  

  :سپس مشخص مي كنيم كه چه حرفي بايد روي اين دكمه از پالت رنگ نمايش داده شود

  
 // Set the default button assignment 
 String  strButtonText = "L" ; 
 
 // Update the button assignment if necessary 
 if  (ButtonAssignment ==  
    ButtonAssignments .RightButton) 
 { 
  strButtonText = "R" ; 
 } 

  

در اين قسمت نمي توانيم از يك رنگ ثابت براي نوشـتن مـتن   . حاال بايد مشخص كنيم كه مي خواهيم متن با چه رنگي نوشته شود       

ي روشن به درستي ديده نمـي  زيرا براي مثال اگر همواره متن را با استفاده از رنگ سفيد بنويسيم، اين متن روي رنگها                . استفاده كنيم 

اگـر رنـگ دكمـه اي كـه مـي خـواهيم روي آن               . بنابراين بايد دقت كنيم كه مي خواهيم متن را روي چه رنگي نمايش دهـيم              . شود

  :بنويسيم روشن بود بايد از رنگ سياه استفاده كنيم، در غير اين صورت بهتر است رنگ سفيد را به كار ببريم

  
 // What brush do you want? 
 if  (color.R < 100 || color.B < 100 ||  color.G < 100) 
 { 
  objSolidBrush = new SolidBrush ( Color .White); 
 } 
 else 
 { 
  objSolidBrush = new SolidBrush ( Color .Black); 
 } 

  

  :در آخر نيز متن را با استفاده از تنظيمات مشخص شده در صفحه رسم مي كنيم
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  // Draw the text "L" or "R" 
  graphics.DrawString(strButtonText, objFont,  
     objSolidBrush, rectangle.Left,  
     rectangle.Right); 
 } 
}  

  

  :استفاده از رنگهاي بيشتر در برنامه

  

ريـف شـده بودنـد بـراي مثـال       تعNET.تاكنون تمام رنگهايي كه در اين برنامه استفاده كرده ايم، رنگهايي بودند كه در چـارچوب           

Color.Black    و يا Color.Blue .     البته تعداد رنگهايي كه به اين صورت در.NET وجود دارند بسيار زياد است و 

شايد در ابتدا كافي به نظر برسد، اما در شرايطي ممكن است بخواهيم كه رنگي را خودمان به برنامه اضافه كنـيم كـه در ايـن ليـست          

  . وجود ندارد

  

 مربوط ”All Members“ تعريف شده است مي توانيد از قسمت NET. براي مشاهده ليست تمام رنگهايي كه در :كتهن

همچنين هنگـامي كـه در حـال كـد نويـسي در      .  مراجعه كنيدMSDN در سيستم راهنماي ”Color Structure“به 

 سيستم هوشمند ويژوال استوديو ليست رنگهاي موجود       Colorويرايشگر كد ويژوال استوديو هستيد، با وارد كردن نام شمارنده ي            

  .در اين شمارنده را نمايش مي دهد

  

 بايـت مـي شـود و هـر          3اين عدد همانطور كه مي دانيد شامل        .  بيتي استفاده مي كند    24ويندوز براي نمايش يك رنگ از يك عدد         

 ايـن روش معمـوالً بـه نـام     – مورد نظر به كار مـي رود       در رنگ )قرمز، سبز،آبي (بايت آن براي نمايش مقدار يكي از سه رنگ اصلي           

به اين ترتيب مي توانيد با مشخص كردن سه عدد در بازه ي صفر تـا           .  شناخته شده است   "RGB1مشخص كردن رنگ به صورت      "

ن رنگـي كـه مـي        ميليو 16,7 مقدار هر يك از سه رنگ اصلي را در رنگ نهايي تعيين كنيد و با تركيب اين مقدار ها به يكي از                        255

 و Green بـراي  0 و Red بـراي  255براي مثال با قـرار دادن عـدد   . توان با استفاده از اين روش نمايش داد دسترسي پيدا كنيد        

Blue       رنـگ سـفيد را      255قرار دادن هر سه مقدار با عدد صفر رنگ سياه و تنظيم آنها با عدد                .  مي توانيد رنگ قرمز را ايجاد كنيد 

  .نتيجه مي دهد

براي درك بهتر اين موضوع در قسمت بعد مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توانيم رنگ دلخواه خود را بـه صـورت دسـتي ايجـاد                           

  .كرده و آن را در پالت رنگ قرار دهيم

  

  اضافه كردن رنگهاي دلخواه: امتحان كنيد

  

 از ايـن كنتـرل، خاصـيت     برويد و بعد از كليك كردن در قسمت خاليColorPaletteبه قسمت طراحي كنترل   )1

BackColor را در پنجره ي Propertiesانتخاب كنيد .  

                     
1 Red-Green-Blue 
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 مربع سفيد موجود در پايين اين قـسمت  16 برويد و روي يكي از  Customدر ليست مربوط به اين خاصيت به قسمت          )2

 . كليد راست ماوس را فشار دهيد

 استفاده از ماوس رنـگ مـورد نظـر خـود را انتخـاب      در اين كادر با.  نمايش داده خواهد شد    Colorبه اين ترتيب كادر      )3

 Blue و   Red  ،Greenدر قسمت سمت راست پايين اين فرم سه كادر متنـي وجـود دارنـد كـه بـا عبـارات                      . كنيد

 .اعدادي كه در اين سه كادر نمايش داده مي شوند را ياداشت كنيد.  مشخص شده اند5-14همانند شكل 

 . را ببنديدDefine Colorكادر  )4

در متد  .  به قسمت متد سازنده ي اين كالس برويد        ColorPaletteا استفاده از ويرايشگر كد مربوط به كالس         ب )5

 دكمه ي ديگري را همانند كدي كه در قسمت زير مشخص شده است به پالت                AddColorسازنده با استفاده از متد      

 را با سه عدد مربوط به رنگ انتخابي خـود تغييـر          البته سه عددي كه من در اين قسمت استفاده كرده ام          . رنگ اضافه كنيد  

عدد اول مربوط به رنگ قرمز است، عدد دوم مربوط به رنگ سبز و عـدد  : دقت كنيد كه اعداد را به ترتيب وارد كنيد      (دهيد  

 ).سوم نيز مربوط به رنگ آبي است

  
public  ColorPalette() 
{ 
 InitializeComponent(); 
 
 // Add the colors 
 AddColor( Color .Black); 
 AddColor( Color .White); 
 AddColor( Color .Red); 
 AddColor( Color .Blue); 
 AddColor( Color .Green); 
 AddColor( Color .Gray); 
 AddColor( Color .DarkRed); 
 AddColor( Color .DarkBlue); 
 AddColor( Color .DarkGreen); 
 AddColor( Color .DarkGray); 
 
 AddColor( Color .FromArgb(208, 112, 222)); 
}  
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  5-14شكل 

 
 .مشاهده خواهيد كرد كه رنگ انتخابي شما نيز به پالت رنگ اضافه شده است. حال برنامه را اجرا كنيد )6

  

 است كه مي توانيد از آن براي تعريـف رنگهـاي مـورد          Color يكي از متدهاي استاتيك موجود در كالس         FromArgbمتد  

  .ده كنيدنظر خود استفا

  

  :Colorاستفاده از كادر 

  

هر مقدار كه رنگهاي بيشتري را در ابتداي برنامه به صورت اتوماتيك با پالت رنگ اضافه كنيد، باز هم ممكن است كـاربر بخواهـد از                

مايـل دارد اسـتفاده   بهترين روش براي اينكه به كاربر اجازه دهيم از هر رنگي كـه ت    . رنگي استفاده كند كه در پالت وجود نداشته باشد        

  .را به كار ببريم) كه در فصل هفتم با آن آشنا شديم (Colorكند، اين است كه در برنامه كادر 

در بخش امتحان كنيد بعد، برنامه را به گونه اي تغيير خواهيم داد كه كاربر بتواند رنگ مورد نظر خود را به وسيله ي كادر محاوره اي                           

Colorانتخاب كند  .  

  

   در برنامهColorاستفاده از كادر : كنيدانتخاب 
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 برويـد و بـا اسـتفاده از جعبـه ابـزار، يـك كنتـرل                 ColorPaletteبه قسمت طراحي فـرم مربـوط بـه كنتـرل             )1

ColorDialog      سپس خاصيت   .  را به اين كنترل اضافه كنيدName        كنترل را برابـر بـا dlgColor   قـرار 

  .دهيد

 ColorPalette_MouseUp برويد و متد       ColorPaletteحال به قسمت ويرايشگر كد كالس        )2

مي خواهيم اين متد را به گونه اي تغيير دهيم كه اگر كاربر در ناحيه اي از اين كنتـرل كليـك            . در اين قسمت را پيدا كنيد     

، كـادر  )به عبـارت ديگـر روي هـيچ دكمـه اي از پالـت كليـك نكـرده بـود                   (كرد كه هيچ دكمه اي از پالت وجود نداشت          

Color        به قسمت انتهـاي  .  را نمايش دهيم تا بتواند رنگ دلخواه خود را به وسيله ي اين كادر به پالت رنگ اضافه كند

 : به همراه كدي كه در زير مشخص شده است را به متد اضافه كنيدelseاين متد برويد و يك عبارت 

  
private  void  ColorPalette_MouseUp( object  sender,  
        MouseEventArgs  e) 
{ 
 // Find the button that we clicked 
 ColorPaletteButton  objColorPaletteButton =  
       GetButtonAt(e.X, e.Y); 
 
 if  (objColorPaletteButton != null ) 
 { 
    … 
 
    // Raise the event 
    RightClick( this , new EventArgs ()); 
   } 
  } 
 } 
 else 
 { 
  // Display the Color dialog 
  if  (dlgColor.ShowDialog() == DialogResult .OK) 
  { 
   // Add the new color 
   AddColor(dlgColor.Color); 
 
   // Resize the palette to show the color  
   OnResize( new EventArgs ()); 
  } 
 } 
}  

 
 كـادر  6-14مـشاهده مـي كنيـد كـه هماننـد شـكل       . ز پالت رنگ كليـك كنيـد  برنامه را اجرا كرده و روي قسمتي خالي ا  )3

Colorنمايش داده مي شود و مي توانيد رنگ مورد نظر خود را به پالت اضافه كنيد . 
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  6-14شكل 

  

  :استفاده از رنگهاي سيستمي

  

 را در برنامـه مـشاهده   نرد نظـر خودتـا   و همچنين استفاده از رنگهاي موNET.تاكنون نحوه ي استفاده از رنگهاي تعريف شده در      

  .مورد آخري كه بايد در مورد رنگها بدانيد، استفاده از رنگهاي سيستمي در برنامه است. كرديد

در سيستم عامل ويندوز اين امكان براي كاربر وجود دارد كه رنگ هر قسمتي كه مشاهده مي كند را به گونه اي دلخواه تغييـر دهـد،                       

بنابراين هنگام نوشتن يك برنامه اگـر  .  را به رنگ دلخواه خود در آورد… ها، رنگ منو ها، رنگ نوار عنوان و يا براي مثال رنگ دكمه   

مي خواهيد يك رابط گرافيكي براي كنترل خود طراحي كنيد، بهتر است اين نكته را در نظـر داشـته باشـيد كـه از يـك سيـستم بـه                         

براي مثال ممكن است كاربري ويندوز را به گونه اي تنظيم كند تـا رنـگ             (غيير كند   سيستم ديگر ممكن است رنگ كنترل ها كامالً ت        

، بنابراين بايد ظاهر كنترل خود را به گونه اي طراحي كنيد كه بر اساس ظاهر سيـستمي كـه   )دكمه ها به رنگ آبي نمايش داده شوند       

  . در آن مورد استفاده قرار مي گيرد تغيير كند

براي دسترسي به رنگهاي سيـستمي بايـد        .  تعريف شده اند استفاده كنيد     NET.د از رنگهاي سيستمي كه در       براي اين كار مي تواني    

براي مشاهده ي ليستي از تمام رنگهاي سيستمي .  را به كار ببريد  System.Drawing.SystemColorsكالس  

همچنـين بـا اسـتفاده از    .  استفاده كنيـد MSDNموجود در اين كالس مي توانيد از قسمت مربوط به اين كالس در سيستم راهنماي             

 و يا ويژگي هوشمندي ويژوال استوديو هنگام كد نويسي نيز مي توانيد ليست رنگهاي موجـود در  Object Browserابزار 

  .اين قسمت را مشاهده كنيد

  .باشددر بخش امتحان كنيد بعد، رنگي را به پالت رنگ اضافه مي كنيم كه هم رنگ نوار منوي كامپيوتر 

  

  استفاده از رنگهاي سيستمي: امتحان كنيد
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سـپس كـد    .  را باز كرده و به متد سازنده ي اين كـالس برويـد             ColorPaletteويرايشگر كد مربوط به كالس       )1

 :مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد

  
public  ColorPalette() 
{ 
 InitializeComponent(); 
 
 // Add the colors 
 AddColor( Color .Black); 
 AddColor( Color .White); 
 AddColor( Color .Red); 
 AddColor( Color .Blue); 
 AddColor( Color .Green); 
 AddColor( Color .Gray); 
 AddColor( Color .DarkRed); 
 AddColor( Color .DarkBlue); 
 AddColor( Color .DarkGreen); 
 AddColor( Color .DarkGray); 
 AddColor( Color .FromArgb(208, 112, 222)); 
 
 AddColor( SystemColors .MenuBar); 
}  

  

 .با اجراي برنامه مشاهده خواهيد كرد كه رنگ جديدي، همرنگ با نوار منوي ويندوز به پالت رنگ اضافه شده است )2

  

  :استفاده از ابزارهاي متفاوت

  

ه همراه تمام امكانات الزم به برنامه اضافه كنيم، بهتر است توجه خود را   حاال كه توانستيم با موفقيت استفاده از ابزار دايره ي توپر را ب            

در بخش امتحان كنيد بعد نوار منويي به برنامه اضافه خواهيم كرد كه به وسيله   . روي اضافه كردن ابزارهاي ديگر به برنامه قرار دهيم        

  . كنيدبي آن مي توانيد ابزار مورد استفاده در برنامه را انتخا

  

اگـر احـساس مـي كنيـد در اسـتفاده از            .  براي تكميل اين بخش از برنامه الزم است كه يك نوار منو به برنامـه اضـافه كنـيم                   :هنكت

  .كنترلهاي مربوط به نوار منو مشكلي داريد، به فصل هشتم مراجعه كنيد

  

  اضافه كردن منو به برنامه: امتحان كنيد

  

 را بـه  PaintCanvas كنتـرل  Anchorخاصـيت   برويـد و     Form1به قـسمت طراحـي فـرم مربـوط بـه             )1

Left, Right, Bottomتغيير دهيد .  
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حال بر روي نوار عنوان فرم كليك كرده تا فرم انتخاب شود، سپس اندازه ي آن را به گونه اي تغيير دهيد كه بتوانيد يـك                       )2

 . را در باالي آن قرار دهيدMenuStripكنترل 

 دو بـار  MenuStrip برويـد و روي كنتـرل   Menus & Toolbarsبا استفاده از جعبه ابزار بـه قـسمت    )3

 در پايين قسمت طراحي فرم قرار خواهـد         MenuStrip1به اين ترتيب يك نمونه از اين كنترل به نام           . كليك كنيد 

 Insert Standardروي اين كنترل كليك راست كرده و در منويي كـه بـاز مـي شـود گزينـه ي      . گرفت

Itemsرا انتخاب كنيد  . 

.  دقيقاً پايين نوار منو قرار بگيـرد       PaintCanvasدر صورت لزوم اندازه ي فرم را به گونه اي تغيير دهيد تا كنترل                )4

 ,Top, Left آن را مجـدداً بـه   Anchor را انتخاب كرده و خاصيت PaintCanvasسپس كنترل 

Bottom, Rightبرگردانيد . 

در اين منـو، در كـادر سـفيد پـايين منـو كـه عبـارت                  برويد و    MenuStrip1 در كنترل    Toolsحال به منوي     )5

Type Here در آن نوشته شده است كليك كرده و عبارت &Circle  را در اين قسمت وارد كنيد تا گزينـه ي 

 آن  Checked خاصيت   Propertiesسپس با استفاده از پنجره ي       .  اضافه شود  Toolsجديدي به منوي    

 .  تغيير دهيدTrueنيز به  را CheckOnClick و خاصيت Trueرا به 

 Hollow Circle& كليك كرده و عبـارت  Circle بعدي در پايين گزينه ي Type Hereدر كادر  )6

 ايـن گزينـه را   CheckOnClick خاصيت Propertiesسپس با استفاده از پنجره ي . را در آن وارد كنيد  

 . شده باشد7-14ل به اين ترتيب فرم برنامه بايد مشابه شك.  قرار دهيدTrueبرابر با 

  

  
  7-14شكل 

  

  :استفاده از دايره هاي توخالي
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در بخش امتحان كنيد بعد برنامـه را بـه گونـه اي             . در قسمتهاي قبلي براي ترسيم فقط مي توانستيم از دايره هاي توپر استفاده كنيم             

براي مثال از قلمي به شـكل دايـره هـاي تـوپر            . متغيير خواهيم داد كه بتوانيم ابزار مورد استفاده براي ترسيم يك شكل را تعيين كني              

  .استفاده كنيم و يا قلمي به شكل دايره هاي توخالي را به كار ببريم

  

  استفاده از دايره هاي توخالي: امتحان كنيد

  

 كـه در كـالس   GraphicToolsاولين كاري كه در اين قسمت بايد انجـام دهـيم ايـن اسـت كـه شـمارنده ي                )1

PaintCanvas  ده است را به گونه اي تغيير دهيم كه شامل ابزاري براي دايـره ي توخـالي نيـز بـشود                   تعريف ش .

 برويـد و تغييـر زيـر را در شـمارنده ي             PaintCanvasبنابراين بـه قـسمت ويرايـشگر كـد مربـوط بـه كـالس                

PaintCanvasايجاد كنيد : 

  
public  partial  class  PaintCanvas  : UserControl 
{ 
 public  enum GraphicTools 
 { 
  CirclePen = 0, 
  HollowCirclePen = 1 
 }  

  

ــه     )2 ــوط بـ ــرم مربـ ــي فـ ــسمت طراحـ ــه قـ ــرل    Form1بـ ــرم، روي كنتـ ــاالي فـ ــوي بـ ــوار منـ ــد و در نـ  برويـ

circleToolStripMenuItem دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد Click اين كنترل ايجاد 

 :تد اضافه كنيدسپس كد مشخص شده در زير را به اين م. شود

  
private  void  circleToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
 // Set the tool 
 Canvas.GraphicTool =        
   PaintCanvas . GraphicTools .CirclePen; 
 
 // Uncheck the Hollow Circle menu item 
 hollowCircleToolStripMenuItem.Checked = false ; 
}  

 
 برگـــــشته و روي كنتـــــرل Form1حـــــال مجـــــدداً بـــــه قـــــسمت طراحـــــي فـــــرم مربـــــوط بـــــه  )3

hollowCircleToolStripMenuItem    در منوي Tools            در نوار منـوي بـاالي فـرم دو بـار 

رد سپس كد مشخص شده در زير را در ايـن متـد وا     .  اين كنترل ايجاد شود    Clickكليك كنيد تا متد مربوط به رويداد        

 :كنيد

  
private  void  hollowCircleToolStripMenuItem_Click( 
      object  sender, EventArgs  e) 
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{ 
 // Set the tool 
 Canvas.GraphicTool =  
   PaintCanvas . GraphicTools .HollowCirclePen; 
 
 // Uncheck the Circle menu item 
 circleToolStripMenuItem.Checked = false ; 
}  

 
 در منـوي  Exitنيازي نيست كه گزينه هاي ديگر نوار منو را نيز تكميل كنيم، اما بهتر است كه كد مربوط به گزينه ي   )4

File             پس در قسمت طراحي فرم روي اين گزينـه دو بـار            .  را نيز وارد كنيم تا در برنامه بتوانيم از اين منو استفاده كنيم

 :سپس كد مشخص شده در زير را به اين منو اضافه كنيد.  آن ايجاد شودClickكليك كرده تا متد مربوط به رويداد 

  
private  void  exitToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
 // Close the application 
 this .Close(); 
}  

 
در بــــالك   را مجــــدداً بــــاز كــــرده و دســــتورات موجــــود PaintCanvasويرايــــشگر كــــد كــــالس  )5

switch(GraphicTool) در متد DoMousePaintا به صورت مشخص شده در زير تغيير دهيد . 

  
// What tool are you using? 
switch (GraphicTool) 
{ 
 // CirclePen 
 case  GraphicTools .CirclePen: 
 } 
  // Create a new graphics circle 
  GraphicsCircle  objGraphicsCircle = new  
        GraphicsCircle (); 
 
  // Set the point for drawing 
  objGraphicsCircle.SetPoint(e.X, e.Y,   
     ( int )GraphicSize, objColor,  
         true ); 
 
  // Store this for addition 
  objGraphicsItem = objGraphicsCircle; 
  break ; 
 } 
 // HollowCirclePen 
 case  GraphicTools .HollowCirclePen: 
 { 
  // Create a new graphics circle 
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  GraphicsCircle  objGraphicsCircle = new  
        GraphicsCircle (); 
   
  // Set the point for drawing 
  objGraphicsCircle.SetPoint(e.X, e.Y,  
     ( int )GraphicSize, objColor,  
         false ); 
   
  // Store this for addition 
  objGraphicsItem = objGraphicsCircle; 
  break ; 
 } 
}  

 
 را به گونه اي تغيير دهيم كه تـشخيص دهـد چـه         GraphicsCircle در كالس    Drawبعد از اين بايد متد       )6

بنـابراين ويرايـشگر كـد كـالس     . مواقعي بايد دايره ي توخالي رسم كنـد و چـه مـواقعي بايـد دايـره ي تـوپر رسـم كنـد              

GraphicsCircle را باز كرده و تغييرات زير را در متد Drawايجاد كنيد : 

  
public  override  void  Draw( Graphics  graphics) 
{ 
 if  (IsFilled) 
 { 
  // Create a new pen 
  SolidBrush  objSolidBrush = new  
      SolidBrush ( this .color); 
 
  // Draw the circle 
  graphics.FillEllipse(objSolidBrush,  
       this .rectangle); 
 } 
 else 
 {  
  // Create a pen 
  Pen pen = new Pen( this .color); 
   
  // Use DrawEllipse instead 
  Rectangle  objRectangle = this .rectangle; 
  objRectangle.Inflate(-1, -1); 
  graphics.DrawEllipse(pen, objRectangle); 
 } 
}  

 
 ابـزار گرافيكـي كـه مـي خواهيـد از آن      Toolsبه اين ترتيب مي توانيد با اسـتفاده از منـوي           . حاال برنامه را اجرا كنيد     )7

 ).8-14شكل (استفاده كنيد را انتخاب كرده و رسم شكل را با آن ابزار انجام دهيد 
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  چگونه كار مي كند؟

  

.  آن ابزار فراخـواني مـي شـود        Click كليك مي كند، رويداد      Toolsربر روي كي از ابزارهاي موجود در منوي         هنگامي كه كا  

 را برابر با ابزار انتخاب شده       PaintCanvas در كنترل    GraphicToolهنگام فراخواني اين رويداد ابتدا بايد خاصيت        

هنگامي كه يك گزينه انتخاب شود، عالمت تيك       . منو را تصحيح كنيم   قرار دهيم، سپس بايد عالمت تيك كنار اين گزينه ها در نوار             

بنـابراين  . به صورت اتوماتيك در كنار آن قرار مي گيرد اما عالمت تيك كه در كنار گزينه ي قبلي قرار داشته است برداشته نمي شود           

  :ر گزينه ي ديگر حذف كنيم هر گزينه، بايد اين عالمت را به صورت دستي از كناClickدر متد مربوط به رويداد 

  
private  void  hollowCircleToolStripMenuItem_Click( 
      object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the tool 
 Canvas.GraphicTool =  
   PaintCanvas . GraphicTools .HollowCirclePen; 
 
 // Uncheck the Circle menu item 
 circleToolStripMenuItem.Checked = false ; 
}  

  

  

  
  8-14شكل 

  

صرفنظر از نوع ابزاري كه براي ترسيم انتخاب شده است، هنگامي كه اشاره گر ماوس بخواهد با حركت روي صفحه شكلي را ترسيم 

 اين متد را switchبنابراين قسمت .  فراخواني مي شودPaintCanvas از كالس DoMousePaintكند متد 

ر دهيم كه بسته به ابزاري كه انتخاب شده است، شكل مناسبي را ايجاد كرده و به آرايه ي اجزاي تشكيل دهنده بايد به گونه اي تغيي
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 و اگر بخواهيم trueاگر بخواهيم با هر بار كليك كردن روي فرم، يك دايره ي توخالي رسم شود بايد پارامتر . ي فرم اضافه كند

  . بفرستيمSetPoint را به متد falseيك دايره ي توپر رسم شود بايد پارامتر 

  
switch (GraphicTool) 
{ 
 // CirclePen 
 case  GraphicTools .CirclePen: 
 } 
  // Create a new graphics circle 
  GraphicsCircle  objGraphicsCircle = new  
        GraphicsCircle (); 
 
  // Set the point for drawing 
  objGraphicsCircle.SetPoint(e.X, e.Y,   
     ( int )GraphicSize, objColor,  
         true ); 
 
  // Store this for addition 
  objGraphicsItem = objGraphicsCircle; 
  break ; 
 } 
 // HollowCirclePen 
 case  GraphicTools .HollowCirclePen: 
 { 
  // Create a new graphics circle 
  GraphicsCircle  objGraphicsCircle = new  
        GraphicsCircle (); 
   
  // Set the point for drawing 
  objGraphicsCircle.SetPoint(e.X, e.Y,  
     ( int )GraphicSize, objColor,  
         false ); 
   
  // Store this for addition 
  objGraphicsItem = objGraphicsCircle; 
  break ; 
 } 
}  

  

 فرستاده مي شود مشخص مي كند كه بايد دايره SetPoint كه به متد graphicIsFilledبه اين ترتيب پارامتر 

 شرطي را قرار مي دهيم GraphicsCircle در كالس Drawبنابراين در متد . ي توخالي رسم كنيم و يا دايره ي توپر

.  يك دايره ي توپر رسم كندFillEllipseتد با استفاده از متد  بود، اين مtrue برابر با IsFilledتا اگر خاصيت 

  .  يك دايره ي توپر رسم مي كندDrawEllipse با فراخواني متد Drawدر غير اين صورت متد 

 در اين متد براي اينكه دايره هاي توخالي بهتر نمايش داده شوند، از يك حقه ي كوچك استفاده كرده ايم، به اين صورت كه هنگام

به اين ترتيب دايره اي كه در صفحه رسم مي شود واضح تر خواهد . رسم اين دايره طول و عرض آن را يك واحد كاهش مي دهيم
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هر چه بيشتر در اين زمينه . دليل اين مورد به علت طبيعت خاصي است كه سيستم گرافيكي ويندوز بر اساس آن كار مي كند. بود

  .ربه ي بيشتري بدست خواهيد آوردفعاليت كنيد، در اين موارد نيز تج

  

public  override  void  Draw( Graphics  graphics) 
{ 
 if  (IsFilled) 
 { 
  // Create a new pen 
  SolidBrush  objSolidBrush = new  
      SolidBrush ( this .color); 
 
  // Draw the circle 
  graphics.FillEllipse(objSolidBrush,  
       this .rectangle); 
 } 
 else 
 {  
  // Create a pen 
  Pen pen = new Pen( this .color); 
   
  // Use DrawEllipse instead 
  Rectangle  objRectangle = this .rectangle; 
  objRectangle.Inflate(-1, -1); 
  graphics.DrawEllipse(pen, objRectangle); 
 } 
}  

  

سمتهاي مورد نياز براي يك برنامه ي گرافيكي ساده را به برنامه ي خودمان اضافه كرديم و تقريبـاً تمـام        خوب، به اين ترتيب تمام ق     

در ادامه ي فصل سـعي  . نكات ابتدايي كه الزم بود براي برنامه نويسي گرافيكي دو بعدي در ويندوز بدانيم را نيز با هم بررسي كرديم                  

  . بپردازيمC# 2005ها در ويژوال مي كنيم كه مقداري هم به مبحث كار با عكس

  

  :كار با عكسها

  

 براي سادگي كار با عكس، تمام امكانات الزم براي ذخيره كردن و همچنين نمايش دادن قالبهاي عمـومي، بـه       NET.در چارچوب   

  :ايش دهيدبراي مثال مي توانيد به راحتي عكسهايي را با قالبهاي زير ذخيره كرده و يا نم. صورت دروني ايجاد شده است

  

� .bmp :قالب استاندار ويندوز براي تصاويري كه به صورت بيت مپي ذخيره مي شوند. 

� .gif :قالب استاندارد تصاوير كوچك اينترنتي كه معموالً حجم كم و كيفيت پاييني دارند. 

� .jpeg  و يا .jpg :     تـا  قالب مربوط به عكسهايي كه مي خواهيم كيفيت مطلوب و نيـز حجـم كمـي داشـته باشـند 

 .بتوانيم در اينترنت از آنها استفاده كنيم

� .png : كاربردي مشابه فايلهايي با قالب.gifدارد . 

� .tiff :فرمت فايل استاندارد براي ذخيره و يا تغيير در فايلهاي اسكن شده است. 
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� .wmf و يا .emf : فرمت استاندارد براي فايلهايي از نوعWindows Metafile 

� .ico :براي ذخيره ي آيكون برنامه هاقالب استاندارد  

� .exif  :قالب فايل استاندارد كه معموالً به صورت دروني بين دوربين هاي ديجيتالي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

  

ه  برنامه نويساني كه مي خواستند با تصاوير مورد استفاده در اينترنت كار كنند و يا از آنها در برنامه هاي خـود اسـتفاد         NET.قبل از   

مجبور بودند كنترلهاي سفارشي نوشته شده به وسيله ي شركت هـاي  ) jpg. و يا   gif.معموالً تصاويري با پسوند هاي      (كنند  

 پشتيباني مي شود و مي توانيـد        NET.اما اكنون كار با اين نوع تصاوير به صورت دروني در            . ديگر را در برنامه ي خود به كار ببرند        

  .ه هاي خود استفاده كنيدبه سادگي از آنها در برنام

 نه تنها استفاده از اين فايلها را پشتيباني مي كند، بلكه اجازه ي ذخيره ي يك تصوير در هـر يـك از        NET.اما جالب اينجاست كه     

 را باز كرده و سـپس آن را بـا پـسوند ديگـري               gif.بنابراين براي مثال مي توانيد يك عكس با پسوند          . اين قالب ها نيز مي دهد     

اول ايـن اسـت كـه از كنتـرل         .  دو روش كلـي وجـود دارد       NET.براي كار با تصاوير در      .  ذخيره كنيد  bmp. و يا    png.نند  ما

PictureBox     براي كار با اين كنترل مي توانيد يـك نمونـه از آن را در فـرم برنامـه قـرار داده و                       .  در جعبه ابزار استفاده كنيد

به اين ترتيب اين كنترل آن عكـس را در  . ي آدرس يك عكس را براي آن مشخص كنيد سپس چه در زمان اجرا و چه در زمان طراح         

روش ديگر اين است كه عكسها . البته اين روش فقط براي نمايش عكسهاي ثابت در برنامه مناسب است. فرم برنامه نمايش مي دهد  

 را بـه گونـه اي تغييـر    MyPaintل برنامـه ي  در ادامه ي فص. را در داخل كنترل هايي كه خودتان ايجاد مي كنيد نمايش دهيد       

خواهيم داد كه بتوانيم به جاي ترسيم روي يك فرم سفيد و خالي، روي يكي از عكسهايي كه از ديسك كامپيوتر مشخص مي كنيم،                        

  .تصويري را رسم كنيم

  

  :نمايش تصاوير

  

در بخش امتحان كنيد    . ده كنيم  استفا System.Drawing.Imageبراي نمايش يك تصوير بايد از شيئ اي از كالس           

بعد، برنامه را به گونه اي تغيير خواهيم داد تا بتوانيم يك عكس خاص را در پس زمينه ي فرمي كه در آن نقاشي مي كنـيم نمـايش                             

  . دهيم

  

  تنظيم عكس پس زمينه: امتحان كنيد

  

 را OpenFileDialogتـرل   برويد و با استفاده از جعبه ابزار يك كن   Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به        )1

 قـرار  dlgFileOpenBackground اين كنتـرل را برابـر بـا    Nameسپس خاصيت  . روي فرم قرار دهيد   

  .دهيد

 Open كليـك كـرد، پنجـره ي    File در منـوي  Openحال بايد كاري كنيم تا زماني كه كاربر روي گزينـه ي   )2

File   بنابراين در منوي    .  نمايش داده شودFile   برنامه، روي گزينه ي       موجود در فرم Open     دو بار كليـك كنيـد 

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد.  اين كنترل ايجاد شودClickتا متد مربوط به رويداد 

  
private  void  openToolStripMenuItem_Click( object  sender,  
         EventArgs  e) 
{ 
 // Set the open file dialog properties 
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 dlgFileOpenBackground.Filter = "Image files" + 
  " (*.gif,*.jpg,*.jpeg,*.bmp,*.wmf,*.png)"  +  
  "|*.gif;*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.wmf;*.png|All" +   
  " files (*.*)|*.*" ; 
 dlgFileOpenBackground.FilterIndex = 1; 
 dlgFileOpenBackground.Title = "Open Picture Files" ; 
 
 // Show the dialog 
 if  (dlgFileOpenBackground.ShowDialog() ==  
       DialogResult .OK) 
 { 
  // Create a new image that references the file 
  Image  backgroundImage = Image .FromFile( 
     dlgFileOpenBackground.FileName); 
 
  // Set the background of the canvas 
  Canvas.BackgroundImage = backgroundImage; 
 } 
}  

 
 نمـايش داده  Open كليك كنيد تـا كـادر محـاوره اي    File در منوي Openبرنامه را اجرا كرده و روي گزينه ي        )3

مـشاهده خواهيـد كـرد كـه     . در اين كادر آدرس يك فايل تصوير با يكي از فرمت هاي مشخص شده را معين كنيـد          . شود

 . در برنامه نمايش داده مي شود9-14خابي شما همانند شكل تصوير انت

  

  
  9-14شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟
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براي اينكه بتوانيد تصويري را در . ، خوب حق با شماست"من كه براي نمايش تصوير كاري انجام ندادم؟       "ممكن است با خود بگوييد      

كنترلهـاي سفارشـي كـه ايجـاد مـي كنـيم همـه از كـالس         . كنيـد برنامه نمايش دهيـد نيـازي نداريـد كـه از كـد زيـادي اسـتفاده            

UserControl                مشتق مي شوند و اين كالس نيز خود به صورت غير مستقيم از كالس Control   در .  مشتق مي شود

 Image تعريف شده است كه مي تواند شيئ اي از نـوع             BackgroundImage خاصيتي به نام     Controlكالس  

بنابراين كافي است كه تصوير مـورد نظـر خـود را انتخـاب     . ه و آن را به عنوان تصوير پس زمينه نمايش دهدرا در خود نگهداري كرد    

بقيه ي كارهاي مربوط به ترسيم تصوير به عهده ي كالس پايـه  .  مربوط به آن را در اين خاصيت قرار دهيد      Imageكرده و شيئ    

  . خواهد بود

 از FromFile بدست آورديم مي توانيم با استفاده از متد استاتيك Openله ي كادر  بعد از اينكه آدرس فايل تصوير را به وسي        

استفاده از اين كالس ساده تـرين روش بـراي نمـايش يـك              .  قرار دهيم  Image آن را در يك شيئ از كالس         Imageكالس  

  . فايل تصوير موجود در كامپيوتر است

  
 // Show the dialog 
 if  (dlgFileOpenBackground.ShowDialog() ==  
       DialogResult .OK) 
 { 
  // Create a new image that references the file 
  Image  backgroundImage = Image .FromFile( 
     dlgFileOpenBackground.FileName); 
 
  // Set the background of the canvas 
  Canvas.BackgroundImage = backgroundImage; 
 } 

  

علت اين امر در اين است . ممكن است حس كنيد با قرار دادن يك عكس در پس زمينه ي برنامه، سرعت برنامه كاهش پيدا مي كند                  

بـراي رفـع ايـن مـشكل مـي توانيـد از        . كه ترسيم يك عكس در فرم كار سنگيني است و انجام آن زمان زيادي را صرف مـي كنـد                   

  .استفاده كنيدعكسهاي كوچكتر براي نمايش در فرم 

  

  :تغيير اندازه ي تصاوير

  

در قسمت قبل اگر عكسي كه براي فرم در نظر مي گرفتيد كوچكتر از اندازه ي فرم بود، و يا اندازه ي فرم را به گونـه اي تغييـر مـي              

مـي شـود تـا فـرم     داديد كه بزرگتر از اندازه ي عكس شود متوجه مي شديد كه چندين كپي از عكس انتخابي شما در كنار هم چيده                      

همچنين اگر اندازه ي فرم از اندازه ي عكس انتخابي شما كوچكتر باشد، مقداري از عكس در برنامه نمايش داده نمـي             . برنامه پر شود  

در قسمت امتحان كنيـد  . بهتر است برنامه را به گونه اي تغيير دهيم كه با تغيير اندازه ي عكس آن را در فرم برنامه نمايش دهد     . شود

عدي، براي اينكه بتوانيم با تغيير اندازه ي عكس آن را به اندازه ي فرم در آورده و نمايش دهيم وظيفه ي نمايش تصوير را از كالس        ب

Controlخواهيم گرفت و در خودمان آن را انجام خواهيم داد .  

  

 PaintCanvasنمايش تصوير در كالس : امتحان كنيد
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  .  را باز كنيدPaintCanvasقسمت ويرايشگر كد مربوط به كالس  )1

ــداد      )2 ــه رويـ ــوط بـ ــد مربـ ــتفاده از متـ ــاي اسـ ــه جـ ــسمت بـ ــن قـ ــام   Paintدر ايـ ــه نـ ــري بـ ــد ديگـ  از متـ

OnPaintBackground          استفاده مي كنيم كه قبل از فراخواني رويداد Paint      كـد  .  فراخـواني مـي شـود

 : اضافه كنيدPaintCanvasمشخص شده در زير را به كالس 

  
protected  override  void  OnPaintBackground( 
        PaintEventArgs  e) 
{ 
 // Paint the invalid region  
 // with the background brush 
 SolidBrush  backgroundBrush = new  
       SolidBrush (BackColor); 
 e.Graphics.FillRectangle(backgroundBrush,  
       e.ClipRectangle); 
 
 // Paint the image 
 if  (BackgroundImage != null ) 
 { 
  // Find our client rectangle 
  Rectangle  clientRectangle = new Rectangle (0, 0,  
        Width, Height); 
 
  // Draw the image 
  e.Graphics.DrawImage(BackgroundImage,  
       clientRectangle); 
 } 
}  

 
 برگشته و روي قسمتي از اين كنترل كليك كنيـد تـا انتخـاب      PaintCanvas طراحي فرم كنترل     حال به قسمت   )3

 را انتخاب كـرده و      Resize رويداد   Properties در پنجره ي     Eventsسپس با استفاده از قسمت      . شود

 :اين رويداد وارد كنيدكد مشخص شده در زير را در . روي آن دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به اين رويداد ايجاد شود

  
private  void  PaintCanvas_Resize( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Invalidate the control 
 this .Invalidate(); 
}  

 
مـشاهده  . حال برنامه را اجرا كرده و عكسي را كه به اندازه ي فرم نباشد را براي نمايش به عنوان پس زمينه انتخاب كنيد                        )4

 ).10-14شكل (اهيد كرد كه اندازه ي تصوير تغيير مي كند تا به اندازه ي فرم در آيد خو
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  10-14شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در مرحله ي اول سطح كنترل پاك مـي شـود، در   . همانطور كه در قسمتهاي قبلي نيز گفتم هر ترسيم از دو مرحله تشكيل شده است        

در مرحله ي دوم نيز به كنترل فرصت داده مي شود تا خود را . فراخواني مي شود   PaintBackgroundاين قسمت رويداد    

به عبارت ديگر بـراي هـر ترسـيم وينـدوز بـا فراخـواني رويـداد                 .  فراخواني مي شود   Paintترسيم كند، در اين مرحله نيز رويداد        

PaintBackground              پس زمينه ي صفحه را رسم مي كند، سپس با فراخواني رويداد Paint        در كنتـرل، بـه كنتـرل 

  .اجازه مي دهد تا خود را روي پس زمينه ي ايجاد شده رسم كند

 ابتدا بايد فرم تا پاك كنيم در غير اين صورت ممكن است تصاوير درسـت نمـايش داده       OnPaintBackgroundدر متد   

رل ايجاد كرده و با استفاده از آن  به رنگ پس زمينه ي كنت    SolidBrushبراي اين كار يك قلم موي جديد از كالس          . نشوند

رسـم مـي   ) ClipRectangle(يك مستطيل توپر به اندازه و رنگ قسمتي از فرم كه از نوع نا معتبر مشخص شـده اسـت                    

  . كنيم

  
protected  override  void  OnPaintBackground( 
        PaintEventArgs  e) 
{ 
 // Paint the invalid region  
 // with the background brush 
 SolidBrush  backgroundBrush = new  
       SolidBrush (BackColor); 
 e.Graphics.FillRectangle(backgroundBrush,  
       e.ClipRectangle); 
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متـد  بـراي رسـم يـك تـصوير مـي تـوانيم بـه سـادگي از         . بعد از اين كار بايد تصوير مورد نظر را در پس زمينه ي فرم رسـم كنـيم              

DrawImage    در كالس Graphics  اما در اينجا قبل از اينكه تصوير را رسم كنيم بايد محـدوده ي رسـم                .  استفاده كنيم

شـيئ اي از    ( بـراي رسـم تـصوير، محـدوده ي آن            DrawImageبراي اين كار هنگام فراخواني متـد        . آن را نيز مشخص كنيم    

  :ي فرستيم و سپس تصوير را رسم مي كنيمو نيز خود تصوير را به اين متد م) Rectangleكالس 

  
 // Paint the image 
 if  (BackgroundImage != null ) 
 { 
  // Find our client rectangle 
  Rectangle  clientRectangle = new Rectangle (0, 0,  
        Width, Height); 
 
  // Draw the image 
  e.Graphics.DrawImage(BackgroundImage,  
       clientRectangle); 
 } 
}  

  

  :Graphicsمتد هاي ديگر كالس 

  

.  وجود دارند آشنا شويم و مهمترين آنها را بررسي كنـيم      NET.در اين فصل سعي كرديم كه با بعضي از ويژگيهاي گرافيكي كه در              

ود دارد بـه نـام كـالس     وجـ NET.در طول فصل همچنين با يكي از مهمتـرين كـالس هـايي كـه بـراي كارهـاي گرافيكـي در                      

Graphicsدر زيــر تعــدادي از متــدهاي كــالس .  آن اســتفاده كــرديمد نيــز آشــنا شــديم و از بعــضي از متــدهاي پــر كــاربر

Graphicsكه استفاده ي زيادي در برنامه ها دارند را به اختصار معرفي مي كنيم .  

  

� DrawLineبين دو نقطه ي مشخص خطي را رسم مي كند . 

� DrawCurve   و DrawClosedCurve                   يك مجموعه از نقاط را دريافـت كـرده و بـين ايـن نقـاط يـك 

 .منحني رسم مي كند

� DrawArc را در صفحه رسم مي كند) قسمتي از يك دايره( يك كمان. 

� DrawPie همانند يك نمودار دايره اي( قسمتي از يك دايره را رسم مي كند.( 

� DrawPolygonچند ضلعي را در صفحه رسم مي كند با استفاده از يك مجموعه نقاط، يك . 

� DrawIconيك آيكون را در صفحه نمايش مي دهد . 

  

 كه در طي فصل با آنها آشنا شـديد را بـه    Point و يا    Brush  ،Pen  ،Rectangleتمام اين متد ها اشيايي را از نوع         

وظيفه ي  اين توابع  .  شروع مي شوند   Fillنام  همچنين اين توابع، توابع متناظري نيز دارند كه با          . عنوان ورودي دريافت مي كنند    

  .اين است كه اشكال را به صورت توپر رسم كنند
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  : نتيجه

  

در اين فصل مشاهده كرديد كه چگونه مي توانيد در فرمهاي برنامه و يا در كنترلهاي سفارشي كه ايجاد مي كنيـد، رابـط كـاربري را                      

اد يك كنترل سفارشي مجبور بوديم كه براي طراحي رابط كاربري آن از كنترلهاي  در قسمتهاي قبلي، براي ايج    .  طراحي كنيد  نخودتا

در طي فصل نيـز  . اما در اين بخش مشاهده كرديد كه چگونه مي توان كنترل هايي با ظاهر دلخواه طراحي كرد           . موجود استفاده كنيم  

 مشتق  System.Windows.Forms.UserControlبيشتر بر روي نوشتن كنترلهاي سفارشي كه از كالس          

  . مي شوند تمركز كرديم تا با اصول برنامه نويسي مبتني بر كامپوننت ها بيشتر آشنا شويم

بعد از توضيح تصاوير برداري و تصاوير بيت مپي و تفاوتهاي آنها، برنامه اي ايجاد كرديم كه بـه كـاربر اجـازه مـي داد بـا قـرار دادن             

سپس كنترلي ايجـاد كـرديم كـه كـاربر بـه وسـيله ي آن مـي         . ار يكديگر شكلي را رسم كند     تعدادي نقطه با استفاده از ماوس در كن       

 Colorهمچنين مشاهده كرديم كه چگونه مـي تـوان بـا اسـتفاده از كـادر      . توانست رنگ ابزار مورد استفاده خود را نيز تغيير دهد         

  .، رنگهاي جديدي را ايجاد كردRGB رنگ به صورت رنگهاي جديدي را به برنامه اضافه كرد و يا با استفاده از سيستم نمايش

 انداختيم و مشاهده كرديم كه چگونه مـي تـوان بـا اسـتفاده از ايـن كـالس تـصاوير بـا             Imageسپس نگاه مختصري به كالس      

  .  را در صفحه نمايش دادbmp. و يا gif.پسوندهاي مختلف از قبيل 

  :شيددر پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده با

  

 . اشاره گر ماوس در صفحه را بدست آوريدY و Xدر رويداد هايي كه به ماوس مربوط مي شود، بتوانيد مختصات  �

 .با نا معتبر مشخص كردن قسمتهاي ضروري فرم، از كند شدن برنامه و چشمك زدن آن جلوگيري كنيد �

 .ده كنيد استفاRGBبتوانيد از رنگهاي سيستمي همانند رنگهاي عادي و يا مقادير  �

 . ايجاد كنيدHollowCircle و يا Circleابزارهاي گرافيكي مختلفي همانند  �

 .تصاويري را در صفحه نمايش دهيد و يا تغييراتي در اندازه ي آنها ايجاد كنيد �

  



 ٥٩٢

  استفاده از بانكهاي اطالعاتي: فصل پانزدهم

  

 C# 2005در ويـژوال  . اده ها و اطالعات مختلف كار مي كنند اغلب برنامه هاي كامپيوتري كه امروزه نوشته مي شوند به نحوي با د            

بنابراين در هنگام نوشتن اين نوع  . بيشتر اين برنامه ها، داده هاي مورد نياز خود را در بانكهاي اطالعاتي رابطه اي نگهداري مي كنند                 

، SQL Serverنوع بانكهاي اطالعـاتي، ماننـد   برنامه ها نياز داريد كه بتوانيد در برنامه ي خود با نرم افزارهاي مربوط به اين 

Access ،Oracle و يا Sybaseكار كنيد .  

به وسـيله ي ايـن ابزارهـا    .  ابزارها و ويزاردهاي زيادي براي متصل شدن به انواع بانكهاي اطالعاتي وجود داردC# 2005در ويژوال   

يد و يا آن را از بانكهاي اطالعاتي دريافت كرده و تغييـرات مـورد           مي توانيد اطالعات خود را در درون اين بانكهاي اطالعاتي قرار ده           

در طي اين فصل سعي مي كنيم كه با اين ابزارها و نحوه ي كـاركرد آنهـا در برنامـه بيـشتر آشـنا                         . نظر خود را روي آنها انجام دهيد      

  .شويم

نويسي قرار خواهيم داد و مشاهده خـواهيم كـرد كـه    در فصل شانزدهم تمركز خود را روي استفاده از بانكهاي اطالعاتي از طريق كد       

بعد از اينكه مقـداري در كـد        . چگونه مي توان از طريق برنامه نويسي به صورت مستقيم به اين بانكهاي اطالعاتي دسترسي پيدا كرد                

ابزار ها زمان بـسيار كمتـري را   نويسي بانكهاي اطالعاتي تمرين كرديد، خواهيد ديد كه استفاده از كد نسبت به استفاده از ويزاردها و                 

  .اشغال مي كند

  :در اين فصل

  

 .با مفهوم بانكهاي اطالعاتي آشنا خواهيد شد �

 . آشنا خواهيد شد و از آن استفاده خواهيد كردSQL در زبان SELECTبا دستور  �

 .كامپوننت هاي دسترسي به داده هاي درون بانك اطالعاتي را بررسي خواهيد كرد �

 .ده از داده ها در برنامه هاي ويندوز آشنا خواهيد شدبا نحوه ي استفا �

 . استفاده خواهيد كرد2005از ويزاردهاي دسترسي به اطالعات در ويژوال استوديو  �

  

 Microsoftبرنامـه ي  ) و يـا بـاالتر   (2000 براي انجام تمرينات و مثال هاي اين فصل الزم است كه نسخه ي :نكته

Access كه جزئي از برنامه ي Microsoft Officeبه شمار مي رود را نصب كنيد .  

  

  بانك اطالعاتي چيست؟

  

 شامل يك و يا چند فايل بزرگ و پيچيده است كه داده ها در آن در يك قالب و فرمت سـاخت يافتـه                         1بانك اطالعاتي اصوال هر   

و يا فايلها و نيز داده هاي درون آنهـا           معموال به برنامه اي اطالق مي شود كه اين فايل            2موتور بانك اطالعاتي  . ذخيره مي شوند  

 بـه عنـوان موتـور بانـك اطالعـاتي اسـتفاده       Microsoft Accessدر طي اين فصل از برنامه ي . را مديريت مي كند

  .خواهيم كرد

  

                     
1 Database 
2 Database Engine 



 ٥٩٣

  :Accessاشياي موجود در 

  

 قـسمتهاي مختلفـي ماننـد     معمـوالً از  )  است mdb.كه پسوند آن نيز      (Accessيك فايل بانك اطالعاتي مربوط به برنامه ي         

به اين قـسمتهاي تـشكيل دهنـده ي يـك بانـك         . جدولها، پرس وجو ها، فرم ها، گزارشات، ماكرو ها و ماژول ها تشكيل شده است              

در يك فايل مربوط به بانك اطالعاتي عموماً داده هاي زيادي وجود دارند و به .  گفته مي شود1اشياي بانك اطالعاتياطالعاتي، 

 سعي مي كنند با ارائه دادن امكانات اضافي، به كاربران اجازه دهند با ايـن  Access موتور هاي بانك اطالعاتي مانند       همين دليل 

 وجود دارند، جدولها و پرس وجو ها بـراي نگهـداري داده   Accessدر بين اشيايي كه در يك بانك اطالعاتي         . اطالعات كار كنند  

ديگر اشياي يك بانك اطالعاتي مانند فرم ها و يا گزارشات بـراي ايـن اسـت كـه كـاربران      . دها و يا دسترسي به آنها به كار مي رون     

  . بتوانند به سادگي با داده هاي موجود در جداول كار كنند

نند اما به هر حال به علت پيچيده بودن ساختار موتور هاي بانك اطالعاتي، كاربران معمولي حتي با استفاده از اين قسمتها نيز نمي توا        

 #Cهدف ما از نوشتن يك برنامه ي بانك اطالعاتي با استفاده از ويژوال              . به درستي از اطالعات درون بانك اطالعاتي استفاده كنند        

پس در اين .  و يا هر زبان برنامه نويسي ديگر اين است كه به كاربر اجازه دهيم به سادگي از اطالعات درون بانكها استفاده كند      2005

بنابراين در طي . قط به اطالعات درون يك بانك اطالعاتي نياز خواهيم داشت، نه به قسمتهايي مانند فرم ها و يا گزارشاتبرنامه ها ف

  .اين فصل بيشتر تمركز خود را روي دو قسمت اصلي بانكهاي اطالعاتي يعني جدولها و پرس وجو ها قرار مي دهيم

  

  :جدولها

  

. است كه معموالً حاوي يك و يا چند ستون و نيز يك و يا چند رديف از داده ها اسـت          شامل يك مجموعه از اطالعات       2جدوليك  

همچنين هـر رديـف از ايـن    .  گفته مي شود   3فيلدبه هر يك از اين ستونها يك        ) و نيز بيشتر بانك هاي اطالعاتي      (Accessدر  

تي، يكـي از مشخـصه هـاي داده اي كـه در آن     هر فيلد در يك جدول از بانـك اطالعـا  .  ناميده مي شوند  4ركورداطالعات نيز يك    

  در يك جـدول، مـشخص كننـده ي نـام       FirstNameبراي مثال فيلدي به نام      . جدول ذخيره شده است را نگهداري مي كند       

بنابراين اين فيلد يكي از مشخصه هـاي آن كارمنـد و يـا    . مشترك و يا كارمندي است كه اطالعات او در آن جدول ذخيره شده است        

در هر جدول، يك ركورد شامل يك مجموعه از فيلد ها است كه اطالعات و مشخصه هـاي مربـوط بـه                   . ك را نمايش مي دهد    مشتر

دو (براي مثال جدولي را در نظر بگيريد كه داراي دو فيلد . يك نمونه از داده هايي كه در آن جدول ذخيره شده است را نشان مي دهد             

بـه  .  است و براي نگهداري اسامي كارمندان اسـتفاده مـي شـود            LastNameو   FirstNameبه نامهاي   ) ستون اطالعات 

  .مجموعه ي نام و نام خانوادگي هر كارمندي كه اطالعات او در اين جدول وجود داشته باشد يك ركورد گفته مي شود

 نيز ركـورد  فيلد هاي اين جدول و هر رديف از اطالعات       ...  و   EmployeeID  ،FirstName،  1-15براي مثال در شكل     

  . هاي آن را مشخص مي كند

                     
1 Database Objects 
2 Table 
3 Field 
4 Record 



 ٥٩٤

  
  1-15شكل 

  

  :پرس وجو ها

  

 تلفـظ مـي     "سـي كـو ال    " و يا    "ال-كيو-اس"به صورت    (SQL1در هر بانك اطالعاتي عموماً به يك سري از دستورات كه زبان             

وجود در بانك بـه كـار مـي رود،    نوشته شده است و براي دريافت اطالعات از بانك اطالعاتي و يا ايجاد تغييراتي در اطالعات م        ) شود

با استفاده از پرس وجو ها مي توانيم داده هايي را درون جدول هاي بانك اطالعاتي وارد كنيم، آنها   .  گفته مي شود   2پرس وجو يك  

  . را از يك و يا چند جدول بدست آورده و يا تغييراتي را در آنها ايجاد كنيم

 را بنويـسيم و  SQLاول اين است كه يك دستور . توانيم از پرس وجو ها استفاده كنيمدر يك موتور بانك اطالعاتي به دو روش مي   

روش دوم اين است كه همانند ديگر زبانهاي برنامه نويسي يك زير برنامه بـا               . سپس آن را اجرا كرده و نتيجه ي آن را مشاهده كنيم           

در برنامه . 3امه اطالعات الزم را از بانك اطالعاتي بدست آوريم  ايجاد كنيم و سپس با فراخواني آن زير برن         SQLاستفاده از دستورات    

 مي نويسيم نيز، هم مي توانيم از يك زير برنامه براي دسترسي به اطالعات مورد نياز اسـتفاده كنـيم و         #Cهايي كه به زبان ويژوال      

تي بفرسـتيم و نتـايج حاصـل را دريافـت كـرده و       مورد نياز را با استفاده از برنامه به موتور بانك اطالعـا            SQLهم مي توانيم دستور     

  . نمايش دهيم

. البته استفاده از زير برنامه هاي موجود در يك موتور بانك اطالعاتي نسبت به دستورات معمولي از سرعت بيـشتري برخـوردار اسـت                       

ي براي سريعتر اجرا كردن آن ايجاد       زيرا موتور بانك اطالعاتي مي تواند دستورات درون آن زير برنامه را تحليل كرده و يك روش كل                 

اما دستوراتي كه به صورت عادي به موتور بانك اطالعاتي مي دهـيم تـا آنهـا را    ). به عبارت ديگر مي تواند آنها را كامپايل كند   ( كند  

مي شود كه سـرعت     اجرا كند و داده هاي مربوط را برگرداند هر مرتبه الزم است كه تفسير شده و سپس اجرا شوند و اين مورد باعث                        

  . اجراي كمتري نسبت به زير برنامه ها داشته باشند

 SQLخوشـبختانه، زبـان   .  و دسـتورات آن آشـنا شـويم   SQLبراي درك بهتر مفهوم پرس وجو ها بهتر است ابتدا مقداري با زبـان   

  . از آن را ياد گرفت ساده تر است و به سرعت مي توان نحوه ي استفادهرنسبت به زبانهاي برنامه نويسي ديگر بسيا

  

                     
1 Structured Query Language 
2 Query 

 گفتـه  Stored Procedures ذخيـره شـده و يـا    به زير برنامه هايي كه براي پرس وجو از يك بانك اطالعاتي نوشته مي شود، زير برنامه هـاي  3

  . مي شود



 ٥٩٥

  :SQL در زبان SELECTدستور 

  

دستورات ايـن  .  بر خالف چيزي كه ممكن است تصور كنيد، زياد مشابه زبانهاي برنامه نويسي كه تاكنون ديده ايد نيست            SQLزبان  

ندارد ايـن زبـان كـه    نـسخه ي اسـتا  . به صورت استاندارد در آمده است  ) ANSI(زبان به وسيله ي موسسه ي استاندارد ملي آمريكا          

ANSI SQLاما هر يك از اين موتور هاي .  نيز ناميده مي شود، به وسيله ي تمام موتور هاي بانك اطالعاتي پشتيباني مي شود

بانك اطالعاتي امكانات مخصوص بيشتري را نيز به اين زبان اضافه كرده اند كه معموالً فقط در همان موتور بانك اطالعـاتي قابـل                        

  .ستاستفاده ا

 را آموختيد مـي توانيـد از   SQL در اين است كه، به اين وسيله هنگامي كه اصول دستورات زبان ANSI SQLمزاياي يادگيري 

به اين ترتيب براي ايـن كـه بتوانيـد موتـور بانـك              .  در تمام موتور هاي بانك اطالعاتي استفاده كنيد        SQLآنها براي برنامه نويسي     

 فقط كافي است نحوه ي كاركرد با رابط گرافيكي آن را يـاد بگيريـد و سـپس مـي توانيـد از دسـتورات                          اطالعاتي خود را تغيير دهيد،    

SQL       البته همانطور كه گفتم هر موتور بانك اطالعاتي داراي دستورات خاص خود است ك            .  استاندارد در آن محيط نيز استفاده كنيد

اما تا حد ممكن بهتر است از اين دستورات در برنامه اي خود اسـتفاده   . دباعث افزايش كارايي و بهينه ساختن اجراي دستورات مي شو         

به اين ترتيب مي توانيد هر زمان كه الزم باشد به سادگي موتـور بانـك اطالعـاتي    .  را به كار ببريدSQLنكنيد و دستورات استاندارد     

  .خود را تغيير دهيد

يكي از پر كاربرد ترين و مهمترين اين        .  كار خاصي را انجام مي دهند       از تعداد كمي دستور تشكيل شده است كه هر يك          SQLزبان  

 است كه به وسيله ي آن مي توانيد يك يا چند فيلد اطالعات مربوط به يك يا چند ركـورد در جـداول   SELECTدستورات، دستور   

فقط مي توانيد داده ها را از جـداول          SELECTالبته دقت داشته باشيد كه به وسيله ي دستور          . بانك اطالعاتي خود را بدست آوريد     

  . بدست آوريد، اما نمي توانيد هيچ تغييري در آنها ايجاد كنيد

  : مشابه دستور زير استSQL در زبان SELECTساده ترين دستور 

  
SELECT * FROM Employees;  

 
ات موجود در تمام فيلد هـاي مربـوط    اطالع"اين دستور همانطور كه مفهوم كلمات آن نيز مشخص مي كنند، به اين معني است كه           

 "تمـام فيلـد هـا   " بـه معنـي   SELECT در دستور *عالمت . " را انتخاب كن     Employeesبه همه ي ركورد هاي جدول       

  .  نيز نام جدولي در بانك اطالعاتي است كه اين دستور بايد بر روي آن اجرا شودEmployeesكلمه ي . است

 وارد شـده اسـت را   Employeesبه نام و نام خانوادگي افرادي كه اطالعات آنها در جـدول        اگر بخواهيد فقط فيلد هاي مربوط       

  : را با نام فيلد هاي مورد نظر خود به صورت زير عوض كنيد*بدست آوريد، كافي است كه عالمت 

  
SELECT [First Name], [Last Name] FROM Employees;  

  

زيرا نام اين فيلد هـا  . در ابتداي نام فيلد ها استفاده كنيد) [](ماً بايد از عالمت بريس دقت كنيد كه هنگام وارد كردن اين دستور حت       

.  بـا مـشكل مواجـه شـود    First Nameاست و باعث مي شود كه به برنامه در تفـسير نـام   ) Space(حاوي فضاي خالي 

البته اگر نام اين فيلـد      . نوان يك نام در نظر بگيرد     استفاده از بريس به موتور بانك اطالعاتي مي گويد كه تا بسته شدن بريس را به ع                

  .حاوي كاراكتر فضاي خالي نبود مي توانستيد از اين بريسها استفاده نكنيد

 همانند زبان انگليسي عادي و روزمره هستند و حتي فردي كه برنامه نويس نيست نيز      SQLهمانطور كه مشاهده مي كنيد دستورات       

براي مثال اگر بخواهيم فقط داده هـايي كـه داراي شـرط خاصـي هـستند از جـدول       . فهوم آن را درك كندمي تواند آن را خوانده و م  

مثالً اگـر بخـواهيم در   .  استفاده كنيمSELECT در پايان دستور WHEREانتخاب شده و نمايش داده شوند، كافي است از عبارت      

  :ي شوند انتخاب شوند، بايد از دستور زير استفاده كنيم شروع مDدستور قبل فقط افرادي كه نام خانوادگي آنها با حرف 



 ٥٩٦

  
SELECT [First Name], [Last Name] FROM Employees  
   WHERE [Last Name] LIKE ‘D*’; 

  

.  صـدق مـي كننـد   WHERE باعث مي شود فقط داده هايي از جدول انتخاب شوند كه در شـرط مقابـل عبـارت            WHEREعبارت  

 بـرود و فيلـد   Employeesقبلي باعث مي شود كـه موتـور بانـك اطالعـاتي بـه داخـل جـدول               SELECTبنابراين دستور   

First Name و Last Name تمام ركورد هايي كه Last Name آنها با حرف D     شـروع مـي شـود را انتخـاب 

 بـه ايـن   ’*D*‘براي مثال عبارت . " شروع شده استDهر عبارتي كه با حرف " نيز به اين معني است كه   ’*D‘عبارت  . كند

  . " وجود داشته باشدDهر عبارتي كه در آن حرف "معني است كه 

در آخر نيز بعد از اينكه داده هاي مورد نظر خود را انتخاب كرديد مي توانيد آنها را به نحوي كه تمايل داريد به صورت صـعودي و يـا           

 از عبـارت  SELECT بايـد در انتهـاي دسـتور    براي ايـن كـار  . First Nameنزولي مرتب كنيد، براي مثال بر اساس فيلد 

ORDER BYاستفاده كنيد :  

  
SELECT [First Name], [Last Name] FROM Employees  
 WHERE [Last Name] LIKE ‘D*’ ORDER BY [First Name];  

  

 Firstس فيلـد  اجراي اين دستور باعث مي شود اطالعاتي كه از جدول انتخاب مي شوند، قبل از نمـايش داده شـدن بـر اسـا    

Nameبراي مثال خروجي اين دستور مي تواند مانند زير باشد.  و به صورت صعودي مرتب شوند:  

  
Angela Dunn 
David Dunstan 
Zebedee Dean  

  

سيار همانطور كه مشاهده مي كنيد در اين قسمت از يك دستور تقريباً كامل استفاده كرديم، اما درك آن نيز بسيار ساده بود و تقريباً ب                    

معموالً هنگامي كه اطالعات را بـر اسـاس فيلـد هـاي         . مشابه چيزي بود كه در زبان انگليسي براي بيان منظور خود بايد عنوان كنيد             

 ابتدا و اطالعات با حرف Aبه اين صورت كه اطالعات با حرف . رشته اي مرتب مي كنيد، داده ها به صورت صعودي مرتب مي شوند  

Z    اما هنگامي كه بخواهيد اطالعات را بر اساس يك فيلد عددي مرتـب كنيـد، ممكـن اسـت تمايـل              .  مي شوند   در انتها نمايش داده

براي مثال ممكن است بخواهيد اطالعاتي كه انتخاب مي شوند، بـر اسـاس              . داشته باشيد كه داده هاي بزرگتر ابتدا نمايش داده شوند         

بنابراين الزم است كه اطالعات را به صورت نزولـي مرتـب            . جدول قرار بگيرند  قيمت كاال مرتب شده و كاالهاي گرانتر نيز در باالي           

به اين ترتيب داده ها به صـورت  .  استفاده كنيدDESC1 از عبارت ORDER BYبراي اين كار كافي است در پايان دستور . كنيد

  . نزولي مرتب خواهند شد

  
SELECT [First Name], [Last Name] FROM Employees  
WHERE [Last Name] LIKE ‘D*’ ORDER BY [First Name] D ESC; 

  

  :اجراي دستور باال نتايجي را مشابه زير برمي گرداند

  
Zebedee Dean  
David Dunstan  

                     
1 Descending  



 ٥٩٧

Angela Dunn 
  

تور  اگر مي خواهيد در دستور خود مشخصاً قيد كنيد كه اطالعات بايد بر اساس صعودي مرتب شوند، مي توانيد در انتهاي دسـ                        :نكته

ORDER BY از عبارت ASCالبته استفاده از اين عبارت الزامي نيست زيرا به صورت پـيش فـرض اطالعـات بـه     .  استفاده كنيد

  .صورت صعودي مرتب مي شوند

  

  : مي تواند با ساختاري مشابه زير مورد استفاده قرار بگيردSELECTبه طور خالصه مي توان گفت كه دستور 

  

SELECT select-list 
 FROM table-name 
 [WHERE search-condition] 
 [ORDER BY order-by-expression [ASC | DESC]] 

  

 بـراي انتخـاب   * حتماً بايد ليستي از نام فيلد هاي مورد نظر و يا عالمت          select-listاين عبارت به اين معني است كه در قسمت          

 در WHEREمي توانيد از عبارت  . ز بايد نام جدول مورد نظر را بياوريد        ني table-listهمچنين در قسمت    . تمام فيلد ها را ذكر كنيد     

 صدق مي كننـد انتخـاب       search-conditionبه اين ترتيب فقط داده هايي كه در شرط          .  خود استفاده كنيد   SELECTدستور  

-order-by بايـد در قـسمت   براي اين كار.  نيز مي توانيد داده ها را مرتب كنيدORDER BYبا استفاده از قسمت . خواهند شد

expression              براي صعودي و يا نزولي بدون مرتب سازي نيز         .  فيلدي كه مي خواهيد داده ها بر اساس آن مرتب شوند را ذكر كنيد

  .  در انتهاي دستور استفاده كنيدDESC و يا ASCمي توانيد از عبارت 

اتي استخراج كنيد و يا بر اساس رابطه ي خاصي بـه داده هـا دسترسـي    البته اگر بخواهيد داده ها را از چندين جدول يك بانك اطالع  

 به مقدار قابل مالحظه اي پيچيده خواهند شد كه توضيح اين گونه دستورات از اهداف ايـن كتـاب خـارج                      SQLپيدا كنيد، دستورات    

  .است و در برنامه هاي اين فصل و فصل بعد نيز به آنها نيازي نخواهيم داشت

قبـل از ايـن   . ، تمرين و كار كردن با اين دستورات اسـت SQLترين روش براي يادگيري نحوه ي استفاده از دستورات در هر حال به 

  .كه به ادامه ي فصل بپردازيم بهتر است به سواالت زير به صورت ذهني پاسخ دهيد

  

 Name  ،Description بنويسيم كه داده هاي موجود در فيلد هاي          SELECTچگونه مي توانيم يك دستور       �

  استخراج كند؟Products را از يك جدول به نام Priceو 

 آنهـا  Descriptionچگونه مي توان دستور باال را به گونه اي تغيير داد تا فقط داده هايي را برگرداند كه در فيلد                  �

  وجود داشته باشد؟DVDعبارت 

 ه اجناس گرانتر در ابتداي جدول قرار بگيرند؟چگونه مي توان اطالعات باال را بر اساس قسمت به گونه اي مرتب كرد ك �

  

  :Accessپرس وجو ها در 

  

به گونه اي كـه اگـر بخواهيـد برنامـه اي بنويـسيد كـه از        .  از اهميت خاصي برخوردار است     SQLدر كار با بانكهاي اطالعاتي، زبان       

در برنامـه ي  .  از اين زبـان نيـاز پيـدا خواهيـد كـرد           بانكهاي اطالعاتي و داده هاي درون آن استفاده كند، در مواقع زيادي به استفاده             

Access          ابزارها و ويزاردهاي زيادي وجود دارد كه به برنامه نويسان تازه كار كمك مي كند بتوانند دسـتورات SQL   مـورد نظـر 

.  كمك زيادي مي كنند    SQLالبته اين ابزارها در بعضي مواقع به برنامه نويسان حرفه اي نيز در نوشتن دستورات                . خود را ايجاد كنند   

ايـن ابزارهـا در انتهـا، يـك سـري           .  آشنا خواهيم شد   Accessدر ادامه ي اين بخش با نحوه ي استفاده از اين ابزارها در محيط               
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 بررسي و مرور ايـن .  توليد مي كنند كه مي توانيد آنها را مشاهده كرده و تغييرات مورد نظر خود را در آنها ايجاد كنيد      SQLدستورات  

  .  بكندSQLدستورات و نتايج اجراي آنها، مي تواند كمك زيادي به يادگيري دستورات 

  

  :ايجاد يك پرس وجو

  

 يك پرس وجوي ساده ايجاد خواهيم كرد تا بتواند اطالعات مربوط به Accessدر بخش امتحان كنيد بعد، با استفاده از برنامه ي   

 ذخيـره شـده اسـت را بدسـت آورده و            Northwind.mdbتي   در بانك اطالعـا    Customersمشتركين كه در جدول     

 نصب مـي  Microsoft Officeبراي اجراي اين تمرين الزم است بانك اطالعاتي نمونه اي كه همراه با . نمايش دهد

ـ   SQLبه اين ترتيب مي توانيم يك پرس وجوي نمونه ايجاد كـرده و دسـتور   . شود در سيستم شما وجود داشته باشد  ه  توليـد شـده ب

  . را با هم مشاهده كنيمAccessوسيله ي 

  

  ايجاد يك پرس وجو: امتحان كنيد

  

.  كليـك كنيـد  Open را باز كرده و در نوار ابزار اين برنامـه، روي آيكـون   Microsoft Accessبرنامه ي  )1

ــاوره اي    ــارد مح ــپس در ك  C:\Program Files\Microsoft بــه آدرس Openس

Office\Office11\Samplesفايــل  برويــد و Northwind.mdb را انتخــاب كــرده و روي 

 . كليك كنيدOKدكمه ي 

  

 كه از آن استفاده مي كنيد و نيز مسيري كـه هنگـام   Office بر اساس نسخه اي از    Office آدرس نصب برنامه ي      :نكته

  .نصب انتخاب كرده ايد ممكن است تفاوت داشته باشد

  

، پنجره اي در برنامه نمايش داده مي شود كـه در            Northwind.mdbبا باز شدن فايل مربوط به بانك اطالعاتي          )2

 اشـياي  Objectsدر بخـش  .  وجـود دارد Groups و Objectsنوار سمت چپ آن دو قسمت بـه نامهـاي           

 نيـز مـي   Groupsدر بخش . نمايش داده مي شوند  ) كه پيشتر در مورد آنها صحبت كرديم      (موجود در بانك اطالعاتي     

  ).2-15شكل (نوع را كه به هم ارتباط دارند در يك گروه قرار دهيد توانيد اشيايي از هر 

 مورد نياز شما را ايجاد    SELECT مي تواند به صورت اتوماتيك دستور        Accessبراي اينكه ببينيد چگونه برنامه ي        )3

 .  كليك كنيدQueries روي آيكون Objectsكند، بايد در قسمت 

 Create“جاد كنيم، بنابراين در قـسمت سـمت راسـت روي عبـارت     در اين قسمت بايد يك پرس وجوي جديد اي )4

query in Design view” 3-15شكل ( كليك كنيد( 
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  2-15شكل 

  

  
  3-15شكل 

 
 نمايش داده مي شود تا به وسيله ي آن بتوانيد جدول و يا جداولي كه مـي  Show Tableبه اين ترتيب پنجره ي  )5

: در ايـن قـسمت فقـط بـه يـك جـدول نيـاز داريـم        . ده كنيـد را انتخـاب كنيـد     خواهيد از آنها در پرس وجوي خود اسـتفا        

Customers .      بنابراين در اين پنجره جدولCustomers        را انتخـاب كـرده و روي دكمـه ي Add  كليـك 

 كليك كنيد تـا  Closeسپس روي دكمه ي .  اضافه شودQuery Designerكنيد تا اين جدول به قسمت 

 . شود بستهShow Tableپنجره ي 
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بـه  .  به همراه يك عالمت ستاره نمـايش داده مـي شـود      Customerبه اين ترتيب تمام فيلد هاي موجود در جدول           )6

 مشخص كنيد كـه تمـام     *وسيله ي اين ليست مي توانيد فيلد هاي مورد نياز خود را انتخاب كنيد و يا با انتخاب عالمت                    

د هاي محدودي نياز داريم، بنابراين الزم نيست كـه همـه ي آنهـا را            در اين قسمت فقط به فيل     . فيلد ها بايد انتخاب شوند    

 Customers در جـدول  CompanyNameدر ليست فيلد هـاي موجـود در برنامـه، روي فيلـد        . انتخاب كنيم 

 Table و Fieldمشاهده خواهيد كرد كه قسمت . كليك كنيد تا به اولين ستون در جدول پايين پنجره اضافه شود           

 را نيز تنظـيم كنيـد تـا داده هـا بـر      Sortهمچنين مي توانيد قسمت   .  به صورت اتوماتيك پر خواهند شد      در اين ستون  

در اين قسمت مي خواهيم داده ها بر اسـاس صـعودي مرتـب     . اساس اين فيلد، به صورت نزولي و يا صعودي مرتب شوند          

به اين ترتيب پنجره ي . خاب كنيد را انت  Ascending كليك كرده و گزينه ي       Sortشوند، بنابراين روي قسمت     

 .  شده باشد4-15شما بايد مشابه شكل 

  

  
  4-15شكل 

 
.  را نيـز بـه پـرس وجـو اضـافه كنـيم             ContactName الزم است كه فيلد      CompanyNameعالوه بر فيلد     )7

ن  دو بار كليك كنيد تا به صورت اتوماتيـك در سـتون بعـدي در جـدول پـايي                   ContactNameبنابراين روي فيلد    

در اين مرحله پنجره ي برنامه    .  را نيز اضافه كنيد    ContactTitleسپس به همين روش فيلد      . صفحه قرار بگيرد  

 . شده باشد5-15ي شما بايد مشابه شكل 

 Save As را در پنجـره ي  CustomerQuery در نوار ابزار كليك كنيد و عبـارت  Saveروي دكمه  ي  )8

 .ه اين ترتيب پرس وجوي شما به اين نام در بانك اطالعاتي ذخيره مي شودب.  را فشار دهيدOKوارد كرده و كليد 

 مشخص شده است كليك كنيد تا ايـن پـرس وجـو اجـرا        ! كه به وسيله ي يك عالمت        Runدر نوار ابزار روي آيكون       )9

دقت كنيد كـه    .  مشاهده خواهيد كرد   6-15به اين ترتيب نتيجه اي را همانند شكل         . شده و نتيجه ي آن نمايش داده شود       

 . به صورت صعودي مرتب شده اندCompanyNameنتايج نمايش داده شده بر اساس فيلد 
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  5-15شكل 

  

  
  6-15شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 معادل را نوشته و آن را اجرا مي كند و SQL دستور Accessبر اساس تنظيمات و انتخاب هايي كه در قسمت قبل انجام داديد،         

به .  را انتخاب كنيدSQL View گزينه ي Viewبراي مشاهده ي دستور توليد شده، از منوي .  نمايش مي دهدسپس نتيجه را

  . مورد نظر است نمايش داده مي شودSELECT كه حاوي دستور 7-15اين ترتيب پنجره ي مشابه شكل 
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  7-15شكل 

  

 مورد نياز، مشابه مواردي كه در قسمت قبل بررسي  به همراه نام فيلد هايSELECTتوجه كنيد كه در اين قسمت يك دستور 

 براي مشخص تر شدن دستور، قبل از نام فيلد ها نام جدول حاوي آنها را نيز قرار مي Accessالبته . كرديم ايجاد شده است

اه بين فيلد ها با نام اين مورد هنگامي كه بخواهيم فيلد هايي را از چند جدول انتخاب كرده و نمايش دهيم، از پيش آمدن اشتب. دهد

. دقت كنيد كه براي استفاده از فيلد ها در اين قسمت از بريس استفاده نشده است. جلوگيري مي كند) اما در جدولهاي متفاوت(برابر 

  . دليل اين مورد هم در اين است كه استفاده از بريس فقط وقتي ضروري است كه در نام فيلد ها فضاي خالي وجود داشته باشد

در اين حال، جدول ( به همراه نام جدولي كه مي خواهيم اطالعات از آن استخراج شود آمده است FROMد از اين قسمت، عبارت بع

Customers .( عبارتORDER BY نيز در انتهاي دستور مشخص مي كند كه اطالعات بايد بر اساس فيلد 

Customers.CompanyNameمرتب شوند .  

شده در اين قسمت را مشاهده كرديم، بهتر است بررسي كنيم كه اين دستورات چگونه به وسيله ي خوب، حال كه دستور ايجاد 

Access ايجاد مي شوند؟ در ابتداي ايجاد يك پرس وجو، هنگامي كه جدول مورد نظر خود مانند Customers را انتخاب 

  : دستوري به صورت زير ايجاد مي كندAccessمي كنيد، 

  
SELECT 
FROM Customers; 

  

البته مشخص است كه اين دستور، يك دستور قابل استفاده نيست، زيرا در اين دستور مشخص نيست كه چه فيلد هايي بايد انتخاب 

 SQLهنگامي كه اولين فيلدي كه بايد در اين پرس وجو وجود داشته باشد و نوع مرتب شدن آن را مشخص كرديد، دستور . شوند

به عبارت ديگر نام فيلد مورد استفاده در مكان مناسب قرار داده . ه مي شود كه يك دستور قابل اجرا استقبلي به صورت زير تغيير داد

  . مي شود و نيز عبارت مربوط به مرتب سازي به صورت صعودي نيز به دستور اضافه مي شود

  
SELECT Customers.CompanyName 
FROM Customers 
ORDER BY Customers.CompanyName; 

  

 اين ترتيب هنگامي كه فيلد هاي ديگري را به اين پرس وجو اضافه مي كنيد، نام آن فيلد ها بعد از نام فيلد به

CompanyName مشاهده مي كنيد تبديل 7- 15 در خط اول دستور قرار خواهد گرفت و در انتها دستور به آنچه كه در شكل 

  . مي شود

و برگشته و مقداري با كامپوننت هاي دسترسي به داده ها كه براي كار با بانكهاي خوب، بهتر است مجدداً به محيط ويژوال استودي

 به عنوان موتور بانك Accessبه علت اينكه در اين فصل از . اطالعاتي در برنامه هاي ويندوزي الزم هستند آشنا شويم

اهيم كرد كه براي دسترسي به بانكهاي اطالعاتي استفاده خواهيم كرد، در اين قسمت نيز فقط كامپوننت هايي را بررسي خو

  . مورد نياز استAccessاطالعاتي 
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  :كامپوننت هاي دسترسي اطالعات

  

:  بـراي دسترسـي بـه اطالعـات و نمـايش آنهـا سـه كامپوننـت مهـم و اصـلي وجـود دارنـد كـه عبارتنـد از                             C# 2005در ويژوال   

BindingSource ،TableAdapter و DataSet . ــت  و BindingSourceدو كامپوننــــــــــ

DataSet مــشاهده مــي كنيــد در قــسمت 8-15 همــانطور كــه در شــكل Dataكامپوننــت .  در جعبــه ابــزار وجــود دارنــد

TableAdapter                    نيز بر اساس مسيري كه براي دسترسي به اطالعات درون بانك اطالعاتي و نمايش آنها طي مي كنيد به 

  . صورت اتوماتيك ايجاد خواهد شد

  

  
  8-15شكل 

  

 اين كامپوننت ها كه عموماً به عنوان كامپوننت هاي داده اي شناخته مي شوند، خود فقط چندين كالس هـستند، ماننـد تمـام                    :هنكت

در اين فصل فقط بـا نحـوه ي اسـتفاده از ايـن كالسـها در      .  كه در قسمتهاي قبلي از آنها استفاده كرديمNET.كالس هاي ديگر    

در فصل بعد سعي مي كنيم كه كالسهاي مربوط به اين كامپوننت هـا را بـا جزئيـات بيـشتري                     . برنامه هاي ويندوزي آشنا مي شويم     

  .بررسي كنيم

  

DataSet:  

  

اين .  نگهداري مي كند   ر در حقيقت همانند يك مخزن است كه داده هاي مورد نياز را در حافظه ي كامپيوت                DataSetكامپوننت  

بـا  . عمل مي كند كه داده هاي مورد نياز خود را در حافظه نگهـداري مـي كننـد            كامپوننت همانند يك موتور بانك اطالعاتي كوچك        

 كه در DataViewاستفاده از اين كامپوننت مي توانيد داده ها را درون جدولهايي نگهداري كرده و سپس با استفاده از كامپوننت                  

  . اده ها اجرا كنيدفصل شانزدهم توضيح داده خواهد شد، به چندين روش پرس وجو هايي را روي اين د
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اين كامپوننت عالوه بر اين توانايي ذخيره ي داده ها در جـداول،      .  از قدرت و امكانات زيادي برخوردار است       DataSetكامپوننت  

اين اطالعات شامل مواردي مانند نام . ، را نيز نگه داري مي كند    "اطالعاتي درباره ي داده هاي موجود     " ، يا    1ديتامتاحجم زيادي از    

دول ها و يا فيلد ها، نوع داده هاي موجود اطالعات مورد نياز براي مديريت داده ها و يا اطالعاتي در رابطه با لغـو كـردن تغييـرات                    ج

  . اعمال شده در داده ها مي باشد

الـب   مي تواند به سادگي در ق      DataSetبه عالوه يك كامپوننت     .  در حافظه ذخيره مي شوند     XMLتمام اين اطالعات در قالب      

XML          در ديسك ذخيره شده و يا از قالب XML       همچنين اين كنترل مي تواند به صورت       .  از ديسك در حافظه قرار داده شودXML 

  . از طريق شبكه هاي مختلف مانند اينترنت به برنامه هاي ديگر فرستاده شود و مورد استفاده قرار گيرد

ظه قرار دارند، بنابراين مي توانيد به سادگي در بين آنهـا بـه جلـو و يـا       در حاف  DataSetبه علت اينكه داده هاي يك كامپوننت        

البته اين تغييرات در داده هاي موجود در حافظه اعمال مي شوند و تا زماني كـه  . عقب حركت كنيد و يا در آنها تغييراتي را ايجاد كنيد      

 مورد اين كامپوننت در فصل بعد بيشتر صحبت خواهيم  در. مشخص نكنيد به داده اي موجود در بانك اطالعاتي منعكس نخواهند شد           

كرد، اما در اين فصل فقط داده هايي را در آن قرار داده و سپس بـه وسـيله ي كنترلهـاي ديگـري آن داده هـا را در برنامـه نمـايش                 

  . خواهيم داد

  

DataGridView:  

  

براي كار با آن كـافي اسـت آن را بـه    . رنامه به كار مي روداين كنترل براي نمايش داده هاي موجود در يك بانك اطالعاتي در فرم ب    

منبع داده هاي خود، براي مثال يكي از جدولهاي موجود در بانك اطالعاتي، متصل كرده و سپس اين كنتـرل را تنظـيم كنيـد تـا آن               

  .هدداده ها را همانند يك جدول، يعني ستونها را به صورت عمودي و رديفها را به صورت افقي نمايش د

همچنين اين كنترل داراي خاصيتهاي زيادي است كه به وسيله ي آنها مي توانيد ظاهر آن را تنظيم كنيد و تا به شكلي كه مـد نظـر               

  . عالوه بر اين به وسيله ي اين كنترل مي توانيد عنوان ستونهاي داده ها و يا روش نمايش آنها نيز را تعيين كنيد. شماست تبديل شود

  

BindingSource:  

  

و نيز كنترل هايي كه براي      ) DataSet(اين كامپوننت همانند پلي براي ايجاد ارتباط بين داده هاي موجود در منبع داده اي شما                 

بنابراين هنگامي كه بخواهيد به وسيله ي كنترل هايي داده هـاي موجـود   . نمايش داده ها مورد استفاده قرار مي گيرند به كار مي رود      

 بايد از طرا نمايش دهيد، و يا به هر دليل ديگري بخواهيد به آنها در منبع اطالعاتي دسترسي داشته باشيد، اين ارتبا            در برنامه ي خود     

  .طريق اين كامپوننت صورت بگيرد

 در فـرم  DataGridView را به وسـيله ي يـك كنتـرل          DataSetبراي مثال تصور كنيد كه داده هاي موجود در يك           

بـراي ايـن كـار    . و حال مي خواهيد اين داده ها بر اساس يكي از ستونها مرتب شده و سپس نمايش داده شوندبرنامه نمايش داده ايد     

 مي فرستد و سپس اين كامپوننت آن را بـه  BindingSource اين تقاضا را به كامپوننت    DataGridViewكنترل  

  . اعالم مي كندDataSetكامپوننت 

  .ه از اين كامپوننت بيشتر آشنا خواهيم شددر ادامه ي اين فصل با نحوه ي استفاد

  

                     
1 Metadata 
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BindingNavigator:  

  

 يك رابط گرافيكي استاندارد را بـراي حركـت بـين ركـورد هـاي موجـود در يـك بانـك                       BindingNavigatorكنترل  

  .هده مي كنيد مشا6-15اين كنترل بسيار مشابه كنترلي است كه در پايين جدول نمايش داده شده در شكل . اطالعاتي ايجاد مي كند

 متـصل شـده و از   BindingSource مي توانـد بـه كنتـرل         DataGridViewاين كامپوننت نيز همانند كامپوننت      

 در ايـن    Nextبه اين ترتيب بـراي مثـال هنگـامي كـه روي كليـد               . طريق آن به داده هاي موجود در برنامه دسترسي داشته باشد          

 بـه  BindingNavigatorات برويـد، درخواسـت شـما بـه وسـيله ي      كامپوننت كليك كرديد تا به ركورد بعـدي اطالعـ      

 DataSet به كامپوننت    BindingSource فرستاده شده و سپس از كامپوننت        BindingSourceكامپوننت  

  . اعالم مي شود) و يا هر منبع اطالعاتي ديگر كه در برنامه از آن استفاده مي كنيد(

  

TableAdapter:  

  

اين كامپوننـت در  . DataAdapterكامپوننت :  اي ديگر مانده است كه بايد در مورد آن صحبت كنيم       تنها يك كامپوننت داده   

بلكه بسته به روشي كـه كامپوننـت هـاي     . جعبه ابزار وجود ندارد كه بتوانيد آن را همانند كامپوننت هاي قبلي بر  روي فرم قرار دهيد                 

  . ظيم مي كنيد، اين كامپوننت به صورت اتوماتيك ايجاد مي شودداده اي ديگر را در برنامه قرار داده و آنها را تن

اين كامپوننت حاوي پرس وجو هايي براي انتخاب داده هاي موجود در بانك اطالعاتي و نيز اطالعاتي در مورد نحوه ي اتصال برنامه 

ده ها را از جداول بانك اطالعاتي بدست همچنين اين كامپوننت حاوي متد هايي است كه به وسيله ي آنها مي توان دا  . به بانك است  

  . قرار داد و سپس در برنامه از آن داده ها استفاده كردDataSetآورد و در كامپوننت هايي مانند 

اي كه براي انتخاب داده ها از بانك اطالعاتي بـراي آن وارد مـي               SELECTاين كامپوننت اين قابليت را دارد كه بر اساس دستور           

 مناسب براي تغيير داده هاي انتخاب شده در بانك اطالعاتي ايجـاد  DELETE1 و نيز  INSERT  ،UPDATEكنيد، دستورات   

  . كند

  .در فصل بعد بيشتر با اين كامپوننت آشنا خواهيم شد

  

  :اتصال داده ها

  

داريد را   به آنها دسترسي     BindingSource به اين معني است كه داده هايي كه به وسيله ي كامپوننت              2اتصال داده ها  

به عبارت ديگر يك كنترل را بتوانيد به نحوي تنظيم كنيد كه داده هاي مورد نياز خود را به وسـيله      . به يك كنترل خاص نسبت دهيد     

بـه ايـن ترتيـب    . ي كامپوننت هاي دسترسي داده ها در برنامه دريافت كند و سپس آنها را به صورت اتوماتيك به كاربر نمايش دهـد   

 تقريباً تمام كنترل ها تـا حـدي    #Cدر ويژوال   .  آنها را مشاهده كرده و يا تغييرات مورد نظر خود را در آنها اعمال كند               كاربر مي تواند  

اتصال به داده ها را پشتيباني مي كنند، اما بعضي از كنترل ها نيز وجود دارند كه مخصوص اين كار طراحي شـده انـد، ماننـد كنتـرل                         

DataGridView و يـــا TextBox . در بخـــش امتحـــان كنيـــد بعـــد اطالعـــاتي كـــه بـــه وســـيله ي كامپوننـــت

                     
 SQL به شمار مي روند و براي آشنايي با آنهـا مـي توانيـد بـه كتابهـاي آموزشـي زبـان             SQL از دستورات زبان     SELECTاين دستورات نيز مانند دستور       1

  .مراجعه كنيد
2 Data Binding 
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BindingSource         به آنها دسترسي داريم را به كنترل DataGridView           متصل كرده و به وسيله ي ايـن كنتـرل 

  .  در برنامه نمايش خواهيم دادTextBoxدر بخش بعد نيز اين اطالعات را به وسيله ي كنترل . نمايش مي دهيم

  

  DataGridViewمتصل كردن داده ها به كنترل : نيدامتحان ك

  

 Northwind Customers يك برنامـه ي وينـدوزي جديـد بـه نـام      2005با استفاده از ويژوال استوديو  )1

DataGridViewايجاد كنيد .  

 دو بار كليـك كـرده تـا         DataGridView برويد و سپس روي كنترل       Dataبا استفاده از جعبه ابزار به قسمت         )2

 به صورت DataGridView Tasksبه اين ترتيب كادر . نه از اين كنترل روي فرم برنامه قرار بگيرديك نمو

 . نمايش داده خواهد شد9-15اتوماتيك همانند شكل 

  

  
  9-15شكل 

 
 كليك كرده و سـپس در ايـن ليـست روي    Choose Data Sourceدر اين كادر، در ليست روبروي عبارت  )3

 Data Sourceبه ايـن ترتيـب ويـزارد    .  كليك كنيدAdd Project Data Sourceلينك 

Configuration Wizardنمايش داده خواهد شد . 

 مي توانيد منبع داده Choose a Data Source Typeدر صفحه ي اول اين ويزارد، يعني پنجره ي  )4

اين قسمت مي توانيـد انـواع        نيز مشاهده مي كنيد در       10-15همانطور كه در شكل     . اي مورد نظر خودتان را انتخاب كنيد      

براي مثال اگر مي خواهيد به يك بانك اطالعـاتي          . مختلفي از منبع هاي داده اي را مشخص كرده و به آنها متصل شويد             

 ايجاد مي شود دسترسي … و يا SQL Server ،Oracle ،Accessكه توسط نرم افزارهاي مختلفي مانند 

اگر مي خواهيد از طريق يك وب سرويس بـه بانـك اطالعـاتي              . نيد كليك ك  Databaseداشته باشيد، روي آيكون     

 نيـز بـراي دسترسـي بـه     Objectsآيكـون  .  كليـك كنيـد  Web Serviceخود متصل شويد روي آيكـون  

 .كامپوننت هاي داده اي در اليه ي منطق تجاري به كار مي رود

  .  كليك كنيدNext را انتخاب كرده و سپس روي دكمه ي Databaseدر اين قسمت آيكون 
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  10-15شكل 

 
 New Connection روي دكمـه ي  Choose Your Data Connectionدر پنجـره ي   )5

 . كليك كنيد

در ايـن پنجـره گزينـه ي    .  نمـايش داده خواهـد شـد   Choose Data Sourceبه ايـن ترتيـب پنجـره ي     )6

Microsoft Access Database File  را از ليـست Data Source   انتخـاب كـرده و 

 . كليك كنيدContinueي دكمه ي رو

 در Samples كليك كـرده و سـپس بـه فولـدر     Browse روي دكمه ي Add Connectionدر كادر  )7

 در آدرس Office 2003اين فولدر بـه صـورت پـيش فـرض بـراي      .  برويدOfficeمكان نصب برنامه ي 

C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samplesقرار دارد  .  

 كليك كنيد تا نـام و مـسير         OK را انتخاب كرده و سپس روي دكمه ي          Northwind.mdbين آدرس فايل    در ا 

سپس در اين پنجره نيز روي .  اضافه شوندAdd Connectionفايل انتخابي به كادر متني موجود در پنجره ي 

 Choose Your بسته شـود و بـه پنجـره ي    Add Connection كليك كنيد تا كادر OKدكمه ي 

Data Connectionدر اين پنجره نيز روي دكمه ي .  برگرديدNextكليك كنيد .  

به اين ترتيب كادر پيغامي نمايش داده خواهد شد و از شما مي پرسد كه فايل بانك اطالعاتي كه انتخاب كرده ايد جزئـي                        

 آن استفاده شود؟ در اين كـادر روي   آيا مي خواهيد اين فايل به فولدر پروژه كپي شده و از نسخه ي كپي              .  از پروژه نيست  

  . كليك كنيدYesدكمه ي 

ــن ترتيــب پنجــره ي   )8 ــه اي  Save the Connection String on theب

Application Configuration Fileدر ايـن پنجـره نيـز روي دكمـه     .  نمايش داده مي شود

Nextكليك كنيد . 

مـايش داده مـي شـود و بـه شـما       نChoose Your Data Objectsبعد از طي اين مراحل پنجره ي  )9

در اين قسمت مي توانيد انتخاب كنيد كه داده هـاي مـورد             . اجازه مي دهد تا داده هاي مورد نياز در برنامه را انتخاب كنيد            
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نياز شما از يك جدول درون بانك اطالعاتي وارد برنامه شوند، با اجراي پروسيجر هاي ذخيـره شـده در بانـك اطالعـاتي                        

ر اختيار برنامه قرار بگيرند و يا از روشهاي ديگر موجود ديگر براي گردآوري داده هـاي مـورد نيـاز اسـتفاده                ايجاد شده و د   

 .شود

بنـابراين در ليـست   . در اي قسمت از پرس وجويي كه در بخش امتحان كنيد قبل ايجاد كرده ايـم اسـتفاده خـواهيم كـرد              

 كليك كرده و سپس از ليـست بـاز   Viewsمت مثبت كنار نمايش دهنده ي اشياي موجود در بانك اطالعاتي روي عال       

اگــر روي عالمــت مثبــت كنــار .  را انتخــاب كنيــدCustomerQuery گزينــه ي 10-15شــده هماننــد شــكل 

CustomerQuery                كليك كنيد ليست تمام فيلد هايي كه به وسيله ي اين پرس وجو برگشته مي شـود نمـايش 

 كليك كنيد تا كـار در ايـن قـسمت بـه اتمـام      Finishصفحه روي دكمه ي بعد از مشاهده ي اين     . داده خواهند شد  

  .برسد

، يـك شـيئ از نـوع        northwindDataSet بـه نـام      DataSetدر اين لحظه، ويزارد يك شـيئ از نـوع           

BindingSource    به نام customerQueryBindingSource            و نيـز يـك شـيئ از نـوع  

TableAdapter به نام customerQueryTableAdapterايجاد مي كند  .  

  

  
  11-15شكل 

  

 كليـــك كـــرده تـــا كـــادر DataGridViewدر فــرم اصـــلي برنامـــه روي مثلـــث كوچـــك كنــار كنتـــرل    )10

DataGridView Tasksبه علت اينكه در اين قسمت نمي خواهيم داده هـاي موجـود را   .  نمايش داده شود

 Enable Adding ،Enableهـاي  حذف كرده، اضافه كنيم و يـا تغييـر دهـيم، بـا كليـك روي گزينـه       

Editing و Enable Deletingاما مي خواهيم كـه بتـوانيم داده   .  عالمت تيك كنار آنها را حذف كنيد
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 Enable Column Reorderingپس روي گزينـه ي  . ها را بر اساس ستونهاي مورد نظر مرتب كنيم

 .امه كليك كنيد تا اين پنجره محو شودسپس در قسمتي از نوار عنوان فرم برن. كليك كنيد تا انتخاب شود

 خاصـيت  Properties كليـك كـرده و سـپس بـا اسـتفاده از پنجـره ي               DataGridViewروي كنترل    )11

Dock آن را به Fillتغيير دهيد . 

 بـه وسـيله ي اطالعـات موجـود در بانـك      DataGridمشاهده خواهيـد كـرد كـه كنتـرل          . حال برنامه را اجرا كنيد     )12

 .  شداطالعاتي پر خواهد

با كليك روي نام هر يك از ستونهاي موجود در جدول، مي توانيد اطالعات را بر اسـاس آن سـتون بـه صـورت صـعودي            

. كليك مجدد روي هر ستون باعث مي شود كه اطالعات بر اساس آن ستون به صورت نزولـي مرتـب شـوند                     . مرتب كنيد 

ت مثلث كوچكي كه در كنار نام ستون نمايش داده مـي  براي تشخيص نحوه ي مرتب شدن اطالعات نيز مي توانيد از جه          

  .شود استفاده كنيد

همانطور كه مشاهده مي كنيد در اين قسمت توانستيد بدون اينكه حتي يك خط كد در برنامـه وارد كنيـد داده هـايي را از             

رد به صورت اتوماتيك توسط تمام كد هاي مورد نياز براي اين موا. يك بانك اطالعاتي بدست آورده و آنها را نمايش دهيد 

  .اين مورد ثابت مي كند كه ويزاردها در ويژوال استوديو تا چه اندازه قدرتمند عمل مي كنند. 1اين ويزارد نوشته شده اند

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 را نمـايش دهـد      شيوه اي كه در اين بخش امتحان كنيد، براي ايجاد يك برنامه كه بتواند اطالعات موجود در يك بانـك اطالعـاتي                     

 به فرم شروع كرديم، و همـين   DataGridViewبرنامه را با اضافه كردن يك كنترل        . استفاده كرديم بسيار ساده و آسان بود      

  .  نمايش داده شودDataGridView مربوط به كنترل Tasksمورد نيز باعث شد كه كادر 

 و طي كـردن يـك   Data Source Configuration Wizardدر اين كادر مي توانيم با استفاده از ويزارد 

در اين ويزارد ابتدا بايد نوع منبع اطالعاتي كه مي خواهيم بـه آن  .  جديد ايجاد كنيمData Sourceسري مراحل ساده، يك 

به اين ترتيب اشياي موجود در بانك اطالعاتي كه مشخص كرده ايم نمايش داده خواهند شـد و مـي                 . متصل شويم را مشخص كنيم    

  .م آن اشيايي كه به اطالعات آن در برنامه نياز داريم را انتخاب كنيمتواني

 كليك مي كنيم، چندين كامپوننت به صورت اتوماتيـك ايجـاد شـده و بـه برنامـه      Finishهنگامي كه در اين ويزارد روي كليد   

از . اشند مي بBindingSource و نيز TableAdapter ،DataSetاين كامپوننت ها شامل  . اضافه مي شوند  

 در DataSource است كه با نسبت داده شدن به خاصـيت  BindingSourceبين اين كامپوننت ها فقط كامپوننت      

 و داده هـاي موجـود در برنامـه مـي     DataGridView، باعث برقراري ارتباط بين كنتـرل  DataGridViewكنترل  

  .شود

ر به اين صورت است كه هنگام نمايش فرم برنامه، ابتدا داده هاي مورد به خاطر داشته باشيد كه روش كاركرد اين كنترل ها با يكديگ     

 قرار مـي  DataSet از بانك اطالعاتي دريافت شده و در اختيار كامپوننت           TableAdapterنياز به وسيله ي كامپوننت      

ــرد ــتفاده        . گي ــا اس ــد ب ــي توانن ــد م ــاز دارن ــا ني ــن داده ه ــه اي ــه ب ــرم ك ــود در ف ــاي موج ــرل ه ــام كنت ــپس تم ــت س از كامپونن

BindingSource            به اين اطالعات دسترسي داشته باشند، زيـرا كامپوننـت BindingSource     تنهـا كـامپوننتي 

  . را بدست آوردDataSetاست كه مي تواند اطالعات درون 

ده هاي يـك بانـك   تنها هدفي كه در اين تمرين دنبال مي كرديم اين بود كه متوجه شويد ايجاد يك برنامه با قابليت دسترسي به دا                  

فقط الزم است كه نوع . اطالعاتي تا چه اندازه ساده است و مي توان حتي بدون وارد كردن يك خط كد در برنامه اين كار را انجام داد       

                     
 . خط كد را به برنامه اضافه كرد900كه استفاده كرديم در حدود در اين قسمت، ويزاردي  1
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و مكان داده هاي خود را براي ويژوال استوديو مشخص كنيد و سپس نحوه ي نمايش آنهـا را نيـز تعيـين كنيـد، بقيـه ي كارهـا بـه         

  .ماتيك انجام خواهند شدصورت اتو

 TextBoxدر بخش امتحان كنيد بعد، برنامه ي جديدي ايجاد خواهيم كرد كه داده هاي مورد نياز را به وسـيله ي چنـد كنتـرل           

 را به يكي از فيلد هاي جدول مـورد نظرمـان در بانـك اطالعـاتي نـسبت مـي       TextBoxدر اين برنامه هر كنترل     . نمايش دهد 

 به كاربر اجازه مي دهـيم تـا بـين داده هـاي موجـود در برنامـه           BindingNavigatorاده از كنترل    دهيم، سپس با استف   

  . حركت كند

  

  TextBoxمتصل كردن داده ها به كنترل : امتحان كنيد

  

 Northwind Customersبـا اسـتفاده از ويـژوال اسـتوديو يـك برنامـه ي وينـدوزي جديـد بـه نـام            )1

BindingNavigatorايجاد كنيد .  

سـپس خاصـيت    .  به برنامه ي خود اضافه كنيد      TextBox و سه كنترل     Labelبا استفاده از جعبه ابزار سه كنترل         )2

 . شود12-15ها و مكان اين كنترل ها را به گونه اي تغيير داده و تنظيم كنيد كه فرم برنامه مشابه شكل 

  

  
  12-15شكل 

 
 Propertiesسپس با اسـتفاده از پنجـره ي         .  شود  اول كليك كنيد تا انتخاب     TextBoxدر فرم برنامه روي      )3

در ليستي كـه نمـايش داده مـي         .  اين كنترل كليك كنيد    (DataBindings)روي عالمت مثبت كنار خاصيت      

 .  را انتخاب كرده و روي عالمت مثلث كوچك مقابل آن كليك كنيدTextشود، خاصيت 

مايش داده مي شـود در ايـن پنجـره روي لينـك      ن13-15 همانند شكل Data Sourceبه اين ترتيب پنجره ي 

Add Project Data Source…  ــزارد ــا وي ــد ت ــك كني  Data Source كلي

Configuration Wizard    همانند آنچه در بخش امتحان كنيد قبل مشاهده كـرده بوديـد نمـايش داده ،

  .شود
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  13-15شكل 

  

انتخـاب كـرده و روي    را Database آيكـون  Choose a Data Source Typeدر پنجـره ي   )4

 . كليك كنيدNextكليد 

 New Connection روي دكمـه ي  Choose Your Data Connectionدر پنجـره ي   )5

 .  نمايش داده شودAdd Connectionكليك كنيد تا كادر 

 در Samples كليك كـرده و سـپس بـه فولـدر     Browse روي دكمه ي Add Connectionدر كادر  )6

 در آدرس Office 2003اين فولدر بـه صـورت پـيش فـرض بـراي      . برويد Officeمكان نصب برنامه ي 

C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samplesقرار دارد  .  

 كليك كنيد تا نـام و مـسير         OK را انتخاب كرده و سپس روي دكمه ي          Northwind.mdbدر اين آدرس فايل     

سپس در اين پنجره نيز روي .  اضافه شوندAdd Connectionفايل انتخابي به كادر متني موجود در پنجره ي 

 Choose Your بسته شـود و بـه پنجـره ي    Add Connection كليك كنيد تا كادر OKدكمه ي 

Data Connectionدر اين پنجره نيز روي دكمه ي .  برگرديدNextكليك كنيد .  

پرسد كه فايل بانك اطالعـاتي كـه انتخـاب كـرده ايـد      به اين ترتيب كادر پيغامي نمايش داده خواهد شد و به از شما مي    

آيا مي خواهيد اين فايل به فولدر پروژه كپي شده و از نسخه ي كپي آن استفاده شود؟ در اين كادر                   .  جزئي از پروژه نيست   

  . كليك كنيدYesنيز روي دكمه ي 

 Save the Connection String to the Applicationدر پنجـره ي   )7

Configuration File نيز روي دكمه ي Nextكليك كنيد . 

، روي عالمـت مثبـت كـه در سـمت چـپ      Choose Your Database Objectsدر پنجـره ي   )8

Tables قرار دارد، در ليست Database Objectsسپس در ليستي كه براي .  كليك كنيدTables 

در . دول نيـز نمـايش داده شـوند    كليك كرده تا فيلد هاي اين جـ Customersنمايش داده مي شود روي گزينه ي  

 ContactTitle و   CompanyName  ،ContactNameانتها نيز با كليك كردن روي فيلـد هـاي           

 . كليك كنيدFinishآنها را انتخاب كرده و سپس روي كليد 
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 قـرار دارد كليـك      Text روي عالمت مثلث كوچك كه در مقابـل خاصـيت            Propertiesمجدداً در پنجره ي      )9

به ترتيب روي عالمت مثبـت  .  نمايش داده مي شود14-15 همانند شكل Data Sourceر پنجره ي اين با. كنيد

ــاي   ــه ه ــار گزين ، Other Data Sources ،Project Data Sourcesكن

NorthwindDataSet و در آخر نيز Customersكليك كنيد  . 

 در  Text بسته شده و خاصـيت       به اين ترتيب كادر   .  در اين قسمت كليك كنيد     CompanyNameحال روي فيلد    

  .  متصل خواهد شدDataSet در كامپوننت CompanyName به فيلد TextBoxاين 

در اين برنامه نيز اگر به پايين محيط ويژوال استوديو نگاه كنيد مشاهده خواهيد كرد كه سـه كامپوننـت مـورد نيـاز بـراي                          

  .ه انددسترسي به داده ها به صورت اتوماتيك به برنامه اضافه شد

  

  
  14-15شكل 

  

 در (DataBindings) دوم را از فرم برنامه انتخاب كرده و سپس با اسـتفاده از قـسمت   TextBoxكنترل   )10

 را ContactName كليك كنيد و مشابه قسمت قبل، فيلد Text روي خاصيت Propertiesپنجره ي   

 .به اين كادر اختصاص دهيد

 را نيز به اين     ContactTitleاب كرده و فيلد سوم، يعني فيلد         سوم نيز انتخ   TextBoxمراحل قبل را براي      )11

 .كنترل متصل كنيد

 دو بار كليك كرده تا يـك     BindingNavigator برويد و روي كنترل      Dataحال در جعبه ابزار به قسمت        )12

 . اين كنترل به صورت اتوماتيك به باالي فرم برنامه متصل خواهد شد. نمونه از آن در فرم قرار بگيرد

 كنتــــــرل  BindingSource خاصــــــيت Propertiesبــــــا اســــــتفاده از پنجــــــره ي    )13

BindingNavigator را برابر با customersBindingSourceقرار دهيد . 
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به وسيله ي اين .  نمايش داده خواهد شد15-15مشاهده خواهيد كرد كه فرم برنامه همانند شكل        . حال برنامه را اجرا كنيد     )14

. براي مثال به ركورد بعدي و يا ركورد قبلي برويد.  هاي موجود در بانك اطالعاتي جا به جا شويدفرم مي توانيد بين ركورد

 .همچنين كليد هايي نيز وجود دارند كه به وسيله ي آنها مي توانيد به اولين و يا آخرين ركورد موجود منتقل شويد

 حذف خواهد شد، اما توجه كنيد DataSet يكي از ركورد هاي موجود در Deleteبا كليك كردن روي دكمه ي      

 نيـز  Newهمچنين كليك كـردن روي  دكمـه ي   .  حذف مي شود نه از بانك اطالعاتيDataSetكه اين ركورد از   

.  ايجاد خواهد شد نه در بانك اطالعـاتي        DataSetاين ركورد نيز در     . باعث مي شود كه يك ركورد جديد ايجاد شود        

ه در اين قسمت به بانك اطالعاتي اعمال شـوند الزم اسـت مقـداري كـد در برنامـه وارد              براي اينكه تغييرات به وجود آمد     

  .كنيد

همانطور كه مشاهده مي كنيد در طراحي اين برنامه نيز براي دسترسي به داده هاي موجود در بانـك اطالعـاتي حتـي بـه              

  .وارد كردن يك خط كد هم نياز نبود

  

  
  15-15شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

سـپس سـعي كـرديم كـه     .  به فرم برنامه آغـاز كـرديم  Label و نيز سه TextBoxقسمت را با اضافه كردن سه كنترل       اين  

در حقيقـت بـا ايـن كـار مـي خواسـتيم كـه خاصـيت                 .  را تنظيم كنيم   TextBox كنترلهاي   DataBindingsخاصيت  

Text         اما ابتدا بايد يك منبـع اطالعـاتي را بـراي    .  شوند اين كنترل ها به فيلد هاي مشخصي از داده هاي موجود در برنامه متصل

 همانند Data Source Configuration Wizardاين كار را با استفاده از ويزارد . برنامه ايجاد مي كرديم

  . تمرين قبل انجام داديم

بـه   DataSet و نيـز     TableAdapter  ،BindingSourceبعد از اتمام ويزارد، سه كامپوننت مورد نياز يعني          

 هـر يـك از     Textسپس توانستيم بـا اسـتفاده از ايـن كنتـرل هـا خاصـيت                . صورت اتوماتيك ايجاد شده و به برنامه اضافه شدند        

TextBox ها را به يكي از فيلد هاي موجود در DataSetمتصل كنيم  .  

ــرل   ــردن كنت ــافه ك ــد از اض ــتفاده از پ   BindingNavigatorبع ــا اس ــه ب ــود ك ــافي ب ــيم آن ك ــراي تنظ ــره ي ، ب نج

Properties   خاصيت BindingSource       آن را برابر با كامپوننت BindingSource      اي قرار دهيم كـه 

  . در مرحله ي قبل به صورت اتوماتيك ايجاد شده بود

  

  :نتيجه
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 بـه   سـپس . فصل را با تعريف مفهوم بانك اطالعاتي شروع كرديم و آموختيم كه بانك هاي اطالعاتي به چه مواردي گفته مي شـود                     

بعد از اتمام ايـن قـسمت نيـز بـا           .  پرداختيم SELECT و معرفي يكي از مهمترين دستورات آن يعني دستور           SQLآشنايي با زبان    

 Access ايجاد كرده و مشاهده كرديم كـه         Northwind.mdbاستفاده از اين موارد، يك پرس وجو در بانك اطالعاتي           

  . از را توليد كرده و اجرا مي كند مورد نيSQLچگونه به صورت اتوماتيك دستورات 

سپس به بررسي نحوه ي استفاده از داده هاي موجود در يك بانك اطالعاتي در يك برنامه ي ويندوزي پرداختيم و مـشاهده كـرديم              

بـا تعـدادي از     .  متـصل كـرد    TextBox و يـا     DataGridViewكه چگونه مي توان اطالعات را به كنترل هايي ماننـد            

 آشنا شديم و مشاهده كـرديم       Accessمهم و ضروري براي دسترسي به داده هاي موجود در بانكهاي اطالعاتي             كامپوننت هاي   

كه چگونه مي توان آنها را با استفاده از جعبه ابزار بر روي فرم قرار داد و يا با استفاده از ويزاردها آنها را بـه صـورت اتوماتيـك ايجـاد              

  .كرده و به برنامه اضافه كرد

  :يان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيددر پا

  

 توضيح دهيد كه بانك اطالعاتي چيست و از چه اشيايي تشكيل شده است؟ �

 . داده هاي مورد نياز خود را از يك بانك اطالعاتي بدست آوريدSQL در زبان SELECTبا استفاده از دستور  �

 كامپوننـت هـاي الزم بـراي    Data Source Configuration Wizardبا اسـتفاده از ويـزارد    �

 .متصل شدن به يك بانك اطالعاتي را ايجاد كنيد

 . را به داده هاي موجود در برنامه متصل كنيدDataGridViewيك كنترل  �

 متــــصل كــــرده و از كنتــــرل DataSet را بــــه فيلــــد هــــاي مشخــــصي در TextBoxكنترلهــــاي  �

BindingNavigatorاستفاده كنيد . 

  

 داده هـاي موجـود در يـك    2005كرديد كه چگونه مي توان با استفاده از ويزاردهاي موجود در ويژوال استوديو    در اين فصل مشاهده     

اما در شرايطي ممكن است نياز به كنترل بيـشتر روي نحـوه ي          . بانك اطالعاتي را به سرعت به كنترلهاي موجود در فرم متصل كرد           

در فصل شانزدهم سعي خواهيم كـرد كـه خـط    . كنترل ها به داده ها داشته باشيد    ارتباط با بانك اطالعاتي و يا نحوه ي متصل شدن           

مشي متفاوتي را نسبت به اين فصل پيش گرفته و سعي كنيم با استفاده از برنامه نويسي، كنترلهاي يك فرم را به داده هـاي موجـود                

ا بهتر آشنا خواهيم شد و مشاهده خواهيم كرد كه          همچنين با كامپوننت هاي دسترسي به داده ه       . در يك بانك اطالعاتي متصل كنيم     

  .چگونه مي توان از خاصيت ها و يا متدهاي آنها در برنامه استفاده كرد

  

  :نتمري

  

  :1تمرين 

  

، FirstName ايجاد كنيد كه بتواند اطالعات درون فيلد هـاي           Northwindپرس وجوي جديدي را در بانك اطالعاتي        

LastName   و Title   اطالعاتي    را از بانك Employees  همچنين دستور را بـه گونـه اي بنويـسيد كـه       .  بدست آورد

برنامـه ي  .  ذخيـره كنيـد  EmployeeQuery مرتـب كنـد، سـپس آن را بـه نـام      LastNameنتايج را بر اساس ستون   

  . نمايش دهدDataGridViewويندوزي ايجاد كنيد كه داده هاي حاصل از اجراي اين پرس وجو را در يك كنترل 
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  :2تمرين 

  

با استفاده از پرس وجويي كه در تمرين قبل ايجاد كرديد، برنامه ي ويندوزي جديدي ايجاد كنيـد كـه بتوانـد بـا اسـتفاده از چنـدين                            

TextBox  و نيـز يــك كنتــرل BindingNavigator  داده هــاي حاصــل از اجـراي پــرس وجــو را بــه كنترلهــاي 

TextBoxمتصل كند .  
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 ADO.NET و SQL Serverويسي بانك اطالعاتي با برنامه ن: فصل شانزدهم
 

توانستيم اطالعات داخل يـك  . در فصل پانزدهم با بانكهاي اطالعاتي و برنامه نويسي بانك اطالعاتي به صورت مقدماتي آشنا شديم            

همچنين بدون اينكه   . جدول از بانك اطالعاتي را در يك برنامه ي تحت ويندوز بدست آورده و آن را در جدولي در فرم نمايش دهيم                     

  .الزم باشيد كدي وارد كنيم، توانستيم امكاناتي مانند مرتب كردن داده ها را نيز به برنامه اضافه كنيم

براي انجام تمام اين موارد از يك ويزارد استفاده كرديم و آن ويزارد نيز كد هاي زيادي را براي انجام موارد مورد نظر ما نوشـت، كـد                           

 مخصوص بـراي    DataSet يك اتصال به بانك اطالعاتي، تنظيم كردن آداپتور هاي داده اي و نيز ايجاد يك                 هايي مانند ايجاد  

استفاده از اين روش براي دسترسي ساده به بانك اطالعاتي و انجام كارهاي معمولي مانند دريافت و مشاهده ي                   . جداول مورد نظر ما   

 براي نوشتن برنامه هاي بزرگتر الزم است كه كنترل بيشتري بر داده هـا و يـا            اطالعات از يك يا چند جدول روش مناسبي است، اما         

  .كامپوننت هاي موجود در برنامه داشته باشيم و اين كار نيز فقط از طريق كد نويسي ميسر است

 كه در فصل قبل تكنولوژيهايي. در اين فصل سعي خواهيم كرد كه نگاه عميقتري به مبحث دسترسي به بانك اطالعاتي داشته باشيم       

براي دسترسي به داده ها و يا تغيير در آنها استفاده كرديم، از قبيـل كامپوننـت هـايي بـراي دريافـت اطالعـات از بانـك اطالعـاتي،               

كامپوننت هايي براي ذخيره ي آنها در حافظه و نيز كامپوننت هايي براي متصل كردن اين داده ها به كنترلهاي موجود در فرم، همـه                

 ADO.NETدر اين فصل سعي خواهيم كرد با توانايي هـا و قابليتهـاي درونـي                .  شناخته مي شوند   ADO.NET به نام    مجموعاً

همچنـين مـشاهده خـواهيم كـرد كـه      . براي دسترسي به داده هاي درون يك بانك اطالعاتي و نيز ايجاد تغييرات در آنها آشنا شويم        

 درون حافظه ذخيره شده است را تغيير دهيم، فيلتر كرده و يا ويرايش DataSetچگونه مي توان داده هايي كه به وسيله ي يك    

  . كنيم

داده هايي كه از يك بانك اطالعاتي استخراج مي شوند، براي نمايش داده شدن بايد به يكي از كنترل هاي موجـود در فـرم متـصل                       

به عبارت ديگر در اين فصل مـشاهده خـواهيم          . بررسي كنيم بنابراين الزم است كه اتصال داده ها به كنترل ها را نيز دقيق تر               . شوند

كرد كه چگونه مي توان كنترلهاي موجود در فرم را به گونه اي تنظيم كرد كه در هر لحظه فقط داده هاي مربوط بـه يـك ركـورد را             

 CurrencyManagerو يا چگونه مي توان با استفاده از اشـيايي ماننـد   ) هاTextBoxبراي مثال، مانند    (نمايش دهند   

  .  حركت كردابين ركورد ه

  :در اين فصل

  

  چيستند؟ADO.NETخواهيم آموخت كه اشياي  �

 .مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توان كنترل ها را به داده ها متصل كرد �

 در Data Viewروشهاي جستجو و يا مرتب سـازي داده هـاي داده هـاي درون حافظـه را بـا اسـتفاده از اشـياي         �

ADO.NET بررسي خواهيم كرد. 

 آشنا خواهيم   ADO.NETبا نحوه ي انتخاب ، درج، ويرايش و يا حذف داده ها درون يك بانك اطالعاتي به وسيله ي                     �

 .شد

  

 نيـز  SQL Serverدر طي اين فصل با نحوه ي استفاده از بانكهاي اطالعاتي ايجاد شده به وسيله ي موتور بانك اطالعـاتي  

 بـه آنهـا دسترسـي    SqlClientديد كه چگونه مي توان به وسيله ي سرويس دهنده ي اطالعاتي آشنا خواهيم شد و خواهيم   

كه براي كار با بانـك   (OleDb، نسبت به سرويس دهنده ي اطالعاتي   SqlClientسرويس دهنده ي اطالعاتي     . پيدا كرد 

اما فقط مـي توانـد بـا بانكهـاي اطالعـاتي      از سرعت بيشتري برخوردار است،  )  استفاده مي شود   Accessاطالعاتي ايجاد شده با     

  .  كار كندSQL Serverتحت 
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 MSDE ،SQL Server 7 ،SQL Server اين فصل الزم است كه به يكي از نرم افزارهاي  تبراي انجام تمرينا

ه زيرا در برنامه هاي اين فصل از بانك اطالعاتي نمونه اي كـ .  دسترسي داشته باشيدSQL Server 2005 و يا 2000

  .استفاده شده است) Pubsبانك اطالعاتي (در اين نرم افزارها وجود دارد 

  

ADO.NET 
 

همانطور كه در ابتداي فصل نيز ذكر شد، به مجموعه كامپوننت هايي كـه بـراي دسترسـي بـه داده هـاي يـك بانـك اطالعـاتي در            

.NET     استفاده مي شود ADO.NET1   گفته مي شود  .ADO.NET    2معمـاري غيـر متـصل      ها از     براي دسترسي به داده 

معماري غير متصل به اين معني است كه ابتدا برنامه به موتور بانك اطالعاتي مورد نظر خود متصل شده، داده هاي                     . استفاده مي كند  

عاتي قطـع  سپس برنامه از بانك اطال.  ذخيره مي كندرمورد نياز خود را از بانك اطالعاتي دريافت كرده و آنها را در حافظه ي كامپيوت             

هر زمان كـه الزم باشـد تغييـرات ايجـاد شـده در      . مي شود و تغييرات مورد نظر خود را در داده هاي موجود در حافظه انجام مي دهد         

بانك اطالعاتي ذخيره شوند، برنامه يك اتصال جديد را به بانك اطالعاتي ايجاد كرده و از طريق اين اتصال تغييراتـي را كـه در داده                 

كامپوننت اصلي كـه داده هـاي دريـافتي از بانـك اطالعـاتي را در حافظـه                  . رده بود را در جداول اصلي نيز ايجاد مي كند         ها اعمال ك  

 DataTableاين كامپوننت خود از چند كامپوننت ديگر مانند اشيايي از نوع .  استDataSetنگهداري مي كند، كامپوننت    

 مورد نظر خود    SELECT قرار گرفتند مي توانيد بين آنها جستجو كنيد، دستورات           بعد از اينكه داده ها در حافظه      . تشكيل شده است  

را روي آنها اجرا كرده و آنها را به اين وسيله فيلتر كنيد و يا تغييراتي را در اين داده ها ايجاد كنيد كه در طي اين فـصل بـا نحـوه ي                

  . انجام اين موارد آشنا خواهيم شد

ل مزاياي زيادي دارد كه مهمترين آن افزايش توانايي برنامه در سرويس دادن به چندين كاربر به صورت                  استفاده از معماري غير متص    

به عبارت ديگر مي توانيم بگوييم با استفاده از اين روش مي توانيم تعداد افرادي كه مي توانند به صـورت همزمـان از                        . همزمان است 

دليل اين مورد نيز در اين است كـه در ايـن روش برنامـه هـا فقـط در      . نفر افزايش دهيمبرنامه استفاده كنند را از ده ها نفر به صدها       

مواقع مورد نياز به بانك اطالعاتي متصل مي شوند و بعد از اجراي وظايف الزم اتصال خود را قطع مي كنند، بـه ايـن ترتيـب منـابع                            

  .  اختيار كاربران ديگر قرار مي گيرداستفاده شده براي اتصال آنها به بانك اطالعاتي نيز آزاد شده و در

  

  :Dataفضاي نام 

  

اين فضاي نام خود نيز شامل چند فضاي نام ديگر .  قرار دارندSystem.Data در فضاي نام  ADO.NETكالسهاي اصلي   

فضاي نـام  . System.Data.SqlClient و System.Data.OleDbاست كه مهمترين آنها عبارتند از   

System.Data.SqlClient                  شامل كالس هايي است كه براي دسترسي به بانك هاي اطالعاتي ايجـاد شـده بـه 

 نيز حاوي كالس هايي اسـت كـه   System.Data.OleDbفضاي نام .  به كار مي رودSQL Serverوسيله ي  

بـراي  . ي گيـرد مورد استفاده قرار م) Accessمانند بانك هاي اطالعاتي      (OLE3براي دسترسي به بانك هاي اطالعاتي از نوع         

  +++مثال در فصل قبل براي اتصال به بانك اطالعاتي از بعضي از كالسهاي فضاي نام 

ــام  ــضاي نـــ ــد از   System.Dataدر فـــ ــه عبارتنـــ ــد كـــ ــود دارنـــ ــز وجـــ ــر نيـــ ــام ديگـــ ــضاي نـــ  دو فـــ

System.Data.OracleClient و System.Data.Odbc . ــام  OracleClientفــضاي ن

.  مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد     Oracleتي ايجاد شده به وسيله ي موتور بانك اطالعـاتي  براي دسترسي به بانك هاي اطالعا 

                     
1 ActiveX Data Object 
2 Disconnected Architecture 
3 Object Linking and Embedding 
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 براي دسترسـي بـه بانـك هـاي          SqlClientكالسهاي موجود در اين فضاي نام نيز، همانند كالسهاي موجود در فضاي نام              

است كه بـراي دسترسـي بـه بانـك      نيز حاوي كالس هايي Odbcفضاي نام .  بهينه سازي شده اند Oracleاطالعاتي از نوع    

  .  را پشتيباني نمي كنند ايجاد شده استOleDB كه تكنولوژي ODBC1هاي اطالعاتي قديمي از نوع 

 بـه عنـوان سـرويس       ADO.NET در   Odbc و نيز    SqlClient  ،OleDb  ،OracleClientفضاي نامهاي   

عاتي ديگري نيز وجود دارند، اما در طـي ايـن كتـاب              سرويس دهنده هاي اطال    NET.در  . دهنده هاي اطالعاتي شناخته مي شوند     

  .فقط بر روي دو سرويس دهنده ي اول تمركز خواهيم كرد

 دسترسـي خـواهيم   SQL Server به بانكهاي اطالعاتي از نوع SqlClientدر طي اين فصل با استفاده از فضاي نام 

.  دهنده اسـت   سعاتي نيز بسيار مشابه استفاده از اين سروي        استفاده از ديگر سرويس دهنده هاي اطال       ADO.NETالبته، در   . داشت

بنابراين به راحتي مي توانيد از تكنيك هايي كه با استفاده از كالسهاي موجود در اين فضاي نام خواهيد آموخت در سـرويس دهنـده                         

در اين قسمت نيـز بـه كـار         را   OleDB استفاده كنيد و يا تكنيكهاي سرويس دهنده هايي مانند           OleDBهاي ديگر نيز از قبيل      

 بر اساس نوع موتور بانك اطالعاتي كه داده هاي شما به وسيله ي آن ايجـاد شـده انـد، يكـي از سـرويس                ADO.NETدر  . ببريد

اما الزم نيست كـه مجـدداً نحـوه ي اسـتفاده از آن سـرويس دهنـده را       . دهنده هاي موجود را انتخاب كرده و از آن استفاده مي كنيد      

يد زيرا تمامي اين سرويس دهنده ها بسيار مشابه يكديگر كار مي كنند و اگر نحوه ي استفاده از يكي از آنها را بياموزيد مي        مطالعه كن 

  .توانيد به راحتي از ديگر سرويس دهنده ها نيز استفاده كنيد

مام آنها را در اين قسمت معرفـي        كالسهاي موجود در اين سرويس دهنده هاي بانك اطالعاتي به حدي زياد هستند كه نمي توانيم ت                

. با اين وجود در اين قسمت ابتدا با تعدادي از مهمترين آنها كه در طي مثال هاي اين فصل نيز به كار رفته اند آشنا مي شـويم                           . كنيم

  :اين كالسها عبارتند از

  

� SqlConnection 
� SqlCommand 
� SqlDataAdapter 
� SqlParameter 

 
براي .  مورد استفاده قرار مي گيرندSQL Server كالسها فقط براي ارتباط با بانكهاي اطالعاتي به خاطر داشته باشيد كه اين

 System.Data.OleDb مي توانيد از كالسهاي متناظر اينها در فـضاي نـام   OLEDBاستفاده از بانك هاي اطالعاتي   

  .  آغاز مي شوندOleDbپيشوند در اين فضاي نام نيز همين كالسها وجود دارند كه البته با . استفاده كنيد

 را بـا  System.Data.SqlClientهمچنين همانطور كه مي دانيد براي استفاده از ايـن كالسـها بايـد فـضاي نـام                   

بنابراين به خاطر داشته باشيد كه      .  به برنامه اضافه كرد تا الزم نباشد هر بار نام كامل آنها را وارد كنيم               usingاستفاده از راهنماي    

  :داي برنامه هاي اين قسمت دستور زير را نيز اضافه كنيددر ابت

  
using  System.Data.SqlClient;  

 
ــه اي   ــراي اســتفاده از كالســهاي پاي ــا DataSet ماننــد ADO.NETهمچنــين ب ــام DataView و ي ــد فــضاي ن  باي

System.Dataر را نيز وارد كنيدبنابراين در ابتداي برنامه هاي خود دستور زي.  را نيز به برنامه اضافه كنيم.  

  
using  System.Data;  

  

                     
1 Open Database Connectivity 
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 داشته باشيم و نحوه ي كـاربرد آنهـا را           SqlClientخوب بهتر است كه ابتدا نگاهي به كالسهاي اصلي موجود در فضاي نام              

  .بررسي كنيم

  

 :SqlConnectionكالس 

 
 كه در اين قسمت مورد استفاده قـرار        در قلب كالس هايي قرار دارد      SqlConnectionتقريباً مي توانيم بگوييم كه كالس       

هنگامي كه بخواهيد يك نمونـه از  . مي دهيم، زيرا اين كالس وظيفه ي برقراري ارتباط بين برنامه و بانك اطالعاتي را بر عهده دارد               

از نـوع  اين پـارامتر متغيـري   .  به آن ارسال كنيد   ConnectionStringاين كالس را ايجاد كنيد، بايد پارامتري را به نام           

البته بعد از ايجاد شيئ اي از      . رشته اي است كه شامل تمام داده هاي مورد نياز براي برقراري اتصال به يك بانك اطالعاتي مي شود                  

 در اين كالس، مقدار آن را تغييـر داده و رشـته ي              ConnectionStringاين كالس نيز مي توانم با استفاده از خاصيت          

در برنامه هايي كه در فصل قبل ايجاد كرديم، ويژوال استوديو با استفاده از اطالعاتي كـه                 .  مشخص كنيم  جديدي را براي اين پارامتر    

 قرار مي SqlConnection دريافت مي كرد، چنين متني را ايجاد كرده و در اختيار Add Connectionدر كادر 

براي اين كار ابتدا بايد بدانيم كـه  . ن بنويسيم را خودماConnectionStringاما اغلب بهتر است كه متن الزم براي         . داد

  . اين ساختار اين متنها بايد چگونه باشد

  

  :ConnectionStringايجاد بخشهاي مختلف 

  

 بايد مورد استفاده قرار گيرد بستگي به سرويس دهنـده ي اطالعـاتي دارد               ConnectionStringساختار متني كه براي     

 به عنوان موتـور بانـك اطالعـاتي برنامـه ي خـود      SQL Serverراي مثال اگر بخواهيم از ب. كه مورد استفاده قرار مي دهيم

، بايـد پارامترهـاي   ) در برنامـه اسـتفاده كنـيم   SqlClientبه اين ترتيب الزم است كه از سـرويس دهنـده ي     (استفاده كنيم     

Server و Database . است در اين متن مشخص كنيممقدار آنها را همانطور كه در جدول زير نمايش داده شده .  

  

  توضيح  پارامتر

Server           اين پارامتر معموال حاوي نـام كـامپيوتري        . نام سرور بانك اطالعاتي كه مي خواهيد از آن استفاده كنيد

 SQLاگـر  .  در آن نـصب شـده اسـت   SQL Serverاسـت كـه موتـور بانـك اطالعـاتي      

Server   مـي كنـد نـصب شـده اسـت، مـي توانيـد از         بر روي همان كامپيوتري كه برنامه را اجـرا

 SQLامـا اگـر از   .  براي اين پارامتر استفاده كنيدlocalhost و يا localمقاديري مانند 

Server          اي كه در كامپيوتر ديگري در شبكه نصب شده است استفاده مـي كنيـد، الزم اسـت كـه 

همچنين اگـر در آن كـامپيوتر بـيش از          . دمقدار اين پارامتر را برابر با نام آن كامپيوتر در شبكه قرار دهي            

 قـرار داده و سـپس   \ قرار داشته باشد، بايد بعد از نام كامپيوتر يك عالمت SQL Serverيك 

  .  اي كه مي خواهيد مورد استفاده قرار دهيد را ذكر كنيدSQL Serverنام 

Database            بـراي مثـال،    (ين پارامتر قرار مي گيـرد       نام بانك اطالعاتي كه مي خواهيد مورد استفاده قرار دهيد، در ا

  ).Pubsبانك اطالعاتي 
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، بايد هنگـام دسترسـي بـه آنهـا ابتـدا هويـت       SQL Serverبراي ايجاد امنيت در بانكهاي اطالعاتي ايجاد شده به وسيله ي 

جود در يك بانـك  بنابراين اگر بخواهيم توسط يك برنامه به داده هاي مو.  مشخص شودSQL Serverاستفاده كننده توسط 

ــتن         ــات در م ــر اطالع ــا ديگ ــراه ب ــت را هم ــين هوي ــن تعي ــراي اي ــات الزم ب ــد اطالع ــيم، باي ــته باش ــي داش ــاتي دسترس اطالع

ConnectionStringاين تعيين هويت به دو روش مي تواند توسط .  مشخص كنيمSQL Server انجام شـود  .

 دسترسي به بانك اطالعاتي است كه در اين صورت بايد اين دو پارامتر را         روش اول استفاده از نام كاربري و كلمه ي عبور الزم براي           

روش دوم استفاده از اكانت كاربري اي است كه در ويندوز           .  قرار دهيم  ConnectionStringبه صورت مستقيم در متن      

  .از آن استفاده مي كنيم

ويت شويم، بايد پارامترهاي نـام كـاربري و كلمـه ي     تعيين هSQL Serverبراي اينكه بتوانيم با استفاده از روش اول توسط 

  .  قرار دهيمConnectionStringعبور را همانطور كه در جدول زير شرح داده شده است، در متن 

  

  توضيح  پارامتر

User ID                   اين پارامتر بايد حاوي نام كاربري باشد كه براي اتصال به بانك اطالعاتي مـي خـواهيم از آن اسـتفاده

اي اينكه بتوانيم با استفاده از اين روش از بانـك اطالعـاتي اسـتفاده كنـيم، بايـد يـك اكانـت                       بر. كنيم

 ايجاد شده و اجازه ي دسترسي به داده هاي مورد نياز نيـز  SQL Serverكاربري به اين نام در 

  .به آن داده شود

Password  كلمه ي عبوري كه براي اين نام كاربري مورد استفاده قرار مي گيرد.  

   

 مي تواند به گونه اي تنظيم شود كه براي تعيين هويت كاربراني كه بـه آن دسترسـي پيـدا مـي     SQL Serverعالوه بر اين 

در ايــن صــورت ديگــر نيــازي نيــست كــه در مــتن . كننــد، از اكانــت وينــدوزي كــه بــا آن وارد كــامپيوتر شــده انــد اســتفاده كنــد 

ConnectionStringه ي عبــور را وارد كنيــد، بلكــه فقــط بايــد مــشخص كنيــد كــه از  مقــادير نــام كــاربري و كلمــ

Integrated Security اين سيـستم بـه ايـن علـت     ( استفاده مي كنيدIntegrated Security 

 با يكديگر سعي خواهند كه به حداكثر امنيت ممكن در ايجاد يك SQL Serverناميده مي شود كه با استفاده از آن ويندوز و 

ــي   ــاط دسترس ــتن         ارتب ــستقيم در م ــورت م ــه ص ــور را ب ــه ي عب ــاربري و كلم ــام ك ــه ن ــد ك ــازي نباش ــر ني ــد و ديگ ــدا كنن پي

ConnectionStringبـــــراي اســـــتفاده از ايـــــن سيـــــستم بايـــــد مقـــــدار پـــــارامتر  ).  قـــــرار دهـــــيم

IntegratedSecurity را در متن ConnectionString برابر با trueقرار دهيد .  

 به اكانت كاربري اي كه براي ايـن فـرد در وينـدوز    SQL Serverاين روش نيز بايد در محيط البته توجه داشته باشيد كه در 

  . ايجاد شده است، اجازه ي دسترسي به اطالعات موجود داده شود، در غير اين صورت كاربر نمي تواند به بانك اطالعاتي متصل شود

 تنظيم مي شوند، به قطعه كد زير نگـاه  ConnetionStringبراي اينكه بهتر متوجه شويد كه چگونه پارامترهاي الزم در     

  . به كار مي رودSqlConnectionاين كد براي ايجاد يك شيئ جديد از نوع . كنيد

  
SqlConnection  objConnection = new  
 SqlConnection ( "Server=localhost;Database=Pubs;User" +   
   " ID=sa;Password=csdotnet;" );  

 
.  بـه كـار مـي رود   SQL Server براي استفاده از يك ConnectionStringه مشاهده مي كنيد اين همانطور ك

كه مي خواهيم از آن استفاده كنيم در كـامپيوتري قـرار دارد    SQL در پارامتر مشخص مي كند كه سرور localhostمقدار 

طالعاتي كه مي خواهيم به آن متصل شـويم را تعيـين    نيز نام بانك اDatabaseمقدار پارامتر   . كه برنامه در آن اجرا شده است      

در آخـر نيـز     .  به كار مـي رود     Pubs براي دسترسي به بانك اطالعاتي       ConnectionStringمي كند، در اين جا ايم       
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 مشخص مي شوند كه براي تعيين نام كـاربري و كلمـه ي عبـور الزم بـراي     Password و User IDمقدار پارامتر هاي 

 و براي جدا كردن پارامترهاي مختلف       =دقت كنيد كه براي تعيين مقدار هر پارامتر از عالمت           . العات به كار مي روند    دسترسي به اط  

  . استفاده شده است;از يكديگر از عالمت 

  

  :متصل شدن و قطع كردن اتصال به يك بانك اطالعاتي

  

ا بانك اطالعاتي را مشخص كرديم مي توانيم با          نحوه ي برقراري ارتباط ب     ConnectionStringبعد از اين كه با ايجاد       

 به بانك اطالعاتي متصل شده و يا اتصال خود را       SqlConnection در كالس    Close و   Openاستفاده از متد هاي     

  :يك نمونه از اين كار در قطعه كد زير نشان داده شده است. قطع كنيم

  
 // Open the database connection 
 objConnection.Open(); 
 // ... Use the connection 
 objConnection.Close(); 
 // Close the database connection  

  

 وجود دارند كه مي توانيم در برنامه از آنهـا اسـتفاده             SqlConnectionالبته متد ها و خاصيتهاي فراوان ديگري در كالس          

برد ترين آنها به شمار مي روند و فكر مي كنم كه براي شروع فقط آشنايي با كنيم، اما مواردي كه در اين جا با آنها آشنا شديم، پر كار    

  . اين موارد كافي باشد

  

  :SqlCommandكالس 

  

ايـن دسـتور   .  براي اجرا روي داده هاي دريافت شده از بانك اطالعاتي اسـت   SQL حاوي يك دستور     SqlCommandكالس  

 بـراي درج داده هـاي جديـد در بانـك     INSERTي خاص، يـك دسـتور    براي انتخاب داده هايSELECTمي تواند يك دستور   

 براي حذف داده ها از بانك اطالعات و يا حتي فراخواني يـك پروسـيجر ذخيـره شـده در بانـك            DELETEاطالعاتي، يك دستور    

  .  اي كه در اين كالس نگه داري مي شود مي تواند شامل پارامتر ها نيز باشدSQLدستور . اطالعاتي باشد

 چندين نسخه سربار گذاري شده است، اما ساده ترين آنها براي ايجـاد يـك شـيئ از                   SqlCommandز متد سازنده ي كالس      ا

بنابراين مي توانيد بعد از ايجاد شيئ، با استفاده از خاصيت هـا و يـا                .  هيچ پارامتري را دريافت نمي كند      SqlCommandكالس  

  : را نمايش مي دهدSqlCommand كد زير نحوه ي ايجاد يك شيئ از نوع قطعه. متدهاي موجود، آن شيئ را تنظيم كنيد

  
SqlCommand objCommand = new SqlCommand();  

  

 به تنهايي استفاده نمي كنند، بلكه آنها را         SqlCommandدر برنامه هاي بانك اطالعاتي معموال از اشياي ايجاد شده از كالس             

، SELECTبـه ايـن ترتيـب مـي تواننـد از دسـتور       . ا بـه كـار مـي برنـد       ه DataAdapter ها و    DataSetهمراه با   

INSERT    همچنـين اشـياي   .  كه در آن نگهداري مي شود براي مقاصد مورد نياز استفاده كنند            … و ياSqlCommand  مـي 

ي  كـاربرد  DataReaderكـالس   .  مورد استفاده قرار گيرند    DataReaderتوانند به همراه اشياي ايجاد شده از كالس         
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در . را كمتر مصرف مي كند و نيز انعطاف پـذيري كمتـري نيـز دارد   ) …مانند حافظه و ( دارد، اما منابع سيستم    DataSetهمانند  

  . قرار خواهيم دادDataSetادامه ي اين فصل بيشتر تمركز خود را روي نحوه ي استفاده از اين اشيا با كالس 

  

  :Connectionخاصيت 

  

اولـين  .  استفاده كنيم بايد بعضي از خاصيت هاي آن را تنظيم كنـيم         SqlCommand يك شيئ از كالس      قبل از اينكه بتواني از    

اين خاصيت همانطور كه در قطعه كد زير نمايش داده شده اسـت،  .  استConnectionخاصيتي كه بايد تنظيم شود، خاصيت  

  : را دريافت كندSqlConnectionمي تواند يك مقدار از نوع 

  
 objCommand.Connection = objConnection;  

  

 اي كه در اين شيئ نگهداري مي شود را با موفقيت اجرا كرده و نتيجه ي آن را دريافت كنـيم، بايـد          SQLبراي اينكه بتوانيم دستور     

  .م اتصال با بانك اطالعاتي را برقرار كرده و سپس دستور را اجرا كنيSqlConnection در Openابتدا با استفاده از متد 

  

  :CommandTextخاصيت 

  

اين خاصيت متني را دريافت مي كند كه مي تواند حاوي           .  است CommandTextخاصيت بعدي كه بايد تنظيم كنيم، خاصيت        

براي مثـال قطعـه   .  و يا فراخواني يك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطالعاتي باشد كه بايد روي داده ها اجرا شود SQLيك دستور   

  : كه در اين خاصيت قرار داده شده است را نمايش مي دهدSQLه از دستور كد زير يك نمون

  
SqlConnection  objConnection = new 
SqlConnection ( "Server=localhost;Database=Pubs;User " +  
   "ID=sa;Password=csdotnet;" ); 
SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
objCommand.Connection = objConnection; 
objCommand.CommandText = "INSERT INTO authors "  + 
  "(au_id, au_lname, au_fname, contract) "  + 
  "VALUES('123-45-6789', 'Barnes', 'David', 1)" ;  

 
ايـن  . ود است كه براي درج يك ركورد از اطالعات در يك جدول به كار مـي ر SQL يكي از دستورات ساده ي INSERTدستور  

 در  au_idسپس فيلد   .  ايجاد كن  authorsيك ركورد جديد از اطالعات در جدول        "دستور در اين قسمت بيان مي كند كه         

 قـرار بـده، فيلـد       ’Barnes‘ را برابـر بـا       au_lname قـرار بـده، فيلـد        ’6789-45-123‘اين ركورد را برابر با      

au_fname را برابر با ‘David’ قرار بده و فيلد contract قرار بده1 را نيز برابر با " .  

 براي درج يك رديف از اطالعـات در يـك جـدول بـه ايـن صـورت اسـت كـه بعـد از دسـتور                            INSERTروش استفاده از دستور     

INSERT INTOسپس نام فيلد هايي را كه بايد كامل .  نام جدولي كه مي خواهيم اطالعات در آن قرار بگيرد را ذكر مي كنيم

 نوشـته و در  VALUESسـپس عبـارت   . اخل يك پرانتز مي آوريم و هر يك را نيز با يك ويرگول از هم جدا مي كنيم           كنيم را در د   

  .يك پرانتز ديگر، مقدار مورد نظر براي آن فيلد ها را به ترتيب وارد مي كنيم
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اما همانطور كـه مـي   . رد مشخص استدر اينجا فرض كرديم كه هنگام نوشتن برنامه، مقداري كه بايد در  هر يك از فيلد ها قرار گي             

. دانيد در اغلب موارد چنين شرايطي رخ نمي دهد و مقدار هر يك از اين فيلد ها در طول اجراي برنامه توسط كاربر تعيين مـي شـوند                          

جراي برنامه سپس هنگام ا.  را به گونه اي ايجاد كنيم كه همانند يك متد، پارامتر دريافت كنند  SQLخوشبختانه مي توانيم دستورات     

بهتـر اسـت مقـداري هـم بـا      . اين پارامتر ها را از كاربر دريافت كرده و آنها را در دستور قرار مي دهـيم و دسـتور را اجـرا مـي كنـيم                  

  . قرار گيرند آشنا شويمSqlCommandپارامترهايي كه مي توانند در شيئ 

  

  :Parametersخاصيت 

  

 هـا   Placeholder را مشاهده كنيم، بايد با مفهـوم         SQLرامتر ها در يك دستور      قبل از اينكه بتوانيم نحوه ي استفاده از پا        

 قرار مي گيرند و مي توانند در زمان اجراي برنامه       SQL ها متغيرهايي هستند كه در يك دستور         Placeholder. آشنا شويم 

ند و هنگـامي كـه از آنهـا در يـك          در يك دستور مشخص مي شو      @اين متغير ها با عالمت      . جاي خود را عبارتي خاص عوض كنند      

براي مثال اگر بخواهيم در دسـتور  .  استفاده كنيم، قبل از اجراي دستور بايد تمامي آنها را با مقادير مناسب تعويض كنيم    SQLدستور  

ار  را در زمان اجراي برنامه مشخص كنيم، بايد جاي آنها را با چهـ          INSERT از دستور    VALUESقبل مقادير الزم براي قسمت      

Placeholderبه صورت زير عوض كنيم :  

  
SqlConnection  objConnection = new 
SqlConnection ( "Server=localhost;Database=Pubs;User "  +  
   "ID=sa;Password=csdotnet;" ); 
SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
objCommand.Connection = objConnection; 
objCommand.CommandText = "INSERT INTO authors "  + 
 "(au_id, au_lname, au_fname, contract) "  + 
 "VALUES(@au_id, @au_lname, @au_fname, @au_contract) " ;  

  

 placeholderهمانطور كه مشاهده مي كنيد در اينجا به جاي اينكه از چند مقدار ثابـت در دسـتور اسـتفاده كنـيم، از چنـد               

البته هيچ ضرورتي ندارد كه     .  مشخص شده اند   @ ها در دستور با استفاده از        placeholderهمچنين تمام   . ايماستفاده كرده   

امـا ايـن كـار    .  در آن قرار بگيـرد     placeholder همنام با فيلدي باشد كه قرار است مقدار          placeholderنام يك   

  . باعث مي شود كه برنامه خواناتر شده و درك آن ساده تر شود

 ايــن SQL، بعــد از اينكــه بــا اســتفاده از ايــن روش پارامترهــايي را در دســتور ايجــاد كــرديم، بايــد قبــل از اجــراي دســتور خــوب

placeholder       اين كار به صورت اتوماتيك توسط برنامه در زمان اجراي دستور انجـام      .  ها را با مقادير مناسب تعويض كنيم

 در شــيئ ايجــاد شــده از كــالس Parametersاد كــرده و آن را در ليــست امــا ابتــدا بايــد پارامترهــايي را ايجــ. مــي شــود

SqlCommand      قرار دهيم تا برنامه بداند هنگام اجراي دستور هـر placeholder      را بايـد بـا مقـدار چـه متغيـري در 

 و يـا  SQL يك دسـتور  توجه كنيد ه اصطالح پارامتر در اين قسمت به پارامترهايي اشاره مي كند كه براي اجراي      . برنامه عوض كند  

  . به متد ها فرستاده مي شود#Cيك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطالعاتي الزم است، نه به پارامترهايي كه در ويژوال 

 وجــود دارد مــي تــوانيم از خاصــيت SqlCommandبــراي دسترســي بــه ليــست پارامترهــايي كــه در يــك شــيئ از كــالس 

Parameters     اين خاصيت حاوي ليـستي از       . در اين كالس استفاده كنيمplaceholder      هـا بـه همـراه متغيرهـاي 

ــه آنهــا اســت ــه وســيله ي ايــن ليــست مــشخص كنــيم كــه هــر    . وابــسته ب ــد ب ــابراين در برنامــه قبــل از اجــراي دســتور، باي بن

placeholderاستساده ترين روش انجام اين كار در كد زير نشان داده شده .  با مقدار چه متغيري بايد تعويض شود .  
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SqlConnection  objConnection = new 
SqlConnection ( "Server=localhost;Database=Pubs;User 
ID=sa;Password=csdotnet;" ); 
SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
objCommand.Connection = objConnection; 
objCommand.CommandText = "INSERT INTO authors "  + 
 "(au_id, au_lname, au_fname, contract) "  + 
 "VALUES(@au_id, @au_lname, @au_fname, @au_contract) " ; 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_id" ,  
       txtAuId.Text); 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_lname" ,  
       txtLastName.Text); 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_fname" ,  
       txtFirstName.Text); 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_contract" ,  
       chkContract.Checked); 

  

 و متغيري كه مقدار مربوط به آن را در زمان اجراي برنامه نگهداري              placeholder نام يك    AddWithValueمتد  

براي مثال در اين قسمت مشخص  .  اضافه مي كنيد   Parametersپارامتر دريافت كرده و آن را به ليست         مي كند را به عنوان      

 كنتـرل  Text بايـد بـا مقـدار خاصـيت          au_id@ بـا نـام      placeholderكرده ايم كه هنگام اجراي دسـتور، مكـان          

txtAuId  همچنين مكان   .  عوض شودplaceholder    با نام @au_lname     ر خاصـيت     نيز بايد با مقـداText 

  . … عوض شود و txtLastNameمربوط به كنترل 

  

  :ExecuteNonQueryمتد 

  

براي اين كار ابتدا بايد   . بعد از انجام تمام اين مراحل مي توانيد دستور موجود در اين شيئ را روي داده هاي بانك اطالعاتي اجرا كنيد                    

 دسـتور موجـود در شـيئ    ExecuteNonQueryاخـواني متـد   سـپس بـا فر  . اتصال خود را به بانك اطالعاتي بر قرار كنيـد       

SqlCommand   البته اين متد همانطور كه نام آن نيز مشخص مـي كنـد فقـط زمـاني كـاربرد دارد كـه بخـواهيم           .  را اجرا كنيد

 SqlCommandبراي مثال اگر دستور موجود در شـيئ         . دستوري را روي بانك اطالعاتي اجرا كنيم كه داده اي را برنمي گرداند            

 باشد كه اطالعاتي را از جداول استخراج كرده و آنها را به برنامه مي دهد، نمي توانيم براي اجراي آن از اين               SELECTيك دستور   

براي مثال، ماننـد اينجـا يـك        (اما اگر دستور مورد استفاده فقط تغييراتي را در داده هاي بانك اطالعاتي ايجاد كند                . متد استفاده كنيم  

  .مي توانيم با فراخواني آن متد دستور را در بانك اطالعاتي اجرا كنيم) اطالعات را به جدول اضافه كندركورد از

اين متد بعد از اجرا عددي را به عنوان خروجي برمي گرداند كه مشخص كننده ي تعداد ركورد هايي است كه با اجـراي ايـن دسـتور                            

SQL  قطعه كد زير نحـوه ي اسـتفاده   . صحت اجراي دستور مورد استفاده قرار مي گيرداين عدد معموال براي بررسي .  تغيير كرده اند

  .  را در برنامه نشان مي دهدExecuteNonQueryاز دستور 

  
SqlConnection  objConnection = new 
SqlConnection ( "Server=localhost;Database=Pubs;User 
ID=sa;Password=csdotnet;" ); 
SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
objCommand.Connection = objConnection; 
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objCommand.CommandText = "INSERT INTO authors "  + 
 "(au_id, au_lname, au_fname, contract) "  + 
 "VALUES(@au_id, @au_lname, @au_fname, @au_contract) " ; 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_id" ,  
       txtAuId.Text); 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_lname" ,  
       txtLastName.Text); 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_fname" ,  
       txtFirstName.Text); 
objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_contract" ,  
       chkContract.Checked); 
objConnection.Open(); 
objCommand.ExecuteNonQuery(); 
objConnection.Close();  

  

  :SqlDataAdapterكالس 

  

 در برنامه هاي بانك اطالعاتي، همانند پلي بين جداول بانك اطالعاتي و نيـز داده هـاي موجـود در                     DataAdapterكالس  

اين كالس براي دسترسي بـه بانـك اطالعـاتي از شـيئ     . د نگهداري مي شوند، عمل مي كنن     DataSetحافظه كه به وسيله ي      

 اي كه به آن نسبت داده مي شود استفاده مي كند و همانطور كه مي دانيـد، هـر شـيئ از          SqlCommandايجاد شده از كالس     

 است كه ارتباط آن را با بانك اطالعاتي برقـرار           SqlConnection حاوي شيئ اي از كالس       SqlCommandكالس  

ــابراين مــي تــوانيم بگــوييم كــه كــالس  . مــي كنــد ــراي دسترســي بــه بانــك اطالعــاتي از كــالس  DataAdapterبن  ب

SqlCommand و SqlConnectionاستفاده مي كند .  

ايـن خاصـيت حـاوي شـيئ اي از نـوع            .  اسـت  SelectCommand داراي خاصيتي به نـام       DataAdapterكالس  

SqlCommand         راي دريافت داده هاي مورد نياز در برنامه از بانك اطالعاتي به كار مي             است كه از دستور موجود در آن شيئ، ب

 دستوري كه در اين خاصيت نگهداري مي شود را روي بانـك اطالعـاتي اجـرا كـرده و                DataAdapterبه عبارت ديگر    . رود

عـالوه  . فاده قرار گيرند   قرار مي دهد تا در برنامه مورد است        DataTable و يا    DataSetنتايج آن را در كالس هايي مانند        

 و  DeleteCommand  ،InsertCommand داراي خاصـيت هـايي بـه نـام           DataAdapterبر اين كالس    

UpdateCommand          است كه هر يك شيئ اي از نوع SqlCommand       را قبول مي كنند و DataAdapter  از 

در حقيقـت،   . اده ها در بانك اطالعاتي استفاده مي كند       دستور ذخيره شده در هر يك از آنها به ترتيب براي حذف، درج و يا ويرايش د                

 با اسـتفاده از  DataAdapterهنگامي كه ما در طي برنامه تغييراتي را درون داده هاي موجود در حافظه نگه داري مي كنيم،            

ـ           ك اطالعـاتي منتقـل مـي    دستورات موجود در اين خاصيت ها تغييرات ما را از داده هاي موجود در حافظه به داده هاي موجود در بان

ممكن است ابتدا اين موارد كمي پيچيده به نظر برسند، اما استفاده از آنها مانند تمام قسمتهاي ديگري كه تا كنون مشاهده كرده         . كند

 مورد نياز را بـراي انتخـاب داده هـا از          SELECTدر قسمتهاي قبل مشاهده كرديد كه چگونه مي توان دستورات           . ايم ساده هستند  

 نيز فقـط كـافي اسـت كـه دسـتور         DataAdapterبراي تكميل دستورات مورد نياز براي كالس        . انك اطالعاتي ايجاد كرد   ب

SELECTدر ويژوال استوديو كالسي به نام .  مورد نظر خود را وارد كنيدCommand Builder  وجود دارد كه مي توانـد 

  . مناسب توليد كندDELETE و يا INSERT ،UPDATE وارد شده، دستورات SELECTبر اساس دستور 

سـپس مـشاهده   .  و نحـوه ي اسـتفاده از آن را بررسـي كنـيم    SelectCommandبنابراين بهتر است كه ابتدا با هم خاصيت    

  . ، دستورات ديگر را نيز توليد كردCommand Builderخواهيم كرد كه چگونه مي توان با استفاده از 
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  :SelectCommandخاصيت 

  

 براي DataAdapter در كالس SelectCommand نيز نشان داده شده است، خاصيت 1-16ه در شكل   همانطور ك 

  . به كار مي رودDataSetدريافت داده هاي مورد نياز در برنامه از بانك اطالعاتي و قرار دادن آنها در 

  

  1-16شكل 

  

را از يك بانك اطالعاتي دريافـت كنيـد، ابتـدا            اطالعات مورد نياز     DataAdapterهنگامي كه بخواهيد با استفاده از كالس        

ايـــن خاصـــيت شـــيئ اي از نـــوع .  تنظـــيم كنيـــدDataAdapter را در SelectCommandبايـــد خاصـــيت 

SqlCommand           دريافت كرده كه اين شيئ مشخص مي كند داده ها چگونه بايد از بانك اطالعاتي انتخاب شده و نيز چـه داده 

 ايجاد مي شوند، همانطور كه در قسمت قبلي مشاهده كرديد خود SqlCommandي كه از كالس اشياي. هايي بايد انتخاب شوند

  :اين خاصيت ها عبارتند از. نيز خاصيت هايي دارند كه قبل از استفاده بايد آنها را تنظيم كرد

  

� Connection :     يك شيئ از كالسSqlConnection             در اين قسمت قرار گرفته و نحوه ي اتـصال بـه 

 .اطالعاتي را مشخص مي كندبانك 

� CommandText :  دستورSQL                    و يا نام پروسيجر ذخيره شده در بانك اطالعاتي كه بايد توسـط ايـن شـيئ اجـرا 

 .شود، در اين قسمت ذخيره مي شود

  

.  اسـتفاده كـرديم  SqlCommand از كالس CommandText مشخص در خاصيت   SQLدر قسمت قبل از يك دستور       

م يك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطالعاتي را در اين خاصيت قرار دهيم تا اجرا شود، بايد خاصيت ديگري به نام اما اگر بخواهيم نا 

CommandType      را نيز در كالس SqlCommand           تنظيم كرده و مقدار آن را برابر بـا StoredProcedure 

البته در . SQLه شده است، نه يك دستور     نام يك پروسيجر ذخير    CommandTextقرار دهيم تا مشخص شود كه متن درون         

 اسـتفاده مـي كنـيم، بنـابراين نيـازي نيـست كـه خاصـيت                CommandText در خاصـيت     SQLاين فصل فقط از دستورات      

CommandTypeرا تغيير داده و برابر با مقدار خاصي قرار دهيم .  

  

  :SQL با استفاده از دستور SelectCommandتنظيم خاصيت 

  

 بـه وسـيله ي كـالس      SQLر زير آورده شده است نحوه ي تنظيم خاصيت هاي مورد نياز براي اجراي يك دستور                 قطعه كدي كه د   

DataAdapterرا نمايش مي دهد :  

  
// Declare a SqlDataAdapter object... 
SqlDataAdapter  objDataAdapter = new SqlDataAdapter (); 
 
// Assign a new SqlCommand to the SelectCommand pro perty 
objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
 
// Set the SelectCommand properties... 
objDataAdapter.SelectCommand.Connection = objConnec tion; 
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objDataAdapter.SelectCommand.CommandText =  
 "SELECT au_lname, au_fname FROM authors "  +  
 "ORDER BY au_lname, au_fname" ;  

  

سـپس بايـد    .  ايجاد كنـيم   SqlDataAdapterاولين كاري كه بايد در اين قسمت انجام دهيم اين است كه شيئ را از نوع                 

را SqlCommandبراي تنظيم اين خاصيت بايد يك شـيئ از كـالس          .  آن را تنظيم كنيم    SelectCommandخاصيت  

 آن را نيـز انجـام مـي    Connectionي را از اين كالس ايجاد كرده و تنظيمات مربوط بـه   به آن نسبت دهيم، بنابراين شيئ ا      

 قـرار  SQL آن را برابر با يك دسـتور      CommandTextدر آخر نيز خاصيت     . دهيم ا بتواند به يك بانك اطالعاتي متصل شود        

  .مي دهيم تا آن را روي بانك اطالعاتي اجرا كرده و نتيجه را دريافت كند

  

  : با استفاده از پروسيجر ذخيره شدهSelectCommandم خاصيت تنظي

  

. در اين قسمت مشاهده خواهيم كرد كه براي استفاده از يك پروسيجر ذخيره شده در برنامه خاصيتهاي الزم را بايد چگونه تنظيم كرد    

است كه تحت يك نام مـشخص   SQLهمانطور كه در قسمت قبلي نيز گفتن، يك پروسيجر ذخيره شده، يك مجموعه از دستورات               

در ايـن قـسمت فـرض مـي كنـيم پروسـيجري بـه نـام                 . و به صورت يك واحد در بانك اطالعاتي ايجاد شده و نگهداري مي شـود              

usp_select               در بانك اطالعاتي وجود دارد كه مي خواهيم به جاي استفاده از دستور SQL         آن را فراخواني كـرده و نتـايج ،

  :قطعه كد زير نحوه ي انجام اين كار را نمايش مي دهد. ماجراي آن را دريافت كني

  
// Declare a SqlDataAdapter object... 
SqlDataAdapter  objDataAdapter = new SqlDataAdapter (); 
 
// Assign a new SqlCommand to the SelectCommand pro perty 
objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
 
// Set the SelectCommand properties... 
objDataAdapter.SelectCommand.Connection = objConnec tion; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandText = "usp_select" ; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandType =  
     CommandType.StoredProcedure;  

  

ــد  ــي كني ــشاهد ه م ــه م ــانطور ك ــك دســتور    هم ــه ي ــل ك ــسمت قب ــر خــالف ق ــه، ب ــه برنام ــن قطع  را در خاصــيت SQL در اي

CommandText            پس بايد به نحوي مشخص كنيم كه متن        .  قرار مي داديم، از نام يك پروسيجر ذخيره شده استفاده كرده ايم

وجـود در ايـن   بـراي تعيـين نـوع مـتن م    . SQL نام يك پروسيجر ذخيره شده است، نه يـك دسـتور    CommandTextداخل  

ــيت   ــد از خاصـ ــيت، بايـ ــيمCommandTypeخاصـ ــتفاده كنـ ــا    .  اسـ ــر بـ ــيت برابـ ــن خاصـ ــرض ايـ ــيش فـ ــدار پـ مقـ

CommandType.Text       است كه مشخص مي كند متن موجود يك دستور SQLدر اين قطعه كـد، ايـن مقـدار را    .  است

شـود مقـدار موجـود در        قرار مي دهيم تـا مـشخص         CommandType.StoredProcedureتغيير داده و برابر با      

  .  نام يك پروسيجر ذخيره شده استCommandTextخاصيت 
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  : ديگرSQL براي ايجاد دستورات Command Builderاستفاده از 

  

 مي توانيم داده هاي مورد نياز در برنامه     DataAdapter موجود در كالس     SelectCommandبا استفاده از خاصيت     

سپس در طول برنامه مي توانيم بـه كـاربر اجـازه            .  در حافظه قرار دهيم    DataSetه و در يك     را از بانك اطالعاتي استخراج كرد     

دهيم تا تغييرات مورد نظر خود را در داده هاي موجود در حافظه ايجاد كرده و بعد از اتمام آنها، اين تغييرات را به داده هاي موجود در                        

 مـورد نيـاز بـراي درج، حـذف و يـا ويـرايش داده هـاي                SQLكه دستورات   براي اين كار الزم است      . بانك اطالعاتي منعكس كنيم   

 اضافه كنيم تا اين كالس بتواند با استفاده از اين دستورات، تغييـرات ايجـاد شـده را در    DataAdapterدريافتي را به كالس     

  . بانك اطالعاتي وارد كند

خوشبختانه روش ساده تري هم بـراي انجـام         . تري داشته باشيم   تسلط بيش  SQLاما براي ايجاد اين دستورات الزم است كه به زبان           

 اي كـه  SELECT است كه مي تواند با توجه به دسـتور   CommandBuilderاين كار وجود دارد و آن استفاده از كالس          

قطعه كـد   .  مناسب توليد كند   DELETE و نيز    INSERT  ،UPDATE وارد كرده ايم، دستورات      DataAdapterبراي  

  . ي استفاده از اين دستور را نمايش مي دهدزير نحوه 

  
// Declare a SqlDataAdapter object... 
SqlDataAdapter  objDataAdapter = new SqlDataAdapter (); 
 
// Assign a new SqlCommand to the SelectCommand pro perty 
objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
 
// Set the SelectCommand properties... 
objDataAdapter.SelectCommand.Connection = objConnec tion; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandText = "usp_select" ; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandType = 
CommandType.StoredProcedure; 
 
// automatically create update/delete/insert comman ds 
SqlCommandBuilder  objCommandBuilder =  
   new SqlCommandBuilder (objDataAdapter);  

  

 بـه بانـك اطالعـاتي بـه صـورت         DataSetبا استفاده از اين كالس، دستورات الزم براي منعكس كردن تغييرات ايجاد شده از               

 كار بيشتر آشنا خواهيم شد، اما فعال بهتر است ببينيم كه چگونه مي         در ادامه ي فصل با نحوه ي انجام اين        . اتوماتيك نوشته مي شود   

  . در حافظه قرار دادDataSetتوان داده ها را از يك بانك اطالعاتي استخراج كرده و در يك 

  

  :Fillمتد 

  

 موجـــود در خاصـــيت  SQL مـــي توانيـــد دســـتور   DataAdapter در كـــالس Fillبـــا اســـتفاده از متـــد   

SelectCommand  ر بانك اطالعـاتي اجـرا كـرده، و سـپس داده هـاي برگـشتي از اجـراي ايـن دسـتور را درون يـك              را د

DataSetالبته قبل از استفاده از اين متد، بايد شيئ اي از نوع .  در حافظه قرار دهيدDataSetايجاد كنيم .  

  
// Declare a SqlDataAdapter object... 
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SqlDataAdapter  objDataAdapter = new SqlDataAdapter (); 
 
// Assign a new SqlCommand to the SelectCommand pro perty 
objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
 
// Set the SelectCommand properties... 
objDataAdapter.SelectCommand.Connection = objConnec tion; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandText = "usp_select" ; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandType = 
CommandType.StoredProcedure; 
DataSet  objDataSet = new DataSet (); 

  

 داده هـا  Fill مورد نياز را ايجاد كرديم، مي توانيم با استفاده از متـد  DataAdapter و نيز    DataSetحال كه شيئ    

 نيز همانند بسياري از متد هاي ديگر داراي نـسخه هـاي گونـاگوني    Fillمتد .  قرار دهيمDataSet را از بانك اطالعاتي در    

  :است، اما يكي از پر كاربرد ترين آنها به صورت زير مورد استفاده قرار مي گيرد

  
SqlDataAdapter.Fill( DataSet , String );  

  

پـارامتر  . ي اسـت كـه بايـد داده هـا در آن قـرار بگيرنـد                ا DataSet در اين متد، مشخص كننده ي نام         DataSetپارامتر  

String             نيز نام جدولي را مشخص مي كند كه داده ها در DataSet       درون آن جدول قرار مي گيرنـد  .DataSet   هـا 

ه اي را بنابراين هنگامي كه مـي خـواهيم داد  . نيز مي توانند همانند بانكهاي اطالعاتي شامل چندين جدول مختلف از اطالعات باشند          

در آن قرار دهيم بايد مشخص كنيم كه نام جدولي كه داده ها در آن قرار مي گيرند چه بايد باشد؟ در اين جا مي توانيم هـر نـام كـه                      

به . تمايل داشته باشيم براي جدول انتخاب كنيم، اما بهتر است همواره از اسامي جداولي استفاده كنيم كه داده ها از آن گرفته شده اند            

  . ترتيب درك برنامه بسيار راحت تر خواهد بوداين 

 در جدولي Fillقطعه كد زير يك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطالعاتي را اجرا كرده و نتايج برگشتي از آن را به وسيله ي متد                  

 : قرار مي دهدobjDataSet در authorsبه نام 

 
// Declare a SqlDataAdapter object... 
SqlDataAdapter  objDataAdapter = new SqlDataAdapter (); 
 
// Create an instance of a new select command objec t 
objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
 
// Set the SelectCommand properties... 
objDataAdapter.SelectCommand.Connection = objConnec tion; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandText = "usp_select" ; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandType = 
CommandType.StoredProcedure; 
DataSet  objDataSet = new DataSet (); 
// Fill the DataSet object with data... 
objDataAdapter.Fill(objDataSet, "authors" ); 
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 قـرار  SelectCommand اي كـه در خاصـيت   Connectionانك اطالعاتي از شـيئ     براي اتصال به ب    Fillمتد  

در .  به بانك اطالعـاتي برقـرار اسـت يـا نـه     Connectionاين متد ابتدا بررسي مي كند كه اتصال اين       . دارد استفاده مي كند   

 Connectionآورده، اما اتـصال   داده هاي مورد نياز را از بانك اطالعاتي بدست           Fillصورتي كه اتصال برقرار باشد، متد       

 با فراخواني Fill با بانك اطالعاتي قطع باشد، متد Connectionاگر هم ارتباط شيئ . با بانك اطالعاتي را قطع نمي كند    

 را فراخواني مي كند تا اتصال به بانـك  Close ارتباط را برقرار كرده و پس از بدست آوردن اطالعات مورد نياز، متد          Openمتد  

  . عاتي مجدداً قطع شوداطال

دقت كنيد كـه    . به اين ترتيب داده ها از بانك اطالعاتي درون حافظه قرار مي گيرند و مي توانيد به صورت مستقل آنها را تغيير دهيد                      

دليل اين مورد هم ايـن اسـت كـه ايـن كـالس متعلـق بـه فـضاي نـام               .  وجود ندارد  Sql كلمه ي    DataSetابتداي كالس   

System.Data.SqlClient       نيست بلكه در فضاي نام System.Data  به عبارت ديگـر كـالس      .  قرار دارد

DataSet           به سرويس دهنده ي اطالعاتي خاصي از قبيـل SqlClient     و يـا OleDb          تعلـق نـدارد و وظيفـه ي آن 

م ديگر نيازي نيست بدانيم هنگامي كه اطالعات را در حافظه قرار دادي. در حافظه است ) به هر نحوي  (نگهداري اطالعات بدست آمده     

  ). تا زماني كه بخواهيم آنها را دوباره در بانك اطالعاتي قرار دهيم(كه اين اطالعات از كجا بدست آمده اند 

  

  :DataSetكالس 

  

ايـن  .  براي نگهداري اطالعات بدست آمده از بانك اطالعاتي در حافظـه بـه كـار مـي رود                DataSetهمانطور كه گفتم كالس     

ايـن  . ل مجموعه اي از جداول، رابطه ها، قيد و شرط ها و ديگر مواردي است كه از بانك اطالعـاتي خوانـده شـده اسـت                   كالس شام 

كالس خود همانند يك موتور بانك اطالعاتي كوچك عمل مي كند كه مي تواند داده ها را درون خـود در جـداولي مجـزا نگهـداري                   

 پرس وجو هـايي را روي  DataViewهمچنين مي توان با استفاده از كالس .  كند كرده و به كاربر اجازه دهد كه آنها را ويرايش         

  . داده هاي موجود در آن اجرا كرد

در طول برنامه مي تـوانيم داده هـاي         . داده هايي كه در اين كنترل قرار دارند از بانك اطالعاتي قطع هستند و ارتباطي با بانك ندارند                 

ــرايش   ــرده، وي ــتفاده از     موجــود در آن را حــذف ك ــا اس ــورد نظــر، مجــدداً ب ــرات م ــام تغيي ــام تم ــد از اتم ــيم و بع ــا اضــافه كن و ي

DataAdapterبه بانك اطالعاتي متصل شده و تغييرات را در ذخيره كنيم  .  

در فصل نوزدهم با اين ساختار بيشتر آشنا خـواهيم          ( براي ذخيره ي داده ها استفاده مي كند          XML از ساختار    DataSetكالس  

 را به سادگي در يك فايل ذخيره كرده و يا آن            DataSet به اين ترتيب مي توانيد داده هاي موجود در يك شيئ از كالس               ،)شد

 الزم نيست با آنهـا در قالـب   DataSetالبته هنگام برنامه نويسي و كار با      . را با استفاده از شبكه به كامپيوتر ديگري منتقل كنيد         

XML  تمام كارهاي مورد نظر خود را با استفاده از خاصيت ها و يـا متـدهاي موجـود در                بلكه كافي است  .  رفتار كنيد DataSet 

  . كنترل خواهد كردDataSetانجام دهيد، بقيه ي امور را كالس 

فايلي كه ساختار داده هاي درون يك يـا چنـد فايـل             ( است   1الگو نيز داراي يك     DataSet ديگري، يك    XMLمانند هر سند    

XML     در فصل قبل هنگامي كه با استفاده از ويزارد يك          ). دهد را شرح ميDataSet را به برنامه اضافه كرديم، فايلي با پسوند 

XSD2 ايجاد شد و الگوي DataSet 2-16شكل ( در آن قرار گرفت.(  

  

                     
1 Schema 
2 XML Schema Definition 
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  2-16شكل 

  

وسـيله ي ايـن   بـه  .  نگهداري مي شدcustomerDataSet اطالعاتي بود كه به وسيله ي XMLاين فايل حاوي الگوي    

 مشتق مي كد تا بتواند داده هاي دريافت شده از بانك اطالعاتي را در شيئ       DataSetفايل ويژوال استوديو كالسي را از كالس        

 DataSetالبته تمام اين موارد نيز از ديد برنامه نويس دور مي ماند و به صورت درونـي توسـط                    . اي از آن كالس نگهداري كند     

  .انجام مي شود

 را به كنترلهاي درون فرم متصل كنيم، تا آن كنترل ها داده هـاي               DataSetن مي توانيم فيلد هاي درون يك جدول از          همچني

در فصل قبل مقداري با انجام اين كار آشنا شديد، در ادامه ي فصل نيز بيشتر در اين مـورد           . خود را به وسيله ي آن فيلد بدست آورند        

  . صحبت خواهيم كرد

  :DataViewكالس 

  

 عموماً براي جستجو، مرتب كردن، فيلتر كردن، ويرايش كردن و يا حركت كـردن در بـين داده هـاي درون      DataViewكالس  

 يك كنترل قابل اتصال است، به اين معنـي كـه همـانطور     DataViewكنترل  .  مورد استفاده قرار مي گيرد     DataSetيك  

در اين مـورد  .  نيز متصل كردDataViewي توان آنها را به يك    متصل كرد، م   DataSetكه مي توان كنترل ها را به يك         

  . نيز در ادامه ي فصل بيشتر صحبت خواهيم كرد

 مي تواند شامل چندين جدول باشد كـه هـر يـك از آنهـا بـه وسـيله ي يـك كنتـرل             DataSetهمانطور كه گفتم يك كنترل      

DataTable    در حقيقـت هنگـامي كـه بـا اسـتفاده از             .  مشخص مي شـودDataAdapter        داده هـايي را درون يـك 

DataSet           يك شيئ جديـد از نـوع     ( قرار مي دهيد، ابتدا يك جدول جديد ايجاد كردهDataTable (   و سـپس داده هـا را

 انجام مي دهد اين است كه به شما         DataViewكاري كه كنترل    .  اضافه مي كنيد   DataSetدرون آن قرار مي دهيد و به        

براي مثال آنها را بـه صـورت       .  نگاه كنيد  DataSet كه تمايل داريد به داده هاي درون يكي از جداول            اجازه مي دهد به صورتي    

  . خاصي را روي اين جداول اجرا كرده و نتايج آنها را ببينيدSQLمرتب شده مشاهده كنيد و يا همانند يك بانك اطالعاتي، دستورات 

ي ايجاد كنيد كـه شـامل تمـامي داده هـاي موجـود در يـك جـدول از                    را به گونه ا    DataViewمي توانيد يك شيئ از كالس       

DataSet  براي مثـال اگـر جـدولي بـه نـام      .  باشد و فقط نحوه ي نمايش آنها را تغيير دهيدauthors در DataSet 

 را DataView مرتب شده است، مي توانيد يـك         FirstName و سپس    LastNameوجود داشته باشد كه بر اساس       

 LastName و سـپس     FirstNameايجاد كنيد كه حاوي همان اطالعات باشد، اما آنهـا را ابتـدا بـر اسـاس                  به گونه اي    

 را نمايش authors از جدول LastName ايجاد كنيد كه فقط فيلد    DataViewو يا حتي مي توانيد يك       . مرتب كند 

  .… را نمايش دهد و FirstNameدهد و يا فقط فيلد 
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 را بـه گونـه اي ديگـر         DataTable، اطالعات درون يك     DataViewتوانيد به وسيله ي كالس      البته با وجود اينكه مي      

 DataTable در حقيقـت همـان اطالعـات درون          DataViewمشاهده كنيد، بايد دقت داشته باشيد كه اطالعـات درون           

يز منعكس خواهد شـد و   نDataTable ايجاد شود، در اطالعات DataViewبنابراين هر تغييري كه در اطالعات    . هستند

  . بر عكس

 بايد نام جدولي كه مي خواهيم به آن متصل شود را در متد سازنده ي آن مشخص                  DataViewبراي ايجاد يك شيئ از كالس       

 متصل objDataSet از authors ايجاد شده و به جدول   DataViewدر قطعه كد زير، يك شيئ از كالس         . كنيم

 به DataSet در كالس Tables از خاصيت  DataSetسي به يك جدول خاص از       دقت كنيد كه براي دستر    . مي شود 

  . همراه نام جدول مورد نظر استفاده كرده ايم

  
// Set the DataView object to the DataSet object...  
DataView  objDataView = new  
   DataView (objDataSet.Tables( "authors" )); 

  

  :Sortخاصيت 

  

 متـصل كرديـد، مـي توانيـد         DataSet ايجاد كرده و آن را به يك جدول درون           DataViewك شيئ از نوع     هنگامي كه ي  

براي مثال تصور كنيد كه مي خواهيد داده هاي درون جـدول را بـه گونـه اي متفـاوت مرتـب      . نحوه ي نمايش داده ها را تغيير دهيد      

 استفاده كرده و مقدار آن را برابر بـا نـام سـتون و يـا                 DataView در كالس    Sortبراي اين كار مي توانيد از خاصيت        . كنيد

 را بـه وسـيله ي       authorsقطعـه كـد زيـر جـدول         . ستون هايي قرار دهيد كه مي خواهيد داده ها بر اساس آنها مرتـب شـوند               

DataView اي كه در قسمت قبل ايجاد كرديم، بر اساس FirstName و LastNameمرتب مي كند :  

  
objDataView.Sort = "au_fname,  au_lname" ;  

  

 در ORDER BYهمانطور كه مشاهده مي كنيد عبارتي كه به اين خاصيت نسبت داده مي شود، همانند عبارتي است كه در مقابل 

، تمام مرتب سازي ها به طور پـيش         SELECTدر اين قسمت نيز همانند دستور       .  وارد مي كرديم   SQL زبان   SELECTدستور  

ي انجام مي شوند و براي اينكه بتوانيم ترتيب مرتب شدن آنها را به صورت نزولي تغيير دهيم، بايـد در مقابـل        فرض به صورت صعود   

 را بـر اسـاس فيلـد        authorsبراي مثال قطعه كد زير، داده هاي موجود در جـدول            .  استفاده كنيم  DESCنام ستون از عبارت     

FirstName به صورت صعودي و فيلد LastNameزولي مرتب مي كند به صورت ن:  

  
objDataView.Sort = "au_fname,au_lname DESC" ; 

  

  :RowFilterخاصيت 

  

 مي توانيد داده هاي موجود در يك جدول را فيلتر كنيد، به گونه اي كه               DataViewعالوه بر مرتب كردن داده ها، با استفاده از          

 در SELECT از دسـتور  WHEREاين امكان هماننـد قـسمت   . فقط داده هايي كه داراي شرايط خاصي هستند نمايش داده شوند        

براي فيلتـر كـردن اطالعـات نيـز مـي توانيـد از       .  است كه شرط خاصي را براي نمايش داده شدن داده ها ايجاد مي كرد   SQLزبان  

ن قسمت نيز نحوه ي وارد كردن دستورات در اي    .  استفاده كرده و شرط مورد نظر خود را در آن قرار دهيد            RowFilterخاصيت  
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فقط توجه داشته باشيد، به علـت اينكـه كـل عبـارت         .  است SELECT از دستور    WHEREهمانند وارد كردن شرط ها در قسمت        

.  قـرار دهيـد  ‘ قرار بگيرند، پس اگر بخواهيد رشته اي را در شرط مشخص كنيد بايد آن را درون عالمت                  “شرط بايد درون عالمت     

 اسـت نمـايش مـي    Green آنها برابـر بـا   LastName فقط افرادي را كه authors براي مثال قطعه كد زير در جدول 

  :دهد

  
// Set the DataView object to the DataSet object...  
DataView  objDataView = new      
   DataView (objDataSet.Tables( "authors" )); 
objDataView.RowFilter = "au_lname = 'Green'" ;  

  

  : است را برمي گرداندGreen آنها مخالف LastName افرادي كه authorsه كد زير در جدول و يا قطع

  
// Set the DataView object to the DataSet object...  
DataView  objDataView = new      
   DataView (objDataSet.Tables( "authors" )); 
objDataView.RowFilter = "au_lname <> 'Green'" ;  

  

 چندين شرط را با يكديگر تركيب OR و يا ANDبه عالوه در شرطي كه در اين قسمت وارد مي كنيد مي توانيد با استفاده از عبارات   

 افرادي را نمايش مـي  authorsبراي مثال قطعه كد زير در جدول . كرده و سپس داده ها را بر اساس شرط نهايي نمايش دهيد          

  : باشدGreen آنها نيز برابر با LastName شروع شده و D آنها با حرف FirstNameدهد كه 

  
objDataView.RowFilter =  
  "au_lname <> 'Green' AND au_fname LIKE 'D*'" ;  

  

  :Findمتد 

  

 اسـتفاده   DataView در كـالس     Findبراي پيدا كردن يك ركورد خاص از اطالعات در بانك اطالعاتي مي توانيـد از متـد                  

 از فراخواني اين متد، بايد داده هاي جدول را بر حسب فيلدي كه مي خواهيد جـستجو را بـر اسـاس آن انجـام دهيـد                            البته قبل . كنيد

، بايد داده هاي موجود در جدول را بر  اساس ستوني كه حاوي كليـد مـورد   Findبه عبارت ديگر قبل از فراخواني متد     . مرتب كنيد 

  . نظر شماست مرتب كنيد

ـ        كـه در قـسمت قبـل ايجـاد كـرديم، در جـدول               objDataViewد كـه مـي خواهيـد بـا اسـتفاده از             براي مثـال تـصور كني

authors       به دنبال ركوردي بگرديد كه FirstName     آن برابر با Ann براي اين كار ابتدا بايد جدول را بر اسـاس          .  باشد

قطعه كد زير روش انجـام ايـن كـار را           .  بگرديد Ann به دنبال    Find مرتب كنيد، سپس با استفاده از متد         au_fnameفيلد  

  :نمايش مي دهد

  
int  intPosition; 
objDataView.Sort = "au_fname" ; 
intPosition = objDataView.Find( "Ann" );  
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 باشد و شماره ي مكان Ann آن برابر با FirstName در جدول به دنبال فردي مي گردد كه DataViewبه اين ترتيب   

 Findدقت كنيد به محض اينكه متـد        . اگر چنين فردي در جدول پيدا نشد، اين متد مقدار تهي را برمي گرداند             . آن را برمي گرداند   

اولين گزينه را پيدا كرد، مكان آن را برگردانده و از جستجوي ادامه ي جدول صرفنظر مي كند، بنابراين اگر مي دانيد كه بيش از يـك     

  .مشاهدهي تمام آنها مي توانيد از روش فيلتر كردن كه توضيح داده شد استفاده كنيدفرم با اين نام در جدول وجود دارد براي 

 باشـد را  … و يـا  ANN و يـا  Annهمچنين اين متد به كوچكي و يا بزرگي حروف حساس نيست و دستور باال هر فردي كه نام او               

  . برمي گرداند

ده است مي گردد بنابراين بايد تمام كلمه و يـا كلمـاتي كـه مـي خواهيـد                البته دقت كنيد كه اين متد دقيقاً به دنبال متني كه وارد ش            

براي مثال اگر مي خواهيد در جدول به دنبال فردي با           . جستجو بر اساس آن صورت گيرد را به صورت دقيق در اين قسمت وارد كنيد              

 بفرستيد و انتظار داشته باشيد Find را به عنوان پارامتر به متد Del بگرديد، نمي توانيد Del Castilloنام خانوادگي 

  :بلكه بايد نام كامل او را در اين قسمت وارد كنيد همانند دستور زير. كه اين نام را براي شما برگرداند

  
objDataView.Sort = "au_lname" ; 
intPosition = objDataView.Find( "del castillo" );  

  

همـين مـورد   .  مي توان يك جدول را بر اساس چند فيلد مرتب كرد         DataViewدر قسمت قبل مشاهده كرديد كه با استفاده از          

براي اين كار بعـد از   . به عبارت ديگر مي توانيد بر اساس چند فيلد به جستجوي داده ها بپردازيد             . براي جستجو كردن نيز صادق است     

. براي هر سـتون را در آن قـرار مـي دهيـد     ايجاد مي كنيد و سپس مقدار مورد نشر Objectمرتب كردن جدول، آرايه اي از نوع     

 و نـام  Simonبراي مثال اگر بخواهيم ببينيم كه آيا فردي با نـام  .  مي فرستيدFindسپس اين آرايه را به عنوان پارامتر به متد       

  : در جدول وجود دارد يا نه مي توانيم از قطعه كد زير استفاده كنيمWattsخانوادگي 

  
int  intPosition; 
Object [] arrValues = new Object [1]; 
objDataView.Sort = "au_fname, au_lname" ; 
 
// Find the author named “Simon Watts”. 
arrValues[0]= "Simon" ; 
arrValues[1] = "Watts" ; 
intPosition = objDataView.Find(arrValues);  

  

دليل اين امر هـم در ايـن   .  فرستاده شودFind به متد  Objectوع   دقت كنيد كه در اين قسمت حتماً بايد آرايه اي از ن            :نكته

بنابراين اگر بخواهيم آرايه اي داشته باشيم كه        .  مشتق مي شوند   Object تمام نوع هاي داده اي از كالس         NET.است كه در    

الزم است آرايه اي داشته باشيم كه در اين جا نيز     .  تعريف كنيم  Objectهر متغيري را بتواني در آن قرار دهيم، بايد آن را از نوع              

 را بـه گونـه      authorsبراي مثال فرض كنيد بخواهيد جستجو در جدول         . بتوانيم متغيري از هر نوع داده اي را در آن قرار دهيم           

يك متغيير از نوع در اين صورت بايد .  است را پيدا كنيدAnn و نيز نام آنها برابر با     25اي تغيير دهيد كه افرادي كه سن آنها برابر با           

  . عددي و يك متغيير از نوع رشته اي را در آرايه قرار دهيد

  

  

  : در عملADO.NETاستفاده از كالسهاي 
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 آشنا شديم و مشاهده كرديم كه چگونه مي توان داده هايي را به وسـيله ي         ADO.NETتاكنون با اصول كار كالسهاي موجود در        

اما تا اين قسمت از فصل فقط ذهن خـود را  .  بدست آورده و يا در آنها وارد كردSQL Serverاين كالسها از بانك اطالعاتي 

 …با يك سري از مطالب تئوري درگير كرده بوديم، و براي اينكه مطمئن شويم نحوه ي استفاده از اين كالسها، متد ها، خاصيت ها و 

در دو بخش امتحان كنيد بعد با استفاده از         .  عملي استفاده كنيم   را درست درك كرده ايم، بهترين راه اين است كه از آنها در يك مثال              

ممكن است بعد از اتمام ايـن دو        .  ها داده ها را از بانك اطالعاتي استخراج كرده و به كاربر نمايش خواهيم داد               DataSetقدرت  

 عنوان شـد را  ADO.NETرد كالسهاي بخش امتحان كنيد، الزم باشد كه به اول فصل برگرديد و مجدداً تمام مطالبي را كه در مو  

  .به اين وسيله مي توانيد اطمينان حاصل كنيد كه اين مطالب به طور كامل در ذهن شما قرار خواهند گرفت. مرور كنيد

 و نيـز  SqlCommand ،SqlConnection ،SqlDataAdapterدر بخش امتحان كنيد اول از كالسـهاي      

DataSet       ا يك برنامه ي ساده ايجاد مي كنيم كه داده ها را از يك بانك اطالعاتي بدست آورد         استفاده كرده و به وسيله ي آنه

در واقع برنامه اي كه در اين قسمت خواهيم نوشت، عملكردي بسيار مشابه برنامه ي .  نمايش دهدDataGridو در يك كنترل  

  . اده از ويزارد، از كد نويسي استفاده خواهيم كردالبته با اين تفاوت عمده كه در اين قسمت به جاي استف. فصل قبل خواهد داشت

  

 هنگام نوشتن برنامه هاي واقعي، معموال از ويزاردها و كد نويسي به صورت همزمان استفاده مي كنند تا بتوانند به سرعت و به              :نكته

فاده از جعبه ابزار به فرم اضافه كرديم را كامپوننت هايي كه در قسمت قبل با است. راحتي برنامه هايي با انعطاف پذيري باال ايجاد كنند

همچنين در فـصل  . البته نحوه ي استفاده از آنها در هر دو روش يكسان خواهد بود   . در اين قسمت با استفاده از كد ايجاد خواهيم كرد         

  . دقبل اغلب از ويزاردها استفاده مي كرديم، در صورتي كه در اين فصل بيشتر بر كد نويسي تمركز خواهيم كر

  

  : در برنامهDataSetكاربرد 

  

قبل از اينكه نوشتن برنامه ي اين قسمت رو شروع كنيم، بهتر است كه به بررسي داده هاي كه مي خـواهيم در ايـن برنامـه نمـايش          

 استخراج SQL Server 2000 در pubsاطالعات اين برنامه از بانك اطالعاتي . دهيم ونيز رابطه ي بين آنها بپردازيم

 استفاده مـي كنيـد نيـز بايـد     SQL Server 2000 به جاي MSDE و يا 7، 2005البته اگر از نسخه هاي . ندمي شو

  .  مشاهده كنيدpubsهمين اطالعات را در بانك اطالعاتي 

چـاپ  در اين برنامه مي خواهيم ليستي از نويسندگان، كتابهايي كه تـاكنون  . اين بانك اطالعاتي مربوط به يك انتشارات فرضي است     

 اين جدولها را به همراه فيلد هاي موجود در هر كدام و نيز رابطه هاي بين  3-16در شكل   . كرده اند و قيمت هر كدام را نمايش دهيم        

  .آنها را نمايش مي دهد

 بدسـت   authorsهمانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد در اين برنامه مي خواهيم نام و نام خـانوادگي نويـسنده را از جـدول                        

به علت اينكه يك كتـاب مـي   .  قرار دارد، در برنامه نمايش دهيمtitlesرده و به همراه عنوان و قيمت كتاب او كه در جدول   آو

تواند بيش از يك نويسنده داشته باشد و نيز يك نويسنده نيز مي تواند بيش از يك كتاب نوشـته باشـد، اطالعـات ايـن دو جـدول در        

  . به يكديگر متصل شده اند titleauthorجدول ديگري به نام 
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  3-16شكل 

  

 اي كه بايد در ايـن       SELECTبا توجه به رابطه ي موجود بين جداول و نيز اطالعاتي كه مي خواهيم از آنها استخراج كنيم دستور                    

  :مورد استفاده كنيم مشابه زير خواهد بود

  
SELECT au_lname, au_fname, title, price 
FROM authors 
JOIN titleauthor ON authors.au_id = titleauthor.au_ id 
JOIN titles ON titleauthor.title_id = titles.title_ id 
ORDER BY au_lname, au_fname  

  

خط اول اين دستور نام فيلد هايي را كه مي خواهيم از جداول استخراج كنيم را نمايش مي دهد و خط دوم هم مشخص كننده ي نام                  

 titles و نيـز     authorsدر ايـن قـسمت داده هـا از دو جـدول             . ه داده ها از آن استخراج مي شـوند        جدول اصلي است ك   

  . را به عنوان جدول اصلي در نظر مي گيريمauthorsاستخراج مي شوند، اما جدول 

 رابطه بـر قـرار مـي        titleauthor و نيز همين ستون در جدول        authors در جدول    au_idخط سوم بين ستون     

 انتخــاب شـود، تمــام ركــورد هـاي موجــود در جــدول   authors ايـن ترتيــب هــر زمـان كــه يــك ركـود از جــدول    بــه. كنـد 

titleauthor     كه مقدار ستون au_id                 آنها برابر با مقدار اين ستون در ركورد انتخـاب شـده از جـدول authors 

  . باشد نيز انتخاب خواهند شد

 رابطه بر title_id از طريق ستون  titleauthor جدول    و titlesخط چهارم نيز مانند خط سوم، بين جدول         

 انتخاب شود، ركورد هاي متناظر آن در جـدول   titleauthorبه اين ترتيب هر زمان كه يك ركورد از جدول           . قرار مي كند  

titlesمي كندخط آخر نيز اطالعات را بر اساس نام خانوادگي و سپس نام، به صورت صعودي مرتب.  نيز انتخاب خواهند شد .  
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 براي درك آن كافي نباشد، امـا در هـر صـورت بـراي اتمـام ايـن بخـش        SELECT ممكن است كه توضيحات اين دستور  :نكته

مسلماً هنگامي كه بخواهيد برنامه هاي بانك اطالعاتي واقعي بنويسيد، نياز خواهيد داشـت كـه مفهـوم                  . امتحان كنيد بسنده مي كند    

 پيچيـده اي بـراي انتخـاب داده هـا از چنـدين              SELECT درك كرده باشيد و نيز بتوانيد دستورات         بانكهاي اطالعاتي رابطه اي را    

  .بنابراين در اين صورت بهتر است كه كتابهايي را در اين زمينه نيز مطالعه كنيد. جدول بنويسيد

  

 DataSetمثال : امتحان كنيد

 
  . ايجاد كنيدDataSetExampleديد به نام با استفاده از محيط ويژوال استوديو يك برنامه ي ويندوزي ج )1

 :، خاصيتهاي فرم را به صورت زير تغيير دهيدPropertiesبا استفاده از پنجره ي  )2

  

 . قرار دهيد230 ;600 را برابر با Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدCenterScreen را برابر با StartPositionخاصيت  �

 .يد قرار دهBound DataSet را برابر با Textخاصيت  �

 
 به فرم برنامه اضافه كرده و خاصيتهاي DataGridView در جعبه ابزار، يك كنترل    Dataبا استفاده از قسمت      )3

 :آن را به صورت زير تغيير دهيد

  

 . قرار دهيدgrdAuthorTitles را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدTop, Left, Bottom, Right را برابر با Anchorخاصيت  �

 . قرار دهيد0;0 را برابر با Locationخاصيت  �

 . قرار دهيد203;592 را برابر با Sizeخاصيت  �

 
 را باز كرده و ابتدا فضاي نامهايي كه در طول برنامه به آنها نياز خواهيم داشـت         Form1ويرايشگر كد مربوط به كالس       )4

 : اضافه كنيدForm1براي اين كار دستور زير را به باالي تعريف كالس . را به برنامه اضافه كنيد

  
// Using Data and SqlClient namespaces... 
using  System.Data; 
using  System.Data.SqlClient; 
 
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 
} 

 
بنابراين كـد  . در مرحله ي بعد الزم است كه اشياي الزم براي دسترسي به بانك اطالعاتي و دريافت داده ها را ايجاد كنيم      )5

مطمئن شويد كه اطالعات مربوط به نام كاربري و نيز كلمه ي . هاي مشخص شده در زير را به برنامه ي خود اضافه كنيد          

 .  به درستي وارد شده استConnectionStringعبور در 

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{  
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 SqlConnection  objConnection = new SqlConnection ( 
   "server=localhost;database=pubs;" +  
   "user id=sa;password=" ); 
 SqlDataAdapter  objDataAdapter = new SqlDataAdapter (); 
 DataSet  objDataSet = new DataSet (); 
 
 public  Form1() 
 { 

 
مپيوتري كه در حال اسـتفاده از آن  دقت كنيد كه اگر سرور بانك اطالعاتي كه از استفاده مي كنيد در كامپيوتر ديگري به جز كا              : نكته

همچنـين بايـد مقـدار    .  تغييـر دهيـد  SQL Server را به نام كامپيوتر حاوي serverهستيد قرار دارد، بايد مقدار پارامتر 

 را نيز به گونه اي تنظيم كنيد كه به يك نـام كـاربري و كلمـه ي عبـور مناسـب در      Password و User IDپارامترهاي 

اگر نـام كـاربري   . در غير اين صورت برنامه نخواهد توانست به داده هاي الزم در بانك اطالعاتي دسترسي پيدا كند      . دسرور اشاره كنن  

 ذكر كنيـد امـا   ConnectionString را در Passwordكه در سرور تعريف كرده ايد كلمه عبور ندارد، بايد قسمت        

 ;=Passwordبراي مثال . در مقابل آن چيزي ننويسيد

  

 برگرديد و روي نوار عنوان آن دو بار كليك كنيد تـا متـد مربـوط بـه رويـداد                  Form1سمت طراحي فرم مربوط به      به ق  )6

Loadسپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد.  فرم به صورت اتوماتيك ايجاد شود: 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the SelectCommand properties... 
 objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
 objDataAdapter.SelectCommand.Connection =    
        objConnection; 
 objDataAdapter.SelectCommand.CommandText =  
  "SELECT au_lname, au_fname, title, price "  +  
  "FROM authors "  +  
  "JOIN titleauthor ON authors.au_id = " +  
  "titleauthor.au_id "  + 
  "JOIN titles ON titleauthor.title_id = " +  
  "titles.title_id "   + 
  "ORDER BY au_lname, au_fname" ; 
 objDataAdapter.SelectCommand.CommandType =  
      CommandType.Text; 
 
 // Open the database connection... 
 objConnection.Open(); 
 
 // Fill the DataSet object with data... 
 objDataAdapter.Fill(objDataSet, "authors" ); 
 
 // Close the database connection... 
 objConnection.Close(); 
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 // Set the DataGridView properties  
 // to bind it to our data... 
 grdAuthorTitles.AutoGenerateColumns = true ; 
 grdAuthorTitles.DataSource = objDataSet; 
 grdAuthorTitles.DataMember = "authors" ; 
 
 // Clean up 
 objDataAdapter = null ; 
 objConnection = null ; 
}  

  

 . مشاهده خواهيد كرد4-16با اجراي برنامه نتيجه اي مشابه شكل  )7

  
 

  
  4-16شكل 

 
بنابراين اگر روي يكي از .  داراي خاصيت دروني مرتب كردن داده ها است DataGridViewدقت كنيد كه كنترل      )8

همچنين كليك دوبـاره بـر روي   . نامهاي ستونها كليك كنيد، داده هاي موجود در فرم بر اساس آن ستون مرتب مي شوند              

 . ن ستون به صورت نزولي مرتب شوندنام يك ستون باعث مي شود كه داده ها بر حسب آ

  

 در اين برنامه به علت كمبود جا كد هاي مربوط به مديريت خطاها و استثنا هاي احتمالي حذف شده است، امـا بهتـر اسـت در               :نكته

اشـكال  "هم براي مشاهده ي نحوه ي انجام اين كار مي توانيد به فـصل يـازد        . برنامه اي كه مي نويسيد اين كدها را نيز اضافه كنيد          

  . مراجعه كنيد"زدايي و كنترل خطا در برنامه

  

 چگونه كار مي كند؟

 
  :براي شروع كار ابتدا بايد دو فضاي نام زير را به برنامه اضافه كنيم

  
using  System.Data; 
using  System.Data.SqlClient;  
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اي نـــام  و فـــضDataView و DataSet بـــراي اســـتفاده از كالســـهاي   System.Dataفـــضاي نـــام  

System.Data.SqlClient   ــهاي ــتفاده از كالســــ ــراي اســــ ــز بــــ ، SqlDataAdapter نيــــ

SqlConnection و SqlCommandبه برنامه اضافه شده اند .  

ممكن است بعدها هنگام تغيير اين برنامه بخواهيم از ايـن اشـيا   . سپس بايد اشيايي كه در طول برنامه به آنها نياز داريم را ايجاد كنيم       

  :بنابراين آنها را به صورت سراسري در كالس تعريف مي كنيم. ين متد از كالس استفاده نيمدر چند

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 SqlConnection  objConnection = new  
  Connection ( "server=localhost;database=pubs;" +  
  "User ID=sa;Password=" ); 
 SqlDataAdapter  objDataAdapter = new SqlDataAdapter (); 
 DataSet  objDataSet = new DataSet ();  

  

 است تا به وسيله ي آن بتوانيم به  SqlConnectionاولين شيئ اي كه در اين قسمت بايد ايجاد كنيم يك شيئ از كالس               

 و در همـان كـامپيوتري قـرار     استSQL Serverدر اينجا موتور بانك اطالعاتي از نوع . موتور بانك اطالعاتي متصل شويم

 قرار داده و نيز مـشخص  localhost را برابر با Serverبنابراين خاصيت . دارد كه در حال اجراي برنامه روي آن هستيم       

  .  استفاده كنيمpubsمي كنيم كه مي خواهيم از داده هاي موجود در بانك اطالعاتي 

ــاد  ــد از ايجـ ــ SqlConnectionبعـ ــاط بـ ــرار ارتبـ ــراي برقـ ــالس   بـ ــيئ از كـ ــد يـــك شـ ــاتي، بايـ ا بانـــك اطالعـ

SqlDataAdapter  ايجــاد كنــيم تــا بــه وســيله ي آن بتــوانيم داده ا را از بانــك اطالعــاتي اســتخراج كــرده و در يــك 

DataSetدر حافظه قرار دهيم .  

ه از بانك اطالعاتي را در       ايجاد كنيم تا به وسيله ي آن بتوانيم داده هاي دريافت شد            DataSetدر آخر نيز بايد يك شيئ از نوع         

به خاطر داشته باشيد كه اين شيئ به بانك اطالعاتي متصل نيست و بعد از دريافت داده هاي مورد نياز، ارتباط . حافظه نگهداري كنيم 

  .خود را قطع مي كند

  

كه مي توانيم آنهـا را در يـك       بل.  در بعضي از برنامه ها نيازي نيست كه اين اشيا را به صورت سراسري در كالس تعريف كنيم                  :نكته

اما در برنامه هايي . متد ايجاد كرده، از آنها استفاده كنيم و سپس آنها را نابود كنيم تا فضاي اشغال شده به وسيله ي آنها نيز آزاد شود                    

را در بانـك اطالعـاتي   كه مي خواهيم به كاربر اجازه دهيم كه داده هاي موجود در برنامه را تغيير دهد و سپس بخواهيم اين تغييرات                   

وارد كنيم، بهتر است كه اين اشيا را به صورت سراسري تعريف كنيم تا هم در توابع مربوط به دريافت اطالعات و هم در توابع مربوط                      

  .به نوشتن اطالعات در بانك بتوانيم از آنها استفاده كنيم

  

شدن فرم اجرا  كنيم تا داده ها را از بانك اطالعاتي دريافت كرده و آنها بعد از ايجاد اشياي مورد نياز، بايد كدي را قبل از نمايش داده      

 مسئول دريافت اطالعات از بانك اطالعـاتي و نمـايش آن روي فـرم            SqlDataAdapterشيئ  . را در صفحه نمايش دهد    

 آن SelectCommand اي انجام مي دهد كه در خاصـيت  SqlCommandبرنامه است و اين كار را با استفاده از شيئ     

 ايجـاد كـرده و بعـد از تنظـيم خاصـيت هـاي آن، آن را در       SqlCommandبنـابراين ابتـدا بايـد يـك شـيئ از نـوع           . قرار دارد 

SelectCommandقرار دهيم .  

  
// Set the SelectCommand properties... 
objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
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objDataAdapter.SelectCommand.Connection = objConnec tion; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandText =  
"SELECT au_lname, au_fname, title, price "  +  
"FROM authors "  +  
"JOIN titleauthor ON authors.au_id = titleauthor.au _id "  + 
"JOIN titles ON titleauthor.title_id = titles.title _id "   + 
"ORDER BY au_lname, au_fname" ; 
objDataAdapter.SelectCommand.CommandType =  
       CommandType .Text;  

  

 ايجـاد كـرده و آن را در خاصـيت      SqlCommand يـك شـيئ جديـد از نـوع           newبراي اين كار نيز ابتدا با استفاده از دستور          

SelectCommand   سپس خاصيت   .  قرار مي دهيمConnection       ايـن خاصـيت    . اين شيئ جديد را تنظيم مي كنيم

  . براي ايجاد اتصال به بانك اطالعاتي به كار مي رود

براي اين كار متن حـاوي  .  اي كه براي دريافت داده ا از بانك اطالعاتي به كار مي رود را مشخص كنيمSQLبعد از اين بايد دستور   

 نيز مشخص مي كنـيم كـه ايـن    CommandTypeظيم خاصيت  قرار داده و با تنCommandTextدستور را در خاصيت     

  . استSQLمتن شامل يك دستور 

. بعد از اتمام تمام اين امور مي توانيم به بانك اطالعاتي متصل شده، داده هاي مورد نياز را دريافت كرده و سپس اتصال را قطع كنيم                      

  : استفاده مي كنيمSqlConnection در كالس Openبراي متصل شدن به بانك اطالعاتي از متد 

  
 // Open the database connection... 
 objConnection.Open();  

  

 داده هاي مورد نياز را از بانك اطالعاتي دريافـت كـرده و   SqlDataAdapter در كالس    Fillسپس با استفاده از متد      

 و  DataSet نيز، نام شيئ     Fill متد   هنگام فراخواني .  در حافظه قرار مي دهيم     DataSetدر شيئ ايجاد شده از كالس       

در اينجا با وجود اينكه داده هـا از  . نيز نام جدولي كه مي خواهيم داده ها در آن قرار بگيرند را به عنوان پارامتر به متد ارسال مي كنيم             

  . استفاده كرده ايمauthorsچندين جدول مختلف دريافت شده اند براي نام جدول از نام 

  
 // Fill the DataSet object with data... 
 objDataAdapter.Fill(objDataSet, "authors" );  

  

، اتصال ايجاد شده به بانـك اطالعـاتي را قطـع    SqlConnection از كالس Closeبعد از اين كار نيز با فراخواني متد         

  .مي كنيم

  
 // Close the database connection... 
 objConnection.Close();  

  

 بـه بانـك اطالعـاتي متـصل شـده و      Openمانطور كه در قسمتهاي قبلي نيز گفتم، مي توانيم بدون اينكه با استفاده از متد   البته ه 

در ايـن حالـت   .  استفاده كنـيم DataSet براي پر كردن Fill اتصال را قطع كنيم از متد       Closeسپس با استفاده از متد      

 را فراخواني كرده و بعـد  Fillعاتي متصل نيست، به صورت اتوماتيك متد  متوجه شود كه به بانك اطال Fillهنگامي كه متد    

بنابراين در اين قسمت مي توانيم بدون هـيچ مـشكلي، خطهـاي مربـوط فراخـواني متـدهاي                   . از اتمام كار نيز اتصال را قطع مي كند        

Open و Closeرا از برنامه حذف كنيم .  
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 را به گونه اي تنظيم كنيم تا بتوانـد داده هـاي موجـود را در             DataGridView بعد از دريافت داده ها بايد خاصيتهاي كنترل       

 در ايـن    trueبـا قـرار دادن مقـدار        .  اسـت  AutoGenerateColumnsاولين خاصيت، خاصيت    . برنامه نمايش دهد  

نيـاز را بـه    اجازه مي دهيم كه هنگام نمايش داده ها بر روي فرم، سـتونهاي مـورد             DataGridViewخاصيت در حقيقت به     

 اي قرار دهـيم كـه مـي      DataSet را برابر با نام      DataSourceبعد از اين نيز بايد خاصيت       . صورت اتوماتيك ايجاد كند   

  : داده هاي مورد نياز خود را از آن دريافت كندDataGridViewخواهيم كنترل 

  
//Set the DataGridView properties to bind it to our  data... 
grdAuthorTitles.AutoGenerateColumns = true ; 
grdAuthorTitles.DataSource = objDataSet; 
grdAuthorTitles.DataMember = "authors" ;  

  

 قــرار دهــيم كــه مــي خــواهيم داده اي آن در DataSet را نيــز بايــد برابــر بــا نــام جــدولي از DataMemberخاصــيت 

DataGridViewابر با جدول  نمايش داده شود، كه در اينجا برauthorsاست .  

  : قرار مي دهيمnullدر آخر نيز براي اينكه حافظه ي اشغال شده به وسيله ي اين كنترل ها را آزاد كنيم، آنها را برابر با مقدار 

  
// Clean up 
objDataAdapter = null ; 
objConnection = null ;  

  

 قـرار دارد     DataSetبا استفاده از الگوي داده هـايي كـه در            DataGridViewبه اين ترتيب هنگام اجراي برنامه، ابتدا        

 Fill به وسـيله ي متـد        DataSetاين الگو هنگام پر شدن      (ستون هاي الزم براي نمايش داده ها در فرم را ايجاد مي كند              

  . نمايش داده خواهند شدDataGridView دريافت شده و در DataSetسپس تمام داد ها از ). ايجاد مي شود

 كه به وسيله ي آنهـا مـي تـوانيم نحـوه ي             DataGridViewر بخش امتحان كنيد بعد، با بعضي از خاصيت ها و متدهاي             د

  . نمايش داده ها در صفحه را تغيير دهيم آشنا خواهيم شد

  

  DataGridViewتغيير خاصيت هاي : امتحان كنيد

  

نجام دهيد تا داده ها بهتر نمـايش داده شـوند،            ا DataGridViewدر زير ليستي از تغييراتي كه مي توانيد در يك            )1

 :آورده شده است

  

 .عنوان ستونها را برابر با نام مناسبي قرار دهيد �

 .اندازه ي هر ستون را به گونه اي تغيير دهيد تا بتوان به راحتي داده هاي آن را مطالعه كرد �

 .يز نمايش داده شوندرنگ هر رديف از اطالعات را به گونه اي تغيير دهيد كه به صورت متما �

 ).براي نمايش داده هاي عددي(چين قرار دهيد -داده ها را در ستونها به صورت راست �

  

  : تغييرات مشخص شده در زير را اعمال كنيدForm_Loadبراي انجام اين موارد، در متد 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
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 // Set the SelectCommand properties... 
 objDataAdapter.SelectCommand = new SqlCommand(); 
 objDataAdapter.SelectCommand.Connection =  
       objConnection; 
 objDataAdapter.SelectCommand.CommandText =  
   "SELECT au_lname, au_fname, title, price "  +  
   "FROM authors "  +  
   "JOIN titleauthor ON authors.au_id = " +  
   "titleauthor.au_id "  + 
   "JOIN titles ON titleauthor.title_id = " +  
   "titles.title_id "   + 
   "ORDER BY au_lname, au_fname" ; 
 objDataAdapter.SelectCommand.CommandType =  
       CommandType.Text; 
 
 // Open the database connection... 
 objConnection.Open(); 
 
 // Fill the DataSet object with data... 
 objDataAdapter.Fill(objDataSet, "authors" ); 
 
 // Close the database connection... 
 objConnection.Close(); 
 
 // Set the DataGridView properties  
 // to bind it to our data... 
 grdAuthorTitles.AutoGenerateColumns = true ; 
 grdAuthorTitles.DataSource = objDataSet; 
 grdAuthorTitles.DataMember = "authors" ; 
 
 // Declare and set  
 // the currency header alignment property... 
 DataGridViewCellStyle  objAlignRightCellStyle = new  
       DataGridViewCellStyle (); 
 objAlignRightCellStyle.Alignment =  
   DataGridViewContentAlignment .MiddleRight; 
 
 // Declare and set the alternating rows style... 
 DataGridViewCellStyle  objAlternatingCellStyle = new  
       DataGridViewCellStyle (); 
 objAlternatingCellStyle.BackColor = Color .WhiteSmoke; 
 grdAuthorTitles.AlternatingRowsDefaultCellStyle =  
       objAlternatingCellStyle; 
 
 // Declare and set the style for currency cells ...  
 DataGridViewCellStyle  objCurrencyCellStyle = new  
       DataGridViewCellStyle (); 
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 objCurrencyCellStyle.Format = "c" ; 
 objCurrencyCellStyle.Alignment =  
   DataGridViewContentAlignment .MiddleRight; 
  
 // Change column names  
 // and styles using the column name 
 grdAuthorTitles.Columns[ "price" ].HeaderCell.Value =  
       "Retail Price" ; 
 grdAuthorTitles.Columns[ "price" ].HeaderCell.Style =  
       objAlignRightCellStyle; 
 grdAuthorTitles.Columns[ "price" ].DefaultCellStyle =  
       objCurrencyCellStyle; 
 
 // Change column names  
 // and styles using the column index 
 grdAuthorTitles.Columns[0].HeaderText = "Last Name" ; 
 grdAuthorTitles.Columns[1].HeaderText = "First Name" ; 
 grdAuthorTitles.Columns[2].HeaderText = "Book Title" ; 
 grdAuthorTitles.Columns[2].Width = 225; 
 
 // Clean up 
 objDataAdapter = null ; 
 objConnection = null ; 
 objCurrencyCellStyle = null ; 
 objAlternatingCellStyle = null ; 
 objAlignRightCellStyle = null ; 
}  

  

با مقايـسه  .  نمايش داده مي شوند5-16مشاهده خواهيد كرد كه داده ها در جدولي مشابه شكل . مجدداً برنامه را اجرا كنيد    )2

 . برنامه خواهيد شد متوجه تفاوت هاي ايجاد شده در4-16ي اين شكل با شكل 

  

  
  5-16شكل 
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  چگونه كار مي كند؟

  

بــه عبــارت ديگــر در هــر كنتــرل .  بــه صــورت وراثتــي تعيــين مــي شــودDataGridViewاســتيل هــر ســلول در كنتــرل 

DataGridView       به اين ترتيب اين استيل به تمام سلولها به ارث مي رسد و تمام      .  مي توانيد يك استيل كلي مشخص كنيد

در اين كنتـرل تمـام مجموعـه        . اين كنترل داراي همين استيل خواهند بود مگر اينكه به صورت مشخص آن را تغيير دهيم               سلولهاي  

 را برابـر بـا      DataGridViewبراي مثال اگر استيل پيش فرض يك        . هاي عضو نيز داراي خاصيتي به همين صورت هستند        

اما اگـر اسـتيل پـيش فـرض يـك سـتون از سـلولها در                 .  خواهند بود  Aيل   قرار دهيم، تمام سلولهاي اين كنترل داراي است        Aاستيل  

DataGridView را برابر با استيل B قرار دهيم، تمام سلولهايي كه در آن ستون قرار دارند داراي استيل Bخواهند شد .  

 شـروع   بنـابراين بـراي   .  تعيين مي شـود    DataGridViewCellStyleاستيل هر سلول به وسيله ي شيئ اي از نوع           

  . قرار مي دهيمMiddleRight آن را برابر با Alignmentشيئ اي از نوع اين كالس ايجاد كرده و خاصيت 

  
 // Declare and set  
 // the currency header alignment property... 
 DataGridViewCellStyle  objAlignRightCellStyle = new  
   DataGridViewCellStyle (); 
 objAlignRightCellStyle.Alignment =  
   DataGridViewContentAlignment .MiddleRight;  

  

قبل از هر چيز بهتر است جدول اطالعات در برنامه را به گونه اي تغيير دهيم كه رديفها به صورت يكي در ميان رنگ متفاوتي داشته                      

ر كافي است رنگ رديفهاي فرد را به صـورت قبلـي قـرار داده و    براي اين كا. باشند، به اين ترتيب خواندن اطالعات ساده تر مي شود       

ــيم    ــر دهـ ــاي زوج را تغييـ ــگ رديفهـ ــوع       . رنـ ــيئ اي از نـ ــت شـ ــافي اسـ ــرد كـ ــاي فـ ــر در رديفهـ ــاد تغييـ ــراي ايجـ بـ

DataGridViewCellStyle                        ايجاد كرده و بعد از تنظـيم قـسمتهاي مـورد نظـر در ايـن شـيئ، آن را در خاصـيت 

AlternatingRowsDefaultCellStyle  در اينجا نيز با استفاده از اين روش رنـگ رديفهـاي            .  قرار دهيم

  : در مي آوريمWhiteSmokeزوج را به صورت 

  
// Declare and set the alternating rows style... 
DataGridViewCellStyle  objAlternatingCellStyle = new  
       DataGridViewCellStyle (); 
objAlternatingCellStyle.BackColor = Color .WhiteSmoke; 
grdAuthorTitles.AlternatingRowsDefaultCellStyle =  
       objAlternatingCellStyle;  

  

، آن را به گونه اي تنظـيم مـي   DataGridViewCellStyleدر مرحله ي بعد نيز با ايجاد يك شيئ جديد از كالس        

  . صحيح و نيز از راست به چپ نمايش دهدكنيم تا بتواند اعداد مالي را با قالب

  
// Declare and set the style for currency cells ...  
DataGridViewCellStyle  objCurrencyCellStyle = new 
DataGridViewCellStyle (); 
objCurrencyCellStyle.Format = "c" ; 
objCurrencyCellStyle.Alignment =  
   DataGridViewContentAlignment .MiddleRight;  
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يكـي  ( را به نامي با معني تر تغيير داده و دو استيلي كه در مرحله ي قبل ايجـاد كـرده بـوديم را                      priceسپس بايد عنوان ستون     

  . به سلولهاي مورد نظر نسبت دهيم) براي نمايش اعداد مالي و ديگري براي تنظيم نحوه ي نمايش تيتر يكي از ستونها

  
// Change column names and styles using the column name 
grdAuthorTitles.Columns[ "price" ].HeaderCell.Value =  
       "Retail Price" ; 
grdAuthorTitles.Columns[ "price" ].HeaderCell.Style =  
       objAlignRightCellStyle; 
grdAuthorTitles.Columns[ "price" ].DefaultCellStyle =  
       objCurrencyCellStyle;  

  

 به نام با معني     HeaderText.Value و يا    HeaderTextدر انتها نيز عنوان ديگر ستونها را با استفاده از خاصيت            

  :همچنين براي اينكه عنوان كتابها به سادگي قابل خواند باشد، طول سلولهاي آن را افزايش مي دهيم. تري تغيير خواهيم داد

  
// Change column names and styles using the column index 
grdAuthorTitles.Columns[0].HeaderText = "Last Name" ; 
grdAuthorTitles.Columns[1].HeaderText = "First Name" ; 
grdAuthorTitles.Columns[2].HeaderText = "Book Title" ; 
grdAuthorTitles.Columns[2].Width = 225;  

  

ــن ــك      در اي ــاي درون ي ــوان داده ه ــي ت ــه م ــه چگون ــد ك ــشاهده كردي ــسمت م ــد   DataSet ق ــرل مانن ــك كنت ــه ي  را ب

DataGridView  در بخش امتحان كنيد بعد، اين مثال را مقداري بـسط داده و سـعي خـواهيم كـرد داده هـاي              .  متصل كرد

 CurrencyManagerئ  را به چندين كنترل متصل كرده و سـپس بـا اسـتفاده از شـي    DataViewدرون يك كنترل  

اما قبل از اينكه اين برنامه را شروع كنيم، بهتر است مقداري در رابطه با اتصال داده، نحوه ي انجام اين كار بـا           . بين آنها حركت كنيم   

  .  و چگونگي جا به جا شدن بين ركورد ها صحبت كنيمTextBoxكنترلهاي ساده اي مانند 

  

  :اتصال داده ها

  

اين كنترل عالوه بر اين قابليت، مـي    .  بهترين كنترل براي نمايش تمام داده ها در فرم برنامه است           DataGridViewكنترل  

اما با اين وجـود   . تواند به راحتي به كاربر اجازه دهد كه داده ها را حذف و يا ويرايش كند و يا داده هاي جديدي را در جدول وارد كند                         

در اين مواقع تنها راه اين اسـت كـه       . ط يك سطر از داده ها را در برنامه نمايش دهيد          ممكن است در شرايط بخواهيد در هر لحظه فق        

 بر روي فرم قرار داده و هر يك از آنها را به يكي از فيلـد هـاي جـدول در برنامـه متـصل                   TextBoxتعدادي كنترل ساده مانند     

با استفاده از اين روش مي توانيـد        . نترل ها قرار دهيم   كنيم، سپس در هر لحظه اطالعات مربوط به يك سطر از اطالعات را در اين ك               

كنترل بيشتري روي داده ها داشته باشيد، اما كدي كه براي اين كار بايد در برنامه وارد كنيد نيز مشكل تر خواهد بود، زيرا بايد برنامه                    

ا در فرم برنامه طراحي كنيد كه به وسـيله  سپس قسمتي ر. اي بنويسيد كه هر يك از كنترلهاي روي فرم را به فيلد مربوط متصل كند    

بنابراين براي انجام اين كار الزم است كه درگير اموري مانند اتصال كنتـرل هـاي                . آن بتوان در بين سطر هاي اطالعات حركت كرد        

  .ساده به داده ها و نيز مديريت اين اتصاالت شويم
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كنترل هايي است كه در هر لحظه فقط مي توانند مقـدار يـك داده را       كنترل هاي ساده  در بحث راجع به اتصال داده ها، منظور از          

.  و يا كنترل هايي از اين قبيـل        TextBox  ،CheckBox  ،RadioButtonدر خود نگهداري كنند، براي مثال مانند        

 كه در هر لحظه مي توانند بيش از يك آيتم از            DataGridView و يا    comboBox  ،ListBoxكنترل هايي مانند    

  . هاي موجود در برنامه را نمايش دهند به عنوان كنترلهاي ساده در نظر گرفته نمي شوندداده

  

BindingContext و CurrencyManager:  

  

بنـابراين  .  است كه اتصاالت كنترل هاي درون فرم را مديريت مي كند           BindingContextهر فرم داراي شيئ اي از نوع        

  .ت دروني داراي چنين شيئ اي است، نيازي نيست كه آن را در كد ايجاد كنيدبه علت اينكه فرم برنامه ي شما به صور

.  را مـديريت مـي كنـد     CurrencyManager در حقيقت يك مجموعه از اشيا از نوع          BindingContextشيئ  

متـصل  ) DataSetمـثال   ( نيز اين است كه بين كنترل هايي كه بـه منبـع داده اي                CurrencyManagerوظيفه ي   

 منبع داده اي، و نيز اين كنترل ها با ديگر كنترل هايي كه در فرم به همان منبع داده اي متـصل هـستند همـاهنگي برقـرار         هستند و 

شـيئ  . به اين ترتيب مي توان مطمئن شد كه تمام اين كنترل ها در فرم در حال نمايش داده هاي موجود در يك سـطر هـستند          . كند

CurrencyManagerگي را بــين كنتــرل هــا و منــابع داده اي مختلفــي ماننــد  مــي توانــد ايــن همــاهنDataSet ،

DataTable  ،DataView و يا DataSetViewهر زمان كه يك منبع داده اي جديد به فـرم برنامـه   .  ايجاد كند

به اين ترتيـب كـار بـا كنتـرل     .  جديد نيز به صورت اتوماتيك ايجاد مي شودCurrencyManagerاضافه كنيد، يك شيئ    

  . متصل به يك منبع داده اي در فرم برنامه بسيار ساده خواهد شدهاي 

 CurrencyManagerاگر در برنامه ي خود از چندين منبع داده اي مختلف استفاده مي كنيد، مي توانيد يك متغيير از نوع              

 BindingContext  مربوط به منبع داده اي مورد نظـر خـود  در         CurrencyManagerايجاد كرده و آن را به       

 مــورد نظــر خــود در CurrencyManagerبــه ايــن ترتيــب بــه وســيله ي ايــن متغييــر مــي توانيــد بــه  . ارجــاع دهيــد

BindingContextدسترسي داشته باشيد و به وسيله ي آن نمايش داده ها را بر روي فرم كنترل كنيد  .  

ــيئ    ــتفاده از ش ــا اس ــر ب ــد زي ــه ك ــر DataSetقطع ــاد ك ــل ايج ــه ي قب ــه در برنام ــيئ   اي ك ــه ش ــاع ب ــك ارج ــوديم، ي ده ب

CurrencyManager          اي كه منبع داده اي مربوط به جدول authors       بـراي ايـن    .  را كنترل مي كرد ايجاد مي كند

ــالس   ــر از ك ــك متغيي ــدا ي ــار ابت ــيم CurrencyManagerك ــي كن ــا   .  ايجــاد م ــر ب ــر را براب ــن متغيي ــدار اي ســپس مق

CurrenyManager       مربوط به منبع داده اي objDataSet   در BindinContext    البتـه  .  قرار مي دهـيم

 نيـست و بايـد بـا        CurrencyManager ذخيره مي شود از نوع       BindingContextدقت كنيد شيئ اي كه در       

  : تبديل كنيمCurrencyManager آن را به صورت صريح به ()استفاده از عملگر 

  
CurrencyManager  objCurrencyManager; 
objCurrencyManager =  
 ( CurrencyManager )( this .BindingContext[objDataSet]);  

  

 موقعيت ركـورد  Positionبعد از اينكه با استفاده از اين كد، ارجاعي به اين شيئ ايجاد كرديم مي توانيم با استفاده از خاصيت             

  :براي مثال كد زير موقعيت ركورد جاري را يك واحد افزايش مي دهد.  را كنترل كنيم1جاري

  

                     
اي، ركوردي است كه تمام كنترل هاي ساده اي از فرم كـه بـه ايـن منبـع داده اي           يك منبع داده     CurrencyManagerمنظور از ركورد جاري در       1

 .متصل شده اند بايد اطالعات آن را ركورد را نمايش دهند
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objCurrencyManager.Position += 1;  
  

 متصل شده اند، اطالعـات ركـورد قبلـي را    objDataSetو يا دستور زير باعث مي شود كه تمام كنترل هاي ساده اي كه به            

  :نمايش دهند

  
objCurrencyManager.Position -= 1;  

 
  :وانيم از كد زير استفاده كنيم مي تobjDataSetهمچنين براي نمايش اطالعات مربوط به اولين ركورد در 

  
objCurrencyManager.Position = 0;  

 
 حاوي تعداد ركورد هايي است كه در منبع داده اي كه به وسـيله ي                CurrencyManager در كالس    Countخاصيت  

CurrencyManager     رنامه مي  بنابراين براي نمايش اطالعات مربوط به ركورد آخر در فرم ب          .  مديريت مي شود وجود دارد

  :توانيد از كد زير استفاده كنيد

  
objCurrencyManager.Position = objCurrencyManager.Co unt - 1;  

  

دليل اين كار اين است . دقت كنيد كه در اين كد از تعداد ركورد هاي موجود منهاي يك براي رفتن به آخرين ركورد استفاده كرده ايم   

ر شروع مي شود، بنابراين انديس ركورد آخر برابر با تعداد كل ركورد ها منهـاي يـك خواهـد                     در اين شيئ از صف     اكه انديس ركورد ه   

  . بود

  

  :اتصال كنترل ها

  

اين خاصـيت از    .  در آن كنترل استفاده كنيم     DataBindingsبراي اتصال يك كنترل به يك منبع داده اي، بايد از خاصيت             

اما در اين قسمت . راي چندين خاصيت و متد مختلف است است و خود نيز داDatabindingsCollectionكالس 

  .  آن استفاده خواهيم كردAddاز متد 

  :اين متد سه پارامتر دريافت كرده و به صورت زير فراخواني مي شود

  
object.DataBindings.Add( propertyName, 
      dataSource, dataMember);  

  

  :اده قرار مي گيرنداين پارامتر ها براي موارد زير مورد استف

  

� objectنام كنترلي است كه مي خواهيم يك اتصال جديد براي آن ايجاد كنيم . 

� propertyNameحاوي نام خاصيتي است كه مي خواهيم در طول برنامه مقدار خود را از منبع داده اي دريافت كند . 

� dataSource     براي اين كنتـرل را از آن دريافـت كنـيم و     نام منبع داده اي كه است كه مي خواهيم اطالعات مورد نياز

 . و يا هر منبع داده اي ديگري باشدDataSet ،DataView ،DataTableمي تواند شامل يك 

� dataMember        ــيت ــه خاص ــواهيم آن را ب ــي خ ــه م ــت ك ــع داده اي اس ــدي از منب ــام فيل ــده ي ن ــشخص كنن م

propertyNameاز كنترل متصل كنيم . 
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ــتفاده   ــوه ي اس ــالي از نح ــد مث ــت   Add از مت ــده اس ــر آورده ش ــد زي ــه ك ــيت   .  در قطع ــر خاص ــد زي ــرل Textك  در كنت

txtFirstName را به فيلد au_fname از شيئ objDataViewمتصل مي كند :  

  
txtFirstName.DataBindings.Add( "Text" ,  
      objDataView, "au_fname" ); 

  

براي اين كار مي    .  بخواهيد تمام اتصاالت آن با منابع داده اي را حذف كنيد           در مواقعي ممكن است بعد از ايجاد اتصال در يك كنترل          

اين متد تمام اتصاالتي كـه      .  استفاده كنيد  ControlBindingsCollection در كالس    Clearتوانيد از متد    

  :ر نشان داده شده استنحوه ي استفاده از اين متد در كد زي. براي خاصيتهاي مختلف يك كنترل تعريف شده بود را حذف مي كند

  
txtFirstName.DataBindings.Clear();  

 
 و نيـــــز BindingContext ،ControlBindingsCollectionحـــــال كـــــه بـــــا اشـــــياي 

CurrencyManagerآشنا شديم، بهتر است نحوه ي استفاده از آنها در يك برنامه را نيز مشاهده كنيم .  

  

  :مثال ايجاد اتصال

  

متحان كنيد بعد بررسي خواهيم كرد، فقط از كالس هايي كه در قسمت قبل معرفي شد اسـتفاده نخـواهيم                    براي مثالي كه در بخش ا     

  . را نيز به كار خواهيم بردSqlparameter و SqlCommand ،DataViewكرد، بلكه كالس هاي 

  

 نام و نام خانوادگي هر نويـسنده، عنـاوين    در اين برنامه نيز از پرس و جويي كه در برنامه ي قبل ايجاد كرديم، استفاده كرده و   :نكته

اين مثال با مثال قبلي فقط از اين لحاظ تفاوت دارد . كتابهاي چاپ شده از او و نيز قيمت هر كدام را در فرم برنامه نمايش خواهيم داد 

  .كه در اين برنامه در هر لحظه فقط اطالعات مربوط به يك ركورد را نمايش مي دهيم

  

  صال كنترلهاي ساده به منبع داده ايات: امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدBindingExampleبا استفاده از ويژوال استوديو يك برنامه ويندوزي جديد به نام  )1

اين كامپوننت نيز مانند تمام كامپوننت هاي ديگر .  به برنامه اضافه كنيدToolTipبا استفاده از جعبه ابزار يك كنترل         )2

 . اضافه خواهد شدForm1رم مربوط به به قسمت پايين بخش طراحي ف

 خاصـيتهاي آن را بـه   Propertiesسپس با استفاده از پنجـره ي      . بر روي فرم برنامه كليك كنيد تا انتخاب شود         )3

 :صورت زير تغيير دهيد

  

 . قرار دهيدFixedDialog را برابر با FormBorderStyleخاصيت  �

 . قرار دهيدFalse را برابر با MaximizeBoxخاصيت  �

 . قرار دهيدFalse را برابر با MinimizeBoxخاصيت  �

 . قرار دهيد360;430 را برابر با Sizeخاصيت  �
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 . قرار دهيدCenterScreen را برابر با StartPositionخاصيت  �

 . قرار دهيدBinding Controls را برابر با Textخاصيت  �

 
 سپس خاصيتهاي مختلف آنها را تنظيم كنيم تا فرم برنامـه     در اين قسمت بايد كنترل هايي را به فرم برنامه اضافه كرده و             )4

 . شود6-16مشابه شكل 

با اين وجود، ايـن مراحـل اهميـت    . اين مراحل به اين دليل طي مي شوند تا ظاهر برنامه همانند يك برنامه ي واقعي شود   

البتـه در  .  ايجاد كنيد6-16شابه شكل  زيادي ندارند و در صورت لزوم مي توانيد از آنها صرفنظر كرده و خودتان فرمي را م                

در غير اين صـورت  . اين صورت دقت كنيد كه اسامي كنترل ها بايد مشابه آنچه باشند كه در اين قسمت عنوان شده است          

  .ممكن است در اجراي برنامه با مشكل مواجه شويد

  

  
  6-16شكل 

 
 : به صورت زير تغيير دهيد به فرم برنامه اضافه كرده و خاصيتهاي آن راGroupBoxيك كنترل  )5

  

 . قرار دهيد8;8 را برابر با Locationخاصيت  �

 . قرار دهيد128;408 را برابر با Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدAuthors && Titles را برابر با Textخاصيت  �

  

 در عنوان   & يك   استفاده از .  استفاده كنيد  && بايد از عالمت     GroupBox در عنوان يك كنترل      & براي نمايش عالمت     :نكته

  .باعث مي شود كه كاراكتر بعد از آن با زيرخط نمايش داده شود

  

 : اضافه كنيدGroupBox1 با خاصيت هايي كه در جدول زير عنوان شده است را به كنترل Labelچهار كنترل  )6
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AutoSize  Text  Size  Location  Name 

False  Last 
Name 

64;16  8;26  Label1  

False  First 
Name 

64;16  8;50  Label2  

False  Book 
Title  

56;16  8;74  Label3  

False  Price  64;16  8;98  Label4  

 
 در برنامه اضافه كـرده و خاصـيتهاي آن را      GroupBox1 نيز به    TextBoxبا استفاده از جعبه ابزار چهار كنترل         )7

 :بر اساس جدول زير تنظيم كنيد

  
ReadOnly  Size  Location  Name 

True  88;20  72;24  txtLastName  

True  88;20  72;48  txtFirstName  

False  328;20  72;72  txtBookTitle  

False  48;20  72;96  txtPrice  

 
 ديگري به فرم اضافه كرده و خاصيتهاي آن را طبـق ليـست زيـر تنظـيم         GroupBoxبا استفاده از جعبه ابزار كنترل        )8

 :كنيد

  

 .دهيد قرار 144;8 را برابر با Locationخاصيت  �

 . قرار دهيد168;408 را برابر با Sizeخاصيت  �

 . قرار دهيدNavigation را برابر با Textخاصيت  �

 
 : اضافه كرده و بر اساس جدول زير آن را تنظيم كنيدGroupBox2 به Labelدو كنترل  )9

  
AutoSize  Text  Size  Location  Name 

False  Field  64;16  8;23  Label5  

False  Search 
Criteria  

80;16  8;48  Label6  

 
 آن را برابر بـا      Nameخاصيت  .  اضافه كنيد  GroupBox2 به   ComboBoxبا استفاده از جعبه ابزار يك كنترل         )10

cboField   خاصيت ،Location       خاصـيت    21;88 را برابـر بـا ،Size     و خاصـيت  21;88 را برابـر 

DropDownStyle را برابر با DropDownListقرار دهيد . 

 : اضافه كرده و خاصيتهاي آن را بر اساس جدول زير تغيير دهيدGroupBox2 به TextBoxدو كنترل  )11
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TextAlig
n 

TabSto
p 

Size 
Locatio

n 
Name 

-  -  200;2
0 

88;48  txtSearchCriteri
a 

Center  False  85;20  152;130  txtRecordPositio
n 

 
 :به صورت زير تغيير دهيد اضافه كرده و خاصيتهاي آنها را GroupBox2 به Buttonده كنترل  )12

  
ToolTip 
on 
ToolTip
1 

Text  Size  Location  Name 

-  Perform 
Sort  

96;24  304;16  btnPerformSort  

-  Perform 
Search  

96;24  304;48  btnPerformSearch  

-  New 72;24  40;88  btnNew  

-  Add 72;24  120;88  btnAdd  

-  Update  72;24  200;88  btnUpdate  

-  Delete  72;24  280;88  btnDelete  

Move 
First  

|<  29;24  88;128  btnMoveFirst  

Move 
Previou
s  

< 29;24  120;128  btnMovePrevious  

Move 
Next  

> 29;24  200;128  btnMoveNext  

Move 
Last  

|>  29;24  272;128  btnMoveLast  

 
ــز يــك كنتــرل   )13 ــد StatusStripدر آخــر ني ــه برنامــه اضــافه كني ــه .  ب ــازي ب ــر خاصــيتهاي ني ، Nameتغيي

Location    و يا Size بعد از انتخاب اين كنترل، بـا اسـتفاده از منـوي كنـار آن يـك كنتـرل       .  اين كنترل نيست

StatusLabelرا به آن اضافه كنيد  . 

 . باشد6-16بعد از اتمام تمام اين مراحل، فرم كامل شده ي برنامه بايد مشابه شكل  )14
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 و بـا قـرار      1 رفتـه  Form1به قسمت ويرايشگر كد مربوط به كـالس         . شروع مي كنيم  حال قسمت كد نويسي برنامه را        )15

 را بـه    System.Data.SqlClient و   System.Dataدادن كد زير در باالي كدها، فضاي نـام          

 :برنامه اضافه كنيد

  
// Import Data and SqlClient namespaces 
using  System.Data; 
using  System.Data.SqlClient;  

 
همچنـين يـك    . سپس اشيايي كه بايد به صورت سراسري در برنامه وجود داشته باشند را در ابتداي كالس تعريـف كنـيم                    )16

.  اي كه مي خواهيم در طول برنامـه بـه كـار ببـريم را در آن قـرار مـي دهـيم       SQLرشته ي ثابت تعريف كرده و دستور   

 : اضافه كنيدForm1بنابراين كد زير را به ابتداي كالس 

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 // Constant strings 
 private  const  string  _CommandText = 
  "SELECT authors.au_id, au_lname, au_fname, "  + 
  "titles.title_id, title, price "  + 
  "FROM authors "  + 
  "JOIN titleauthor ON authors.au_id = " +  
  "titleauthor.au_id "  + 
  "JOIN titles ON titleauthor.title_id = " +  
  "titles.title_id "  + 
  "ORDER BY au_lname, au_fname" ; 
 private  const  string  _ConnectionString = 
   "server=localhost;database=pubs;" +  
   "user id=sa;password=;" ; 
 
 // Declare global objects... 
 SqlConnection  objConnection; 
 SqlDataAdapter  objDataAdapter; 
 DataSet  objDataSet; 
 DataView  objDataView; 
 CurrencyManager  objCurrencyManager; 

 
 را بر اساس تنظيمـات سـرور بانـك          ConnectionString قبل از وارد كردن قطعه كد باال در برنامه،           :نكته

 مربوط به اكانت كاربري خود را وارد كرده و همچنين اگـر  Password و User ID. دهيداطالعاتي خود تغيير 

  .  نام كامپيوتر سرور در شبكه را وارد كنيدlocalhostسرور روي كامپيوتر ديگري قرار دارد، به جاي استفاده از 

  

  :كد درون متد  سازنده ي فرم را به صورت زير تغيير دهيد )17

  
public  Form1() 

                     
  .  استفاده كنيدF7براي جا به جا شدن بين قسمت طراحي و قسمت كد نويسي در يك فرم، مي توانيد از كليد  1
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{ 
 objConnection = new SqlConnection (_ConnectionString); 
 objDataAdapter = new SqlDataAdapter ( 
    _CommandText, objConnection); 
 InitializeComponent(); 
}  

  

اين زير برنامه .  استFillDataSetAndViewاولين زير برنامه اي كه بايد ايجاد كنيم، زير برنامه اي به نام     )18

، بعـد از تعريـف   Form1كـد زيـر را بـه كـالس     . راه چند زير برنامه ي ديگر در ابتداي برنامه فراخواني مي شوند     به هم 

 : اضافه كنيدامتغيير ه

  
private  void  FillDataSetAndView() 
{ 
 // Initialize a new instance of the DataSet object. .. 
 objDataSet = new DataSet (); 
 
 // Fill the DataSet object with data... 
 objDataAdapter.Fill(objDataSet, "authors" ); 
 
 // Set the DataView object to the DataSet object...  
 objDataView = new DataView ( 
    objDataSet.Tables[ "authors" ]); 
 
 // Set our CurrencyManager object  
 // to the DataView object... 
 objCurrencyManager = ( CurrencyManager )( 
   this .BindingContext[objDataView]); 
}  

 
در اين قسمت بايد زير برنامه اي به فرم اضافه كنيم تا كنترلهـاي موجـود در فـرم را بـه فيلـد هـاي مربـوط بـه آنهـا در                       )19

DataViewاضافه كند : 

  
private  void  BindFields() 
{ 
 // Clear any previous bindings... 
 txtLastName.DataBindings.Clear(); 
 txtFirstName.DataBindings.Clear(); 
 txtBookTitle.DataBindings.Clear(); 
 txtPrice.DataBindings.Clear(); 
 
 // Add new bindings to the DataView object... 
 txtLastName.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "au_lname" ); 
 txtFirstName.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "au_fname" ); 



 ٦٥٥

 txtBookTitle.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "title" ); 
 txtPrice.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "price" ); 
 
 // Display a ready status... 
 ToolStripStatusLabel1.Text = "Ready" ; 
}  

 
 :سپس زير برنامه اي به كالس اضافه مي كنيم كه موقعيت ركورد جاري را در فرم برنامه نمايش دهد )20

  
private  void  ShowPosition() 
{ 
 // Always format the number  
 // in the txtPrice field to include cents 
 try 
 { 
  txtPrice.Text = 
  Decimal .Parse(txtPrice.Text).ToString( "##0.00" ); 
 } 
 catch (System. Exception  e) 
 { 
  txtPrice.Text = "0" ; 
  txtPrice.Text =        
  Decimal .Parse(txtPrice.Text).ToString( "##0.00" ); 
 } 
  
 // Display the current position  
 // and the number of records 
 txtRecordPosition.Text =  
   (objCurrencyManager.Position + 1) +  
   " of "  + objCurrencyManager.Count; 
}  

 
تا اينجا زير برنامه ها ي الزم را به برنامه اضافه كرده ايم، اما در هيچ قسمت از كد از اين زيـر برنامـه هـاي ايجـاد شـده                     )21

. الزم است كه قبل از نمايش داده شدن فرم و هنگام لـود شـدن آن فراخـواني شـوند    اين زير برنامه ها  . استفاده نكرده ايم  

 فـرم  Loadبنابراين به قسمت طراحي فرم برويد و روي قسمت خالي از فرم دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويـداد       

ي خـالي از كنتـرل    دقـت كنيـد كـه بايـد در يـك قـسمت خـالي از فـرم دو بـار كليـك كنيـد، نـه در قـسمت                   (ايجاد شود   

GroupBox .(سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد  اضافه كنيد: 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Add items to the combo box...  
 cboField.Items.Add( "Last Name" ); 
 cboField.Items.Add( "First Name" ); 
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 cboField.Items.Add( "Book Title" ); 
 cboField.Items.Add( "Price" ); 
 
 // Make the first item selected... 
 cboField.SelectedIndex = 0; 
 
 // Fill the DataSet and bind the fields... 
 FillDataSetAndView(); 
 BindFields(); 
 
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
}  

 
براي اين كار الزم اسـت كـه چهـار بـار بـه              . حال بايد كد كليدهاي مربوط به حركت بين ركورد ها را در برنامه وارد كنيم               )22

ــاي     ــه ه ــدام از دكم ــر ك ــد و روي ه ــرم بروي ــي ف ــسمت طراح ، btnMoveFirst ،btnMoveLastق

btnMovePrevious   و btnMoveNext              از آنهـا    كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد كليك هـر يـك

 : اضافه كنيدbtnMoveFirst كنترل Clickكد مشخص شده در زير را به متد مربوط به رويداد . ايجاد شود

  
private  void  btnMoveFirst_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the record position to the first record... 
 objCurrencyManager.Position = 0; 
  
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
}  

 
 : اضافه كنيدbtnMovePrevious كنترل Clickكد زير را به متد مربوط به رويداد  )23

  
private  void  btnMovePrevious_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Move to the previous record... 
 objCurrencyManager.Position -= 1; 
 
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
}  

 
 : اضافه كنيدbtnMoveNext_Clickكد زير را به متد  )24

  
private  void  btnMoveNext_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Move to the next record... 



 ٦٥٧

 objCurrencyManager.Position += 1; 
 
 //Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
}  

 
 : قرار دهيدbtnMoveLast_Clickدر آخر نيز براي تكميل اين قسمت الزم است كه كد زير را در متد  )25

  
private  void  btnMoveLast_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the record position to the last record... 
 objCurrencyManager.Position =  
    objCurrencyManager.Count - 1; 
 
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
}  

 
برنامه را اجرا . تا اين قسمت كد زيادي را در برنامه وارد كرده ايم و احتماال مشتاق هستيد كه نتيجه ي آن را مشاهده كنيد            )26

روي .  متـصل شـده انـد      DataViewخواهيد كرد كه كنترلهاي فرم هر يك به فيلد مربوط به خود در              مشاهده  . كنيد

 CurrencyManagerكليدهاي مربوط به ابتدا و يا انتهاي ركورد ها كليك كنيد تا نحـوه ي عملكـرد كـالس                   

 . براي ايجاد هماهنگي بين ركوردي كه كنترل ها نمايش مي دهند را مشاهده كنيد

تا اينجا در فرم برنامه فقط كليدهاي مربوط به جـا بـه جـا               .  مشاهده كنيد  7-16ي برنامه بايد فرمي را مشابه شكل        با اجرا 

با كليك كردن روي هر يك از كليدهاي بعدي و قبلي و يا روي كليدهاي مربـوط بـه               . شدن بين ركورد ها عمل مي كنند      

مشاهده خواهيد كرد هر بار كه با استفاده از اين كليد ها ركورد             . شويدابتدا و انتها، بين ركورد هاي موجود در فرم جا به جا             

  .جاري را تغيير دهيد، عدد نمايش داده شده در كادر در فرم برنامه نيز تغيير كرده و شماره ركورد جاري را نمايش مي دهد
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  7-16شكل 

  

كليك كنيد، اما هيچ اتفاقي رخ نخواهـد داد زيـرا هـم    اگر در ركورد ابتدا باشيد، مي توانيد روي كليد مربوط به ركورد قبلي          

. همچنين مي توانيد به آخرين ركورد برويد و روي كليد مربوط به ركورد بعدي كليـك كنيـد             . اكنون در ركورد قبلي هستيد    

  .اما باز هم هيچ تغييري را مشاهده نخواهيد كرد، زيرا در آخرين ركورد هستيد

از اين دكمه ها ببريد، توضيحي را مشاهده خواهيد كرد كه عملكرد كليد را توضيح مي همچنين اگر ماوس را روي هر يك 

  .اين مورد فقط براي ايجاد رابط كاربري بهتر اضافه شده است. دهد

  

در .  قسمتهاي مربوط به مديريت خطاها و استثنا هاي احتمالي از كد اين قسمت حذف شده اند تا مكـان كمتـري گرفتـه شـود      :نكته

براي مرور اطالعات مربوط به كنترل و مديريت خطاها و استثنا .  وارد كردن اين كد بهتر است كه اين قسمت را نيز اضافه كنيد     هنگام

  .ها مي توانيد به فصل يازدهم رجوع كنيد

  

   فضاي نامها و تعاريف–چگونه كار مي كند 

  

.  را به برنامه اضافه مي كنيم      System.Data.SqlClient و   System.Dataمانند قبل ابتدا فضاي نامهاي      

 اي كه مي خواهيم براي دريافت داده ها از بانك اطالعاتي، از آن استفاده كنيم      SQLسپس يك ثابت رشته اي ايجاد كرده و دستور          

آن قـرار   همچنين ثابت رشته اي ديگري تعريف كرده و متن مربوط به اتصال به بانك اطالعاتي را در                  . را در اين ثابت قرار مي دهيم      

به اين ترتيب در طول برنامه اگر بخواهيم به سرور ديگري متصل شويم و يا اطالعات مربوط به اكانتي كه براي اتصال به                      . مي دهيم 

بعد از اين كار بـه تعريـف   . بانك از آن استفاده مي كنيم را تغيير دهيم، فقط الزم است كه تغييرات را در اين ثابت رشته اي وارد كنيم       

  .با سه شيئ اول كه از قسمت هاي قبل آشنا هستيد و نيازي به توضيح ندارند. مورد نياز در برنامه مي پردازيماشياي 
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 براي تغيير نحوه ي نمـايش داده   DataViewاز شيئ   . موارد استفاده از دو شيئ آخر هم در قسمتهاي قبلي توضيح داده شده اند             

 CurrencyManagerشيئ  .  نگهداري شده اند استفاده مي كنيم      DataSetهايي كه از بانك اطالعاتي دريافت و در         

 . نيز براي ايجاد هماهنگي در نمايش داده هاي يك ركورد به وسيلهي  چند كنترل ساده به كار مي رود

 
 // Constant strings 
 private  const  string  _CommandText = 
  "SELECT authors.au_id, au_lname, au_fname, "  + 
  "titles.title_id, title, price "  + 
  "FROM authors "  + 
  "JOIN titleauthor ON authors.au_id = " +  
  "titleauthor.au_id "  + 
  "JOIN titles ON titleauthor.title_id = " +  
  "titles.title_id "  + 
  "ORDER BY au_lname, au_fname" ; 
 private  const  string  _ConnectionString = 
   "server=localhost;database=pubs;" +  
   "user id=sa;password=;" ; 
 
 // Declare global objects... 
 SqlConnection  objConnection; 
 SqlDataAdapter  objDataAdapter; 
 DataSet  objDataSet; 
 DataView  objDataView; 
 CurrencyManager  objCurrencyManager; 

  

از اين پـنج  . اما همانطور كه مي دانيد تا اينجا فقط متغيرهايي براي نگهداري اين اشيا ايجاد كرده ايم و خود اشيا هنوز ايجاد نشده اند      

مـه  متغيري كه در اين مرحله تعريف كرده ايم، دو متغيير اول را بايد در ابتداي برنامه نمونه سازي كنيم تا بتوانيم آنها را از ابتدا در برنا             

، با استفاده از ثابت هاي رشته اي كه ايجاد كـرده بـوديم و بـه وسـيله ي                  Form1بنابراين در متد سازنده ي كالس       . به كار ببريم  

 قرار  ا ايجاد كرده و در اين متغيير ه       SqlConnection و   SqlDataAdapter، دو نمونه از كالس      newدستور  

  . مي دهيم

امـا بهتـر اسـت كـه نمونـه      . انند برنامه ي قبل است و نيازي به توضيح نـدارد  كه هم  objConnectionنمونه سازي شيئ    

هنگام نمونه سـازي ايـن شـيئ، يـك مـتن بـه عنـوان دسـتور            .  را دقيق تر بررسي كنيم     objDataAdapterسازي شيئ   

SQL       اي كه مي خواهيم مورد استفاده قرار دهيم و نيز يك شيئ از نوعSqlConnection ي اين كالس  را به متد سازنده

، يـك شـيئ از نـوع    SQL بـا اسـتفاده از دسـتور    SqlDataAdapterبه اين وسيله، متد سازنده ي كالس       . ارسال كرديم 

SqlCommand  ــيت ــرده و آن را در خاصـ ــاد كـ ــد SelectCommand ايجـ ــي دهـ ــرار مـ ــيئ .  قـ ــين شـ همچنـ

SqlConnection      به ايـن ترتيـب نيـازي    . اتي استفاده مي كند اي كه به آن فرستاده ايم را نيز براي اتصال به بانك اطالع

 .نيست كه اين اشيا را خودمان ايجاد كرده و در خاصيتهاي مربوط به آنها قرار دهيم

 
public  Form1() 
{ 
 objConnection = new SqlConnection (_ConnectionString); 
 objDataAdapter = new SqlDataAdapter ( 
    _CommandText, objConnection); 
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 InitializeComponent(); 
}  

 
 ميدانيد كه هر فرم، خود نيز يك كالس است و مانند هر كالس ديگري داراي يك متد سازنده است كـه هنگـام ايجـاد يـك                            :نكته

 نيز كه در اين قسمت مشاهده مي كنيد، هر زمان كـه نمونـه ي جديـدي از    Form1متد سازنده ي   . شيئ از آن فراخواني مي شود     

بنابراين هر كدي كه بخواهيم در ابتداي ايجاد يك فرم، زماني كه فرم در حال نمونه سـازي                . م ايجاد شود فراخواني خواهد شد     اين فر 

ــيم  ــن متــد وارد كن ــد در اي ــام   . شــدن اســت اجــرا شــود را باي ــه ن ــه صــورت پــيش فــرض داراي فراخــواني متــدي ب ايــن متــد ب

InitializeComponent       است كه در فايـل Form1.Designer.cs     قـرار دارد )Form1     نـام فـرم 

اين متد در همان ابتداي نمونه سازي شدن فرم فراخواني شده و وظيفه دارد كـه كنتـرل هـا و                     ). برنامه است و ممكن است تغيير كند      

  . 1اشياي موجود در فرم را ايجاد كرده و خاصيتهاي آنها را تنظيم كند

  

ده ايم، در اصل همان دستوري است كه در برنامه ي قبل به كار بـرده ايـم، بـا       اي كه در اين قسمت استفاده كر       SELECTدستور  

 اضافه كرده ايم تـا اطالعـات موجـود در ايـن     SELECTاين تفاوت كه در اين قسمت نام چند ستون ديگر را نيز در مقابل عبارت        

  .ستون ها نيز از بانك اطالعاتي دريافت شوند

.  هـم وجـود دارد  authortitle را آورده ايم، زيرا اين ستون در جـدول  authors نام جدول au_idقبل از ستون  

همين روش را . بنابراين بايد براي بانك اطالعاتي مشخص كنيم كه مي خواهيم اين ستون از كداميك از اين دو جدول استخراج شود       

 . وجود داردauthortitle و titles نيز به كار برده ايم، زيرا اين ستون نيز در جدول هاي title_idبراي 

 

  FillDataSetAndView –چگونه كار مي كند 

  

اين زير برنامـه در  .  استFillDataSetAndViewاولين زير برنامه اي كه در اين برنامه ايجاد مي كنيم، زير برنامه ي               

  .  قرار دهدDataSet و در چندين قسمت از برنامه فراخواني شده و وظيفه دارد كه اطالعات را از بانك اطالعاتي دريافت كرده

.  قـرار مـي دهـيم   objDataSet را ايجاد كرده و آن را در متغيير DataSetدر ابتداي اين زير برنامه، يك نمونه از شيئ       

اين كار را به اين دليل در متد سازنده ي كالس انجام نداديم، زيرا ممكن است اين متد در چندين قسمت از برنامه فراخـواني شـود و                      

 قبلي از بين برود و اطالعاتي كه از بانك اطالعاتي به دست مي آيـد در  DataSetاهيم هر بار كه اين متد فراخواني شد،     مي خو 

  : جديد قرار بگيردDataSetيك 

  
private  void  FillDataSetAndView() 
{ 
 // Initialize a new instance of the DataSet object. .. 
 objDataSet = new DataSet (); 

  

 را فراخواني مي كنيم تا داده ها را از بانك اطالعاتي دريافت كرده و در             SqlDataAdapter از كالس    Fillسپس متد   

 را به گونه اي ايجاد مي كنيم تا بتواند داده هـاي موجـود     DataViewبعد از آن نيز شيئ      .  قرار دهد  objDataSetشيئ  

اين ترتيب مي توانيم به سادگي بين داده هاي موجود در ايـن جـدول      به  .  را نمايش دهد   DataSet از   authorsدر جدول   

  . حركت كرده، جستجو كنيم و يا ترتيب قرار گرفتن آنها را تغيير داده و آنها به صورت دلخواه مرتب كنيم

  

                     
  . ايجاد مي كنيم مشخص مي شودPropertiesر اين قسمت، بر اساس تغييراتي كه با استفاده از پنجره ي نحوه ي تنظيم خاصيتهاي كنترل ها د 1
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 // Fill the DataSet object with data... 
 objDataAdapter.Fill(objDataSet, "authors" ); 
 
 // Set the DataView object to the DataSet object...  
 objDataView = new DataView ( 
    objDataSet.Tables[ "authors" ]); 

  

بـه  .  را مقدار دهي كنـيم     objCurrencyManager، بايد شيئ    objDataViewبعد از مقدار دهي اوليه به شيئ        

 ويندوزي وجود داشته و شامل يك مجموعه از اشـيا   به صورت دروني در هر فرم     BindingContextخاطر داريد كه شيئ     

بنابراين در ايـن  .  است كه هر يك براي يكي از منابع داده اي موجود در فرم ايجاد شده استCurrencyManagerاز نوع   

  : را انتخاب مي كنيمobjDataSet مربوط به منبع داده اي CurrencyManagerقسمت از ميان آنها شيئ 

  
 // Set our CurrencyManager object  
 // to the DataView object... 
 objCurrencyManager = ( CurrencyManager )( 
   this .BindingContext[objDataView]); 
}  

  

 BindFields –چگونه كار مي كند 

 
ود در فرم بـه فيلـد   براي اتصال كنترلهاي ساده ي موج   ) BindFieldsزير برنامه ي    (زير برنامه ي بعدي كه ايجاد مي كنيم         

اين زير برنامه ابتدا تمام اتصاالت موجود براي هر كنترل را از بين مي بـرد، سـپس         .  به كار مي رود    DataViewهاي موجود در    

  .  متصل مي كندobjDataViewآنها را به فيلد هاي مربوط به آن در شيئ 

 از خاصــيت Clear دارنــد، كــافي اســت متــد بــراي حــذف اتــصال هــاي موجــود در كنتــرل هــايي كــه در فــرم برنامــه قــرار 

DataBindings)        كه شامل شيئ اي از نوعControlBindingsColllection  را فراخـواني   )  اسـت

  . كنيم

  
private  void  BindFields() 
{ 
 // Clear any previous bindings... 
 txtLastName.DataBindings.Clear(); 
 txtFirstName.DataBindings.Clear(); 
 txtBookTitle.DataBindings.Clear(); 
 txtPrice.DataBindings.Clear(); 

  

بـراي  .  متصل كنـيم DataViewبعد از اين كار مي تواني مجدداً كنترل ها را به فيلد هاي مورد نظر در منبع داده اي خود يعني            

ــد   ــز از مت ــار ني ــن ك ــه ControlBindingsCollection در شــيئ اي از كــالس Addاي ــيله ي ، ك ــه وس ب

DataBindings      همانطور كه در قسمت قبـل نيـز گفـتم، متـد             .  قابل دسترسي است استفاده مي كنيمAdd     سـه پـارامتر 

  :دريافت مي كند
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 است و شامل نام خاصيتي است كه مي خواهيم به فيلدي از بانك اطالعاتي متصل           propertyNameپارامتر اول    �

 از اين كنترل هـا، مقـدار خـود را از فيلـد هـاي موجـود در                   Textم خاصيت   در اين قسمت براي اينكه مي خواهي      . شود

DataView دريافت كنند، عبارت “Text”را در اين پارامتر قرار مي دهيم . 

توجـه  .  است و نام منبع داده اي كه مي خواهيم به آن متصل شويم را تعيين مي كنـد           dataSourceپارامتر بعدي    �

، DataSetمـي توانـد هـر شـيئ اي كـه حـاوي داده اسـت را دريافـت كنـد، ماننـد                        داشته باشيد كـه ايـن پـارامتر         

DataView    و يا DataTable  .     براي اين مثال يكDataView           را به عنوان منبع داده اي تعيـين مـي 

 . كنيم

اين پارامتر حاوي نام يك فيلد در منبع داده اي مشخص شده اسـت كـه مـي      .  است dataMemberپارامتر آخر نيز     �

در اين قسمت مي توانيد نام يكي از ستونهاي اطالعاتي كه با            . واهيم خاصيت مورد نظر از كنترل به آن فيلد متصل شود          خ

 . از بانك اطالعاتي استخراج كرديد را به كار ببريدSELECTاستفاده از دستور 

  
 // Add new bindings to the DataView object... 
 txtLastName.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "au_lname" ); 
 txtFirstName.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "au_fname" ); 
 txtBookTitle.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "title" ); 
 txtPrice.DataBindings.Add( "Text" ,  
     objDataView, "price" ); 

  

 موجود در نوار وضعيت پايين فرم نمايش مي دهيم تـا بـه كـاربر اطـالع     Labelين زير برنامه نيز پيغامي را در كنترل      در انتهاي ا  

  :دهيم كه برنامه آماده شده است

  
 // Display a ready status... 
 ToolStripStatusLabel1.Text = "Ready" ; 
}  

  

 ShowPosition –چگونه كار مي كند 

 
بنـابراين در   .  اسـت  objDataView مسئول نگهداري موقعيت ركورد جاري در        objCurrencyManagerشيئ  

اين متد بايد از اين شيئ استفاده كرده و به كاربر اطالع دهيم كه در حال مشاهده ي اطالعات مربوط بـه كـدام رديـف از داده هـاي                  

  .موجود در بانك اطالعاتي است

.  وجـود دارد را تغييـر دهـيم   price ي نمايش عددي كه در كادر متني متصل به ستون اما قبل از انجام اين كار، بهتر است نحوه       

. اين عدد نمايش دهنده ي قيمت كتابي است كه هم اكنون در حال مـشاهده ي اطالعـات آن هـستيم و بـر حـسب دالر مـي باشـد          

اما بهتر است كه بعد از اين عدد، دو رقـم           . شود در كادر نمايش داده مي       40 دالر باشد، عدد     40بنابراين اگر قيمت كتابي براي مثال       

  . اعشار نيز نمايش داده شوند تا قيمت يك كتاب بهتر مشخص شود

 از كـالس  Parse را بـا اسـتفاده از متـد    Priceبراي تغيير در نحوه ي نمايش اين عدد، كافي است كه متن موجود در كـادر      

Decimal   استفاده از متد  به يك عدد تبديل كرده، سپس اين عدد را با ToString  و مشخص كردن نحوه ي فرمت ايـن 

 خالي باشد، يعنـي قيمتـي بـراي آن    Priceالبته اگر كادر  .  قرار دهيد  priceعدد، آن را به متن تبديل كنيد و مجدداً در كادر            
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ر ايـن قـسمت مـي       د. كتاب مشخص نشده باشد، خطايي در اين قسمت رخ مي دهد كه موجب مي شود اجراي برنامه متوقـف شـود                    

 priceيعني اگـر عـددي در كـادر         ( استفاده كرده تا در صورتي كه خطايي به وجود آمد            try…catchتوانيم از يك بالك     

  . عدد صفر قالب بندي شود و در كادر قرار بگيرد) وجود نداشت

  
private  void  ShowPosition() 
{ 
 // Always format the number  
 // in the txtPrice field to include cents 
 try 
 { 
  txtPrice.Text = 
  Decimal .Parse(txtPrice.Text).ToString( "##0.00" ); 
 } 
 catch (System. Exception  e) 
 { 
  txtPrice.Text = "0" ; 
  txtPrice.Text =        
  Decimal .Parse(txtPrice.Text).ToString( "##0.00" ); 
 } 
  
 // Display the current position  
 // and the number of records 
 txtRecordPosition.Text =  
   (objCurrencyManager.Position + 1) +  
   " of "  + objCurrencyManager.Count; 
}  

  

بـا اسـتفاده از   . خط آخر اين متد نيز موقعيت ركورد جاري به همراه تعداد ركورد هايي كه در برنامه وجود دارنـد را نمـايش مـي دهـد                      

اما همانطور كه مي دانيد عددي كه از اين خاصيت دريافـت  .  مي توانيم مكان ركورد جاري را بدست آوريم  Positionخاصيت  

بنابراين بايد آن را با عدد يك جمع كنيم تا موقعيـت واقعـي ركـورد جـاري را                  . مي كنيم، انديس ركورد جاري از شماره ي صفر است         

  . بدست آوريم

 استفاده مي كنيم كه تعداد ركورد هاي موجود در برنامه را نمـايش مـي                Countدست آوردن تعداد ركورد ها نيز از خاصيت         براي ب 

  . دهد

  

  Form_Load –چگونه كار مي كند 

  

 ، بهتر است متدي كه در آن از زير برنامه هـاي قبلـي اسـتفاده شـده    Form1بعد از اتمام بررسي زير برنامه هاي موجود در كالس       

  .است را بررسي كنيم

ايـن  .  وجود دارد كه هنگام جستجو و يا مرتب كردن داده ها مورد استفاده قرار مي گيـرد                 ComboBoxدر فرم برنامه يك كنترل      

ComboBox     بايد با استفاده از نام ستونهاي داده اي كه در DataViewبنابراين بـا اسـتفاده از متـد    .  قرار دارند تكميل شود
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Add    از خاصيت Items         همچنين نام ستونها را به همان ترتيبـي كـه   .  اين كنترل، نام ستونهاي موجود را به آن اضافه مي كنيم

  : قرار گرفته اند به ليست اضافه خواهيم كردDataViewدر 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Add items to the combo box...  
 cboField.Items.Add( "Last Name" ); 
 cboField.Items.Add( "First Name" ); 
 cboField.Items.Add( "Book Title" ); 
 cboField.Items.Add( "Price" ); 

  

بعد از اضافه كردن تمام آيتم هاي مورد نياز به اين كنترل، مي خواهيم كه اولين آيتمي كه اضافه كرديم به صورت انتخاب شده قـرار         

زيرا در اين قسمت نيز انديس آيتم هـا بـا صـفر             ( را برابر با صفر قرار مي دهيم         SelectedIndexخاصيت  بنابراين  . بگيرد

  )شروع مي شود

  
 // Make the first item selected... 
 cboField.SelectedIndex = 0; 

  

 DataSetنترل  داده ها را از بانك اطالعاتي بدست آورده و در كFillDataSetAndViewسپس با فراخواني متد 

بعـد از آن نيـز متـد    .  را نيز تنظيم مي كنيم تا بتوانيم از آن استفاده كنـيم         DataViewهمچنين كنترل   . در برنامه قرار مي دهيم    

BindFields           را فراخواني مي كنيم تا كنترل هاي موجود در فرم را به فيلد هاي داده اي موجود در DataView متصل 

 موقعيت ركورد جاري و نيز تعداد ركورد هاي موجود در برنامـه را در فـرم                 ShowPositionاني متد   در آخر نيز با فراخو    . كند

  :نمايش مي دهيم

  
 // Fill the DataSet and bind the fields... 
 FillDataSetAndView(); 
 BindFields(); 
 
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
}  

  

   جا به جا شدن بين ركورد ها –مي كند چگونه كار 

  

 باعث مي شود كه اولين ركورد از داده ها در فرم نمايش        btnMoveFirst كنترل   Clickزير برنامه ي مربوط به رويداد       

به عبارت ديگـر    .  استفاده مي كنيم   CurrencyManager در كالس    Positionبراي اين كار از خاصيت      . داده شود 

 بايد بـه اولـين ركـورد    CurrencyManager مشخص مي كنيم كه   Position صفر در خاصيت     با قرار دادن مقدار   

  :موجود حركت كند

  
 // Set the record position to the first record... 
 objCurrencyManager.Position = 0; 
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با تغيير موقعيت ركورد جـاري بـه اولـين           متصل شده اند، بنابراين      DataViewبه علت اينكه كنترلهاي موجود در فرم برنامه به          

  .ركورد، تمامي كنترل هاي موجود در فرم اطالعات مربوط به ركورد اول را نمايش خواهند داد

 را فراخواني كنيم تا اطالعـات مربـوط بـه موقعيـت             ShowPositionبعد از تعيين موقعيت ركورد جاري در برنامه، بايد متد           

  :مايش داده شوندركورد جاري در فرم به درستي ن

  
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 

  

در اين متد بايد به ركورد قبلي حركت كنيم و براي ايـن     .  را مي نويسيم   btnMovePreviousسپس متد مربوط به كنترل      

 تغيير خواهد شد و در  متوجه اينCurrencyManagerشيئ .  كم كنيمPositionكار نيز بايد يك واحد از خاصيت 

  . نتيجه تمام كنترلهاي موجود در فرم اطالعات مربوط به ركورد قبلي را نمايش مي دهند

  
 // Move to the previous record... 
 objCurrencyManager.Position -= 1; 

 
نـيم تـا اطالعـات نمـايش داده          را فراخواني ك   ShowPositionمجدداً در اين قسمت نيز بعد از تغيير ركورد جاري، بايد متد             

  . شده در فرم برنامه تصحيح شوند

 قـرار   Position نيز كافي است كه شماره ي ركورد جاري را كه در خاصيت              btnMoveNextدر متد مربوط به كنترل      

د  اطالعات مربوط به ركورد بعدي را در كادرهاي موجـو          CurrencyManagerبه اين ترتيب    . دارد يك واحد افزايش دهيم    

  . در فرم نمايش خواهد داد

  
 // Move to the next record... 
 objCurrencyManager.Position += 1; 

  

 قرار دهيم تا زماني كه كاربر روي ايـن دكمـه كليـك كـرد، بـه                  btnMoveLastدر آخر نيز بايد كدي را متد مربوط به كليد           

 را برابر با انديس آخرين ركـورد موجـود، يعنـي تعـداد     Position براي اين كار بايد خاصيت . آخرين ركورد داده ها منتقل شود     

  : را فراخواني كنيم تا اطالعات موجود در فرم را تصحيح كندShowPositionركورد ها منهاي يك قرار دهيم و سپس متد 

  
 // Set the record position to the last record... 
 objCurrencyManager.Position =  
    objCurrencyManager.Count - 1; 
 
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 

  

 در اين قسمت نيز، همانند هنگامي كه در اولين ركورد داده ها بوديم با كليك بر روي دكمه ي بعدي اتفاق خاصي رخ نخواهد                         :نكته

ـ        . داد در ايـن شـرايط مـي توانيـد بـا تنظـيم خاصـيت        . دارد كـه بـه آن بـرويم   زيرا بعد از آخرين ركورد داده ها ديگر ركوردي وجود ن

Enabled    دكمه ي btnMoveNext    و يا btnMovePrevious    به مقدار False      از كليك كـردن روي ،

   .مي توانيد اين مورد را خودتان به برنامه اضافه كنيد. به اين ترتيب برنامه ظاهر بهتري پيدا خواهد كرد. آنها جلوگيري كنيد
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در بخش امتحان كنيد بعد به موارد مربوط به مرتب سازي داده ها خواهيم . بعد از اتمام اين متد، اين بخش از برنامه به پايان مي رسد          

  .پرداخت

  

  اضافه كردن قابليت مرتب سازي به برنامه: امتحان كنيد

  

ار كليك كنيد تـا متـد    دو بPerform Sort برويد و روي دكمه ي Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به  )1

 :سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد.  اين كنترل ايجاد شودClickمربوط به رويداد 

  
private  void  btnPerformSort_Click( object  sender,  
       EventArgs  e) 
{ 
 // Determine the appropriate item selected and set the 
 // Sort property of the DataView object... 
 switch (cboField.SelectedIndex) 
 { 
  case  0: // Last Name 
   objDataView.Sort = "au_lname" ; 
   break ; 
  case  1: // First Name 
   objDataView.Sort = "au_fname" ; 
   break ; 
  case  2: // Book Title 
   objDataView.Sort = "title" ; 
   break ; 
  case  3: // Price 
   objDataView.Sort = "price" ; 
   break ; 
 } 
 
 // Call the click event for the MoveFirst button...  
 btnMoveFirst_Click( null , null ); 
 
 // Display a message  
 // that the records have been sorted... 
 ToolStripStatusLabel1.Text = "Records Sorted" ; 
}  

  

 ComboBoxدر كنتـرل    . برنامه را اجرا كنيد تا قابليتي را كه در اين قسمت به برنامه اضافه كـرديم را امتحـان كنـيم                     )2

 كليـك كنيـد تـا داده هـا بـر      Perform Sortموجود در فرم يك ستون را انتخاب كرده و سپس روي دكمه ي 

 را در حالتي نمايش مي دهد كه داده هاي موجـود در آن بـر اسـاس       فرم برنامه  8-16شكل  . اساس آن ستون مرتب شوند    

 : مرتب شده اندPriceستون 
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  چگونه كار مي كند؟

  

 مشخص كنيم cboFieldاولين كاري كه در اين قسمت انجام مي دهيم اين است كه با توجه به مقدار انتخاب شده در كنترل                   

  . داده ها بايد بر اساس كدام ستون مرتب شوند

  
 // Determine the appropriate item selected and set the 
 // Sort property of the DataView object... 
 switch (cboField.SelectedIndex) 
 { 
  case  0: // Last Name 
   objDataView.Sort = "au_lname" ; 
   break ; 
  case  1: // First Name 
   objDataView.Sort = "au_fname" ; 
   break ; 
  case  2: // Book Title 
   objDataView.Sort = "title" ; 
   break ; 
  case  3: // Price 
   objDataView.Sort = "price" ; 
   break ; 
 } 

  

  
  8-16شكل 
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ــتور    ــتفاده از دس ــا اس ــا ب ــيت    switchدر اينج ــدار خاص ــف مق ــاي مختل ــوانيم حالته ــي ت  از SelectedIndex م

ComboBox  بعد از . رسي كرده و به اين وسيله مشخص كنيم كه كاربر مي خواهد داده ها را بر اساس چه ستوني مرتب كند       را بر

  .  را برابر با نام آن ستون قرار دهيم تا داده ها مرتب شوندSortمشخص شدن نام ستون مورد نظر مي توانيم خاصيت 

روش اول اين است كه     . براي اين كار چندين روش وجود دارد      . ه ها برويم  بعد از مرتب شدن داده ها بهتر است كه به اولين ركورد داد            

 را فراخواني كنيم، در واقع همان كـاري را  ShowPosition را برابر با صفر قرار داده و سپس متد Positionخاصيت  

ر است كـه متـد      پس به جاي استفاده از اين روش بهت       .  انجام داده ايم   btnMoveFirst_Clickانجام دهيم كه در متد      

btnMoveFirst_Click           را فراخواني كرده و به جاي پارامترهاي آن مقدار null    انجـام ايـن كـار      .  را ارسال كنـيم

  . كليك كرده باشدbtnMoveFirstدقيقاً مشابه اين است كه كاربر روي دكمه ي 

 از نــوع  و ديگــريobject دو پــارامتر دريافــت مــي كنــد، يكــي از نــوع      btnMoveFirst_Clickمتــد 

EventArgs .           براي اين كار مـي تـوانيم دو شـيئ، يكـي از نـوع           . هنگام فراخواني متد بايد اين دو پارامتر را به آن ارسال كنيم

EventArgs  و ديگـري از نــوع Object  امــا همـانطور كــه در كــد متــد  .  ايجــاد كـرده و آنهــا را بــه متــد ارسـال كنــيم

btnMoveFirst        پارامتر هيچ استفاده اي نكرده ايم، بنابراين لزومي ندارد كه مقداري حافظـه را               مشاهده مي كنيد از اين دو

 را بـه متـد     nullبلكه مي توانيم به جاي اين دو شيئ، دو مقـدار            . اختصاص دهيم تا دو شيئ ايجاد كرده و آنها را به متد بفرستيم            

 روش هنگامي كه از اين پارامتر ها در متد استفاده شـده باشـد،               البته الزم است به اين نكته دقت كنيد كه استفاده از اين           . ارسال كنيم 

  .  مي شودSystem.NullReferenceExceptionباعث ايجاد خطايي از نوع 

  
 // Call the click event for the MoveFirst button...  
 btnMoveFirst_Click( null , null ); 

  

براي . ي را در نوار وضعيت نمايش دهيم تا مشخص شود كه داده ها مرتب شده اند               بعد از اينكه به ركورد اول رفتيم الزم است كه متن          

  . استفاده مي كنيمToolStripStatusLabel1 در كنترل Textاين كار از خاصيت 

  
 // Display a message  
 // that the records have been sorted... 
 ToolStripStatusLabel1.Text = "Records Sorted" ; 

  

  .در بخش امتحان كنيد بعد، قابليت جستجو كردن را نيز به برنامه اضافه خواهيم كرد

  

  اضافه كردن قابليت جستجو به برنامه : امتحان كنيد

  

 دو بار كليك كنيد تا متد مربـوط بـه رويـداد    Perform Searchبه قسمت طراحي فرم برويد و روي دكمه ي  )1

Clickر زير را در اين متد وارد كنيدسپس كد مشخص شده د.  آن ايجاد شود: 

  
private  void  btnPerformSearch_Click( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // Declare local variables... 
 int  intPosition; 
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 // Determine the appropriate item selected and set the 
 // Sort property of the DataView object... 
 switch (cboField.SelectedIndex) 
 { 
  case  0: // Last Name 
   objDataView.Sort = "au_lname" ; 
   break ; 
  case  1: // First Name 
   objDataView.Sort = "au_fname" ; 
   break ; 
  case  2: // Book Title 
   objDataView.Sort = "title" ; 
   break ; 
  case  3: // Price 
   objDataView.Sort = "price" ; 
   break ; 
 } 
 
 // If the search field is not price then... 
 if  (cboField.SelectedIndex < 3) 
 { 
  // Find the last name, first name, or title... 
  intPosition =         
   objDataView.Find(txtSearchCriteria.Text); 
 } 
 else 
 { 
  // otherwise find the price... 
  intPosition = objDataView.Find( 
    Decimal .Parse(txtSearchCriteria.Text)); 
 } 
 if  (intPosition == -1) 
 { 
  // Display a message  
  // that the record was not found... 
  ToolStripStatusLabel1.Text = "Record Not Found" ; 
 } 
 else 
 { 
  // Otherwise display a message that the record  
  // was found and reposition the CurrencyManager  
  // to that record... 
  ToolStripStatusLabel1.Text = "Record Found" ; 
  objCurrencyManager.Position = intPosition; 
 } 
  
 // Show the current record position... 
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 ShowPosition(); 
}  

  

فيلدي كه مي خواهيد جستجو بر اسـاس آن صـورت گيـرد را از    . برنامه را اجرا كنيد تا قابليت جديد آن را نيز امتحان كنيم  )2

 وارد Search Criteria انتخاب كرده و سپس عبارت مورد جستجو را در داخل فيلد ComboBoxداخل 

 . كليك كنيدPerform Searchي در آخر نيز روي دكمه . كنيد

اگر ركورد مورد نظر شما در بين داده ها پيدا شود، مشاهده خواهيد كرد كه اطالعات آن ركـورد در فـرم نمـايش داده مـي              

همچنين پيغامي در نوار ابزار نوشته مي شود و مشخص مي           . شود و موقعيت ركورد جاري به ركورد پيدا شده تغيير مي كند           

همچنين اگر هيچ ركوردي پيدا نشود، متني در نوار وضعيت نوشـته            ). 9-16شكل  (ورد نظر پيدا شده است      كند كه ركورد م   

  .خواهد شد و مشخص مي كند كه داده ي مورد نظر پيدا نشده است

  

  
  9-16شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 مـوارد بيـشتري را بايـد بررسـي كـرده و      اين قسمت ممكن است كمي پيچيده تر از قسمت قبلي به نظر برسد، زيرا براي اين قسمت              

اولين كاري كه در اين متد انجام مـي دهـيم ايجـاد     . تصميم گيري كنيم، براي مثال شرايطي مانند زماني كه هيچ ركوردي پيدا نشود            

  .مدر آن نگهداري كني) و يا پيدا نشدن آن را( است تا بتوانيم مكان داده اي كه پيدا شده است intيك متغيير از نوع 

  
 // Declare local variables... 
 int  intPosition; 
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 فقط مي Findزيرا متد . سپس بايد داده هاي موجود در برنامه را بر اساس ستوني كه مي خواهيم در آن جستجو كنيم مرتب كنيم                

 switchفاده از دسـتور  بنـابراين هماننـد قـسمت قبـل بـا اسـت        . تواند در ستونهاي مرتب شده به دنبال داده ي مورد نظر بگـردد            

 را برابر با نام آن ستون قـرار مـي   Sortمشخص مي كنيم كه جستجو در كدام ستون مي خواهد انجام شود، سپس مقدار خاصيت                

  :دهيم تا داده ها بر اساس آن ستون مرتب شوند

  
 // Determine the appropriate item selected and set the 
 // Sort property of the DataView object... 
 switch (cboField.SelectedIndex) 
 { 
  case  0: // Last Name 
   objDataView.Sort = "au_lname" ; 
   break ; 
  case  1: // First Name 
   objDataView.Sort = "au_fname" ; 
   break ; 
  case  2: // Book Title 
   objDataView.Sort = "title" ; 
   break ; 
  case  3: // Price 
   objDataView.Sort = "price" ; 
   break ; 
 } 

  

ــه ــد       :نكتـ ــستيم متـ ــي توانـ ــن روش، مـ ــتفاده از ايـ ــاي اسـ ــه جـ ــا بـ ــردن داده هـ ــب كـ ــراي مرتـ ــسمت بـ ــن قـ  در ايـ

btnPerformSort_Click            سـپس بـا اسـتفاده از متـد         .  را فراخواني كنيم تا آن متد عمل مرتب سازي را انجام دهد

Find    در اين صورت بـراي پارامترهـاي متـد          . داده ي مورد نظر مي گشتيم      به دنبالbtnPerformSort_Click 

  . استفاده كنيمnullهم مي توانستيم از مقدار 

  

 داراي مقادير رشته اي هستند، در صورتي كه سـتون           Title و همچنين ستون     FirstName  ،LastNameستونهاي  

Price    دا بايد مشخص كنيم كه جستجو در كداميك از اين ستونها صورت خواهـد گرفـت و              بنابراين ابت .  داراي مقدار عددي است

 را بـه عـدد   txtSearchCriteria جستجو كنيم، مقدار وارد شده در كادر     Priceسپس اگر بخواهيم كه در ستون       

  . تبديل كنيمDecimalاز نوع 

اگر مقدار  .  استفاده كنيم  cboFieldرل   در كنت  SelectedIndexمجددا براي تشخيص اين مورد نيز بايد از خاصيت          

 انتخـاب  Title و يـا  FirstName ،LastName كمتر بود به اين معني است كه يكي از سه ستون 3اين خاصيت از   

  . شده است

 را نيز به عنوان پـارامتر  txtSearchCriteria را فراخواني كرده و مقدار وارد شده در كادر Findدر اين شرايط متد   

 قـرار  intPositionسال مي كنيم تا در ستون مشخص شده، به دنبال آن داده بگردد و سپس نتيجـه را در متغييـر        به آن ار  

  .دهد

بنـابراين ابتـدا بـا    .  صورت گيـرد Price بود به اين معني است كه جستجو بايد بر اساس فيلد    3اما اگر مقدار اين خاصيت برابر با        

 را به يـك عـدد از   txtSearchCriteria متن وارد شده در كادر Decimal در كالس  Parseاستفاده از متد    

  . ارسال مي كنيمFindسپس آن را به عنوان پارامتر به متد .  تبديل مي كنيمDecimalنوع 
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 // If the search field is not price then... 
 if  (cboField.SelectedIndex < 3) 
 { 
  // Find the last name, first name, or title... 
  intPosition =         
   objDataView.Find(txtSearchCriteria.Text); 
 } 
 else 
 { 
  // otherwise find the price... 
  intPosition = objDataView.Find( 
    Decimal .Parse(txtSearchCriteria.Text)); 
 } 

  

 قـرار داديـم،   intPositionرده و نتيجه ي آن را در متغيير        را اجرا ك   DataView از كالس    Findبعد از اينكه متد     

 بـود بـه ايـن    1-بايد اين نتيجه را بررسي كنيم تا مشخص شود داده ي مورد نظر پيدا شده است يا نه؟ اگر اين متغيير حاوي مقدار                    

ده ي شماره ركورد اي است كه ، نشان دهن1-در غير اين صورت هر عددي به جز  . معني است كه داده ي مورد نظر پيدا نشده است         

 بـود بايـد پيغـامي را در نـوار وضـعيت      1- برابر بـا   intPositionبنابراين اگر مقدار متغيير     . حاوي داده ي مورد نظر است     

 قرار داشـت،  intPosition در 1-اما اگر عددي به جز   . نمايش دهيم كه مشخص كند داده ي مورد نظر يافته نشده است           

 موقعيت ركورد جاري در برنامه را بـه ركـورد         CurrencyManager از كالس    Positionز خاصيت   بايد با استفاده ا   

  . يافته شده تغيير دهيم و همچنين متني را در نوار وضعيت نمايش دهيم كه مشخص كند داده ي مورد نظر پيدا شده است

  
 if  (intPosition == -1) 
 { 
  // Display a message  
  // that the record was not found... 
  ToolStripStatusLabel1.Text = "Record Not Found" ; 
 } 
 else 
 { 
  // Otherwise display a message that the record  
  // was found and reposition the CurrencyManager  
  // to that record... 
  ToolStripStatusLabel1.Text = "Record Found" ; 
  objCurrencyManager.Position = intPosition; 
 } 

  

 دقت كنيد كه اين متد دقيقاً عبارتي را كه به آن فرستاده شده است جـستجو مـي كنـد و فقـط          Find هنگام استفاده از متد      :نكته

البتـه ايـن متـد بزرگـي و يـا      . زماني شماره ركورد داده اي برمي گرداند كه آن داده برابر با عبارتي باشد كه به متد فرستاده شده است     

 از نظر اين متد يكسان هستند و نيازي نيست كه هنگـام وارد  ANN و Annبراي مثال عبارت    . كوچكي حروف را در نظر نمي گيرد      

  .كردن متن براي جستجو به اندازه ي حروف نيز دقت كنيد
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ديد را در صفحه نمايش دهيم و براي اين كار مي تـوانيم   آخرين كاري كه در اين متد بايد انجام دهيم اين است كه موقعيت ركورد ج              

  .  استفاده كنيمShowPositionاز متد 

حال براي تكميل برنامه، بايد قابليت هاي اضافه كردن ركورد جديد، حذف كردن يك ركورد و يا ويرايش كردن آن را نيز بـه برنامـه                    

  . ردن يك ركورد جديد به داده هاي موجود را بررسي خواهيم كرددر قسمت امتحان كنيد بعدي، نحوه ي اضافه ك.  اضافه كنيم

  

  اضافه كردن ركورد جديد: امتحان كنيد

  

 دو بار كليك كنيد تا متد مربـوط بـه رويـداد            btnNew برويد و روي دكمه  ي        Form1ابتدا به قسمت طراحي فرم       )1

Clickيدسپس كد مشخص شده در زير را در اين متد وارد كن.  آن ايجاد شود: 

  
private  void  btnNew_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Clear the book title and price fields... 
 txtBookTitle.Text = "" ; 
 txtPrice.Text = "" ; 
}  

  

اين متد مـسئول اضـافه كـردن يـك ركـورد داده اي             .  را وارد كنيم   btnAdd_Clickحال بايد كد مربوط به متد        )2

اين زير برنامه، طوالني ترين زير برنامه اي است كه در اين پروژه وجود دارد و كد زيـادي را شـامل                      .  برنامه است  جديد به 

دليل آن نيز رابطه ي بين عنوان كتابها و نيز نويسندگان آنها و نيز كليد اصلي كه براي عنوان كتابها استفاده مي                      . مي شود 

 اين  Click دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد           Add دكمه ي    به قسمت طراحي فرم برويد و روي      . شود است 

 :سپس كد زير را در اين متد وارد كنيد. كنترل ايجاد شود

  
private  void  btnAdd_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare local variables and objects... 
 int  intPosition, intMaxID; 
 String  strID; 
 SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
  
 // Save the current record position... 
 intPosition = objCurrencyManager.Position; 
 // Create a new SqlCommand object... 
 SqlCommand maxIdCommand = new SqlCommand( 
  "SELECT MAX(title_id)"  + 
  "FROM titles WHERE title_id LIKE 'DM%'" ,  
  objConnection); 
  
 // Open the connection, execute the command 
 objConnection.Open(); 
 Object  maxId = maxIdCommand.ExecuteScalar(); 
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 // If the MaxID column is null... 
 if  (maxId == DBNull .Value)  
 { 
  // Set a default value of 1000... 
  intMaxID = 1000; 
 } 
 else 
 { 
  // otherwise set the strID variable  
  // to the value in MaxID... 
  strID = ( String )maxId; 
  
  // Get the integer part of the string... 
  intMaxID = int .Parse(strID.Remove(0, 2)); 
  
  // Increment the value... 
  intMaxID += 1; 
 } 
  
 // Finally, set the new ID... 
 strID = "DM"  + intMaxID.ToString(); 
  
 // Set the SqlCommand object properties... 
 objCommand.Connection = objConnection; 
 objCommand.CommandText = "INSERT INTO titles "  + 
 "(title_id, title, type, price, pubdate) "  + 
 "VALUES(@title_id,@title,@type,@price,@pubdate);"  + 
 "INSERT INTO titleauthor (au_id, title_id) " +  
 "VALUES(@au_id,@title_id)" ; 
  
 // Add parameters for the placeholders in the SQL i n  
 // the CommandText property... 
  
 // Parameter for the title_id column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title_id" ,  
         strID); 
  
 // Parameter for the title column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title" ,  
        txtBookTitle.Text); 
  
 // Parameter for the type column 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@type" , "Demo" ); 
 // Parameter for the price column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@price" ,  
   txtPrice.Text).DbType = DbType.Currency; 
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 // Parameter for the pubdate column 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@pubdate" ,  
        DateTime .Now); 
  
 // Parameter for the au_id column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_id" ,  
 this .BindingContext[objDataView, "au_id" ].Current); 
  
 // Execute the SqlCommand object  
 // to insert the new data... 
 try 
 { 
  objCommand.ExecuteNonQuery(); 
 } 
 catch ( SqlException  SqlExceptionErr) 
 { 
  MessageBox .Show(SqlExceptionErr.Message); 
 } 
 // Close the connection... 
 objConnection.Close(); 
 // Fill the dataset and bind the fields... 
 FillDataSetAndView(); 
 BindFields(); 
 // Set the record position  
 // to the one that you saved... 
 objCurrencyManager.Position = intPosition; 
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
 // Display a message that the record was added... 
 ToolStripStatusLabel1.Text = "Record Added" ; 
}  

كرده و كاربري را كه مي خواهيد عنوان كتاب جديدي را براي او ثبت كنيد، انتخاب كنيد، سپس روي دكمـه        برنامه را اجرا     )3

 خالي خواهنـد شـد و مـي توانيـد داده     Price و Book Titleبه اين ترتيب كادرهاي .  كليك كنيدAddي 

ركورد هايي كه هم اكنـون وجـود دارنـد          در برنامه به تعداد     .  وارد كنيد  10-16هاي مربوط به كتاب جديد را همانند شكل         

 ).10-16 ركورد در شكل 25(توجه كنيد 
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 10-16شكل 

به اين ترتيـب پيغـامي   .  كليك كنيدAddحال نام كتاب و قسمت آن را در فيلد هاي مربوطه وارد كرده و روي دكمه ي                )4

همچنين همانطور كه در . افه شده استدر نوار وضعيت نمايش داده مي شود و بيان مي كند كه ركورد جديد با موفقيت اض             

 ). ركورد وجود دارد26در اين شكل ( مشخص است تعداد ركورد ها در برنامه يك واحد افزايش پيدا مي كند 11-16شكل 

  

  
  11-16شكل 
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  .حال بهتر است نحوه ي عملكرد برنامه را بررسي كنيم

  

  چگونه كار مي كند؟

  

بنابراين به جاي اينكـه اطالعـات داخـل كـادر     . وانيم اضافه كنيم، نام و قيمت كتاب جديد استدر اين برنامه تنها اطالعاتي كه مي ت      

 را انتخاب كرده، پاك كنيم و سپس اطالعات جديد را در آنهـا وارد كنـيم، مـي تـوانيم بـه      Book Title و Priceهاي 

 Book و نيز Priceهاي درون كادرهاي وظيفه ي اين كليد اين است كه داده .  در فرم كليك كنيمNewسادگي روي كليد 

Title        بنابراين در متد مربوط به اين دكمه، خاصـيت  .  را پاك كند تا بتوانيم داده هاي جديد را در آن وارد كنيمText  ايـن دو 

  : را برابر با رشته ي خالي قرار مي دهيمTextBoxكنترل 

  
private  void  btnNew_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Clear the book title and price fields... 
 txtBookTitle.Text = "" ; 
 txtPrice.Text = "" ; 
}  

  

 كليك كنيد اين دو كادر خالي خواهند شد، بنابراين اگر كاربر در حال ويرايش كردن اطالعات باشد               Newهنگامي كه روي دكمه ي      

 در برنامه ها قسمتي را به كد اضافه مي كنند كه از اين نوع مشكالت جلوگيري                 معموال. تمام تغييرات وارد شده از دست خواهند رفت       

  .كند، اما در اين برنامه فعال نيازي به اين كار نداريم

در هر جدول از بانك اطالعـاتي كـه   . بهتر است قبل از توضيح ادامه ي متد، مفهوم كليد اصلي در بانكهاي اطالعاتي را توضيح دهيم       

كليد حصر به فرد بودن داده هاي موجود در هر ركورد از جدول مطمئن شويم، معموال يك ستون از جدول را به عنوان                     بخواهيم از من  

بـه ايـن ترتيـب      .  مـشخص مـي كنـيم      PrimaryKey در نظر مي گيريم، سپس آن را در بانك اطالعاتي به عنـوان               1اصلي

 موتور بانك اطالعاتي ابتدا بررسي مي كند كه ركوردي با كليـد اصـلي        هنگامي كه بخواهيم داده اي را در بانك اطالعاتي وارد كنيم،          

  . كه براي ركورد جديد مشخص شده است وجود نداشته باشد، سپس ركورد جديد را به جدول مورد نظر اضافه مي كند

 مشخص شده است، از يك پيشوند مشخص     PrimaryKey كه به عنوان     title_id نيز ستون    titlesدر جدول   

بنابراين براي مشخص كردن مقداري كه بايد در ستون كليـد اصـلي ايـن    .  ي گروه كتاب و يك عدد ترتيبي تشكيل شده است    كننده

سپس يك واحد به عـدد  . جدول قرار بگيرد، ابتدا بايد مشخص كنيم كه تا كنون چند عنوان كتاب از اين گروه در جدول ثبت شده اند                    

  . ان مقدار ستون كليد اصلي اين ركورد قرار دهيمبدست آمده اضافه كرده و آن را به عنو

 ابتدا متغيير ها و اشيايي كه مي خواهيم در طول برنامه از آنها استفاده كنيم را تعريف مي                   btnAdd_Clickدر زير برنامه ي     

  نيـز بـراي    intMaxID براي نگهداري موقعيت ركورد جاري بـه كـار مـي رود و متغييـر                 intPositionمتغيير  . كنيم

 بـراي نگهـداري كليـد    strIDمتغيـر  . نگهداري تعداد عناوين كتابي كه از يك گروه در جدول به ثبت رسيده اند استفاده مي شود 

 نيز براي نگهداري objCommandدر آخر، شيئ .  ثبت شود به كار مي رودtitlesاصلي ركوردي كه قرار است در جدول     

 بـه كـار     authortitle و   titlesديد از اطالعات در جدول هـاي         مربوط به قرار دادن يك ركورد ج       SQLدستورات  

  .مي رود

                     
1 Primary Key 
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 قرار دهيم، تا بعد از اينكه ركـورد داده اي جديـد   intPositionبهتر است قبل از هر چيز موقعيت ركورد جاري را در متغيير        

  :داً به اين ركورد برگرديم را پر كرديم، بتوانيم مجدDataViewرا به جدول در بانك اطالعاتي اضافه كرديم و كنترل 

  
 // Save the current record position... 
 intPosition = objCurrencyManager.Position; 

  

 را در بانك اطالعاتي اجرا كنيم تا بدانيم چه شناسه اي را بايد به عنوان كليـد اصـلي بـراي ثبـت ركـورد      SQLحال بايد يك دستور  

 قرار مي دهيم و سپس SqlCommand را در يك شيئ از كالس SQLاين دستور   . بريم به كار ب   titlesجديد در جدول    

 شـروع مـي شـوند،    DMوظيفه ي اين دستور اين است كه در بين شناسه هايي كه با پيشوند . آن را در بانك اطالعاتي اجرا مي كنيم      

  . شناسه اي كه داراي بزرگترين عدد است را برگرداند

  

 قرار ندارد، بنابراين تمام كتابهايي كه در طول برنامه ثبت مي كنـيم را در                Demoهيچ كتابي در گروه      titlesدر جدول   : نكته

به اين ترتيب بعد از اتمام برنامه، هنگامي كه بخواهيم داده ها            .  را براي آنها در نظر مي گيريم       DM قرار داده و پيشوند      Demoگروه  

رسي كنيم، به راحتي مي توانيم ركورد هايي كه خود اضافه كـرده ايـم را تـشخيص داده و       را در نرم افزار مربوط به بانك اطالعاتي بر        

  .آنها را حذف كنيم

  

 از آن استفاده كرده ايم، يك ستون از داده ها را دريافت كرده و بزرگترين آن را به عنوان نتيجـه     SQL كه در اين دستور      MAXتابع  

مشخص كننده   (DM استفاده مي كنيم تا فقط داده هايي بررسي شوند كه با             LIKEت  همچنين در اين دستور از عبار     . برمي گرداند 

به عبارت ديگر به وسيله ي اين دستور به موتور بانك اطالعاتي مي گوييم كه از ستون                 . شروع مي شوند  ) Demoي گروه كتابهاي    

title_id    در جدول Titles       داده هايي را كه با ،DM       رده و سـپس از بـين ايـن داده هـا،             شروع مي شوند را انتخاب كـ

  :بزرگترين آنها را به عنوان نتيجه برگردان

  
 // Create a new SqlCommand object... 
 SqlCommand maxIdCommand = new SqlCommand( 
  "SELECT MAX(title_id)"  + 
  "FROM titles WHERE title_id LIKE 'DM%'" ,  
  objConnection); 

  

بزرگتـرين مقـدار از سـتون       : تماال تا كنون متوجه شده ايد، اين دستور فقط يك داده را به عنوان نتيجه برمـي گردانـد                  همانطور كه اح  

title_id     كه با عبارت DM   در چنين شرايطي براي اجراي دستور، مي توانيم بعد از برقراري اتصال به بانـك          .  شروع مي شود

ــد    ــتفاده از مت ــا اس ــاتي ب ــالس Openاطالع ــد SqlConnection در ك ــالس ExecuteScalar، مت  از ك

SqlCommand   اين متد زماني به كار مي رود كه دستور     .  را فراخواني كنيمSQL    1 مورد اسـتفاده فقـط يـك داده را برگردانـد .

گردانـد،   مورد استفاده برSQL است و بايد با توجه به نتيجه اي كه انتظار مي رود دستور            Objectمقدار برگشتي اين متد از نوع       

  . آن را به نوع داده اي مورد نظر تبديل كنيم

  
 // Open the connection, execute the command 
 objConnection.Open(); 
 Object  maxId = maxIdCommand.ExecuteScalar(); 

                     
اما در دستوري كه در اين قسمت به كار برده ايـم سـتوني   . البته اين متد در حقيقت مقدار موجود در اولين رديف از اولين ستون را در جدول نتيجه بر مي گرداند  1

 . د ندارد و فقط يك رديف وجود دارد، بنابراين دقيقاً داده اي را كه مي خواهيم استفاده كنيم برمي گرداندوجو
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  : بررسي كنيمNull در بانك اطالعاتي، بايد نتيجه را با مقدار SQLبعد از اجراي دستور 

  
 // If the MaxID column is null... 
 if  (maxId == DBNull .Value)  

   

 شـروع  DM هيچ كليد اصلي كه بـا مقـدار   titles ارزيابي شود، به اين معني است كه در جدول          trueاگر اين شرط برابر با      

  : قرار مي دهيم1000 را برابر با intMaxIDبنابراين مقدار اوليه متغير . شود وجود ندارد

  
 // Set a default value of 1000... 
 intMaxID = 1000; 

  

 DM باشد، به اين معني است كه حداقل يك كليد اصلي در جـدول وجـود دارد كـه بـا عبـارت         falseاما اگر مقدار شرط برابر با       

د بـراي شناسـه ي      در اين حالت بايد عدد صحيح اين شناسه را بدست آورده تا بتوانيم مشخص كنيم كه از چه عددي باي                   . شروع شود 

  : قرار دهيمstrID را به رشته تبديل كرده و آن را در متغيير maxIDبراي اين كار ابتدا بايد شيئ . خود استفاده كنيم

  
 else 
 { 
  // otherwise set the strID variable  
  // to the value in MaxID... 
  strID = ( String )maxId; 

  

 از ابتداي آن پاك DM، دو حرف اول اين رشته را حذف كرده تا عبارت    String در كالس    Removeسپس با استفاده از متد      

 تعدادي كاراكتر مشخص را از يك رشته حـذف مـي كنـد و               Removeمتد  . شود و فقط عدد مشخص كننده ي شناسه باقي بماند         

 كاراكتر هايي كه بايد حذف شوند را به عنوان پارامتر يكي از نسخه هاي اين متد مكان شروع و نيز تعداد   . باقيمانده آن را برمي گرداند    

 از كاراكتر صفرم شروع     Removeدر اينجا با استفاده از متد       . دريافت كرده و متن بدون كاراكتر هاي مشخص شده را برمي گرداند           

 از Parseاستفاده از متـد  سپس با .  از ابتداي رشته حذف مي شودDMبه اين ترتيب عبارت   . كرده و دو كاراكتر را حذف مي كنيم       

در انتها نيز بـراي مـشخص شـدن شـماره           . ، متن باقيمانده كه شامل شماره ي شناسه است را به عدد تبديل مي كنيم              intكالس  

  . شناسه ي مورد نياز، يك واحد به عدد بدست آمده اضافه مي كنيم

  
  // Get the integer part of the string... 
  intMaxID = int .Parse(strID.Remove(0, 2)); 
  
  // Increment the value... 
  intMaxID += 1; 
 } 

  

 به ابتداي آن يك شماره شناسه ي جديـد     DMبعد از مشخص شدن شماره ي شناسه، با استفاده از اين شماره و اضافه كردن پيشوند                 

  . ايجاد مي كنيم

  
 // Finally, set the new ID... 
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 strID = "DM"  + intMaxID.ToString(); 
  

 و titles ايجاد كنيم تا بتواند داده هاي مورد نظر را در جدول SQLبعد از مشخص شدن شناسه ي مورد نياز، بايد يك دستور   

authortitleــرار دهــد ــه در خاصــيت     .  ق ــد شــد ك ــد متوجــه خواهي ــل را بررســي كني ــد قب ــشتري ك ــت بي ــا دق ــر ب اگ

CommandText    از شيئ objCommand  ور  ، دو دستINSERT          از يكـديگر جـدا      ; مجزا قرار داده شده است كه بـا 

 SQLايـن دسـتور     .  استفاده كنيد  ; نيز براي جدا سازي دستورات و نوشتن متوالي آنها مي توانيد از كاراكتر               SQLدر زبان   . شده اند 

 را بـا مقـادير      آنهـا  SqlParameter است كه مي توانيم به وسيله ي اشيايي از نـوع             PlaceHolderداراي چندين   

  . مناسب جايگزين كنيم

  

 وجود دارد، هنگام وارد كـردن داده اي در          authortitle و   titles به علت رابطه ي خاصي كه بين دو جدول           :نكته

در .  قـرار دهـيم  authortitle وارد كرده و سپس آنهـا را در جـدول   titlesاين جداول ابتدا بايد داده ها را در جدول   

 قبل از titles مربوط به قرار دادن داده ها در جدول       INSERTم اگر توجه كنيد خواهيد ديد كه دستور          قبل ه  SQLدستور  

  . آمده استauthortitle مربوط به قرار دادن داده ها در جدول INSERTدستور 

  

 و همچنـين دسـتور      اي كه بايد براي اتصال به بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار بگيرد           Connectionبنابراين مطابق معمول    

SQL مورد نظر را در خاصيتهاي Connection و CommandTextقرار مي دهيم :  

  
 // Set the SqlCommand object properties... 
 objCommand.Connection = objConnection; 
 objCommand.CommandText = "INSERT INTO titles "  + 
 "(title_id, title, type, price, pubdate) "  + 
 "VALUES(@title_id,@title,@type,@price,@pubdate);"  + 
 "INSERT INTO titleauthor (au_id, title_id) " +  
 "VALUES(@au_id,@title_id)" ; 

  

ــازاي هــر يــك   ــد ب ــن، باي ــه خاصــيت  SQLاي كــه در دســتور placeholderبعــد از اي ــدار ب ــرار داده ايــم، يــك مق  ق

Parameters  لبته در اين قسمت با وجود اينكه        ا.  اضافه كنيمplaceholder      مربـوط بـه title_id    دو بـار 

  : اضافه مي كنيمParametersاستفاده شده است، فقط يك عضو به خاصيت 

  
 // Add parameters for the placeholders in the SQL i n  
 // the CommandText property... 
  
 // Parameter for the title_id column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title_id" ,  
         strID); 
  
 // Parameter for the title column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title" ,  
        txtBookTitle.Text); 
  
 // Parameter for the type column 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@type" , "Demo" ); 
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 // Parameter for the price column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@price" ,  
   txtPrice.Text).DbType = DbType.Currency; 
  
 // Parameter for the pubdate column 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@pubdate" ,  
        DateTime .Now); 
  
 // Parameter for the au_id column... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@au_id" ,  
 this .BindingContext[objDataView, "au_id" ].Current); 

  

ر بـراي پـارامت   .  كه پيشتر ايجاد كرديم استفاده مي كنيم       strID، از مقدار موجود در متغيير       title_id@براي مقدار پارامتر    

@title نيز از مقداري كه به وسيله ي كاربر در كادر Book Title   بـراي پـارامتر   .  وارد شده است اسـتفاده مـي كنـيم

@price مقدار موجود در كادر Priceالبته مقدار موجود در اين كادر يك .  را به كار مي بريمString است و SQL 

Serverبنابراين الزم است كه خاصيت . ددي تبديل كند نمي تواند آن را به طور اتوماتيك به مقدار عDbType آن را برابر با 

DbType.Currency    به اين ترتيب زمان اجراي دستور .  قرار دهيم تا مشخص كنيم كه اين مقدار، يك مقدار عددي است

SQL برخورد مي كند، هنگامي كه برنامه بخواهد اين پارامتر را با مقدار آن جايگزين كند، با آن به صورت يك عدد .  

در ايـن برنامـه هـيچ    .  بايد شناسه ي مربوط به نويسنده اي كه هم اكنون انتخاب شده است را بدست آوريـم  au_idبراي پارامتر   

بنابراين براي انجام اين كـار بايـد از   .  متصل نشده است تا بتوانيم شناسه را به وسيله ي آن بدست آوريمau_idكنترلي به ستون    

  :بهتر است ابتدا كد مورد استفاده را كمي دقيقتر نگاه كنيم. ر برنامه استفاده كنيممقداري كد د

  
this .BindingContext[objDataView, "au_id" ].Current  

  

 از يك فرم، براي دسترسي به منابع داده اي موجود در آن فرم بـه كـار   BindingContextهمانطور كه مي دانيد خاصيت  

اصيت را مي توانيم همانند يك آرايه ي سه بعدي در نظر بگيريم كه در يـك بعـد آن منـابع داده اي قـرار                      در حقيقت اين خ   . مي رود 

در اينجا بـا ذكـر كـردن نـام     . دارند، و دو بعد ديگر آن را ستونها و رديف هاي اطالعاتي موجود در هر منبع داده اي تشكيل مي دهند      

objDataView ــز ــ ”au_id“ و ني ــه م ــم ك ــرده اي ــشخص ك ــتون   م ــه س ــواهيم ب ــع داده اي au_idي خ  از منب

objDataView   سپس با استفاده از خاصيت      .  دسترسي داشته باشيمCurrent     در اين قسمت، مشخص مـي كنـيم كـه 

  . مي خواهيم داده ي موجود در ركورد جاري از ستون تعيين شده را بدست آوريم

 براي نـوع كتـاب، و از   Demo كنند كه در اين قسمت از رشته ي ثابت           دو پارامتر ديگر نيز نوع و زمان انتشار كتاب را مشخص مي           

  : كه مشخص كننده ي زمان كنوني است براي زمان انتشار آن استفاده كرده ايمDateTime در كالس Nowخاصيت 

  
 // Parameter for the type column 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@type" , "Demo" ); 
  
 // Parameter for the pubdate column 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@pubdate" ,  
        DateTime .Now); 

  

بـراي ايـن كـار از متـد     .  ايجاد شده را اجرا كنيمSQLبعد از اين كه تمام پارامترهاي مورد نياز را مشخص كرديم، مي توانيم دستور               

ExecuteNonQuery    در كالس SqlCommand   اين متد زماني اسـتفاده مـي شـود كـه دسـتور             . استفاده مي كنيم
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SQL     حاوي دستور ( مورد استفاده، شامل پرس و جو نباشدSELECTو فقط براي ايجاد تغييراتي در بانـك اطالعـاتي بـه    )  نباشد

دهيم، پس مي توانيم با اسـتفاده   داده هايي را در بانك اطالعاتي قرار INSERTدر اينجا مي خواهيم با استفاده از دستور    . كار برود 

بعد از آن نيز بايد اتصال بـه بانـك اطالعـاتي را             .  اين دستور را در بانك اطالعاتي اجرا كنيم        ExecuteNonQueryاز متد   

  .قطع كنيم

ده ي بنـابراين يـك بـالك خيلـي سـا      . اين قسمت از برنامه يكي از قسمتهايي است كه احتمال رخ دادن خطا در آن بسيار زياد است                 

try…catch   در قسمت كنترل خطـا، فقـط   .  در اين قسمت ايجاد مي كنيم تا بتوانيم رخ دادن خطاهاي احتمالي را كنترل كنيم

  .با استفاده از يك كادر پيغام متن خطاي به وجود آمده را به كاربر نمايش مي دهيم

  
 try 
 { 
  objCommand.ExecuteNonQuery(); 
 } 
 catch ( SqlException  SqlExceptionErr) 
 { 
  MessageBox .Show(SqlExceptionErr.Message); 
 } 

  

 را مجـدداً    BindFields و   FillDataSetAndViewسپس، بعد از قطع اتصال به بانـك اطالعـاتي، متـدهاي             

 زيـرا ممكـن    قـرار دهـيم،  DataSetفراخواني مي كنيم تا به اين وسيله اطالعات جديد را از بانك اطالعاتي دريافت كرده و در       

است در طول اين زماني كه از بانك اطالعاتي قطع بوده ايم فرد ديگري با استفاده از يك برنامه ي ديگر وارد اين سرور شـده و داده                     

به اين ترتيب مي توانيم مطمئن شويم كه تمام تغييراتـي كـه در ايـن مـدت در ايـن جـدول از بانـك         . هاي جدول را تغيير داده باشد     

  .  وجود آمده است را دريافت كرده ايماطالعاتي به

  

 ايجاد مي شوند، مي توانند در يك لحظه به وسيله ي چند برنامـه، و  SQL Server جداول و بانكهاي اطالعاتي كه در :نكته

نظر خود را در حقيقت به وسيله ي چند كاربر مختلف مورد استفاده قرار بگيرند و هر يك از اين كاربران نيز ممكن است تغييرات مورد      

همانطور كه مي دانيد، بعد از اينكه برنامه به بانك اطالعاتي متصل شد و داده هاي مورد نيـاز خـود را                      . در داده هاي جدول وارد كنند     

دريافت كرد، اتصال را قطع مي كند و به اين ترتيب، تغييراتي كه در اين مدت توسط افراد ديگر در داده هاي بانك اطالعـاتي ايجـاد                     

بنابراين با دريافت مجدد اطالعات در قسمت قبل مي توانيم مطمئن شـويم كـه تمـام    . ود به وسيله ي برنامه دريافت نمي شود     مي ش 

  . تغييراتي كه در اين مدت در داده ها به وجود آمده است را دريافت كرده ايم

  

كـورد جـاري را بـه همـان     ، رobjCurrencyManager در شيئ Positionبعد از اين كار، با استفاده از خاصيت   

براي اين كار از مكـان ركـورد كـه قبـل از فراخـواني متـد آن را در متغييـر        . مكاني برمي گردانيم كه قبل از فراخواني متد قرار داشت      

intPositionقرار داده بوديم استفاده مي كنيم  .  

 را نيز فراخواني مي كنيم تـا شـماره       ShowPositionبعد از تغيير موقعيت ركوردي كه در حال نمايش داده شدن است، متد              

در آخر پيغامي را در نوار وضعيت نمايش مي دهـيم تـا مـشخص شـود ركـورد جديـد بـا        .ركورد جاري نيز در صفحه نمايش داده شود 

  .موفقيت به بانك اطالعاتي اضافه شده است

كد مربوط به اين دكمه مقـداري  سـاده          . د را وارد خواهيم كر    btnUpdateدر قسمت امتحان كنيد بعد، كد مربوط به دكمه ي           

 را titlesتر از قسمت قبل است، زيرا در اين قسمت فقط مي خواهيم بعضي از اطالعات مربوط به يكي از ركورد هاي جـدول                      

  . تغيير دهيم
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  ويرايش داده ها: امتحان كنيد

  

 Clickد مربوط بـه رويـداد    دو بار كليك كنيد تا مت     btnUpdateبه قسمت طراحي فرم بروي و روي دكمه ي           )1

 :سپس كد مشخص شده در زير را در اين متد وارد كنيد. آن ايجاد شود

  
private  void  btnUpdate_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare local variables and objects... 
 int  intPosition; 
 SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
 
 // Save the current record position... 
 intPosition = objCurrencyManager.Position; 
  
 // Set the SqlCommand object properties... 
 objCommand.Connection = objConnection; 
 objCommand.CommandText = "UPDATE titles "  + 
  "SET title = @title, price = @price " +  
  "WHERE title_id = @title_id" ; 
 objCommand.CommandType = CommandType.Text; 
  
 // Add parameters for the placeholders in the SQL i n 
 // the CommandText property... 
  
 // Parameter for the title field... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title" ,  
        txtBookTitle.Text); 
  
 // Parameter for the price field... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@price" ,  
   txtPrice.Text).DbType = DbType.Currency; 
  
 // Parameter for the title_id field... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title_id" ,  
 this .BindingContext[objDataView, "title_id" ].Current); 
  
 // Open the connection... 
 objConnection.Open(); 
  
 // Execute the SqlCommand object to update the data ... 
 objCommand.ExecuteNonQuery(); 
  
 // Close the connection... 
 objConnection.Close(); 
  
 // Fill the DataSet and bind the fields... 
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 FillDataSetAndView(); 
 BindFields(); 
 // Set the record position  
 // to the one that you saved... 
 objCurrencyManager.Position = intPosition; 
  
 // Show the current record position... 
 ShowPosition(); 
  
 // Display a message that the record was updated...  
 ToolStripStatusLabel1.Text = "Record Updated" ; 
}  

  

حال مي توانيد اطالعات مربوط به كتابي كه اضـافه كـرده بوديـد را تغييـر دهيـد و يـا تغييراتـي را در                . برنامه را اجرا كنيد    )2

 قيمـت آن را تغييـر       Priceبا استفاده از كادر     يك كتاب را انتخاب كرده و       . اطالعات مربوط به ديگر كتابها ايجاد كنيد      

به اين ترتيب تغييرات مورد نظر شما در بانك اطالعاتي ذخيره مـي          .  كليك كنيد  Updateسپس روي دكمه ي     . دهيد

 ).12-16شكل (شود و پيغامي نيز در نوار وضعيت نمايش داده مي شود و ثبت تغييرات را اعالم مي كند 

  

  
  12-16شكل 

  

   مي كند؟چگونه كار
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در اين قسمت نيز به يك متغيير براي . مانند قسمتهاي قبل، اولين كاري كه بايد انجام دهيم تعريف متغيير ها و اشياي مورد نياز است     

بعد از تعريف اين دو، همانند زير برنامه ي قبلي مكـان  . نياز داريم SqlCommandنگهداري ركورد جاري و نيز يك شيئ از نوع          

  . ا در متغيري كه ايجاد كرده بوديم قرار مي دهيمركورد جاري ر

 قـرار   SqlCommand از شـيئ     Connection را در خاصيت     objConnectionبا اضافه كردن كد زير، شيئ       

اي كـه در  SQLدسـتور  .  وارد مي كنـيم CommandText مورد نظر خود را نيز در خاصيت    SQLهمچنين دستور   . مي دهيم 

 از يكـي از ركـورد   Title و Price است كه براي ويرايش سـتونهاي  UPDATE يك دستور اين قسمت استفاده مي كنيم    

دو :  اسـتفاده كـرده ايـم      placeholderتوجـه كنيـد كـه در ايـن دسـتور از سـه               .  به كار مي رود    titlesهاي جدول   

placeholder         براي مقادير جديدي كه بايد در ستون Price   و Title      قرار بگيرند و يك placeholder 

  : به كار گرفته شده استWHERE كه در قسمت title_idنيز براي 

  
 // Set the SqlCommand object properties... 
 objCommand.Connection = objConnection; 
 objCommand.CommandText = "UPDATE titles "  + 
  "SET title = @title, price = @price " +  
  "WHERE title_id = @title_id" ; 
 objCommand.CommandType = CommandType.Text; 

  

ــتور   ــرار دادن دسـ ــد از قـ ــيت SQLبعـ ــدار CommandText در خاصـ ــا  CommandType، مقـ ــر بـ ــز برابـ  را نيـ

CommandType.Text                 قرار مي دهيم تا مشخص كنيم كـه عبـارت موجـود در خاصـيت CommandText   يـك 

  . استSQLدستور 

 اسـت و بايـد شـامل عنـوان          title@اولين پارامتر،   .  اضافه كنيم  Parametersزم را به خاصيت     حال بايد پارامترهاي ال   

اين عنوان را كاربر در فرم برنامه وارد كرده است و براي دسترسـي بـه آن مـي    . جديدي باشد كه براي كتاب در نظر گرفته شده است       

 را برابـر بـا   title@نـابراين مقـدار پـارامتر       ب.  اسـتفاده كنـيم    txtBookTitle در كنتـرل     Textتوانيم از خاصـيت     

txtBookTitle.Text            قرار مي دهيم تا هنگامي كه برنامه بخواهد اين دستور SQL      را براي اجرا به بانك اطالعـاتي 

  . جايگزين كندText در دستور را با مقدار موجود در خاصيت title@بفرستد، عبارت 

اين پارامتر براي تغيير قيمت كتاب به كار مي رود و مقـدار آن  .  استUPDATEور  در دستPriceپارامتر دوم مربوط به قسمت  

در اين قسمت نيز همانند بخش قبلي، .  در فرم برنامه وارد شده استtxtPrice كنترل Textبه وسيله ي كاربر در خاصيت      

، قبـل از جـايگزين شـدن در        txtPrice اين پارامتر را تعيين كنيم تا رشته ي وارد شده در كنتـرل               DbTypeبايد خاصيت   

  . دستور به عدد تبديل شود

 وارد شـده  UPDATE از دستور WHEREپارامتر آخر نيز شامل شناسه ي كتابي است كه بايد اطالعات آن تغيير كند و در قسمت        

ي قبلـي بدسـت آورده و    از ركورد جاري است كه آن را همانند زير برنامه title_idمقدار اين پارامتر برابر با شناسه ي    . است

  . جايگزين مي كنيمUPDATEدر دستور 

كد مربـوط بـه دكمـه ي آخـر يعنـي دكمـه ي            .  است و نيازي به توضيح ندارد      btnAdd_Clickبقيه ي كد نيز همانند متد       

Deleteنيز در قسمت امتحان كنيد بعدي توضيح داده شده است .  

  

  حذف كردن يك ركورد: امتحان كنيد
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 آن Click دو بار كليك كنيد تا متد مربـوط بـه رويـداد          btnDelete فرم رفته و روي دكمه ي        به قسمت طراحي   )1

 :سپس كد مشخص شده در زير را در اين متد وارد كنيد. ايجاد شود

  
private  void  btnDelete_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Declare local variables and objects... 
 int  intPosition; 
 SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
  
 // Save the current record position - 1 for the one  to 
 // be deleted... 
 intPosition =  
  this .BindingContext[objDataView].Position - 1; 
  
 // If the position is less than 0 set it to 0... 
 if ( intPosition < 0 ) 
  intPosition = 0; 
 
 // Set the Command object properties... 
 objCommand.Connection = objConnection; 
 objCommand.CommandText = "DELETE FROM titleauthor "  + 
  "WHERE title_id = @title_id;"  + 
  "DELETE FROM titles WHERE title_id = @title_id" ; 
 // Parameter for the title_id field... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title_id" ,  
 this .BindingContext[objDataView, "title_id" ].Current); 
  
 // Open the database connection... 
 objConnection.Open(); 
  
 // Execute the SqlCommand object to update the data ... 
 objCommand.ExecuteNonQuery(); 
  
 // Close the connection... 
 objConnection.Close(); 
  
 // Fill the DataSet and bind the fields... 
 FillDataSetAndView(); 
 BindFields(); 
  
 // Set the record position  
 // to the one that you saved... 
 this .BindingContext[objDataView].Position =  
        intPosition; 
  
 // Show the current record position... 
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 ShowPosition(); 
  
 // Display a message that the record was deleted...  
 ToolStripStatusLabel1.Text = "Record Deleted" ; 
}  

  

اما بهتر است قبل از اينكه از تمام شدن آن خوشـحال شـويم ابتـدا قابليـت          . خوب، به اين ترتيب اين پروژه نيز به پايان رسيد          )2

برنامه را اجرا كرده و هر كتابي كه مي خواهيد حذف كنيد را انتخاب كنيد، سـپس  . جديدي كه اضافه كرده ايم را امتحان كنيم  

ر اين برنامـه از آن اسـتفاده    كه دpubsبه خاطر داشته باشيد كه بامك اطالعاتي  .  كليك كنيد  Deleteروي دكمه ي    

 متـصل شـوند و   SQL Serverكرده ايم يك بانك اطالعاتي نمونه است و ممكن است افـراد ديگـري نيـز بـه ايـن      

بنابراين بهتر است داده هايي را حذف كنيم كه در قـسمت قبـل ايجـاد كـرده     . بخواهند از آن براي تمرينات خود استفاده كنند  

اب را حذف كنيد، به شماره ي ركورد ها در برنامه توجه كنيد، سپس كتاب مورد نظر خود را حـذف  قبل از اينكه يك كت  . بوديم

البته در اين قسمت ممكن است با خطا مواجه شويد، زيرا كتابي كه براي حذف انتخاب كرده ايد ممكـن  ). 13-16شكل  (كنيد  

 بنابراين بايد كتاب ديگري را انتخاب كرده و حذف . در بانك اطالعاتي رابطه داشته باشند      salesاست با داده هاي جدول      

 . كنيد

  

  
  13-16شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 به نظر برسد و دليل آن نيـز رابطـه ي            btnUpdate_Clickاين زير برنامه ممكن است كمي پيچيده تر از زير برنامه ي             

بـه خـاطر داريـد، جـدولي بـه نــام      همــانطور كـه  .  اسـت authors و جـدول  titlesبـين داده هـاي موجـود در جـدول     
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authortitle    در بانك اطالعاتي pubs       وجود دارد كـه رابطـه ي بـين داده هـاي موجـود در جـدول authors و 

 پاك كنيم، بانك ركورد مربوط بـه آن       titlesبنابراين قبل از اينكه ركوردي را از جدول         .  را تعيين مي كند    titlesجدول  

  . نياز داريمDELETEبنابراين در اين زير برنامه نيز به دو دستور . كنيم حذف authortitleرا از جدول 

دقت كنيد كه در اين زير برنامه هنگامي كه متغيير هاي مورد نياز را تعريف كرديم، مكان ركورد جاري را برابر با مكان ركورد انتخاب                      

به اين ترتيب ركورد قبلي ركـورد  . ورد برود و آن را حذف كندبه اين ترتيب كاربر مي تواند به آخرين رك.  قرار مي دهيم   1شده منهاي   

همچنين قبل از حذف ركورد بررسي مي كنيم كه اگر كاربر در اولـين ركـورد قـرار داشـته                . حذف شده در برنامه نمايش داده مي شود       

م تا بعد از حذف اولين ركورد، ركوردي ، شماره ركورد را برابر با صفر قرار دهي)شماره ركورد جاري منهاي يك از صفر كمتر شود(باشد  

  . كه به با انديس صفر مشخص مي شود نمايش داده شود

 استفاده نكرده ايم، بلكه به صورت مـستقيم    CurrencyManagerهمچنين توجه كنيد كه در اين زير برنامه ديگر از شيئ            

.  را براي آن مشخص كرده ايـم objDataView در فرم استفاده كرده و منبع داده اي          BindingContextاز شيئ   

 قسمتي از فرم به شمار مي رود و نيازي نيست كه براي اضافه كردن     BindingContextهمانطور كه به خاطر داريد شيئ       

 استفاده كرده ايم اين است كـه  BindingContextدليل اين كه در اين قسمت از        . آن به برنامه كار خاصي را انجام دهيم       

ي توان از اين شيئ در برنامه استفاده كرد و ضرورتي ندارد كه حتماً در يك برنامه براي جـا بـه جـا شـدن بـين                           نشان دهيم چگونه م   

  .  استفاده كنيمCurrencyManagerركورد ها از شيئ 

  
 // Declare local variables and objects... 
 int  intPosition; 
 SqlCommand objCommand = new SqlCommand(); 
  
 // Save the current record position - 1 for the one  to 
 // be deleted... 
 intPosition =  
  this .BindingContext[objDataView].Position - 1; 
  
 // If the position is less than 0 set it to 0... 
 if ( intPosition < 0 ) 
  intPosition = 0; 

  

 ايجاد كرده و    DELETE، دو دستور    SqlCommand از شيئ    CommandTextظيم خاصيت   در اين زير برنامه براي تن     

 قرار مي CommandTextسپس عبارت مربوط به اين دو دستور را در خاصيت .  از هم جدا مي كنيم;آنها را به وسيله ي يك 

ـ                   DELETEدستور  . دهيم سنده ي آن را از جـدول   اول ركـورد مربـوط بـه رابطـه ي كتـابي كـه مـي خـواهيم حـذف كنـيم و نوي

authortitle   دستور  .  حذف مي كندDELETE            دوم نيز ركورد مربوط به خود كتاب را از جدول titles   حذف مي 

  . كند

  
 // Set the Command object properties... 
 objCommand.Connection = objConnection; 
 objCommand.CommandText = "DELETE FROM titleauthor "  + 
  "WHERE title_id = @title_id;"  + 
  "DELETE FROM titles WHERE title_id = @title_id" ; 
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 مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد، يـك           DELETE دو دسـتور     WHEREدر اين قـسمت نيـز بـراي كليـد اصـلي كـه در قـسمت                  

placeholder   سپس مقدار اين    .  ايجاد مي كنيمplaceholder      ربـوط بـه كتـابي كـه مـي           را برابر با شناسه ي م

 در دو قسمت استفاده كـرده ايـم،   placeholderدر اين قسمت نيز با توجه به اين كه از (خواهيم حذف كنيم قرار مي دهيم  

  ): اضافه مي كنيمParametersاما فقط يك عضو را به خاصيت 

  
 // Parameter for the title_id field... 
 objCommand.Parameters.AddWithValue( "@title_id" ,  
 this .BindingContext[objDataView, "title_id" ].Current); 

  

با اتمام اين متد، اين پـروژه  . بقيه س كد نيز همانند زير برنامه هاي قبلي است و بايد تاكنون به اندازه ي كافي با آنها آشنا شده باشيد    

 فصل اطالعات خوبي در رابطه با اتصال به داده ها، وارد كـردن داده هـاي   اميدوارم كه با اتمام اين. و اين فصل نيز به پايان مي رسد   

  .  در يك بانك اطالعاتي بدست آورده باشيدSQLجديد، ويرايش و يا حذف آنها با استفاده از 

در . ي دهنـد قبل از اينكه فصل را به پايان برسانيم، بهتر است يادآور شوم كه كنترل خطاها بخش مهمي از يك برنامه را تـشكيل مـ                      

پروژه ي قبلي به جز يك قسمت، در بقيه ي موارد از كنترل خطاها صرفنظر كرديم تا مكان كمتري به وسيله ي كد برنامه ها گرفته                          

بنـابراين ممكـن   . همچنين هنگام وارد كردن داده ها در بانك اطالعاتي از صحيح بودن و معتبر بودن آنها نيز صـرفنظر كـرديم          . شود

 كند ركوردي را بدون وارد كردن داده اي در بانك اطالعاتي ايجاد كند و اين خود موجب بـروز خطـا در برنامـه مـي          است كاربر سعي  

  . شود

  

  : نتيجه

  

، SqlConnection ،SqlCommand از قبيــل ADO.NETدر ايــن فــصل بــه بعــضي از كالســهاي مهــم      

SqlDataAdapter   و SqlParametreه ايـن كالسـها چگونـه مـي تواننـد       نگاهي انداختيم و مشاهده كرديم ك

البته تمام اين كالسها براي     . هنگام دريافت اطالعات، وارد كردن اطالعات جديد، حذف اطالعات جاري و يا ويرايش آنها كمك كنند               

ايـن  .  ايجاد شده باشندSQL Serverبانك هاي اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه به وسيله ي موتور بانك اطالعاتي 

ــشوند      ــا پيـ ــه بـ ــستند كـ ــاظري هـ ــهاي متنـ ــها داراي كالسـ ــام    OleDbكالسـ ــضاي نـ ــوند و در فـ ــي شـ ــروع مـ  شـ

System.Data.OleDbقرار دارند .  

 را بررسي كرده و نحـوه       System.Data از فضاي نام     DataView و   DataSetهمچنين در اين فصل كالسهاي      

كه چگونه مي توان با استفاده از اين كالسها اشيايي را ايجـاد كـرد و داده          ي استفاده از آنها در يك برنامه را مشاهده كرديم و ديديم             

در طـول برنامـه هـاي ايـن فـصل بيـشتر بـا كـالس                 . هاي موجود در آنها را به كنترلهـاي سـاده ي موجـود در فـرم متـصل كـرد                   

DataView    وجود در فرم جستجو انجـام داد    ديديم كه چگونه مي توان با استفاده از اين كالس در بين داده هاي م              .  كار كرديم

  . و يا آنها را مرتب كرد

مشاهده كرديد كه چگونه مي توان داده هاي موجود در برنامه را به كنترلهاي موجود در فرم متصل كرد و سپس با استفاده از كـالس             

CurrencyManager             كالس  .  بين اين داده ها جا به جا شده و آنها را كنترل كردCurrencyManager   يـك

  .روش سريع و ساده براي كنترل حركت بين داده هاي موجود در فرم را در برنامه فراهم مي كند

در اين فصل براي دسترسي به داده ها، ايجاد داده هاي جديد، حذف داده هاي موجود و يا ويرايش آنهـا از روشـهاي دسـتي اسـتفاده       

البته در مواردي كه نياز به سرعت بيشتر در نوشـتن برنامـه هـا             .  وارد كرديم  كرده و كد مربوط به تمام اين موارد را خودمان در برنامه           

داريد، مي توانيد از ويزارد هايي كه در فصل قبل با آنها آشنا شديم استفاده كرده و فقط در موارد ضروري كد توليد شده به وسـيله ي                    

ر اين فصل با آنها آشنا شديم در مواقعي مفيد است كه بخواهيد   استفاده از روشهايي كه د    . اين ويزاردها را به صورت دستي تغيير دهيد       
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كنترل كاملي روي داده ها داشته باشيد و يا مانند برنامه اي كه در اين فصل مشاهده كرديم، با جدولهايي پيچيده از داده هاي وابسته                   

  . به هم در ارتباط باشيد

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 . كه در اين فصل معرفي شد در برنامه هاي خود استفاده كنيدADO.NETبه سادگي بتوانيد از كالسهاي  �

 . استفاده كنيدDataView و چه مواقعي الزم است كه از DataSetبدانيد كه چه مواقعي الزم است كه از  �

 و يـا  DataSet را بـه داده هـاي   بتوانيد به صورت دستي و به وسيله ي كد خاصيت هاي موجود در كنترلهاي برنامه       �

DataViewمتصل كنيد . 

 و يــا DataSet بــين داده هــاي موجــود در   CurrencyManagerبتوانيــد بــا اســتفاده از كــالس     �

DataViewحركت كنيد . 

 . داده هاي موجود در برنامه را مرتب كرده و يا در بين آنها جستجو كنيدDataViewبتوانيد با استفاده از كالس  �

  

  :تمرين

  

  :1تمرين 

  

 را بـه كـاربر نمـايش    Pubs از بانك اطالعـاتي  Authorsيك برنامه ي ويندوزي ايجاد كنيد كه داده هاي موجود در جدول            

 در فرم برنامه استفاده كرده و براي دريافـت داده هـا نيـز دسـتور          DataGridViewبراي نمايش داده ها از يك كنترل        . دهد

SQLساده ي زير را به كار ببريد :  

  
SELECT * FROM Authors  
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  برنامه هاي مبتني بر وب: فصل هفدهم

  

در چند سـال  . امروزه، اينترنت يكي از بخشهاي بسيار مهم و حياتي در زندگي كاري و حتي شخصي بسياري از افراد به شمار مي رود                    

 افراد صرفه جويي شود و ديگر نيازي نباشد كـه           اخير، بانكها و فروشگاه هاي الكترونيكي باعث شده اند كه در زمان و پول بسياري از               

با وجود مشكالت امنيتي كه در اين نوع . افراد براي خريد و يا تجارت با صرف وقت و زمان زياد، به مكان هاي شلوغ رفت و آمد كنند

ن و سرمايه ايجاد مـي كنـد،   تجارت وجود دارد، اما هنوز بيشتر مردم به دليل سادگي و راحتي آن و نيز صرفه جويي زيادي كه در زما                    

البته در مورد امنيت نيز در تمام موارد برنامه ها در حال بهبود هـستند و روز بـه روز   . تمايل دارند كه از اين روش تجارت استفاده كنند   

 شد كه يك اما باز هم نمي توان مطمئن. سعي مي كنند كه محيط ايمن تري را براي خريد و فروش و تجارت الكترونيكي ايجاد كنند     

  .محيط از امنيتي صد در صد برخوردار است

با نگاهي به آينده مي توان مطمئن شد كه تجارت در اينترنت گسترش زيادي پيدا خواهد كرد، بنابراين برنامـه نويـسان بايـد بتواننـد                       

د برنامه هاي مبتني بر وب آشنا  در اين فصل سعي مي كنيم با چگونگي ايجا        . سايتهاي ديناميك و قوي را براي اين موارد ايجاد كنند         

ابتدا سعي مي كنيم مفهوم برنامه نويسي تحت وب را بياموزيم، سپس به سمت برنامه نويسي بانك اطالعـاتي در وب حركـت                   . شويم

امـه  قبل از اينكه وارد نوشتن كد براي برنامه هاي مبتني بر وب شويم، بهتر است كمي با اجزاي تشكيل دهنده ي اين نـوع برن              . كنيم

  . ها كه برنامه نويسان از آنها استفاده مي كنند آشنا شويم

  :در اين فصل

  

 .با مباني برنامه نويسي مبتني بر وب آشنا مي شويم �

 .مزاياي فرمهاي تحت وب بر فرمهاي ويندوزي را مشاهده مي كنيم �

 .پردازش سمت سرور و پردازش سمت كالينت را بررسي خواهيم كرد �

 . بررسي صحت داده ها آشنا خواهيم شدبا كنترلهاي مربوط به �

 .با كنترلهاي مربوط به حركت در سايت، تعيين هويت و نيز فرمهاي اصلي آشنا خواهيم شد �

 . استفاده كرده و يك فرم تحت وب براي نمايش داده ها ايجاد خواهيم كردGridViewاز كنترل  �

  

قسمتهاي امتحان كنيد اين فصل حذف شده اند تا مكان كمتري اشغال          قسمتهاي مربوط به كنترل خطا ها و استثنا ها از تمام             :نكته

براي مرور مطالب مربوط بـه كنتـرل خطـا هـا و        . اما هنگام نوشت اين برنامه ها حتماً كد مربوط به كنترل خطا را نيز وارد كنيد               . شود

  .استثنا ها مي توانيد به فصل يازدهم مراجعه كنيد

  

  :معماري برنامه هاي تحت وب

  

در اين برنامه ها بيشتر پردازش . ر فصلهاي قبلي با برنامه هاي مبتني بر ويندوز آشنا شديم و نحوه ي عملكرد آنها را مشاهده كرديمد

مربوط به برنامه، توسط كامپيوتر كاربري انجام مي شد كه برنامه را اجرا كرده است و به جز برنامه هايي كه در چند فصل اخير ايجـاد         

امـا در  .  اين برنامه ها به صورت مستقل عمل مي كردند و در طول زمان اجرا به برنامه و يا سرور ديگري نيـاز نداشـتند         كرديم، بيشتر 

در اين نوع برنامه نويسي بيشتر پردازش توسط سرور انجام مـي شـود و سـپس          . برنامه نويسي مبتني بر وب شرايط كامالً تفاوت دارد        

  .نمايش داده مي شود) مثال اينترنت اكسپلورر( برمي گردد و در مرورگر كاربر )كالينت(نتيجه به كامپيوتر كاربر 

هنگامي كه يك برنامه ي تحت وب ايجاد مي كنيد، نيازي نيست كه چيزي را به كاربران آن برنامه بدهيد تا در سيستم خـود نـصب                        

ي است كه اين برنامه را روي يك سرور در شبكه ي وب          بلكه فقط كاف  . كنند و به واسطه ي آن بتوانند از برنامه ي شما استفاده كنند            
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نصب كنيد، سپس هر فردي كه بتواند به اين سرور وب شما متصل شود و همچنين در كامپيوتر خود يك مرورگر وب داشته باشد، به                         

ك موتور جستجو در اينترنت براي مثال ي. عنوان يكي از كاربران برنامه ي شما محسوب مي شود و مي تواند از آن برنامه استفاده كند  

براي استفاده از اين برنامه نيازي نيست كه چيزي را در كـامپيوتر خـود نـصب كنيـد،        . مي تواند نمونه ي يك برنامه ي اينترنتي باشد        

 بـه   . جستجو را در مرورگر خود مشاهده كنيد       ربلكه كافي است به شبكه ي اينترنت متصل باشيد و بتوانيد صفحات مربوط به آن موتو               

همـانطور  . اين ترتيب شما نيز يكي از كاربران آن برنامه ي اينترنتي، و يا به عبارت ديگر آن برنامه ي تحت وب محسوب مي شـويد                   

كه در اين مثال نيز مشخص است در اين نوع برنامه ها بيشتر پردازش در كامپيوتر سرور انجام مـي شـود و سـپس نتيجـه ي آن بـه         

  . مي شودكامپيوتر كالينت فرستاده 

. در اين نوع برنامه ها اجباري نيست كه تمام پردازش در سرور انجام شود و مي توان مقداري را نيـز در كـامپيوتر كالينـت انجـام داد             

زيرا در اين نوع برنامه ها، افراد و   . البته در اين شرايط بايد حجم پردازشي كه به سمت كالينت فرستاده مي شود را نيز در نظر بگيريم                  

بنابراين اگر بخواهيم حجم زيادي     .  كاربران برنامه، از كامپيوتر ها و سيستمهاي گوناگوني براي دسترسي به برنامه استفاده مي كنند               يا

اين . از كارهاي برنامه را به وسيله ي كامپيوتر كاربر انجام دهيم، ممكن است بعضي از كاربران در استفاده از برنامه دچار مشكل شوند               

خوب، بهتر است مقداري با تفاوتهاي . ز تفاوتهاي اصلي بين برنامه هاي مبتني بر ويندوز و برنامه هاي مبتني بر وب است       مورد يكي ا  

  .  آشنا شويمNET 2005.اين دو نوع برنامه در ويژوال استوديو 

اختيار داريم كه فايل آن بايد در       هنگامي كه از برنامه هاي مبتني بر ويندوز صحبت مي كنيم، معموال يك برنامه ي كامپايل شده در                   

بر حسب نوع برنامه ممكن است . اختيار كاربران برنامه قرار گيرد تا آنها بتوانند بعد از نصب برنامه در كامپيوتر خود، از آن استفاده كنند        

  . نند از برنامه استفاده كنند ديگر نيز همراه با برنامه توزيع شود تا افراد بتواEXE و يا فايل DLLالزم باشد كه يك يا چند فايل 

. در برنامه هاي مبتني بر وب، معموال نيازي نيست كه هيچ فايل اجرايي و يا كتابخانه ي كالسي بين كاربران آن برنامه توزيـع شـود                      

. د را وارد كننـد كاربران كافي است كه بعد از اتصال به اينترنت، مرورگر خود را باز كرده و آدرس وب سايتي كه برنامه در آن قـرار دار                   

سروري كه اين برنامه ي تحت وب بر روي آن قرار داده شده است، مسئوليت دارد كه تمام منابع مورد نياز براي اجـراي برنامـه را در                 

به اين ترتيب مرورگر كاربر، فقط وسيله اي است كه فرد به وسيله ي آن مي تواند بين صفحات برنامه جا به جـا                        . اختيار آن قرار دهد   

  . ود و همچنين نتايجي كه از سرور برنامه دريافت مي شود را مشاهده كندش

كامپيوتر سروري كه برنامـه در آن  : همچنين در اين نوع برنامه ها تمام كد مربوط به اجراي برنامه در يك واحد متمركز قرار مي گيرد         

به ايـن  .  باشيم را در كد موجود در اين كامپيوتر اعمال كنيمبنابراين مي توانيم در صورت لزوم هر تغييري كه مد نظر داشته        . قرار دارد 

  . ترتيب مرتبه ي بعد كه كاربر براي استفاده از برنامه به اين سرور آمد از كد جديد استفاده خواهد كرد

وليه توزيع اين نوع اولين و مهمترين مزيت اين نوع برنامه ها هزينه ي ا. برنامه هاي مبتني بر وب چندين مزيت كليدي و اصلي دارند

سـرور قبلـي،   /در مدل برنامه نويسي كالينت. برنامه ها در بين كاربران است، زيرا تقريباً در اين برنامه ها اين كار هيچ هزينه ي ندارد         

د به برنامـه ي  يك برنامه بايد بين تمام كامپيوتر هاي كالينت توزيع مي شد تا كاربراني كه از اين كامپيوتر ها استفاده مي كنند بتوانن 

اين كار، مخصوصا در مواردي كه برنامه ي موجود در سرور مي بايست به وسيله ي چندين كالينـت در                    . سرور دسترسي داشته باشند   

  . دفاتر كار مختلف در چند نقطه از دنيا مورد استفاده قرار مي گرفت كار بسيار پر هزينه اي بود

 در بين اين برنامه ها بود، زيـرا  1ه ها، هزينه هاي مربوط به توزيع نسخه هاي بروز رسانييكي ديگر از مزاياي عمده ي اين نوع برنام   

كافي بود تمام فايلهاي مربوط به به روز رساني برنامه و قسمتهاي مختلـف آن، در كـامپيوتر                  . اين كار نيز هيچ هزينه اي دربر نداشت       

 انجام اين كار، نسخه ي جديد برنامه در دسترس تمام افـرادي كـه از آن             به محض . سرور كه برنامه در آن قرار گرفته بود توزيع شود         

. استفاده مي كردند قرار مي گرفت و مرتبه ي بعد كه اين افراد به سرور متصل مي شدند از نسخه ي جديد برنامه استفاده مي كردنـد                      

ي حـاوي فايلهـاي بـه روز رسـاني بـين تمـامي       سرور، براي به روز رساني يك برنامه الزم بود كه بسته هـا        /در مدل قديمي كالينت   

به اين ترتيب اين كار ممكن بود چندين روز و يـا حتـي   . كالينت ها توزيع شود و آنها نيز اين بسته ها را در كامپيوتر خود نصب كنند            

كه حتي يكي از كاربران نيز  اما در مدل برنامه هاي مبتني بر وب، مي توان يك برنامه را به روز كرد بدون اين                 . چندين هفته زمان ببرد   

  . متوجه اختاللي در برنامه شود

                     
1 Update Patches  
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يكي ديگر از مزاياي اين برنامه ها اين است كه مي توانيد در معماري دروني برنامه ها تغييرات اساسي ايجـاد كنيـد، بـدون اينكـه در          

ي خواهيـد داده هـاي برنامـه را از يـك سـرور      براي مثال تصور كنيد كه مـ . مورد كاربراني كه از برنامه استفاده مي كنند نگران باشيد 

سرور قديمي نام /در مدل كالينت. قطعا سرور جديد داراي نام مخصوص به خود است. ضعيف، به يك سرور قوي و جدي منتقل كنيد        

 سرور بانك بنابراين براي تغيير. سروري كه بانك اطالعاتي برنامه در آن قرار داشت در كد موجود در سمت كالينت نگهداري مي شد           

اما در برنامه هاي مبتني بر وب براي تغيير دادن سرور . اطالعاتي، الزم بود كه كد موجود در تمام كامپيوتر هاي كالينت را تغيير دهيد

ز بانك اطالعاتي مورد استفاده در برنامه، كافي است كه تنظيمات سروري كه برنامه روي آن قرار دارد را به گونه اي تغيير دهيم كـه ا         

در اين مدت نيز برنامه و تمام كاربراني كه در حال استفاده از آن هستند مي توانند به راحتـي  . سرور بانك اطالعاتي جديد استفاده كند   

  .به كار خود ادامه دهند

مچنين يك همانطور كه متوجه شديد در برنامه هاي مبتني بر وب، هر فردي كه يك اتصال به سروري كه برنامه در آن قرار دارد و ه    

حـال كـه بـا    . مرورگر وب داشته باشد مي تواند يكي از كاربران برنامه به شمار آيد و به آخرين نسخه ي برنامه دسترسي داشته باشـد      

  اصول برنامه هاي مبتني بر وب آشنا شديم، بهتر است بررسي كنيم كه اين نوع برنامه ها در ويژوال استوديو چگونه كار مي كنند؟

  

  :تحت وب در مقايسه با برنامه هاي تحت ويندوزبرنامه هاي 

  

بـه ايـن ترتيـب مـي     . در اين قسمت به بررسي مزايا و معايب برنامه هاي تحت ويندوز و نيز برنامه هاي تحت وب خواهيم پرداخـت           

در .  وب اسـتفاده كـرد  توانيد تشخيص دهيد كه در چه مواقعي بايد از برنامه هاي تحت ويندوز و در چه مواقعي بايد از برنامه ها تحت        

اغلب موارد قبل از نوشتن يك برنامه بايد تصميم بگيريد كه مي خواهيد از برنامه هاي مبتني بر وب استفاده كنيد و يـا برنامـه هـاي                 

ست آوريد بنابراين بهتر است قبل از هر چيز درك درستي در مورد مزايا و نيز معايب اين دو نوع برنامه بد. تحت ويندوز را به كار ببريد    

  .تا بدانيد كه در چه شرايطي بايد از برنامه هاي تحت وب و در چه شرايطي بايد از برنامه هاي تحت ويندوز استفاده كنيد

  

  :مزاياي برنامه هاي تحت ويندوز

  

ر پاسـخ دهنـد،     عموماً برنامه هايي كه نياز دارند به سرعت به در خواست كـارب            . برنامه هاي تحت ويندوز داراي مزاياي خاصي هستند       

همچنين . براي مثال برنامه هايي كه در كامپيوتر هاي فروشگاه ها اجرا مي شود، الزم است كه از نوع برنامه هاي تحت ويندوز باشند           

 درخواسـت مـي كننـد، ماننـد بـازي هـاي كـامپيوتري و برنامـه هـاي          ردر بيشتر موارد برنامه هايي كه پردازش زيادي را از پردازشگ     

  . زم است كه به صورت برنامه هاي تحت ويندوز نوشته شوندگرافيكي، ال

هنگامي كه كـاربري يـك برنامـه ي تحـت     . يكي از مهمترين مزيت هاي برنامه هاي تحت ويندوز، داشتن اعتبار كافي در آنها است          

ن آن  برنامه اجازه دارد كه داده هاي ويندوز را نصب مي كند، به اين معني است كه به اندازه ي كافي به آن برنامه اعتماد دارد، بنابراي             

در اين مـوارد    . مورد نياز خود را در قسمتهاي دلخواه از كامپيوتر ذخيره كرده و يا به تعيين وضعيت قسمتهاي مختلف كامپيوتر بپردازد                   

اما در  . سترسي داشته باشد  هنگامي كه كاربر برنامه را اجرا كند، برنامه مي تواند به رجيستري سيستم و يا فايلهاي موجود در ديسك د                   

  .برنامه هاي تحت وب، اعتباري كه به برنامه داده مي شود بسيار محدودتر است

به اين ترتيب مي توانيد يك برنامه بـا رابـط گرافيكـي          . مزيت ديگر برنامه هاي تحت ويندوز كنترل كامل بر برنامه ي كالينت است            

اهده خواهيد كرد كه تعداد زيادي از كنترل هايي كه در برنامه هاي تحـت وينـدوز                 در ادامه ي فصل مش    . زيبا و قدرتمند طراحي كنيد    

به عبارت ديگر در برنامه هاي تحت ويندوز مي توان رابط كاربري بسيار بهتري را . وجود داشتند در برنامه هاي تحت وب وجود ندارند 

  .ايجاد كرد
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در اين نوع برنامه ها به علت اينكـه تمـام   . اياي آنها به شمار مي رودهمچنين سرعت عمل برنامه هاي تحت ويندوز يكي ديگر از مز     

پردازش در سمت كالينت انجام مي شود، بنابراين نيازي نيست كه داده ها از طريق شبكه به سرور منتقل شوند و بـه ايـن ترتيـب از             

 برنامه هايي كه در كامپيوتر كالينت اجرا مـي  براي. تاخيري كه ممكن است به اين علت در برنامه ها به وجود آيد جلوگيري مي شود 

  .شوند، معموال رويداد هايي كه رخ مي دهد سريعتر دريافت شده و متد مربوط به آنها اجرا مي شود

  

  :برنامه هاي تحت وب

  

يد باعـث شـود كـه    اما اين مورد نبا   . مزاياي برنامه هاي تحت وب احتماال بيشتر از مزاياي برنامه هاي تحت ويندوز به نظر مي رسند                

هميشه شرايطي . تمام تمركز خود را روي برنامه هاي تحت وب متمركز كنيد و به يك برنامه نويس تحت وب تمام وقت تبديل شويد

  . وجود دارند كه استفاده از برنامه هاي تحت ويندوز در آنها راه حل بهتري است

براي توزيع اين برنامه ها در بـين كـاربران،          . ها بين كاربران آن است    مهمترين مزيت برنامه هاي تحت وب سادگي توزيع اين برنامه           

نيازي نيست كه براي اين برنامه ها، يك برنامه ي  نصب ايجاد كـرده و  . كافي است كه آن را روي كامپيوتر سرور نصب كنيد، همين      

 زماني كه بخواهيد تغييري در برنامه ايجاد        همچنين.  و يا هر وسيله ي ديگري بين كاربران توزيع كنيد          CDسپس آن را به وسيله ي       

به اين ترتيب مرتبه ي بعد كه كاربر بخواهد از برنامه ي شـما              . كنيد، كافي است آن تغيير را در برنامه ي موجود در سرور اعمال كنيد             

  .در سرور استفاده كند، به آخرين نسخه از برنامه دسترسي خواهد داشت

به دليل اينكه تمام كاربران برنامه از نسخه ي كه در سـرور  .  تحت وب، كنترل نسخه ي برنامه استيكي ديگر از مزاياي برنامه هاي   

زيرا ديگر الزم نيست نگران اين باشيد كه .  دارد استفاده مي كنند، ايجاد تغيير در قسمتهاي مختلف برنامه بسيار ساده خواهد بود       دوجو

زيرا تمام افراد از نسخه اي از برنامه كـه          .  برنامه ي شما استفاده مي كنند      10خه ي    و بعضي ديگر از نس     8بعضي از افراد از نسخه ي       

  .در وب سرور قرار دارد استفاده مي كنند

ديگر اين موضـوع كـه   .  را شنيده ايد؟ برنامه هاي تحت وب داراي چنين خاصيتي هستند           1مستقل از پلت فرم   آيا تاكنون واژه ي     

همين كه فردي يك اتصال به شبكه و نيز يك مرورگـر وب داشـته باشـد،    . فاده مي كند اهميتي نداردكاربر از چه نوع كامپيوتري است    

به عبارت ديگر مهم نيست كه كاربر از سيستم عامل ويندوز براي دسترسي بـه  . مي تواند به عنوان كاربر برنامه ي شما محسوب شود       

  ....برنامه استفاده مي كند و يا از سيستم عامل لينوكس و يا 

توانـايي ايجـاد سـريع    . اين مزايا مي توانند باعث صرفه جويي بيش از ميليونها دالر هزينه نسبت به برنامه هاي تحت وينـدوز شـوند                    

البتـه همـانطور كـه گفـتم در     . تغييرات و نيز نگهداري و كنترل ساده ي كد اين برنامه ها، از مهمترين مزاياي آنها به شمار مي رونـد       

بنـابراين قبـل از طراحـي يـك         . هاي تحت وب، اجازه ي طراحي رابط كاربري مناسب را به برنامه نويس نمي دهنـد               شرايطي برنامه   

  . برنامه بايد در مورد نوع آن تصميم صحيحي گرفته شود

  

  :اجزاي اصلي برنامه هاي تحت وب

  

اينكه كاربران بتوانند به اين صفحات همچنين براي . در ساده ترين حالت، يك برنامه ي تحت وب شامل چندين صفحه ي وب است         

معموال مرورگر درخواستي را ايجاد مي كند كـه داده هـاي            . دسترسي داشته باشند، به يك سرور و يك مرورگر اينترنتي نيز نياز داريم            

 و نتيجه را بـه      سپس سرور داده هايي كه بايد در آن صفحه باشند را ايجاد كرده            . يكي از صفحات وب موجود در سرور را دريافت كند         

صـفحه اي  . بنابراين كاربر مي تواند داده هاي صفحه ي درخواستي را در پنجره ي مرورگـر مـشاهده كنـد                . سمت مرورگر مي فرستد   

                     
1 Platform Independence  
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در ايـن قـسمت سـعي مـي     .  و يا اسكريپت هاي سمت كالينت استHTML  ،CSSكاربر مشاهده مي كند معموال شامل كد هاي         

  .اي موجود در يك برنامه ي تحت وب آشنا شويمكنيم كه با هر يك از اين قسمته

  

  :سرور وب

  

، برنامه اي است كه روي يكي از كامپيوتر هاي قوي كه دائما به اينترنت متصل است نصب مي شود و مسئول كنترل و           1سرور وب 

ار وجـود دارنـد كـه از        امـروزه سـرور هـاي وب مختلفـي در بـاز           . مديريت برنامه هاي تحت وبي است كه در آن كامپيوتر قرار دارنـد            

IISمعروفترين آنها مي توان   .  تمركز خواهيم كردIISدر اين كتاب فقط بر روي وب سرور .  را نام بردApache و يا 2

 

  :مرورگر

  

: چهار مرورگـري كـه امـروزه كـاربرد بيـشتري دارنـد عبارتنـد از               . هر كاربر يك برنامه ي تحت وب بايستي يك مرورگر داشته باشد           

Microsoft Internet Explorer ،Mozilla FireFox ،Netscape و Opera .

هنگامي كه در حال طراحي يك برنامه ي وب عمومي هستيد بايد در نظر داشته باشـيد كـه صـفحات ايـن برنامـه ممكـن اسـت در                  

 تمركـز   6خه ي    نـس  IEدر تمرينات اين كتاب بيشتر بـر روي مرورگـر           . مرورگرهاي مختلف به شكلهاي متفاوت نمايش داده شود       

  . خواهيم كرد

  

HTML:  

  

HTML يا HyperText Markup Language  كدي است كه قالب نمايش صفحات وب را مشخص مـي كنـد ، .

 همانند يك زبان برنامه نويسي هستند كه با استفاده از تگ هاي مختلف مي توانند نحوه ي نمايش داده ها در يك HTMLكد هاي   

 نمايش دهيم، Bold براي اينكه متني را در يك صفحه ي وب به صورت         HTMLي مثال در    برا. صفحه ي وب را مشخص كنند     

  : استHTMLبراي مثال متن زير يك نمونه از كد .  استفاده كنيم<b></b>كافي است از تگ 

  
This is <b>bold</b> in HTML. 
 

  :ده خواهد شد قبل به وسيله ي يك مرورگر نمايش داده شود، متني مشابه زير ديHTMLاگر كد 

  
This is bold  in HTML. 

  

 را تفسير كرده و نتيجه ي آن را به كاربر نمايش دهند و نيز براي دستورات مورد استفاده ي خود نيز بايد                       HTMLمرورگر ها بايد كد     

بـراي  . ود آمـد  براي ايجاد پروتكلهاي عمومي براي اسـتفاده در وب بـه وجـ            1990 در سال    W3C.  استفاده كنند  W3C3از استاندارد   

  .  مراجعه كنيدorg.3w.wwwاطالعات بيشتر در مورد اين سازمان مي توانيد به سايت آن به آدرس 

                     
1 Web Server 
2 Microsoft Internet Information Server 
3 World Wide Web Consortium  
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 نيست، اما در طـول  HTML نيازي به دانستن 2005با وجود اينكه هنگام طراحي برنامه هاي تحت وب با استفاده از ويژوال استوديو        

  .ات اين فصل با كد هاي آن بيشتر آشنا خواهيد شدتمرين

  

VBScript و JavaScript:  

  

همانطور كه گفـتم در برنامـه   . يكي از بخشهاي عمده ي برنامه هاي تحت وب، اسكريپت هاي سمت كالينت در اين برنامه ها است         

براي . ي از آنها را در سمت كالينت انجام دادهاي تحت وب لزومي ندارد كه تمام پردازش در سمت سرور انجام گيرد و مي توان بعض            

دو زبان اسكريپت نويسي عمومي كه در بيشتر برنامه هاي تحت           . اجراي پردازشي در سمت كالينت بايد از اسكريپت ها استفاده كنيم          

انـد  اگر بخواهيم كد اسكريپت موجـود در يـك برنامـه بتو           . JavaScript و   VBScriptوب به كار مي روند عبارتند از        

 زبـاني اسـت كـه سـاختاري         VBScript.   استفاده كنيم   JavaScriptتوسط همه ي مرورگر ها اجرا شود بايد از زبان           

 به صورت كامـل پـشتيباني   Internet Explorer دارد و فقط به وسيله ي مرورگر Visual Basicمشابه 

  .مي شود

 تاييد داده هاي وارد شده به وسيله ي كالينت و يا توليد كد هاي    كد هاي اسكريپتي كه در سمت كالينت اجرا مي شوند، بيشتر براي           

HTML اسكريپت هاي مربوط به تاييد صحت داده ها اين امكان را به ما مي دهنـد كـه بتـوانيم كـاربر را     .  به كار مي رود    1 ديناميك

در حال كامل كردن فرمي در برنامـه باشـد،   براي مثال اگر كاربر . مجبور كنيم قبل از ادامه، قسمتهاي خاصي از صفحه را تكميل كند       

اسـكريپت هـاي مربـوط بـه     . ، كادرهاي الزم در فرم را كامل كندSubmitمي توانيم او را مجبور كنيم قبل از فشار داد دكمه ي     

  . موجود در صفحه، در زمان نمايش داده شدن آن تغيير كندHTML نيز باعث مي شوند كد HTMLتوليد ديناميك كد 

مهمترين ويژگي طراحي برنامه هاي تحت وب با استفاده از ويژوال استوديو، كنترلهاي موجود براي تاييـد صـحت داده هـاي                 يكي از   

به اين ترتيب مي توانيد اين كنترل ها را در فرم برنامه    . وارد شده در فرم و يا كنترلهاي مربوط به حركت در بين صفحات برنامه است              

بـا  . يك خط نيز اسكريپت بنويسيد، صحت داده هاي ورودي در برنامه را در سمت كالينت تعيـين كنيـد         قرار داده و بدون اينكه حتي       

  .وجود اين در ادامه ي اين فصل مقداري نيز با نوشتن اسكريپت هاي سمت كالينت آشنا خواهيم شد

  

CSS:  

  

CSS يا Cascading Style Sheets تيل و قالـب صـفحات را از    اين اجازه را در برنامه مي دهند كه بتوانيم اسـ

  مي توانيم به سادگي فونت، رنگ، نحوه ي قرار گيري متنها و يا بـسياري از ويژگيهـاي   CSSبا استفاده از    . محتويات آنها جدا كنيم   

 اين است كه به وسيله ي آن مي توانيم يـك قالـب كلـي بـراي                  CSSبهترين خاصيت   . ديگر محتويات صفحات وب را تغيير دهيم      

 CSSبه اين وسيله مي تـوانيم بـه سـادگي بـا تغييـر كـد                 . احي كرده و آن را در سرتاسر برنامه مورد استفاده قرار دهيم           صفحات طر 

  . در ادامه ي اين فصل بيشتر صحبت خواهيم كردCSSدر مورد . موجود، ظاهر تمام قسمتهاي برنامه را تغيير دهيم

  

ASP:  

  

                     
1 Dynamic HTML - DHTML  
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ASP         يك نسخه ي جديد از     2005همراه با ويژوال استوديو     . مه هاي مبتني بر وب است      يك پلت فرم و قالب كاري براي ايجاد برنا 

ASP به نام ASP.NET 2.0به وسيله ي اين نسخه ي جديد به سادگي مي توان سايتهاي ديناميك ايجاد كرد.  معرفي شد .

  . و يا همان فرمهاي تحت وب را توضيح دهيمASPXدر اين قسمت مفهوم 

  

  : مزايا

  

معروفترين روشهاي انجام اين كـار عبـارت اسـت از           . د برنامه هاي تحت وب، از چند روش مختلف مي توانيد استفاده كنيد            براي ايجا 

  : ايجاد فايلهايي از يكي از انواع زير

  

� Active Server Pages)  فايلهاي.asp و يا .aspx(  

� Java Server Pages)  فايلهاي.jsp(  

� ColdFusion Pages)  فايلهاي.cfm (  

 )htm. و يا html.فايلهاي ( ثابت HTMLفايلهايي حاوي دستورات  �

  

اين نوع فايلها مربوط به برنامه هاي تحت وبي هستند كه .  تمركز خواهيم كردaspx.در اين فصل بر روي ايجاد فايلهايي از نوع        

  . استفاده مي كنيمHTMLالبته در برنامه ها مقداري هم از دستورات .  ايجاد مي شوندASP.NET 2با استفاده از 

 ايجاد مي شوند نسبت به فايلهاي ديگري كه معرفـي شـد در   ASP.NET 2يكي از مهمترين مزاياي فايلهايي كه با استفاده از 

دليل اين امر نيز به علت نحوه ي .  نسبت به موارد مشابه آن باالتر استASP.NET 2اين است كه، سرعت اجراي برنامه هاي 

  . ات آن در سرور استكامپايل شدن دستور

بـراي ايجـاد   ) كه تاكنون با بعضي از آنها در برنامه نويسي ويندوز آشنا شده ايد         (2005همچنين با استفاده از امكانات ويژوال استوديو        

سـهاي  با استفاده از توابـع و كال      . برنامه هاي تحت وب، باعث افزايش سرعت در طراحي برنامه ها و نيز افزايش كارايي آنها مي شود                 

 وجود دارند مي توان به سادگي و به سرعت برنامه هاي كـاربردي قدرتمنـدي طراحـي      NET.زيادي كه در فضاي نامهاي مختلف       

  . كرد

  

  :فايلهاي خاص در يك برنامه ي تحت وب

  

خـصوص   يك برنامه ي تحت وب ايجاد كنيـد، فايلهـاي م  ASP.NET 2هنگامي كه در ويژوال استوديو بخواهيد با استفاده از 

دو . اين فايلها از اهميت زيادي برخوردارند و توضيح هر يك از آنها به يـك فـصل جداگانـه نيـاز دارد                     . زيادي را مشاهده خواهيد كرد    

بـراي  . فايلي كه در زير با آنها آشنا مي شويم، فايلهايي هستند كه مي توانيد با ايجاد تغييراتي در آنها در سرتاسر برنامه تاثير بگذاريـد            

ــژوال اســتوديو     اطال ــاي وي ــستم راهنم ــه سي ــد ب ــي تواني ــا م ــن فايله ــورد اي ــشتر در م ــات بي ــي  ) MSDN(ع ــا ســايت اينترنت و ي

com.microsoft.2msdn://httpمراجعه كنيد .  

  

  :Global.asaxفايل 
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مهمتـرين ايـن رويـدادها شـامل     . ط بـه كـل برنامـه اجـرا كنيـد       به وسيله ي ايـن فايـل مـي توانيـد كـدي را در رويـدادهاي مربـو                  

Application_Start  ،Application_End  ،Session_Start  ،Session_End  و 

ــز  ــوند Application_Errorنيـــ ــي شـــ ــدادهاي .  مـــ ــز Application_Startرويـــ  و نيـــ

Application_End           زماني رخ مي دهند كه برنامه به وسيله ي IIS     يك برنامه ي تحـت     . ته شود  شروع شود و يا بس

همچنين اين برنامه زماني بسته مي شـود  . وب زماني شروع مي شود كه اولين كاربر به سرور متصل شده و بخواهد از آن استفاده كند      

 زماني رخ مي دهند Session_End و   Session_Startرويدادهاي  . كه هيچ كاربري در حال استفاده از آن نباشد        

به عبارت ديگر زماني كه يك كـاربر بـه سـرور متـصل شـده و بخواهـد از برنامـه         . خواهد از برنامه استفاده كند    كه يك كاربر جديد ب    

 Session_End و هنگامي كه كاربر بخواهد از برنامـه خـارج شـود رويـداد       Session_Startاستفاده كند، رويداد    

البته هنگام استفاده از اين رويداد ها       . توانند چند بار فراخواني شوند    بنابراين اين رويدادها در طول اجراي برنامه مي         . فراخواني مي شود  

بايد در نظر داشته باشيد به علت اينكه بازاي هر كاربر يك بار اين رويداد فراخواني مي شود، ممكن است فـشار كـاري زيـادي را بـر                          

خواني مي شود كه خطايي در برنامه        است و زماني فرا    Application_Errorرويداد آخر نيز رويداد     . سرور متحمل كند  

به اين وسيله مي توانيد به صورت متمركز، خطاهاي عمومي را         . رخ دهد، اما هيچ قسمتي براي كنترل آن در برنامه وجود نداشته باشد            

  .كنترل كرده و كاربر را به صفحات خطاي مناسب بفرستيد

  

  :web.configفايل 

  

در .  ايجاد مي شـود  XMLيمات و پيكر بندي برنامه است كه به صورت يك سند             محلي براي ذخيره تنظ    web.configفايل  

در طـي ايـن     . اين قسمت مي توانيد تنظيمات مربوط به امنيت برنامه، خطاهاي احتمالي در برنامه و بسياري ديگر را مـشخص كنيـد                    

  .ن فايل نگهداري مي كنيمرا در اي) ConnectionString(فصل، فقط اطالعات مربوط به اتصال به بانك اطالعاتي 

  

  :استفاده از محيط ويژوال استوديو

  

براي طراحي فرم در برنامه هاي تحت وب، مي توانيم از محيط طراحي ويژوال استوديو كـه در هنگـام طراحـي برنامـه هـاي تحـت                        

-codeبـه گونـه اي كـه بـا نـام         هنگام  ايجاد  اين  فرم ها،  مي توانيم  صـفحات  را                   .  ويندوز با آن آشنا شديم استفاده  كنيم       

behind     به اين ترتيب كد     .  شناخته مي شوند ايجاد كنيمHTML    كه به سمت كالينت فرسـتاده مـي   ( تشكيل دهنده ظاهر فرم

 استفاده مـي    VB و يا    #Cكه معموال از زبانهاي برنامه نويسي مانند        (، از كدي كه براي عملكرد قسمتهاي فرم نوشته مي شود            )شود

در هنگام طراحي يك فرم وب، سه نمـاي مختلـف در محـيط ويـژوال اسـتوديو      . جدا خواهد شد) سمت سرور اجرا مي شوندكند و در  

 در فايلي با Source و Designاطالعات مربوط به نماهاي . Code View و Design ،Source: وجود دارد

كد اسكريپت الزم براي تاييـد صـحت داده هـا            تشكيل دهنده ي ظاهر فرم و يا         HTML ذخيره شده و شامل كد       aspx.پسوند  

ايـن  .  است را نمـايش مـي دهـد   #C ذخيره شده و به زبان cs. نيز كد اصلي فرم را كه در فايل Code Viewنماي . است

فايل حاوي كد هايي از فرم است كه سمت سرور اجرا مي شوند و پردازش اصلي صفحه را بر عهده دارند، به عبارت ديگر كد مربـوط               

  . ه وظيفه ي اصلي فرم در اين فايل وارد مي شودب

  

  :كنترلهاي موجود در جعبه ابزار
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هنگامي كه بخواهيد يك برنامه ي تحت وب با استفاده از ويژوال استوديو ايجاد كنيد، كنترلهاي عمـومي كـه بـراي ايـن كـار مـورد           

 ابـزار در محـيط ويـژوال اسـتوديو ديـده نمـي شـود، كليـدهاي              اگر جعبه . استفاده قرار مي گيرند در جعبه ابزار نشان داده خواهند شد          

Ctrl+Alt+X   نام  1-17در شكل   . مشاهده خواهيد كرد كه كنترل ها در گروهاي مختلفي دسته بندي شده اند            .  را فشار دهيد 

ود، در وسـط    در سمت چپ گروه هـاي كنتـرل هـا ديـده مـي شـ               . اين گروه ها به همراه تعدادي از كنترل ها نمايش داده شده است            

  . نمايش داده شده اندData و در سمت راست نيز كنترلهاي موجود در گروه Standardكنترلهاي موجود در گروه 

  

  
  1-17شكل 

  

جعبه ابزار ويژوال استوديو به طور كامل قابل تنظيم است و مي توانيد با استفاده از منويي كه با كليك راست روي آن نمايش داده مي        

همچنين مي توانيد قطعه كـدي كـه زيـاد آن را در برنامـه         . ي مورد نظر خود را به آن اضافه كرده و يا از آن حذف كنيد              شود، كنترلها 

بـراي اضـافه   . استفاده مي كنيد، در جعبه ابزار قرار داده و سپس با كليك كردن روي آن، قطعه كد مورد نظر را در برنامـه قـرار دهيـد     

سـپس روي آن كليـك   . د آن را انتخاب كرده و سپس با ماوس آن را بكشيد و در جعبه ابزار رها كنيد        كردن كد به جعبه ابزار مي تواني      

براي استفاده از اين كد در برنامه نيـز     .  را انتخاب كنيد تا بتوانيد نام آن را به نام با مفهوم تري تغيير دهيد               Renameراست كرده و    

 كد در آن قرار گيرد ببريد و سپس با ماوس روي كد موجود در جعبه ابـزار دو بـار               كافي است كه مكان نما را به جايي كه مي خواهيد          

، Crystal Reportsدر طي اين فصل كنترلهاي موجود در اغلـب ايـن گـروه هـا را، بـه جـز گـروه هـاي         . كليك كنيد

Login و Web Partsدر برنامه به كار خواهيم برد  .  

  

  :ايجاد برنامه ها تحت وب

  

  . ابتدا يك برنامه ي تحت وب ساده ايجاد خواهيم كرد تا با جنبه هاي مختلف اين كار آشنا شويمدر اين قسمت 
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  :ايجاد يك فرم وب براي پردازش سمت سرور و سمت كالينت

  

 و نيـز  HTMLبرنامه اي كه در بخش امتحان كنيد بعد ايجاد خواهيم كرد، داراي يك فرم وب خواهـد بـود كـه در آن از كنترلهـاي         

 پردازش را در سمت كالينت انجام مي دهند، اما كنترلهاي سمت سرور،            HTMLكنترلهاي  . رلهاي سمت سرور استفاده شده است     كنت

  . پردازش خود را به سرور منتقل مي كنند

  

  پردازش سمت سرور و سمت كالينت: امتحان كنيد

  

 Newدر كـادر  . يـد  يك پروژه ي جديد را ايجـاد كن …File � New Web Siteبا انتخاب گزينه ي  )1

Web Site ــژوال ــان انتخــاب كــرده و از قــسمت  #C وي ــه عنــوان زب ــه ي Templates را ب  نيــز گزين

ASP.NET Web Site در قـسمت  .  را انتخاب كنيـدLocation  گزينـه ي File System را 

 را C:\WebSites\Client_ServerProcessing كــرده و در كــادر مقابــل آدرس بانتخــا

 يك وب سايت در كامپيوتر محلي ايجاد خواهد شد كـه از  OK اين صورت با كليك كردن روي دكمه ي         در. انتخاب كنيد 

 خواهد 2-17فرم ايجاد وب سايت جديد همانند شكل . وب سرور دروني ويژوال استوديو براي تست برنامه استفاده مي كند

 .بود

 Solutionپنجـره ي  . ت ايجاد خواهد كـرد ويژوال استوديو فايلها و فولدر هاي پيش فرض را براي يك وب ساي )2

Explorer     همچنين صفحه ي مربوط بـه  .  خواهد بود3-17اين پنجره همانند شكل .  را در اين پروژه مشاهده كنيد

  .  نيز در محيط طراحي باز شده استdefault.aspxفايل 

ــيم   )3 ــرم اضــافه كن ــه ف ــاي الزم را ب ــد كنترله ــال باي ــت . ح ــه حال ــد و كنترDesignب ــرم   بروي ــه ف ــر را ب ــاي زي له

Default.aspx براي رفتن به حالت ( اضافه كنيدDesign در حالي كه فايل Default.aspx 

 را Shift+F7 كليك كنيد و يـا كليـدهاي   Designرا مشاهده مي كنيد، يا از پايين محيط طراحي روي عبارت    

 امـا حتمـاً كنتـرل هـا را از گـروه هـاي               فعـال الزم نيـست كـه در مـورد مكـان كنتـرل هـا نگـران باشـيد،                   ). فشار دهيد 

Standard و HTMLدر جعبه ابزار انتخاب كنيد  . 

  

 . را به فرم برنامه اضافه كنيدLabel و دو كنترل Button يك كنترل Standardاز گروه  �

 .  به برنامه اضافه كنيدInput(Button) نيز يك كنترل HTMLاز گروه  �
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  2-17شكل 

  

  
  3-17شكل 

  

 . شود4-17تهاي كنترل ها را به گونه اي تغيير دهيد كه فرم برنامه همانند شكل حال خاصي )4

  

 آن را   Text و خاصـيت     btnServer را به    Standard:Button از كنترل    IDخاصيت   �

 . تغيير دهيدServerبه 

ــيت  � ــرل IDخاصـ ــه HTML:Input(Button) از كنتـ ــيت btnClient را بـ  و خاصـ

Value آن را به Clientهيد تغيير د. 

 كـــه در بـــاال قـــرار گرفتـــه اســـت را برابـــر بـــا Standard:Label از كنتـــرل IDخاصـــيت  �

lblServer و خاصيت Text آن را برابر با Serverقرار دهيد . 
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ــيت  � ــرل IDخاص ــا      Standard:Label از كنت ــر ب ــت را براب ــه اس ــرار گرفت ــايين ق ــه در پ  ك

lblClient و خاصيت Text آن را برابر با Clientيد قرار ده. 

 
 � Layout، چهار كنترل موجود در فرم را انتخاب كرده، سپس گزينه ي Ctrlحال با پايين نگه داشتن كليد  )5

Position � Absoluteبه اين ترتيب مي توانيـد مكـان   .  را از نور منوي ويژوال استوديو انتخاب كنيد

ل موقعيت كنترل ها در فـرم را هماننـد شـكل       حا. كنترل ها را همانند فرم هاي تحت ويندوز در فرم برنامه مشخص كنيد            

 را فشار دهيد تا برنامه بدون ديباگ كـردن اجـرا شـود و         Ctrl+F5بعد از اتمام اين كار كليدهاي       .  تنظيم كنيد  17-4

 .فرم برنامه را در مرورگر خود مشاهده كنيد

  

  
  4-17شكل 

 
 دو بار كليـك كنيـد تـا متـد           btnServerي دكمه ي    بر رو . مرورگر را ببنديد تا مجدداً به ويژوال استوديو برگرديد         )6

بسته به تنظيماتي كه انجام داده ايد، اين متد يا در يك فايل كد مجزا               .  اين كنترل ايجاد شود    Clickمربوط به رويداد    

 مربـوط بـه     HTML و در كنار كد هاي       aspx.و يا در همان فايل      ) Code-Behindروش  (ايجاد خواهد شد    

 :كد مشخص شده در زير را به اين رويداد اضافه كنيد. د مي شودظاهر برنامه ايجا

  
protected  void  btnServer_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 lblServer.Text = "Changed" ; 
}  

  

.  كليـك كنيـد    Server مجدداً برنامه را اجـرا كـرده و سـپس روي دكمـه ي                Ctrl+F5با فشار دادن كليدهاي     

  . تغيير مي كندChanged به عبارت Label كرد كه متن درون كنترل مشاهده خواهيد
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 انجام مي دهيم و همچنين عنوان فرم را      HTML:Input(Button)خوب، حاال همين مراحل را براي كنترل         )7

 گزينـه ي    Properties هستيد، از كادر باالي پنجره ي        Designدر حالي كه در حالت      . نيز عوض مي كنيم   

Documentتخاب كرده و سپس خاصيت  را انTitle را به My First Pageحـال بايـد   .  تغيير دهيد

همانطور كه در قسمت قبل نيز گفتم به علـت اينكـه ايـن كـد بايـد در           .  را وارد كنيم   Clientكد مربوط به دكمه ي      

ـ    . سمت كالينت انجام شود، پس بايد به يكي از زيانهاي اسكريپت نويسي نوشته شود              ان اسـكريپت نويـسي     در اينجا از زي

JavaScript          استفاده مي كنيم، زيرا هم شباهت زيادي به C#            دارد و هم توسط همه ي مرورگـر هـا پـشتيباني 

 Clientكـادر  ( برويـد و از كـادر سـمت چـپ بـاالي قـسمت كـد نويـسي         Sourceپس به حالـت  . مي شود

Object & Events (  گزينـه يbtnClient     و از كـادر سـمت راسـت گزينـه ي onclick را 

كد زيـر را در  .  ايجاد مي شودbtnClient كنترل onclickبه اين ترتيب متد مربوط به رويداد        . انتخاب كنيد 

 :اين رويداد وارد كنيد

  
function  btnClient_onclick() { 
    document.getElementById( "lblClient" ).innerText =  
         "Changed" ; 
    document.getElementById( "lblServer" ).innerText =  
         "Server" ; 
}  

 
 . اجرا كرده و عملكرد هر دو دكمه را تست كنيدCtrl+F5برنامه را با فشار دادن كليد  )8

  

  چگونه كار مي كند؟

  

از مزايـاي  ايـن يكـي   . خوب، مشاهده كرديد كه ايجاد برنامه هاي تحت وب شباهت زيادي به ايجاد برنامه هاي تحـت وينـدوز دارد              

 به شمار مي رود كه يك برنامه نويس تحت وب، مي تواند با خواندن مطالب بسيار كمي به برنامـه نويـسي                       NET.ويژوال استوديو   

  . تحت ويندوز بپردازد و يا بر عكس

 ناميـده   Page1اولين خط اين كـد، راهنمـاي        .  نوشته شده براي آن شروع كنيم      HTMLبهتر است براي بررسي برنامه ابتدا از كد         

 :مي شود

 
<%@ Page Language ="C#"  AutoEventWireup ="true"    
 CodeFile ="Default.aspx.cs"  Inherits ="_Default"  %> 

  

. بر حسب تنظيماتي كه براي نوشتن برنامه انجام مي دهيد، ويژوال استوديو خصيصه هاي مختلفي را در اين قسمت تنظيم مـي كنـد                  

 خصيصه ي مختلف است كه مي تـوان آنهـا را بـا مقـادير                30سمت مشاهده مي كنيد، داراي بيش از         كه در اين ق    Pageراهنماي  

در اين قسمت فقط درباره ي خصيصه هايي كه به صورت پيش فرض در اين راهنما وجود دارد صحبت خواهيم . گوناگوني تنظيم كرد  

و يــا در ســايت ) MSDN(اهنمــاي ويــژوال اســتوديو بــراي مطالعــه در مــورد بقيــه ي ايــن مــوارد مــي توانيــد در سيــستم ر. كــرد

com.microsoft.2msdn://http عبارت Page@را جستجو كنيد .  

در اين قسمت زبان برنامه نويسي كـه  .  استLanguage وجود دارد، خصيصه ي      Page@اولين خصيصه اي كه در راهنماي       

 اسـت و  AutoEventWireupدومين خصيـصه  .  اين فايل با آن نوشته شده اند را مشخص مي كنيد        كد هاي سمت سرور   

                     
1 Page Directive 
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 false است و اگر آن را برابـر بـا   trueمقدار پيش فرض اين خصيصه برابر با .  استFalseمقدار پيش فرض آن برابر با   

مايكروسافت توصيه مي كنـد كـه همـواره ايـن     . شوندقرار ندهيد، متدهاي مربوط به رويداد هاي خاصي ممكن است دو بار فراخواني      

 Code-Behindاگر اين فايل به صـورت       .  است CodeFileخصيصه ي بعدي    .  قرار دهيد  trueخصيصه را برابر با     

در ايـن صـورت ايـن       . نوشته شود، يعني كد هايي از آن كه بايد در سمت سرور اجرا شوند در يك فايل جداگانـه ذخيـره شـده اسـت                        

 است و شـامل نـام       Inheritsآخرين خصيصه نيز، خصيصه ي      . م فايل حاوي كد سمت سرور را نگهداري مي كند         خصيصه نا 

  . كالسي است كه صفحه ي وب جاري از آن مشتق مي شود

 XHTML و باالتر اعالم مي كند كه ايـن فايـل بـا    6 نسخه ي IEاين خط به مرورگر .  استDOCTYPE!خط بعدي، خط 

  .  براي زبان انگليسي مشخص شده است هماهنگي داردW3C كه به وسيله ي 1.1

  
<! DOCTYPE html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional 
//EN"  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">  

  

در . ن دستور تنظيم نمي شوددر بيشتر مواقع خصيصه ي خاصي درون اي.  استHTMLخط بعدي اولين خطي است كه شامل دستور   

اينجا ويژوال استوديو درون اين دستور خصيصه اي را تنظيم مي كند تا مشخص كند كه فضاي نام مربوط به تگهاي ايجاد شـده بـه                   

اگر به اين سايت برويد، فـضاي نـام      .  است "http://www.w3.org/1999/xhtml"وسيله ي كاربر برابر با      

  . را مشاهده خواهيد كردW3C ي  به وسيلهXHTMLتعريف شده ي 

  
<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"  > 

  

عناصري كه درون اين تگ قرار مي گيرنـد، در صـفحه نمـايش داده نمـي             .  است HEADدستور بعدي كه در فايل قرار دارد، دستور         

، SCRIPT  ،META  ،TITLEز تگهـاي    در ايـن تـگ مـي تـوانيم ا         . شوند اما ممكن است در ظاهر صفحه تاثير داشته باشـند          

LINK  ،STYLEتگهاي .  و يا چندين تگ ديگر استفاده كرده و ظاهر برنامه را تنظيم كنيمLINK و STYLE ،در اين بخش 

  .  آشنا خواهيم شدCSSدر ادامه ي اين فصل بيشتر با كد هاي .  به كار مي روندCSSهر دو براي اضافه كردن كد هاي 

اين تگ عنوان پنجره ي مرورگري را مشخص مي كند كه صـفحه در    .  است TITLE قرار دارد    HEADمت  اولين تگي كه در قس    

 كـه بـراي اجـرا شـدن در          JavaScript قرار دارد و دستورات      SCRIPTبعد از آن نيز يك تگ       . آن نمايش داده مي شود    

  . سمت كالينت نوشته بوديم در اين قسمت قرار گرفته اند

. عريف مي كند تا بتوانيم دستوراتي را كه مي خواهيم در سمت كالينت اجرا شوند را در آن قـرار دهـيم                   قسمتي را ت   scriptتگ  

زمـاني كـه   .  اسـت btnClient از كنتـرل  onclickدر اين برنامه تنها متدي كه ايجاد كرده ايم، متد مربوط به رويـداد     

در خـط اول ايـن متـد نيـز بـا فراخـواني متـد        . را مـي شـوند  كاربر روي اين دكمه كليك كند، دستورات نوشته شده در ايـن متـد اجـ    

getElementById           كنترلي را در فرم پيدا مي كنيم كه شناسه ي آن برابر با ،lblClientبعد از پيدا كـردن  .  باشد

دا در خط بعد نيز همين روش را براي پي.  قرار مي دهيم Changed آن را برابر با      innerTextاين كنترل در فرم، خاصيت      

  .  قرار مي دهيمServer آن را برابر با innerText به كار برده و خاصيت lblServerكردن كنترل 

  
<head  runat ="server"> 
    <title >My First Page </ title > 
<script  language ="javascript"  type ="text/javascript"> 
// <!CDATA[ 
 
function  btnClient_onclick() { 
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    document.getElementById( "lblClient" ).innerText =  
         "Changed" ; 
    document.getElementById( "lblServer" ).innerText =  
         "Server" ; 
} 
 
// ]]> 
</ script > 
</ head > 

  

ي رويـداد هـاي خـود     در فرم براي فراخوانButtonنكته اي كه ممكن است به آن توجه نكرده باشيد، روشي است كه دو كنترل               

البته متوجه شدن اين مورد هنگامي كه سايت ايجاد شده را در كامپيوتر خودتان اجرا مي كنيد كار سختي است، امـا            . استفاده مي كنند  

مـشاهده  . مجدداً به صفحه ي وب در مرورگر برگرديد و هنگامي كه روي اين دو دكمه كليك مي كنيد نوار وضعيت را مشاهده كنيـد     

). البته بـا سـرعت  ( كليك مي كنيد، نوار سبز رنگي در پايين مرورگر پر مي شود       Server كرد هنگامي كه روي دكمه ي        خواهيد

 كليك مي كنيد، صفحه به سمت سرور فرستاده شده و پردازش            Serverاين مورد نشان مي دهد كه هنگامي كه روي دكمه ي            

 كليك كنيد، پردازش مربوط به آن در سـمت          Clientاني كه روي دكمه ي      اما زم . مربوط به اين رويداد در سرور انجام مي شود        

تفاوت اين دو مورد زماني به شدت مشخص مـي  . كالينت انجام مي شود و الزم نيست كه هيچ داده اي به سمت سرور فرستاده شود           

نيد، بنابراين بايد زماني كه كد       به اينترنت متصل شده و از اين سايت استفاده ك          Dial-Upشود كه بخواهيد از طريق يك اتصال        

  . مي نويسيد اين نكته را نيز در نظر داشته باشيد”runat=”serverهاي خود را به صورت 

  . اين تگ جايي است كه ويژوال استوديو كنترلهاي موجود در فرم را قرار مي دهد.  خواهيم شدBODY وارد تگ HEADبعد از تگ 

  
<body > 
    <form  id ="form1"  runat ="server">  

  

ايـن  .  قرار گرفتـه اسـت     server به وسيله ي ويژوال استوديو برابر با         runatمشاهده مي كنيد كه در تگ فرم، خصيصه ي          

  . خصيصه مشخص مي كند كه در اين فرم كنترل هايي قرار گرفته است كه بايد در سرور پردازش شوند

اي كه در حال مـشاهده ي آن هـستيد و تفـاوت آن بـا كـد                  HTMLه ي كد    بهتر است قبل از ادامه ي بررسي برنامه، مقداري دربار         

HTML     كدي كه در اين قسمت توسط ويژوال . اي كه به وسيله ي مرورگرها درك شده و قابل نمايش داده شدن است صحبت كنيم

رده و سـپس آن را بـا پـسوند    بنابراين اگر اين كد را در يك فايل متنـي وارد كـ  .  استاندارد نيستHTMLاستوديو توليد مي شود، كد     

.htm    و يا .html              ذخيره كنيد و بخواهيد كه فايل ايجاد شده را به وسيله ي يك مرورگر مشاهده كنيد، نتيجـه ي مطلـوب را 

 ذخيره  html. وارد كرده و سپس در فايل با پسوند          notepadمي توانيد اين كد را در برنامه اي مانند          (دريافت نخواهيد كرد    

  ). آن را با مرورگر اينترنت خود باز كنيد تا ببينيد كه چه چيزهايي نمايش داده مي شوندسپس . كنيد

 داراي كنترلهاي محدودي است كه طراحي صفحات اينترنتي پيچيده با استفاده            HTMLدر توضيح اين مورد مي توان گفت كه زبان          

 HTMLجعبه ابزار وجود دارند، كنترلهاي موجود در زبـان         در   HTMLكنترل هايي كه در گروه      (از اين كنترل ها بسيار مشكل است        

 اسـتاندارد، كنترلهـاي     HTMLويژوال استوديو براي اينكه كار طراحي صفحات وب را ساده تر كند، با استفاده از كنترلهـاي                  ). هستند

بـراي مثـال ويـژوال      . وندجديد ديگري را ايجاد كرده است كه به كنترلهاي سرور معروف هستند و بايد در سمت سـرور پـردازش شـ                     

 را ايجــاد كــرده اســت و تــا حــد ممكــن ســعي كــرده اســت كــه ايــن كنتــرل مــشابه كنتــرل   GridViewاســتوديو كنتــرل 

DataGridView       امـا  .  در برنامه هاي ويندوزي باشد تا برنامه نويس بتواند به سادگي از آن در برنامه هاي خود استفاده كنـد

، كنتــرل ... و Tableي نــدارد و ويــژوال اســتوديو وســيله ي كنترلهــاي ديگــري ماننــد  اســتاندارد چنــين كنترلــHTMLزبــان 

GridViewمورد نظر را ايجاد مي كند  .  
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هنگـامي كـه كـاربر    .  شروع مي شوند در حقيقت كنترلهاي مخصوص ويـژوال اسـتوديو هـستند   ASPبنابراين تمام تگ هايي كه با  

 HTML كد آن صـفحه را اسـتخراج كـرده و كـد     ASP.NETسرور مي فرستد، درخواست مشاهده ي يكي از اين صفحات را به   

 را قـرار مـي      HTMLمعادل آن را توليد مي كند، به عبارت ديگر به جاي كنترلهاي مخصوص ويژوال استوديو كنترلهـاي اسـتاندارد                    

  .  ايجاد شده را به سمت كالينت مي فرستد تا در مرورگر نمايش داده شودHTMLسپس كد . دهد

  

براي بررسي اين مورد مي توانيد يك صفحه ي وب شامل چندين كنترل سرور مختلف ايجاد كرده و سـپس آن صـفحه را بـه                        : نكته

 گزينـه ي  Viewبعد از اينكه صفحه در مرورگر نمايش داده شد، در اينترنت اكسپلورر از منوي    . وسيله ي ويژوال استوديو اجرا كنيد     

Source   در اين قسمت نمايش داده مي شود، كد كدي كه .  را انتخاب كنيدHTML     توليـد شـده بـه وسـيله ي ASP.NET 

  . است كه براي كنترلهاي مورد نظر شما ايجاد شده است

  

هنگامي كـه در صـفحه ي وب   . خوب، با اين توضيح مي توانيم به ادامه ي بررسي برنامه برگشته و آن را با دقت بيشتري مرور كنيم                  

 مي كنيد، بايد فرم به سمت سرور فرستاده شود تا پردازش مربوط به اين دكمـه در سـمت سـرور                       كليك Serverروي دكمه ي    

  :اي مشابه زير را توليد مي كندHTML كد ASP.NETبراي اين كار . انجام شده و نتيجه ي آن به كالينت برگردد

  
<form name="form1" method="post" action="Default.as px"  
id="form1">  
 <input type="submit" name="btnServer" value="Server " 
 style="z-index: 100; left: 30px; position: absolute ; 
 top: 70px" id="btnServer" /> 

  

 وظيفـه ي  HTMLدر كـد  .  اسـت Submit، يك دكمـه از نـوع   btnServerبنابراين مرورگر متوجه مي شود كه كنترل      

اطالعـات مـشخص شـده در تـگ     . العات موجود در فـرم را بـه سـمت سـرور وب برگردانـد      اين است كه اط Submitدكمه ي   

Form              نيز مشخص مي كند كه اين فرم بايد با استفاده از متد post         اطالعات خود را به صـفحه ي Default.aspx 

  . در سرور بفرستد

 ديـده مـي شـود،    Sourceخر كدي كه در نماي قسمت آ. خوب، بهتر است كه به ادامه ي كد موجود در ويژوال استوديو بپردازيم  

  :تگ هاي مربوط به كنترل هايي است كه در فرم قرار داديم

  
    <div > 
        <asp : Button  ID ="btnServer"  runat ="server"   
  OnClick ="btnServer_Click"  Style ="z-index: 100; 
            left: 30px; position: absolute; top: 70 px"   
  Text ="Server"  /> 
        <asp : Label  ID ="lblServer"  runat ="server"  Style ="z- 
  index: 101; left: 110px; position: absolute;  
          top: 79px"  Text ="Server"></ asp : Label > 
        <asp : Label  ID ="lblClient"  runat ="server"  Style ="z- 
  index: 102; left: 108px; position: absolute; 
          top: 116px"  Text ="Client"></ asp : Label > 
        <input  id ="btnClient"  style ="z-index: 103; left:  
  31px; position: absolute; top: 110px" 
          type ="button"  value ="Client"  onclick ="return  
  btnClient_onclick()"  /> 
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    </ div > 
    </ form > 
</ body > 
</ html > 

  

 نيز كامالً واضح است، زيرا شباهت زيادي به كـد هـاي             btnServer كنترل   Clickكد وارد شده در متد مربوط به رويداد         

  : قرار مي دهيمChanged را برابر با lblServer كنترل Textدر اين كد فقط خاصيت . برنامه هاي ويندوزي دارد

  
protected  void  btnServer_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 lblServer.Text = "Changed" ; 
}  

  

در اين تمرين بـا تعـدادي از كنترلهـاي ابتـدايي آشـنا      .  ايجاد كرديدASP.NET 2به اين ترتيب اولين صفحه ي وب خود را با 

در قسمت بعـد، در مـورد چگـونگي دريافـت     . ي كرديم را بررسHTMLشديم و همچنين تفاوت بين كنترلهاي سرور و نيز كنترلهاي      

  .داده ها و نيز نحوه ي تاييد صحت داده هاي ورودي صحبت خواهيم كرد

  

  :دريافت اطالعات و اعتبار سنجي آنها

  

 يكي از كارهايي كه در اغلب برنامه هاي تحت وب الزم است انجام شود، اين است كـه داده هـايي را از كـاربر جمـع آوري كـرده و                            

براي مثال حتماً تا كنون با صفحات مربوط به ايجاد يك اكانـت كـاربري جديـد و يـا       . سپس آنها را به سرور بفرستد تا پردازش شوند        

 هستند كه داده هاي مورد نياز را از شما دريافت 1اين صفحات داراي چندين كادر متني. ثبت يك در خواست در سايتها مواجه شده ايد

در بخش امتحان كنيد بعـد، بـا كنترلهـاي ابتـدايي            . ، آن را براي پردازش به سمت سرور مي فرستند         2صحت آنها كرده و پس از تاييد      

مربوط به تاييد صحت داده هاي ورودي و نيز نحوه ي دسترسي به اطالعاتي كه كاربر در يك فرم وب وارد كرده است آشنا خـواهيم                

  . شد

  

  هاورود اطالعات و تاييد صحت آن: امتحان كنيد

  

 در نوار منوي ويژوال استوديو، يك سايت وب جديـد  …File � New Web Siteبا استفاده از گزينه ي  )1

  . ايجاد كنيدDataEntryبه نام 

 را بــــه صــــفحه ي Button و يــــك كنتــــرل TextBox، ســــه كنتــــرل Labelچهــــار كنتــــرل  )2

Default.aspxــراي اضــافه كــردن ايــن كنتــرل هــا از كنترلهــاي ســرو .  اضــافه كنيــد ر موجــود در گــروه ب

Standard  با استفاده از منوي     .  استفاده كنيدLayout            نحوه ي قرار گيري كنترل هـا را بـه ،Absolute 

 . در فرم قرار دهيد5-17تغيير داده و سپس كنترل ها را همانند شكل 

                     
  در برنامه هاي ويندوزيTextBoxمانند كنترلهاي  1
براي مثال اطمينان از اينكه شماره تلفن وارد شده به وسيله ي شما شامل حرف و يا كاراكتر غير مجاز نيست و يا قبل از فشار دادن كليد ثبـت، كادرهـاي الزم                    2

  .را كامل كرده باشيد
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  5-17شكل 

 
 :هيد را به صورت زير تغيير دDOCUMENTحال خاصيتهاي هشت كنترل موجود در فرم و نيز  )3

  

 تغييـر  Data Entry And Validation را بـه  Document در Titleخاصيت  �

 .دهيد

 آن را بــــه Text و خاصــــيت btnComplete را بــــه Button كنتــــرل IDخاصــــيت  �

Completeتغيير دهيد  . 

 . تغيير دهيدtxtFirstName را به TextBox اولين كنترل IDخاصيت  �

 . تغيير دهيدtxtLastName را به TextBox مربوط به دومين IDخاصيت  �

 . تغيير دهيدtxtEmail را به TextBox سومين IDخاصيت  �

 First آن را بـه  Text و خاصـيت  lblFirstName را بـه  Label اولين IDخاصيت  �

Nameتغيير دهيد  . 

 Last آن را بـه  Text و خاصـيت  lblLastName را بـه  Label دومـين  IDخاصـيت   �

Nameتغيير دهيد . 

 . تغيير دهيدEmail آن را به Text و خاصيت lblEmail را به Labelن  سوميIDخاصيت  �

 آن را بــه Text و خاصــيت lblWelcome را بــه Label مربــوط بــه چهــارمين IDخاصــيت  �

Welcomeتغيير دهيد . 

 
رم هنگامي كه صفحه نمايش داده شد، سه كادر متني را در فـ            .  برنامه را اجرا كنيد    Ctrl+F5با فشار دادن كليد هاي       )4

براي بررسي عملكرد اين كنترل ها، اطالعات خود را در اين كادر ها وارد كرده و سـپس روي دكمـه       . مشاهده خواهيد كرد  

مشاهده مي كنيد كه داده هاي شما به سمت سرور فرستاده شده و سپس فرم به همـان  .  كليك كنيد  Completeي  
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اين مرتبه كد اسكريپت مشخص ). د شده در فرم تغييري كنندبدون اينكه داده هاي وار    (صورت قبلي نمايش داده مي شود       

 : كليك كنيدComplete وارد كرده و سپس روي دكمه ي First Nameشده در زير را در كادر 

  
<SCRIPT>alert('hi')</SCRIPT>  

  

. د بـه وسـيله ي ويـژوال اسـتوديو نمـايش داده مـي شـو          6-17مشاهده خواهيد كرد كه صفحه ي خطايي همانند شـكل           

ASP.NET 2 داراي خاصيتي است كه Request Validationبـه وسـيله ي ايـن    .  ناميده مي شود

خاصيت داده هايي كه به وسيله ي كاربر در فرم برنامه وارد شده است قبل از پردازش شدن به وسـيله ي سـرور، بررسـي                      

 بين كنتـرل هـا را بـا اسـتفاده از كليـد              در آخر نيز مي توانيد ترتيب حركت      . مي شوند كه شامل كد هاي خطرناكي نباشند       

Tab  همانند برنامه هاي ويندوزي، براي تغيير اين مورد مي توانيد از خاصيت             .  بررسي كنيدTabIndex    كنترل هـا 

  . استفاده كرده و يا آنها را با ترتيب مورد نظر در فرم قرار دهيد

  

  
  6-17شكل 

  

ابتدا بايد به قسمت كد سرور مربوط به اين   . ه است در برنامه استفاده كنيم     حال مي خواهيم از داده هايي كه كاربر وارد كرد          )5

اما در اين قسمت مي خـواهيم كـه در متـد       .  است F7راحت ترين روش براي انجام اين كار فشار دادن كليد           . فايل برويم 

ر كليك كنيد تا     روي فرم برنامه دو با     Designپس در نماي    .  كدي را وارد كنيم    Form_Loadمربوط به رويداد    

 :سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد. متد مربوط به اين رويداد به صورت اتوماتيك ايجاد شود

  
protected  void  Page_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 if  (Page.IsPostBack) 
 { 
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  // If this is a postback and not the initial page 
  // load Display the data to the user 
  this .lblWelcome.Text = "Hello "  +     
   this .txtFirstName.Text + " "  + 
   this .txtLastName.Text + "<BR>"  +  
   "Your email address is "  +     
   this .txtEmail.Text; 
 } 
}  

 
در ويژوال استوديو كنترل هايي براي اين كار وجود       . مئن شويم حال بايد از صحت داده هاي ورودي به وسيله ي كاربر مط            )6

 برگرديد و سپس در جعبـه ابـزار   Design به نماي F7براي مشاهده ي اين كنترل ها با فشار دادن مجدد كليد      . دارد

كنترل هايي كه در اين قسمت قرار دارند بـراي كنتـرل صـحت داده هـاي          .  كليك كنيد  Validationروي گروه   

ــد   وارد  ــده ان ــه ش ــر گرفت ــاربر در نظ ــيله ي ك ــه وس ــده ب ــرل    . ش ــزار، دو كنت ــه اب ــسمت از جعب ــن ق ــتفاده از اي ــا اس ب

RequiredFieldValidator      و يك كنتـرل ValidationSummary        را بـه فـرم اضـافه 

 .  تغيير دهيدAbsolute نحوه ي قرار گيري آنها را در فرم به Layoutكرده و سپس با استفاده از منوي 

 
  .  اول را به صورت زير تغيير دهيدRequiredFieldValidatorيت كنترل خاص

 . قرار دهيدrfvFirstName را برابر با IDخاصيت  �

 . تغيير دهيدNone را به  Displayخاصيت  �

 . تغيير دهيدtxtFirstName را به ControlToValidateخاصيت  �

 . دهيد تغيير First name is required را به ErrorMessageخاصيت  �

  

  : را نيز به صورت زير تغيير دهيدRequiredFieldValidatorخاصيت دومين كنترل 

 . تغيير دهيدrfvEmail را به IDخاصيت  �

 . تغيير دهيدNone را به Displayخاصيت  �

 . تغيير دهيدtxtLastName را به ControlToValidateخاصيت  �

 .دهيد تغيير Email is required را به ErrorMessageخاصيت  �

 
.  تغييـر دهيـد    ValidationSummary را نيز بـه      ValidationSummary كنترل   IDخاصيت  

  . باشد7-17فرم تكميل شده ي برنامه بايد مشابه شكل 
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  7-17شكل 

  

 عبـارتي را وارد كنيـد، روي دكمـه ي       Email و   FirstNameبرنامه را اجرا كرده و بـدون اينكـه در كادرهـاي              )7

Completeنمايش داده خواهد شد8-17پيغام خطايي مشابه شكل .  كليك كنيد  . 

  

.  چقدر ساده و سريع مي توانـد انجـام شـود   ASP.NET 2 اين مثال نشان مي دهد كه تاييد صحت داده هاي ورودي در :نكته

بـراي مثـال   .  در جعبه ابزار كنترلهاي ديگري نيز براي اين كار وجود دارند Validationهمانطور كه مشاهده كرديد در گروه       

 براي بررسي اين مورد است كه عبارت وارد شده در يك كادر حتماً با عبارت خاصي برابـر                   CompareValidatorكنترل  

اين عبارت خاص مي تواند شامل يك مقدار ثابت، مقدار وارد شده در يك كنترل ديگر و يا حتي مقداري از يك بانك اطالعاتي  . باشد

. براي بررسي اين مورد به كار مي رود كه داده ي وارد شده حتماً در بازه ي خاصي باشد                   RangeValidatorكنترل  . باشد

  .  باشد35 تا 18براي مثال حتماً سني كه كاربر وارد كرده است بين 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

  . رور كادرهاي الزم را تكميل كندمشاهده كرديد بدون اينكه كدي را وارد كنيد، مي توانيد از كاربر بخواهيد كه قبل از ارسال فرم به س

 RequiredFieldValidatorبراي اطمينان از اين كه كاربر كادري را تكميل كرده است يا نه مي توانيد از كنترل                  

 آن را برابر با پيغـام خطـايي         ErrorMessageكافي است كه خاصيت     . تنظيم اين كنترل هم بسيار ساده است      . استفاده كنيد 

يكي در همان مكاني كـه      : اين پيغام خطا در دو مكان مختلف مي تواند نمايش داده شود           . خواهيم نمايش داده شود   قرار دهيم كه مي     

 با Displayدر اين قسمت با تنظيم خاصيت . ValidationSummaryكنترل قرار گرفته است و ديگري در كنترل   

None           از نمايش داده شدن پيغام خطا به وسيله ي RequiredFieldValidator        جلوگيري كرده و فقـط آن را 



 ٧١٢

 نيز بايد برابر با نام كنترلـي        ControlToValidateخاصيت  .  نمايش داده ايم   ValidationSummaryدر  

  . قرار گيرد كه مي خواهيم حتماً كاربر آن را كامل كند

  

  
  8-17شكل 

  
<asp : RequiredFieldValidator  ID ="rfvFirstName"  

 runat ="server"  ControlToValidate ="txtFirstName"  
 Display ="None"  ErrorMessage ="First name is required"   
 Style ="z-index: 108; left: 185px;position: absolute; 
 top: 251px"> 
</ asp : RequiredFieldValidator > 

  

رم به وجود آمده اسـت   به عنوان يك محل مركزي براي نمايش تمام خطاهايي كه در فValidationSummaryكنترل  

 هر يـك از كنترلهـاي اعتبـار    Displayاگر نخواهيد از اين كنترل در فرم خود استفاده كنيد، مي توانيد خاصيت           . به كار مي رود   

همـانطور كـه مـشاهده    .  قرار دهيد تا پيغام خطا در محدوده ي همان كنترل نمايش داده شود           Static.سنجي داده ها را برابر با       

فقط .  به هيچ تنظيمات اضافي در فرم نياز نيست        ValidationSummaryي نمايش پيغام هاي خطا در كنترل        كرديد برا 

  .كافي است اين كنترل را در محلي از فرم قرار دهيد كه مي خواهيد پيغام هاي خطا در آن قسمت نمايش داده شوند

  
<asp : ValidationSummary  ID ="ValidationSummary"   
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 Style ="z-index: 111;  left: 31px; position: absolute; 
 top: 251px"  runat ="server"  /> 

  

در ايـن كـد ابتـدا بـا اسـتفاده از خاصـيت       .  بـود Form_Loadتنها كدي كه در اين قسمت وارد كـرديم، كـد مربـوط بـه متـد          

PostBack      مي شود يـا نـه؟ متـد     بررسي مي كنيم كه آيا فرم براي اولين بار است كه در اين مرورگر نمايش دادهLoad در 

يكي از اين موارد اين است كه اين متد در فرمهاي وب معموال چندين بار . فرم هاي وب با فرمهاي ويندوزي از چند جهت تفاوت دارد

ل فراخواني مي شود، در صورتي كه در فرمهاي ويندوزي اين متد فقط يك بار فراخواني مي شد و آن نيز زماني بـود كـه فـرم در حـا         

Loadشدن در حافظه بود  .  

 فرم براي اولين بـار فراخـواني شـده و فـرم در     Loadدر فرمهاي وب هنگامي كه كاربر تقاضاي مشاهده ي فرمي را مي كند، متد         

، )براي مثال با كليك كردن روي يكي از دكمه هـاي فـرم  (سپس هنگامي كه كاربر به هر روشي      . مرورگر كاربر نمايش داده مي شود     

 True برابـر بـا   IsPostBackاما اين بـار خاصـيت   .  مجدداً فراخواني مي شودLoad به سمت سرور فرستاد، متد      فرم را 

 اجــرا شــود، مــي تــوانيم آن را در شــرط Loadبنــابراين اگــر بخــواهيم عملــي فقــط در اولــين بــار رخ دادن رويــداد . شــده اســت

IsPostBack == Falseهنگامي متن داخل كنترل اما در اينجا مي خواهيم .  قرار دهيمlblWelcome تغيير 

به عبارت ديگر مي خواهيم زماني ايـن مـتن تغييـر كنـد كـه متـد                   .  كليك كرده باشد   Completeكند كه كاربر روي دكمه ي       

Loadپس آن را در شـرط  .  به علت كليك كردن كاربر روي يكي از دكمه هاي فرم فراخواني شودIsPostBack == 

Trueم قرار مي دهي:  

  
 if  (Page.IsPostBack) 
 { 
  // If this is a postback and not the initial page 
  // load Display the data to the user 
  this .lblWelcome.Text = "Hello "  +     
   this .txtFirstName.Text + " "  + 
   this .txtLastName.Text + "<BR>"  +  
   "Your email address is "  +     
   this .txtEmail.Text; 
 } 

  

  :طراحي ظاهر سايت

  

در گذشته يكي از عمده ترين مشكالت طراحي سايت، ايجاد ظاهري ثابت و پايدار براي آن در تمام صفحات تشكيل دهنده ي سايت 

رلهاي سفارشـي و قـرار دادن آنهـا در    طراحان سايت با ايجاد كنت. بود، به گونه اي كه بتوان به سادگي آن را كنترل كرد و يا تغيير داد           

اسـتفاده از ايـن روشـها در اغلـب       . تمامي صفحات و يا استفاده از چندين روش ديگر سعي مي كردند به چنين هدفي دست پيدا كنند                 

 موارد جوابگو بود، اما مشكل عمده اي كه ايجاد مي كرد اين بود كه طراح سايت نمي توانست مطمئن شـود كـه تمـام كنتـرل هـاي              

براي انجام اين كار زمان زيادي بايد صرف مي شد و با كوچكترين تغييري كه در . سفارشي كه ايجاد شده اند در مكان خود قرار دارند         

محتوي سايت به وجود مي آمد، يك نفر بايد مسئول مي شد تا تمام قسمتهاي سايت را بررسي كرده و از درسـت بـودن طـاهر آنهـا                    

  . مطمئن شود

ها، فرمهاي اصلي و يا بسيار ي از ابزارهاي ديگر مي توان ظـاهري              Theme با استفاده از ابزارهايي مانند       2005توديو  در ويژوال اس  

  .در بخش امتحان كنيد بعد، با  تعدادي از اين ابزارها آشنا خواهيم شد. پايدار را براي تمام قسمتهاي سايت ايجاد كرد. ثابت 
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  ايجاد اولين وب سايت: امتحان كنيد

  

  .  ايجاد كنيدSiteLookAndFeelبا استفاده از ويژوال استوديو يك وب سايت جديد به نام  )1

 Solutionابتدا روي نام پروژه در پنجره ي . براي شروع برنامه، بايد چندين فايل و يا فولدر را به برنامه اضافه كنيد )2

Explorer كليك راست كرده و از منوي باز شده گزينه ي Add New Item  از كـادري  . را انتخاب كنيـد

 . كليك كنيدAdd را انتخاب كرده و روي گزينه ي Master Pageكه نمايش داده مي شود گزينه ي 

 ايجاد شـده    MasterPage را به صورت زير تغيير دهيد تا از          Default.aspx در فرم    Pageراهنماي   )3

 :استفاده كند

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/MasterPage.master"  
 AutoEventWireup ="true"   CodeFile ="Default.aspx.cs"   
 Inherits ="_Default"  %> 

 
 .فايلها و فولدرهاي مشخص شده در زير را به برنامه اضافه كنيد )4

  

براي اين كـار در  .  قرار دهيدRed به فولدر اصلي سايت اضافه كرده و نام آن را برابر با     Themeيك فولدر    �

 روي نام برنامه كليك راست كرده و از منوي باز شـده، گزينـه   Solution Explorer پنجره ي

به اين ترتيب يك فولدر اصـلي  .  را انتخاب كنيدAdd ASP.NET Folder � Themeي 

نام فولـدري كـه   .  به سايت اضافه شده و يك زير فولدر نيز به در آن ايجاد مي شود               App_Themeبه نام   

سـپس فولـدر ديگـري بـه نـام          .  تغييـر دهيـد    Red ايجاد شده اسـت را بـه         App_Themeدرون فولدر   

Brown   به App_Theme                 اضافه كنيد و بعد از اين كار يـك فايـل بـه نـام brown.skin  در 

 Add New كليـك راسـت كـرده و گزينـه ي     Brownروي فولـدر  .  ايجـاد كنيـد  Brownفولـدر  

Item…از شده يك فايل از نوع سپس با استفاده از كادر ب.  را انتخاب كنيدStyle Sheet   بـه نـام 

Brown.css ــدر ــه فول ــدBrown را ب ــافه كني ــدر .  اض ــاي   Redدر فول ــه نامه ــل ب ــه فاي ــز س  ني

Red.skin  ،Button.skin   و TextBox.skin براي اضافه كـردن ايـن   ( اضافه كنيد

 را …Add New Itemفايلها مي توانيد روي فولدر كليك راست كرده و از منوي بـاز شـده گزينـه ي    

 با نامهاي مشخص شـده را  Skin Fileسپس با استفاده از كادر باز شده يك فايل از نوع . انتخاب كنيد

 ). به فولدر اضافه كنيد

 Add و انتخاب گزينه ي Solution Explorerبا كليك كردن روي نام برنامه در پنجره ي  �

New Item…  پــــــنج فــــــرم وب جديــــــد بــــــه نامهــــــاي News.aspx ،

NewsYesterday.aspx     ،NewsToday.aspx     ،Events.aspx     و 

Contacts.aspxهنگام اضافه كردن اين فرم ها، در پنجره ي .  را به سايت خود اضافه كنيدAdd 

New Item گزينه ي Select master page بـه ايـن ترتيـب قبـل از     .  را انتخاب كنيـد

د و به شما ايـن اجـازه را مـي     نمايش داده مي شوSelect a Master Pageايجاد فرم كادر 

 اي Master Pageدر اين كادر نيـز  .  براي فرم خود انتخاب كنيدMaster Pageدهد تا يك 

 كليك كنيد تا فرم وب مـورد        OKكه در ابتداي اين قسمت ايجاد كرده بوديم را انتخاب كرده و روي دكمه ي                

 . نظر ايجاد شود
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براي اين كار روي نام پروژه در پنجره .  به برنامه اضافه كنيمSite Mapدر آخر نيز بايد يك فايل از نوع  �

 را …Add New Item كليك راست كرده و سپس گزينه ي Solution Explorerي 

 را انتخاب كـرده و روي دكمـه ي   Site Map گزينه ي Add New Itemاز كادر . انتخاب كنيد

OKبعد از اتمام اين كار پنجره ي .  كليك كنيدSolution Explorer  9-17 بايد مشابه شـكل 

 .باشد

  

  
  9-17شكل 

 
 : را باز كرده و كد درون آن را به صورت مشخص شده در زير تغيير دهيدWeb.sitemapفايل  )5

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<siteMap  xmlns = 
  " http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1. 0" > 
  < siteMapNode  url =" Default.aspx "  title =" Home" 
        description =" Back to the main page "  roles =""  > 
    < siteMapNode  url =" News.aspx "  title =" News" 
     description =" Your front page news. "  roles ="" > 
      < siteMapNode  url =" NewsToday.aspx "   
  title =" Today’s News "  
  description =" Today’s top stories "  roles =""  />  
      < siteMapNode  url =" NewsYesterday.aspx "   
  title =" Yesterday’s News " 
  description =" Yesterday’s top stories "  roles =""  /> 
    </ siteMapNode > 
    < siteMapNode  url =" Events.aspx "  title =" Upcoming Events " 
  description =" Today’s top stories "  roles =""  /> 
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    < siteMapNode  url =" Contact.aspx "  title =" Contact Us " 
  description =" Today’s top stories "  roles =""  /> 
  </ siteMapNode > 
</ siteMap > 

 
بـه  .  دو بار كليـك كنيـد تـا بـاز شـود     Solution Explorer در پنجره ي Brown.cssروي فايل  )6

در اين فايل مي توانيـد بـا       .  در اين فايل وجود دارد     BODYيش فرض يك قسمت مشخصات خالي براي عنصر         صورت پ 

سپس با قرار دادن لينكي از اين .  استيل و قالب قسمتهاي مختلف يك صفحه ي وب را تعيين كنيد      CSSاستفاده از زبان    

مي توانيد بعـد  . شده در فايل در خواهند آمد فايل در ابتداي صفحات وب مورد نظر، ظاهر آن صفحات به صورت مشخص              

 آشنا شديد به صورت دستي كد مربوط به ظاهر مورد نظر خود را در اين فايـل                  CSSاز اينكه با قواعد كد نويسي به زبان         

ت در قسمتي از فايل كليـك راسـ       . اما در اين قسمت از ابزارهاي موجود براي توليد اين كد استفاده خواهيم كرد             . وارد كنيد 

 Add Style Ruleبـه ايـن ترتيـب كـادر     .  را انتخـاب كنيـد  Add Style Ruleكرده و گزينه ي 

 را انتخاب كـرده و سـپس بـا كليـك     HR گزينه ي Elementاز قسمت .  نمايش داده مي شود10-17همانند شكل   

 حال اگر روي دكمه ي.  اضافه كنيدStyle Rule Hierarchy آن را به قسمت <كردن روي دكمه ي 

OK كليك كنيد، يك قسمت مشخصات خالي براي عنصر HRبه فايل اضافه شده است . 

  
  10-17شكل 

  

 در فايـل وبـي كـه از ايـن فايـل      HR1با اضافه كردن اين قسمت، در حقيقت مشخص كرده ايد كه مي خواهيد ظاهر تمام تگهـاي              

CSS        وب، پس به اين ترتيب بايد در اين قـسمت ظـاهر   خ.   استفاده مي كنند به صورتي كه در اين قسمت مشخص شده است باشد

براي اين كار هم مي توانيم از قسمت طراحي كه براي اين قسمت وجود دارد استفاده كنـيم هـم مـي                    .  را مشخص كنيم   HRتگهاي  

 آنجـا كليـك راسـت     بـرده و در HR بعد از }براي استفاده از ابزار طراحي، مكان نما را به بين دو عالمت        . توانيم كد آن را وارد كنيم     

 Build Style – HR را انتخاب كنيد تـا كـادر   Build Styleسپس از منويي كه باز مي شود گزينه ي . كنيد

. براي وارد كردن كد نيز مي توانيد ظاهر مورد نظر خود را در بين دو عالمت آكوالد وارد كنيد                  .  نمايش داده شود   11-17همانند شكل   

                     
  . ط افقي به كار مي رود براي ايجاد خطوHTMLاين تگ در زبان  1
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در اينجا كد مشخص شده در زير را بـه        . يد از سيستم تكميل هوشمند ويژوال استوديو نيز استفاده كنيد         همچنين براي اين كار مي توان     

  : اضافه كنيدHRبالك 
HR 
{ 
    color : #CC0000; 
    height : 12px ; 
} 

  

  
  11-17شكل 

  

 MasterPageبه اين ترتيب قالب تمام صفحاتي كه از ايـن           .  را تعيين كنيم   MasterPageحال بايد ظاهر     )7

 روي فايــل Solution Explorerدر پنجــره ي . اســتفاده مــي كننــد بــه ايــن شــكل در خواهــد آمــد 

MasterPage.master       سپس به نماي  .  دو بار كليك كنيد تا باز شودSource برويد و كد HTML آن 

 :را به صورت مشخص شده در زير تغيير دهيد

  
<%@ Master  Language ="C#"  AutoEventWireup ="true"  
CodeFile ="MasterPage.master.cs"  Inherits ="MasterPage"  %> 
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<! DOCTYPE html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"  > 
  <head  runat ="server"> 
    <title >Untitled Page </ title > 
      <Style  type ="text/css"> 
        .TableLayout   
        { 
          width : 700px ; background-color : #ffcc66 ; 
        } 
        .border 
        { 
          border-style : solid ; border-color : black ;  
          border-width : thin ; 
        } 
      </ Style > 
  </ head > 
  <body  bgcolor ="#cc0000"> 
    <form  id ="form1"  runat ="server"> 
      <div > 
        <table  id ="tblMasterLayoutHeader" 
          class ="TableLayout"  cellpadding ="0" 
          cellspacing ="0"  align ="center"  height ="450"> 
          <tr > 
            <td  style ="width: 100px"  rowspan =2                           
              class ="border"> 
              <!-- Add the menu to the page --> 
              <asp : Menu ID ="Menu1"  Runat ="server"  > 
              <Items > 
                <asp : MenuItem  Value ="Home"  Text ="Home" 
                  NavigateUrl ="Default.aspx"> 
                </ asp : MenuItem > 
                <asp : MenuItem  Value ="News"  Text ="News" 
                  NavigateUrl ="News.aspx"> 
                  <asp : MenuItem  Value ="Today"  Text ="Today"                              
                    NavigateUrl ="NewsToday.aspx"> 
                  </ asp : MenuItem > 
                  <asp : MenuItem  Value ="Yesterday"   
                    Text  ="Yesterday"   
        NavigateUrl ="NewsYesterday.aspx"> 
                  </ asp : MenuItem > 
                </ asp : MenuItem > 
                <asp : MenuItem  Value ="Events"  Text ="Events" 
                  NavigateUrl ="Events.aspx"> 
                </ asp : MenuItem > 
                <asp : MenuItem  Value ="Contact Us"   
      Text ="Contact Us" 
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                  NavigateUrl ="Contact.aspx"> 
                </ asp : MenuItem > 
              </ Items > 
              </ asp : Menu> 
            </ td > 
            <td  bgcolor ="#000000"  class ="border"  > 
            <!-- Main title --> 
              <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"                 
                Text ="Beginning Visual C# 2005"   
                Font-Names ="Arial"  Font-Bold ="true" 
                ForeColor ="#ffcc33"  Font-Size ="28pt"  /> 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  class ="border"> 
              <!-- Site map path under Title --> 
              <asp : SiteMapPath  ID ="smpMain"   
                Runat ="server"></ asp : SiteMapPath > 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  class ="border"  colspan ="2"  height ="100%"                
              valign ="top" align ="center"> 
              <!-- All site content will go here --> 
              <asp : contentplaceholder  id ="cphPageContent"   
                runat ="server"></ asp : contentplaceholder > 
              < br  /> 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  class ="border"  align ="center"  colspan ="2"> 
              <!-- Footer --> 
              <asp : Label  ID ="Label2"  Runat ="server"   
                Text ="(c)2004, All rights reserved."   
                Font-Names ="Arial"  Font-Bold ="true" 
                ForeColor ="black"  Font-Size ="10pt"  > 
              </ asp : Label > 
            </ td > 
          </ tr > 
        </ table > 
      </ div > 
    </ form > 
  </ body > 
</ html > 

 
 موجـود در آن را بـا   HTMLسپس كد .  در آن برويدSource را باز كرده و به نماي      Default.aspxفايل   )8

 :كد زير جايگزين كنيد
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<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/MasterPage.master"   
    AutoEventWireup ="true"   CodeFile ="Default.aspx.cs"   
    Inherits ="_Default"  Theme="Red"  %> 
<asp : Content  ID ="Content1"  
ContentPlaceHolderID ="cphPageContent"  Runat ="Server">  
  < asp : TextBox  ID ="txtTest"  Runat ="server"> 
       Just some text 
  </ asp : TextBox > 
  < hr  /> 
  < br  /> 
  < asp : Button  ID ="btnTest"  Runat ="server"  Text ="Button"  /> 
</ asp : Content > 

 
 : را به صورت زير تغيير دهيدNews.aspx موجود در فايل HTMLحال كد  )9

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/MasterPage.master"   
    AutoEventWireup ="true"  CodeFile ="News.aspx.cs"   
    Inherits ="News"  Title ="Untitled Page"  Theme="Brown" %> 
<asp : Content  ID ="Content1"       
  ContentPlaceHolderID ="cphPageContent"  Runat ="Server"> 
  < asp : TextBox  ID ="txtTest"  Runat ="server"> 
       Just some text 
  </ asp : TextBox > 
  < asp : Button  ID ="btnTest"  Runat ="server"  Text ="Button"  /> 
</ asp : Content > 

 
 را باز كرده و كـد زيـر را بـه آن اضـافه     Button.skin فايل Solution Explorer از با استفاده )10

 :كنيد

  
<asp : Button  runat ="server"  ForeColor ="Red"   
            Font-  Name="Arial"  Font-Size ="28px"   
            Font-Weight ="Bold”  /> 

 
 :د مشخص شده در زير را به آن اضافه كنيد را باز كرده و كRed در فولدر TextBox.skinفايل  )11

  
<asp : TextBox  runat ="server"  ForeColor ="Red"   
             Font-Name ="Arial"  Font-Size ="28px" 
             Font-Weight ="Bold"  />  

 
 : اضافه كنيدBrown در فولدر Brown.skinكد مشخص شده در زير را به فايل  )12

  
<asp : Button  runat ="server"  ForeColor ="Brown"   
            Font-Name ="Arial"  Font-Size ="28px" 
            Font-Weight ="Bold"  /> 
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<asp : TextBox  runat ="server"  ForeColor ="Brown"   
             Font-Name ="Arial"  Font-Size ="28px" 
             Font-Weight ="Bold"  />  

 
 را بـــا عبـــارت  ContentPlaceHolderIDكـــافي اســـت كـــه عبـــارت    در فرمهـــاي ديگـــر،   )13

cphPageCpntent  دليل اين كار نيز در اين است كه بعد از اضافه كردن اين فرم ها به برنامـه،                  .  تعويض كنيد

ــل  ــر داديـــــمMasterPageفايـــ ــاي .  را تغييـــ ــط دوم فايلهـــ ــابراين خـــ ، Events.aspxبنـــ

Contacts.aspx ،NewsToday.aspx و NewsYesterday.aspx بــه صــورت زيــر 

 :خواهد بود

  
<asp : Content  ID ="Content1"  Runat ="Server"  
             ContentPlaceHolderID ="cphPageContent"> 

 
به كنترل هايي كه براي جا به جـايي  . برنامه را اجرا كنيد و لينك هاي مختلفي كه در سايت ايجاد شده اند را امتحان كنيد   )14

 .  خواهد بود12-17سايت شما همانند شكل . ي برنامه ايجاد شده اند توجه كنيددر بين فرمها

  

  چگونه كار مي كند؟

  

.  اضافه شده بودند اسـتفاده كـرديم  ASP.NET 2در بخش امتحان كنيد اين قسمت، از بعضي از جديدترين كنترل هايي كه به 

همانطور كه در طول    . ادگي سايتهايي با ظاهر قدرتمند و زيبا طراحي كنيم        تركيب اين كنترل ها اين امكان را به ما داد تا بتوانيم به س             

.  ها مي توانيم كه ظاهري پايدار را براي تمام صفحات سايت ايجاد كنيم             MasterPageاين مثال مشاهده كرديد با استفاده از        

 قرار داده و سـپس      MasterPage يك   به اين ترتيب قسمتهايي را كه بايد در چندين صفحه از سايت وجود داشته باشند را در                

براي مثال مي توانيم بخشهاي مربوط به جا ب جا شدن بين صفحات مختلف سايت و                . از آن در صفحات مورد نظر استفاده مي كنيم        

يم، كافي به اين ترتيب در صورت لزوم اگر بخواهيم كه يكي از اين قسمتها را تغيير ده. يا نقشه ي سايت را در اين قسمتها قرار دهيم

  .  اعمال كنيم تا تمام صفحات به صورت اتوماتيك آن را دريافت كنندMasterPageاست كه اين تغيير را در 

 وارد كرديم با وجود اينكه بسيار طوالني بود، اما هيچ قسمت پيچيده و مبهمي نداشـت و تمـام آن    MasterPageكدي كه در    

 تغييـر  Design برويد و نماي آن را به MasterPageمي توانيد به .  ايجاد كنيمرا با استفاده از جعبه ابزار نيز مي توانستيم 

 يك كنترل به MasterPageدر فايل .  در فرم قرار داده ايم مشاهده كنيدHTMLدهيد تا كنترل هايي را كه به وسيله ي كد 

عات صفحه هاي ديگر مي     اين كنترل قسمتي را مشخص مي كند كه اطال        .  قرار داده ايم   ContentPalceHolderنام  

 در صفحات سايت خود اسـتفاده كنيـد، فقـط مـي توانيـد قـسمت           MasterPageبنابراين اگر از اين     . توانند در آن قرار بگيرند    

  . را تغيير دهيدContentPlaceHolderمشخص شده به وسيله ي 
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  12-17شكل 

  

 كه مي خواهيم در تمام فرمهاي برنامه قرار بگيرنـد را             از يك جدول استفاده كرده ايم تا عناصري        MasterPageهمچنين در   

عناصري هم كه در آن قرار داده ايم، شامل چند كنترل ساده و نيز چند كنترل ديگر است كه احتماال تـا                      . به وسيله ي آن مرتب كنيم     

  .SiteMapPath و يا Menuكنون از آنها استفاده نكرده ايد، مانند 

  
<! DOCTYPE html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"  > 
  <head  runat ="server"> 
    <title >Untitled Page </ title > 
      <Style  type ="text/css"> 
        .TableLayout   
        { width : 700px ; background-color : #ffcc66 ;} 
        .border 
        { border-style : solid ; border-color : black ;  
  border-width : thin ;} 
      </ Style > 
  </ head > 
  <body  bgcolor ="#cc0000"> 
    <form  id ="form1"  runat ="server"> 
      <div > 
        <table  id ="tblMasterLayoutHeader" 
          class ="TableLayout"  cellpadding ="0" 
          cellspacing ="0"  align ="center"  height ="450"> 
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          <tr > 
            <td  style ="width: 100px"  rowspan =2                           
              class ="border"> 
              <!-- Add the menu to the page --> 
              <asp : Menu ID ="Menu1"  Runat ="server"  > 
              <Items > 
                <asp : MenuItem  Value ="Home"  Text ="Home" 
                  NavigateUrl ="Default.aspx"> 
                </ asp : MenuItem > 
                <asp : MenuItem  Value ="News"  Text ="News" 
                  NavigateUrl ="News.aspx"> 
                  <asp : MenuItem  Value ="Today"  Text ="Today"                              
                    NavigateUrl ="NewsToday.aspx"> 
                  </ asp : MenuItem > 
                  <asp : MenuItem  Value ="Yesterday"   
                    Text  ="Yesterday"   
        NavigateUrl ="NewsYesterday.aspx"> 
                  </ asp : MenuItem > 
                </ asp : MenuItem > 
                <asp : MenuItem  Value ="Events"  Text ="Events" 
                  NavigateUrl ="Events.aspx"> 
                </ asp : MenuItem > 
                <asp : MenuItem  Value ="Contact Us"   
      Text ="Contact Us" 
                  NavigateUrl ="Contact.aspx"> 
                </ asp : MenuItem > 
              </ Items > 
              </ asp : Menu> 
            </ td > 
            <td  bgcolor ="#000000"  class ="border"  > 
            <!-- Main title --> 
              <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"                 
                Text ="Beginning Visual C# 2005"   
                Font-Names ="Arial"  Font-Bold ="true" 
                ForeColor ="#ffcc33"  Font-Size ="28pt"  /> 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  class ="border"> 
              <!-- Site map path under Title --> 
              <asp : SiteMapPath  ID ="smpMain"   
                Runat ="server"></ asp : SiteMapPath > 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  class ="border"  colspan ="2"  height ="100%"                
              valign ="top" align ="center"> 
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              <!-- All site content will go here --> 
              <asp : contentplaceholder  id ="cphPageContent"   
                runat ="server"></ asp : contentplaceholder > 
              < br  /> 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  class ="border"  align ="center"  colspan ="2"> 
              <!-- Footer --> 
              <asp : Label  ID ="Label2"  Runat ="server"   
                Text ="(c)2004, All rights reserved."   
                Font-Names ="Arial"  Font-Bold ="true" 
                ForeColor ="black"  Font-Size ="10pt"  > 
              </ asp : Label > 
            </ td > 
          </ tr > 
        </ table > 
      </ div > 
    </ form > 
  </ body > 
</ html > 

  

 استفاده كرده ايم، اما اين كنتـرل از انعطـاف پـذيري بـااليي برخـوردار             Menuاگر چه در اين مثال به صورت بسيار ساده از كنترل            

اي مثال مي توانيد به جاي اينكه گزينه هاي منو را به صورت ثابت و در كد ايجاد كنيد، آن را به يك بانك اطالعاتي متصل                      بر. است

در اين سايت از منو به صورت عمـودي اسـتفاده كـرديم امـا مـي                . همچنين مي توانيد جهت قرار گرفتن منو را نيز عوض كنيد          . كنيد

ويژگي ديگري از منو كه مي توانيد آن را تنظيم          .  آن را به صورت افقي نمايش دهيد       Orientationتوانيد با تنظيم خاصيت     

 مي توانيد ظاهر منو را به گونه اي تغيير دهيد تا بـا ديگـر                Styleبا استفاده از خاصيت هايي مانند خاصيت        . كنيد، ظاهر آن است   

  . قسمتهاي فرم مشابه شود

  . ستفاده گذاشتيم، اما در برنامه هاي بعد از اين فايل نيز استفاده خواهيم كرد را بدون اRed.Skinدر اين برنامه فايل 

 Theme را مشخص مي كند و زماني به كـار گرفتـه مـي شـود كـه        Button استيل كنترلهاي    Button.skinفايل  

  .  تنظيم شودRedصفحه ي مورد نظر برابر با 

  
<asp : Button  runat ="server"  ForeColor ="Red"   
            Font-  Name="Arial"  Font-Size ="28px"   
            Font-Weight ="Bold”  /> 

 
 نيز براي همين منظور مورد استفاده قرار مي گيرد، اما با اين تفاوت كه ايـن فايـل ظـاهر كنترلهـاي       TextBox.skinفايل  

TextBoxرا مشخص مي كند :  

  
<asp : TextBox  runat ="server"  ForeColor ="Red"   
             Font-Name ="Arial"  Font-Size ="28px" 
             Font-Weight ="Bold"  />  
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 اي كه بايد به وسـيله      MasterPage، فايل   Page با استفاده از خصيصه هاي راهنماي        Default.aspxدر فايل   

 قرار داديم تا كنترل     Redيز برابر با     را ن  Themeهمچنين خصيصه ي    . ي اين صفحه مورد استفاده قرار بگيرد را مشخص كرديم         

 براي قرار دادن كنترل هـا  MasterPageسپس در داخل قسمتي كه به وسيله ي . ها ظاهر كنترل ها بر طبق آن تنظيم شوند     

با قرار دادن اين كنترل ها مشاهده كرديد كـه          . و يك دكمه قرار داديم    ) HR(، يك خط افقي     TextBoxمشخص شده بود، يك     

  .  مشخص شده بود تنظيم شده استRedا همانطور كه در فايلهاي موجود در فولدر ظاهر آنه

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/MasterPage.master"   
    AutoEventWireup ="true"   CodeFile ="Default.aspx.cs"   
    Inherits ="_Default"  Theme="Red"  %> 
<asp : Content  ID ="Content1"  
ContentPlaceHolderID ="cphPageContent"  Runat ="Server">  
  < asp : TextBox  ID ="txtTest"  Runat ="server"> 
       Just some text 
  </ asp : TextBox > 
  < hr  /> 
  < br  /> 
  < asp : Button  ID ="btnTest"  Runat ="server"  Text ="Button"  /> 
</ asp : Content > 

  

به اين ترتيب وقتـي بـراي       .  را مشخص كرده ايم    TextBox و   Buttonر كنترلهاي    نيز ظاه  Brown.skinدر فايل   

Theme                        يك صفحه ي وب از اين فايل استفاده شود، اين دو كنترل به صورتي كه در اين قسمت تعريـف شـده انـد نمـايش داده 

  . خواهند شد

  
<asp : Button  runat ="server"  ForeColor ="Brown"   
            Font-Name ="Arial"  Font-Size ="28px" 
            Font-Weight ="Bold"  /> 
<asp : TextBox  runat ="server"  ForeColor ="Brown"   
             Font-Name ="Arial"  Font-Size ="28px" 
             Font-Weight ="Bold"  />  

  

 مشخص كرده ايم    MasterPage را به عنوان     MasterPage.master، فايل   News.aspxدر صفحه ي    

 اي كه در فرم قرار داده Button و نيز TextBoxبه اين ترتيب كنترل .  قرار داده ايمBrown را برابر با    Themeو نيز   

  ). 13-17شكل (شده است، به رنگ قهوه اي و با فونت درشت نمايش داده مي شوند 

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/MasterPage.master"   
    AutoEventWireup ="true"  CodeFile ="News.aspx.cs"   
    Inherits ="News"  Title ="Untitled Page"  Theme="Brown" %> 
<asp : Content  ID ="Content1"       
  ContentPlaceHolderID ="cphPageContent"  Runat ="Server"> 
  < asp : TextBox  ID ="txtTest"  Runat ="server"> 
       Just some text 
  </ asp : TextBox > 
  < asp : Button  ID ="btnTest"  Runat ="server"  Text ="Button"  /> 
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</ asp : Content > 
  

  
  13-17شكل 

  

به وسيله ي اين كنترل مـي تـوان   .  مورد استفاده قرار مي گيرد SiteMap نيز به وسيله ي كنترل       web.sitemapفايل  

 قرار دارد و براي رفتن به آن قسمت از صفحه ي اصلي سايت، از چه لينك هـايي بايـد    به كاربر نشان داد كه در چه قسمتي از سايت         

 قرار دارد و براي دسترسي به ايـن  Today’s News مشاهده مي كنيد كه كاربر در صفحه ي 14-17در شكل . استفاده كرد

  . و سپس وارد اين لينك شدNewsصفحه بايد در صفحه ي اصلي سايت وارد لينك 

  

  
  14-17شكل 
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  : براي نمايش داده ها در فرم وبGridViewاستفاده از كنترل 

  

ــا از بهتــرين كنترلهــاي موجــود در   كنتــرل :  اســتفاده خــواهيم كــردASP.NET 2در قــسمت امتحــان كنيــد بعــد، از دو ت

SqlDataSource    و كنترل GridView .           نيـز  در اين برنامه از خاصيت ها و خصيصه هاي موجود در اين كنترل ها و

در اين برنامه مي خواهيم بدون نوشتن كد هاي سمت سرور و يا سمت كالينت،               . كنترلهاي زير مجموعه ي آنها استفاده خواهيم كرد       

  . را نمايش داده و اجازه دهد كه آنها را تغيير دهيمPubsبرنامه ي تحت وبي ايجاد كنيم كه داده هاي موجود در بانك اطالعاتي 

  

  داده ها در فرم بدون كد نويسينمايش : امتحان كنيد

  

  . قرار دهيدDataGridViewبا استفاده از ويژوال استوديو، وب سايت جديدي ايجاد كرده و نام آن را  )1

در صورت لـزوم  .  وارد كنيدDefault.aspx برويد و كد مشخص شده در زير را، در فايل            Sourceبه نماي    )2

مت مورد استفاده قرار گرفته است را به گونـه اي تغييـر            در اين قس   ConnectionStringعبارتي را كه براي     

 :دهيد كه بتوانيد به وسيله ي آن به سرور بانك اطالعاتي خود متصل شويد

  
<%@ Page Language ="C#"  AutoEventWireup ="true"   
CodeFile ="Default.aspx.cs"  Inherits ="_Default"  %> 
 
<! DOCTYPE html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"      
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
<html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"  > 
  <head  runat ="server"> 
    <title >Grid View </ title > 
  </ head > 
  <body > 
    <form  id ="form1"  runat ="server"> 
      <div > 
        <asp : SqlDataSource  ID ="sdsAuthors"  Runat ="server" 
          ProviderName  = "System.Data.SqlClient" 
          ConnectionString  = "Server=localhost;User ID=sa;  
                             Password=;Database=pub s;" 
          SelectCommand  = "SELECT au_id, au_lname,   
     au_fname, phone,address, city,  
     state, zip FROM authors" 
          UpdateCommand = "UPDATE authors SET au_lname =  
              @au_lname,au_fname = @au_fname, phone  =  
              @phone, address = @address,city = @ci ty,  
              state = @state, zip = @zip WHERE au_i d =  
              @au_id"  > 
          <UpdateParameters > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
                 Name="au_lname"></ asp : Parameter > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
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                 Name="au_fname"></ asp : Parameter > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
                 Name="phone"></ asp : Parameter > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
                 Name="address"></ asp : Parameter > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
                 Name="city"></ asp : Parameter > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
                 Name="state"></ asp : Parameter > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
                 Name="zip"></ asp : Parameter > 
            <asp : Parameter  Type ="String"   
                 Name="au_id"></ asp : Parameter > 
          </ UpdateParameters > 
        </ asp : SqlDataSource > 
        <asp : GridView  ID ="gdvAuthors"  Runat ="server"              
          DataSourceID ="sdsAuthors" AllowPaging ="True"   
          AllowSorting ="True"  AutoGenerateColumns =False 
          DataKeyNames ="au_id"  > 
          <PagerStyle  BackColor ="Gray"  ForeColor ="White"    
                      HorizontalAlign ="Center"  /> 
          <HeaderStyle  BackColor ="Black"   
                       ForeColor ="White"  /> 
          <AlternatingRowStyle  BackColor ="LightGray"  /> 
          <Columns > 
            <asp : CommandField  ButtonType ="Button"   
                              ShowEditButton ="true"  /> 
            <asp : BoundField  Visible ="false"   
                  HeaderText ="au_id"  DataField ="au_id" 
                  SortExpression ="au_id"> 
            </ asp : BoundField > 
            <asp : BoundField  HeaderText ="Last Name"                
                            DataField ="au_lname"                     
                            SortExpression ="au_lname"> 
            </ asp : BoundField > 
            <asp : BoundField  HeaderText ="First Name"       
                            DataField ="au_fname"  
                            SortExpression ="au_fname"> 
            </ asp : BoundField > 
            <asp : BoundField  HeaderText ="Phone"   
                            DataField ="phone" 
                            SortExpression ="phone"> 
            </ asp : BoundField > 
            <asp : BoundField  HeaderText ="Address"             
                            DataField ="address" 
                            SortExpression ="address"> 
            </ asp : BoundField > 
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            <asp : BoundField  HeaderText ="City"    
                            DataField ="city" 
                            SortExpression ="city"> 
            </ asp : BoundField > 
            <asp : BoundField  HeaderText ="State"      
                            DataField ="state" 
                            SortExpression ="state"> 
            </ asp : BoundField > 
            <asp : BoundField  HeaderText ="Zip Code"   
                            DataField ="zip" 
                            SortExpression ="zip"> 
            </ asp : BoundField > 
          </ Columns > 
        </ asp : GridView > 
      </ div > 
    </ form > 
  </ body > 
</ html > 

 
 در  15-17 كرد كـه صـفحه ي وب هماننـد شـكل             مشاهده خواهيد .  برنامه را اجرا كنيد    Ctrl+F5با فشار كليدهاي     )3

 .مرورگر نمايش داده مي شود

  

  
  15-17شكل 
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اما اين اطالعات تمـام داده هـاي       . مشاهده مي كنيد كه داده هاي مورد نظر شما در جدولي در فرم نمايش داده شده است                

ي آنها مي توانيد صفحات ديگر داده ها را    مورد نظر شما نيستند، بلكه در پايين جدول لينك هايي وجود دارد كه به وسيله                

همچنين مي توانيد با كليك كردن روي نام هر ستون، داده ها را بر اساس آن سـتون بـه صـورت صـعودي         . مشاهده كنيد 

بـراي  . براي مرتب سازي داده ها به صورت نزولي نيز كافي است كه بار ديگر روي نام آن ستون كليك كنيـد       . مرتب كنيد 

مـشاهده  .  كه در سمت چپ هر رديف قرار داده شده است كليك كنيدEditعات مي توانيد روي دكمه ي  ويرايش اطال 

  : به گونه اي تغيير خواهد كرد كه بتوانيد داده هاي آن سطر را ويرايش كنيد16-17خواهيد كرد كه جدول همانند شكل 

  

  
  16-17شكل 

  

.  كليك كنيد تا تغييرات ذخيره شـوند       Updateپس روي دكمه ي     مي توانيد داده هاي مورد نظر خود را تغيير داده و س           

  .  استفاده كنيدCancelبراي لغو تغييراتي كه ايجاد كرده ايد نيز مي توانيد از دكمه ي 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اي يك جدول متوجه شديد چه قدر ساده بود؟ فقط با اضافه كردن دو كنترل، يك صفحه ي وب بسيار قوي براي دسترسي به داده ه               

  چگونه كار مي كنند؟) و در واقع اين كنترل ها(خوب، بهتر است بررسي كنيم كه اين برنامه . از بانك اطالعاتي اضافه كرديم

  



 ٧٣١

 ممكن است كدي كه در قسمت قبلي براي ايجاد كردن اين دو كنترل نوشته بوديم مقداري مشكل و پيچيده به نظر برسد، اما                        :نكته

امه ي قبلي نيز گفتم مي توانيم به جاي وارد كردن اين كدها با استفاده از جعبه ابزار اين كنترل ها را به فرم اضافه      همانطور كه در برن   

اما در اينجا براي اينكه به سرعت كنترلهاي .  براي تنظيم خاصيتهاي آن استفاده كنيمPropertiesكرده، سپس از پنجره ي     

  . آشنا شويم، از كد معادل آنها استفاده كرديمSourceبا نوشتن كد در قسمت مورد نياز را ايجاد كنيم و نيز بيشتر 

  

.  در فرم برنامه قرار مـي دهـيم  SqlSataSource، يك كنترل asp:SqlDataSourceابتدا با استفاده از تگ     

  .م آورده شده استجدول زير ليستي از خصيصه هاي اين كنترل كه در اين برنامه آنها را تنظيم كرده و يا تغيير داده اي

  

  شرح  خصيصه يا تگ دروني

ID شناسه ي كنترل را تعيين مي كند.  

Runat                      مشخص مي كند كه كد هاي مربوط به رويدادهاي اين كنتـرل بايـد در سـرور اجـرا

  .شوند

ProviderName                       فضاي نام سرويس دهنده ي اطالعـاتي كـه مـي خـواهيم بـراي اتـصال بـه بانـك

ــتفاد ــاتي از آن اس ــد اطالع ــي كن ــشخص م ــيم را م ــام  . ه كن ــضاي ن ــا از ف در اينج

System.Data.SqlClient   از برنامه هاي فصل    .  استفاده مي كنيم

قبل به خاطر داريد كه اين فضاي نام براي دسترسـي بـه بانكهـاي اطالعـاتي تحـت       

SQL Serverمورد استفاده قرار مي گيرد  .  

ConnectionString  اطالعاتي مورد نظر را مشخص مي كنداين متن نحوه ي اتصال به بانك  .  

ــره ي    ( ــراي ذخي ــري را ب ــصل، روش بهت ــن ف ــان اي ــد پاي ــان كني ــسمت امتح در ق

ConnectionStringمشاهده خواهيم كرد .(  

SelectCommand     شامل دستورSQL       اي است كه براي دريافت داده ها از بانـك اطالعـاتي و نمـايش 

 همچنين در اين قسمت مي توانيم از نام يـك           .آن در فرم مورد استفاده قرار مي گيرد       

  .پروسيجر ذخيره شده در بانك اطالعاتي استفاده كنيم

UpdateCommand     شامل دستورSQL                اي است كه براي تغيير داده هـاي موجـود در بانـك اطالعـاتي 

در اين خصيصه نيز مي توان به جـاي اسـتفاده از دسـتور              . مورد استفاده قرار مي گيرد    

SQLيك پروسيجر ذخيره شده در بانك اطالعاتي را قرار داد، نام .  

  تگ 

UpdateParameters 
  Parametersو 

ــگ  ــوع  UpdateParametersتـ ــيايي از نـ ــه اي از اشـ ــامل آرايـ  شـ

Parameter   ــراي ــادير الزم بــ ــردن مقــ ــين كــ ــراي معــ ــت و بــ  اســ

Placeholder هاي موجود در دستورات SQLمورد استفاده قرار مي گيرد  .  

نامه هاي ويندوزي كه در قسمت قبل نوشتيم بـه خـاطر داريـد كـه بـراي مثـال          از بر 

 مورد استفاده قرار گرفته است، قبـل از         Update كه در دستور     City@پارامتر  

اجراي دستور در بانك اطالعاتي بايد به وسيله ي مقدار آن جايگزين شود تـا بتـوانيم                 

پارامتر به وسيله ي عبارتي كه كاربر در        مقدار اين   . داده هاي اين ركورد را تغيير دهيم      

از نـوع  ) تگي(بنابراين الزم است شيئ اي .  وارد مي كند معين مي شود Cityكادر  

Parameter                   ايجاد كرده و به وسـيله ي آن مقـدار ايـن پـارامتر را در دسـتور 
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Updateمشخص كنيم .  

Parameter:Type      اين خصيصه از تگParameter     يد به جاي آن پارامتر قرار  ، نوع داده اي كه با

 از  Updateدر اين برنامه نوع تمام پارامترهاي دستور        . بگيرد را مشخص مي كند    

  . استStringنوع 

Parameter:Name        اين خصيصه مشخص مي كند كه شيئParameter   متناظر با آن مربـوط بـه 

  . استUpdateهاي موجود در دستور placeholderكداميك از 

  
  <asp : SqlDataSource  ID ="sdsAuthors"  Runat ="server" 
    ProviderName  = "System.Data.SqlClient" 
    ConnectionString  = "Server=localhost;User ID=sa;  
                       Password=;Database=pubs;" 
    SelectCommand  = "SELECT au_id, au_lname,    
  au_fname, phone,address, city,     
  state, zip FROM authors" 
    UpdateCommand = "UPDATE authors SET au_lname =  
        @au_lname,au_fname = @au_fname, phone =  
        @phone, address = @address,city = @city,  
        state = @state, zip = @zip WHERE au_id =  
        @au_id"  > 
    <UpdateParameters > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="au_lname"></ asp : Parameter > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="au_fname"></ asp : Parameter > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="phone"></ asp : Parameter > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="address"></ asp : Parameter > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="city"></ asp : Parameter > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="state"></ asp : Parameter > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="zip"></ asp : Parameter > 
      <asp : Parameter  Type ="String"   
           Name="au_id"></ asp : Parameter > 
    </ UpdateParameters > 
  </ asp : SqlDataSource > 

  

 ها و خاصيتهاي مهم اين كنتـرل در جـدول   خصيصه.  استGridViewكنترل دومي كه بايد به فرم برنامه اضافه كنيم، كنترل         

  :زير آمده است

  

  شرح  خصيصه يا تگ دروني
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ID شناسه ي كنترل را تعيين مي كند.  

Runat               مشخص مي كند كه كد هاي مربوط به رويدادهاي اين كنترل بايد در سـرور اجـرا

  .شوند

DataSourceID      شناسه ي كنترلSqlDataSource           داده اي را نگهـداري مـي كنـد كـه

  .هاي آن بايد به وسيله ي اين كنترل نمايش داده شوند

AllowPaging             تعيين كننده ي اين است كه جدول داده ها داراي خاصيت صفحه بنـدي باشـد يـا

با فعال كردن اين خاصيت، اگر تعداد داده هـا از عـدد مشخـصي بيـشتر بـود،             (نه؟  

  ).مابقي در صفحات ديگر قرار مي گيرند

AllowSorting  تعيين كننده ي اين است كه جدول داده ها داراي خاصيت مرتب سازي باشد يا نه؟  

AutoGenerateColum
ns  

مشخص مي كند كه آيا ستونهاي جدول به صورت اتوماتيك و بر اساس داده هاي          

موجود ايجاد شود يا برنامه نويس به صورت دستي ستونها را در جدول ايجـاد مـي                 

  كند؟

DataKeyNames    ستوني كه در جدول اصلي داده ها در بانك اطالعاتي بـه عنـوان كليـد اصـلي                  نام

)Primary Key (مورد استفاده قرار گرفته است.  

PagerStyle   با تنظيم خصيصه هاي اين تگ، مي توان استيل ناحيه ي مربوط به لينك صفحات

  .ديگر جدول را مشخص مي كند

HeaderStyle         ،مي توان استيل مربـوط بـه ناحيـه ي عنوانهـاي            با تنظيم خصيصه هاي اين تگ

  .ستونها را مشخص كرد

AlternatingRowSty
le  

بـه  . با تنظيم خصيصه هاي اين تگ مي توان استيل رديفهاي زوج را تعيـين كـرد               

اين وسيله مي توان با متمايز كردن ظاهر رديفهاي زوج و فرد، خواندن داده هـا در                 

  .صفحه را ساده تر كرد

Columns  ك آرايه از ستون هايي كه اين جدول را تشكيل مي دهند را نگه داري مي كنـد                 ي .

، BoundFieldاز نـوع    ) تـگ هـايي   (اين آرايه مـي توانـد شـامل اشـيايي           

ButtonField ،CheckBoxField باشد… و يا .  

CommandField          ،به وسيله ي اين شيئ مي توان ستوني ايجاد كرد كه وظايف خاصي را انجام دهـد

راي مثال بتوان به وسيله ي آن يك سطر از داده ها را ويرايش كرد، يك سـطر از    ب

براي مشخص كردن نوع دكمـه اي كـه   . داده ها را حذف كرد يا آن را انتخاب كرد     

 اسـتفاده   ButtonTypeبايد در اين ستون قرار بگيرد مي توان از خاصـيت            

 Buttonو يا    Link  ،Imageاين خاصيت مي تواند يكي از مقادير        . كرد

  .را دريافت كند

BoundField     براي اتصال ستونهاي مختلف داده به ستونها جدول مورد اسـتفاده           ) تگ(اين شيئ

 Visibleبراي اينكه جدول ظاهر بهتري پيدا كنـد، خاصـيت           . قرار مي گيرد  

 قـرار مـي دهـيم تـا در جـدول            Falseستون مربوط به كليد اصلي را برابر بـا          

 هـر سـتون را      SortExperssionهمچنين خاصيت   . نمايش داده نشود  
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نيز تنظيم مي كنيم تا مشخص شود كه هنگام مرتب سازي داده ها بر اساس يـك        

اين كار باعث مي شود كـه نـام سـتون بـه             . ستون، از چه عبارتي بايد استفاده كرد      

ســپس بــا تنظــيم خصيــصه ي     . صــورت يــك لينــك نمــايش داده شــود    

HeaderText   د براي هـر سـتون نمـايش داده شـود را نيـز        ، عنواني كه باي

، ستون را   DataFieldدر آخر نيز با استفاده از خصيصه ي         . تعيين مي كنيم  

به يكي از فيلد هاي داده هايي كه از بانك اطالعاتي دريافت شده است متصل مي          

  .كنيم

  
  <asp : GridView  ID ="gdvAuthors"  Runat ="server"              
    DataSourceID ="sdsAuthors" AllowPaging ="True"   
    AllowSorting ="True"  AutoGenerateColumns =False 
    DataKeyNames ="au_id"  > 
    <PagerStyle  BackColor ="Gray"  ForeColor ="White"    
                HorizontalAlign ="Center"  /> 
    <HeaderStyle  BackColor ="Black"   
                 ForeColor ="White"  /> 
    <AlternatingRowStyle  BackColor ="LightGray"  /> 
    <Columns > 
      <asp : CommandField  ButtonType ="Button"   
                        ShowEditButton ="true"  /> 
      <asp : BoundField  Visible ="false"   
            HeaderText ="au_id"  DataField ="au_id" 
            SortExpression ="au_id"> 
      </ asp : BoundField > 
      <asp : BoundField  HeaderText ="Last Name"                
                      DataField ="au_lname"                     
                      SortExpression ="au_lname"> 
      </ asp : BoundField > 
      <asp : BoundField  HeaderText ="First Name"       
                      DataField ="au_fname"  
                      SortExpression ="au_fname"> 
      </ asp : BoundField > 
      <asp : BoundField  HeaderText ="Phone"   
                      DataField ="phone" 
                      SortExpression ="phone"> 
      </ asp : BoundField > 
      <asp : BoundField  HeaderText ="Address"             
                      DataField ="address" 
                      SortExpression ="address"> 
      </ asp : BoundField > 
      <asp : BoundField  HeaderText ="City"    
                      DataField ="city" 
                      SortExpression ="city"> 
      </ asp : BoundField > 
      <asp : BoundField  HeaderText ="State"      
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                      DataField ="state" 
                      SortExpression ="state"> 
      </ asp : BoundField > 
      <asp : BoundField  HeaderText ="Zip Code"   
                      DataField ="zip" 
                      SortExpression ="zip"> 
      </ asp : BoundField > 
    </ Columns > 
  </ asp : GridView > 

  

ه در اين قسمت در مورد تنظيم خصيصه هاي كنترلهاي ايجاد شده گفته شد، مقداري در مورد ايـن         ممكن است با توضيحاتي ك    : نكته

همـانطور كـه در   .  قابل تنظيم است سردرگم شـويد Propertiesخصيصه ها و رابطه ي آنها با خاصيتهايي كه در پنجره ي       

زماني كه يك نمونه از آن را در فرم برنامه قرار مي برنامه هاي تحت ويندوز مشاهده كرديم هر كنترل در حقيقت يك كالس است و     

يعنـي  . البته اين كار توسط ويژوال استوديو به صورت اتوماتيك انجام مي شد. دهيم، مدر واقع يك نمونه از آن كالس ايجاد كرده ايم     

 تنظيم مي كـرديم،  Propertiesزماني كه كنترلي را در فرم قرار مي داديم و سپس خاصيتهاي آن را با استفاده از پنجره ي                

 شيئ مربوط به آن كنترل را ايجاد كرده و خاصيتهاي آن را با توجـه بـه   designer.cs.ويژوال استوديو در فايلي با پسوند   

  .تنظيمات ما، تغيير مي داد

تهاي مربوط به خـود  به اين صورت كه هر كنترل در واقع يك شيئ است و داراي خاصي         . در اينجا نيز شرايطي مشابه قبل برقرار است       

در اينجا هنگامي كه يك كنترل را در سايت قرار مي دهيم، ويژوال استوديو تگ مربوط به ايجاد آن را ايجاد مي كند، همچنين                      . است

 تنظيم مي كنيم، ويژوال استوديو خصيصه هايي را تنظيم كرده و مقدار             Propertiesبه ازاي خاصيت هايي كه در پنجره ي         

همانطور كه در برنامه هاي ويندوزي يك كالس مـي توانـسد فيلـدي از نـوع يـك            . ر با مقادير تعيين شده قرار مي دهد       آن ها را براب   

كالس ديگر داشته باشد، كنترلهاي موجود در اين قسمت نيز مي توانند فيلدي از نوع يك كالس ديگر و يا فيلـدي آرايـه اي داشـته                       

نها را تنظيم كنيم، ويژوال استوديو درون تگ مربوط به كنترل، تگ ديگري ايجاد مي كنـد  در اين صورت اگر بخواهيم مقادير آ  . باشند

سپس هنگامي كه ايـن صـفحه از سـايت بخواهـد در وب سـرور اجـرا شـود،                    . كه مشخص كننده ي شيئ اي از كالس دروني است         

ASP.NET               وجه به خصيصه هاي تنظيم شده، مقـادير         وظيفه دارد كه كالسهاي مربوط به اين تگها را ايجاد كرده و همچنين با ت

  . خاصيت ها را تنظيم كند

  

  :محل قرارگيري يك برنامه ي تحت وب در ويژوال استوديو

  

 File را برابر بـا  Location كادر 17-17هنگام ايجاد وب سايتهايي كه در طول اين فصل تمرين كرديم، همانند شكل 

System       يكي از مزاياي اين كار در ايـن        . تري كه در حال استفاده از آن هستيم ايجاد شود          قرار داديم تا سايت، در ديسك كامپيو

امـا همـواره   . است كه در طي اين مدت تا زماني كه طراحي سايت تمام نشده باشد، كاربران نمي توانند به آن دسترسي داشـته باشـند      

  .  واقعي تست كنيمIIS در يك سرور بهتر است قبل از اينكه سايت را در يك وب سرور روي اينترنت قرار دهيم،
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  17-17شكل 

  

بـراي مـشاهده ي     . هنگام ايجاد يك سايت وب، سه محل ديگر نيز براي قرارگيري آن وجود دارد كه مي توانيد از آنها استفاده كنيـد                     

 Choose Location كليك كنيد تا كـادر  Browse روي دكمه ي New Web Siteاين سه محل در كادر 

اولين انتخاب در وب . در سمت چپ اين كادر مي توانيد نوع مكاني كه مي خواهيد سايت قرار گيرد را مشخص كنيد . ه شود نمايش داد 

البته . نصب شده است) كامپيوتري كه به وسيله ي آن سايت را طراحي مي كنيد      ( اي است كه در كامپيوتر شما        IISسرور محلي يا    

در اين صورت كادري مـشابه  .  در آن كامپيوتر نصب شده باشدIISه قرار گيرد كه وب سرور اين گزينه زماني مي تواند مورد استفاد   

  . نمايش داده مي شود18-17شكل 

در اين حالت، احتماال بايد از امكانات .  براي قرار دادن فايلهاي مربوط به برنامه در آن استFTPانتخاب دوم استفاده از يك سايت 

در اين صورت تمام كاري كه براي استفاده از اين حالت بايد انجام دهيد اين است كه . ه كنيديك شركت سرويس دهنده استفاد

  .  نشان داده شده است وارد كنيد19- 17 را در پنجره اي كه در شكل FTPآدرس و نيز اطالعات مربوط به ورود به آن سرور 

ه اين وسيله، سايت خود را در آن قرار داده و سپس طراحي آن را گزينه ي آخر نيز استفاده از يك سايت اينترنتي است كه مي توانيد ب

  .آغاز كنيد
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  18-17شكل 

  

  
  19-17شكل 
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  :نتيجه

  

در رابطه با مزايا و نيز معايب برنامه هاي ويندوزي و برنامه هاي تحت وب . در اين فصل با برنامه نويسي مبتني بر وب آشنا شديم

احتماال . اوت اين دو، تشخيص دهيم در چه شرايطي بايد از كداميك از آنها استفاده كردصحبت كرديم و سعي كرديم با درك تف

مهمترين علتي كه ممكن است باعث شود به جاي ايجاد برنامه هاي ويندوزي از برنامه هاي مبتني بر وب استفاده كنيد، كم بودن 

 قسمتهاي مختلف يك برنامه ي مبتني بر وب آشنا شديم و سپس با. هزينه ي توزيع و نيز به روز رساني اين نوع برنامه ها است

 معرفي شده اند و ASP.NET 2همچنين با كنترل هايي كه در . سعي كرديم كارايي هر يك از آنها را در برنامه مشاهده كنيم

برنامه اي ايجاد كرديم كه در آخر نيز با استفاده از اين كنترل ها . باعث سادگي و سرعت طراحي برنامه ها مي شدند نيز آشنا شديم

. بدون نوشتن حتي يك خط كد، داده ها را از بانك اطالعاتي دريافت كرده و در فرم نمايش دهد و همچنين بتوانيم آنها را تغيير دهيم

. ز داردالبته نوشتن برنامه هاي مبتني بر وب بسيار گسترده تر از مباحثي است كه در اين فصل گفته شد و خود به چندين كتاب نيا

  .  مراجعه كنيدASP.NETبنابراين براي آشنايي بيشتر با اين مبحث مي توانيد به كتابهاي 

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 .براي ايجاد يك برنامه تشخيص دهيد كه بهتر است از برنامه هاي ويندوزي استفاده كنيد يا برنامه هاي تحت وب �

 . استفاده كنيدASP.NET 2 از جعبه ابزار �

 . يك پروژه ي سايت تحت وب ايجاد كنيد2005با استفاده از ويژوال استوديو  �

 .از صحت داده هايي كه در يك فرم وب وارد مي شود مطمئن شويد �

 و نيز كنترلهاي مربوط به حركت در بين صفحات سايت ظاهر برنامه را Theme ،MasterPageبا استفاده از  �

 .ريت كنيدكنترل و مدي

 . داده هاي مورد نياز را در فرمهاي وب نمايش دهيدGridViewبا استفاده از كنترل  �

 .در بين مكان هايي كه براي قرار دادن فايلهاي برنامه ي سايت در اختيار داريد يكي را انتخاب كرده و از آن استفاده كنيد �

  

  :تمرين

  

براي ذخيره اطالعات مربوط به اتصال به بانك اطالعاتي اين است كه            يك راه بهتر    .  را باز كنيد   DataGridViewبرنامه ي   

بــراي ايــن تمــرين بايــد مــتن .  اســتفاده كنيــدConnectionString بــراي نگهــداري web.configاز فايــل 

ConnectionString     را در فايل web.config           ذخيره كرده و هنگامي كه بخواهيد بـا اسـتفاده از آن خاصـيت 

SqlDataSource را تنظيم كنيد، آن را از اين فايل استخراج كنيد.  

 بـه برنامـه اضـافه كـرده، سـپس      web.config يك فايل Solution Explorerابتدا با استفاده از پنجره ي 

 برنامه  ConnectionString را به صورت زير تغيير دهيد تا اطالعاتي مربوط به            </appsettings>قسمت  

  .دي شما در اين فايل قرار بگير
 

<appSettings > 
  < add  key =" ConnectionString "   
    value =" Server=localhost;User ID=sa; 
       Password=;Database=pubs; " /> 
</ appSettings > 
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  . حذف كنيدsdsAuthors را از تعريف ConnectionStringحال خط مربوط به تنظيم خصيصه ي 

 اضــافه كنيــد، و در متــد مربــوط بــه آن خاصــيت      Default.aspxدر آخــر نيــز بايــد يــك رويــداد بــه فايــل       

ConnectionString   از sdsAuthors        را برابر با مقدار آن در web.config   بـراي ايجـاد   .  قـرار دهيـد

ــرل   ــاز، كنت ــورد ني ــداد م ــاي sdsAuthorsروي ــره ي   Design را از نم ــتفاده از پنج ــا اس ــپس ب ــرده و س ــاب ك  انتخ

Properties بر رويداد Initدو بار كليك كنيد تا متد مربوط به آن ايجاد شود  .  

  : نيز مي توانيد از كد زير استفاده كنيدweb.config در فايل ConnectionStringبراي دسترسي به 

  
ConfigurationManager .AppSettings[ "ConnectionString" ]  
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  تشخيص هويت در برنامه هاي تحت وب: فصل هجدهم

  

در اين فصل مي خواهيم در مورد نحوه ي ايجاد امنيت در اين . وه هاي ايجاد برنامه هاي تحت وب آشنا شديم در فصل هفدهم با نح    

در اين فصل نيز مانند فصل قبل بدون اينكـه كـدي در   . نوع برنامه ها صحبت كنيم و سعي مي كنيم يك وب سايت امن ايجاد كنيم  

داراي قابليت تشخيص هويت افرادي كه از آن استفاده مي كنند ايجـاد خـواهيم               برنامه وارد كنيم، يك سايت با ظاهري قابل قبول و           

  .كرد

  :در اين فصل

  

 .با دو روش كلي براي تامين امنيت يك سايت وب آشنا خواهيم شد �

 .را مشاهده خواهيم كرد) WAT(نحوه ي استفاده از ابزار مديريت سايت وب  �

 .يت ايمن ايجاد خواهيم كردبا استفاده از تعيين هويت مبتني بر فرم، يك سا �

 .با نوشتن مقدار كمي كد، و يا حتي بدون آن يك وب سايت امن ايجاد خواهيم كرد �

  

  :تشخيص هويت در يك سايت وب

  

اگر بخواهيد يك برنامه ي تحت وب ايجاد كنيد، يكي از مواردي كه از همان ابتداي كار بايد مد نظر داشته باشـيد امنيـت آن برنامـه             

احي هر يك از قسمت هاي يك برنامه ي تحت وب، بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه چه كاربراني مي توانند بـه                        در طر . است

در بيشتر سايتهاي وب، قسمتي از سايت بـه گونـه   . اين قسمت دسترسي داشته باشند و چه كاربراني نمي توانند وارد اين قسمت شوند   

بنـابراين  . انند از آن استفاده كنند و قسمتي ديگر نيز فقط در دسترس اعضاي سايت قرار دارد    اي طراحي مي شود كه همه ي افراد بتو        

بايد در ابتدا هويت فردي كه در حال استفاده از سايت است مشخص شود، تا بتوانيم در مواقع مورد نياز تصميم گيـري كنـيم كـه آيـا          

تـشخيص  : ين هويت كاربران در برنامه هاي تحت وب دو روش وجـود دارد            كاربر مي تواند از اين قسمت استفاده كند يا نه؟ براي تعي           

  .هويت با استفاده از ويندوز و تشخيص هويت با استفاده از فرم هاي وب

  

  :تشخيص هويت با استفاده از ويندوز

  

وص در سايتهايي اين روش به خص. 1ساده ترين روش تشخيص هويت كاربران يك سايت وب، استفاده از سيستم امنيتي ويندوز است 

بـه  .  صورت مي گيـرد IIS است و در حقيقت به وسيله ي د اجرا مي شوند بسيار پر كاربر  LANكه در اينترانت ها و يا شبكه هاي         

وسيله ي اين سيستم، مكانيسم مربوط به تشخيص هويت كاربران سايت از قسمتهاي مربوط به طراحي و ايجاد سايت و يا اجراي آن          

  .مجزا مي شودروي شبكه كامالً 

 به درخواست يك كاربر پاسخ داده و صفحه ي مـورد نظـر او را نمـايش دهـد، ابتـدا      IISدر اين نوع تشخيص هويت قبل از اينكه   

 پنجـره اي را بـه   IISبررسي مي كند كه آيا هويت كاربر در سيستم مشخص شده است يا نه؟ اگر هويت كاربر تعيين نـشده بـود،                       

امـا  . ام كاربري و كلمه ي عبور اكانت خود در سرور را وارد كند تا اجازه ي استفاده از سايت به او داده شـود       كاربر نمايش مي دهد تا ن     

                     
  . معروف استWindows Authenticationاين روش به  1
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 دريافـت  IISبراي مثال در درخواستهاي قبلي كاربر، اطالعات مربوط به تعيين هويت او توسط  (اگر هويت كاربر مشخص شده بود       

  . ايش داده شود، صفحه ي مورد نظر او نمايش داده خواهد شدبدون اينكه اي پنجره اي به كاربر نم) شده بود

  

  :تشخيص هويت با استفاده از فرمهاي وب

  

روش قبلي معموالً براي سايتهاي عمومي كه در اينترنت مورد استفاده قرار مي گيرند كاربرد ندارد، زيرا به طور معمول تعداد كـاربران                       

در اين موارد . كاربري كه مي خواهد از سايت استفاده كند يك اكانت در سرور ايجاد كرد   در اين حالت زياد است و نمي توان براي هر           

  . 1يكي از ساده ترين روشهاي تعيين هويت كاربر استفاده از فرمهاي وب است

د صفحات روش كار اين سيستم به اين صورت است كه هويت هر كاربري كه مي خواهد از سايت استفاده كند، قبل از آنكه بتواند وار                    

هنگامي كه يك كـاربر كـه هويـت او بـراي سـايت      . اصلي سايت شود بايد مشخص شود تا اجازه ي استفاده از سايت به او داده شود          

براي مثال اگر كاربري كـه  . مشخص نيست بخواهد از برنامه استفاده كند، ابتدا به وسيله ي سايت به صفحه ي ورود هدايت مي شود           

 را در مرورگـر خـود وارد        Home.aspxور خود را براي سايت مشخص نكرده است آدرس صـفحه ي             نام كاربري و كلمه ي عب     

 را به او نشان دهـد او را      Home.aspxكند تا اطالعات آن را مشاهده كند، سايت به صورت اتوماتيك به جاي اينكه صفحه ي                 

و يا در صورت نياز يـك  (كلمه ي عبور خود را وارد كرده در اين صفحه كاربر بايد نام كاربري و . به صفحه ي ورود راهنمايي مي كند 

 بـراي او  Home.aspxسـپس صـفحه ي   . تا هويت او براي سـايت مـشخص شـود        ) اكانت كاربري جديد براي خود ايجاد كند      

  كنترل هاي دروني زيادي وجود دارد كه به وسيله ي آن مي توان به سادگي سايتهايASP.NET 2در . نمايش داده خواهد شد

  . امني با استفاده از اين روش ايجاد كرد

  

  ):WAT(ابزار مديريت سايت وب 

  

 طراحـان  ASP.NETدر نـسخه ي قبلـي    .  قرار مي گيرند   web.configتنظيمات يك سايت وب معموالً در فايلي به نام          

يت، از قبيـل نحـوه ي خطـا          به صورت دستي كد مربوط به تنظيمات قسمتهاي مختلف سا          XMLسايت مجبور بودند تا با استفاده از        

 يك رابط گرافيكي براي انجام تنظيمات مختلف در اين فايل ASP.NET 2اما در .  را در اين فايل وارد كنند…يابي، امنيت و يا 

ــت  ــده اســـ ــاد شـــ ــا    . ايجـــ ــايت وب يـــ ــديريت ســـ ــزار مـــ ــي ابـــ ــط گرافيكـــ ــن رابـــ ــام داردWAT2ايـــ   .  نـــ

، Home ،Security: مختلف در آن مشاهده خواهيد كرد كـه عبارتنـد از   را اجرا كنيد، در ابتدا پنج قسمت WATهنگامي كه  

Profile  ،Application   و Provider .           در اين فصل فقط با اسـتفاده از قـسمتSecurity   تنظيمـات 

  . مربوط به امنيت يك سايت وب را انجام خواهيم داد و از قسمتهاي ديگر زياد استفاده نخواهيم كرد

 روش تعيـين هويـت   WATير، يك سايت وب شامل چندين صفحه ايجاد خواهيم كرد و سپس با استفاده از         در بخش امتحان كنيد ز    

  .مبتني بر فرم را براي امنيت سايت به كار خواهيم برد

  

  تنظيمات مربوط به تشخيص هويت مبتني بر فرم: امتحان كنيد

  

                     
  . معروف استForms Authenticationاين روش به  1
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مطمئن شويد كه سايت جديد شما در . جاد كنيد ايTheClubبا استفاده از ويژوال استوديو يك وب سايت جديد به نام     )1

  . ايجاد مي شودFileSystemمكان 

براي اضافه كـردن يـك آيـتم    .  تغييرات زير را در سايت به وجود آوريدSolution Explorerبا استفاده از  )2

 Add New گزينـه ي  Solution Explorerجديد به سايت، با كليك روي نام پروژه در پنجـره ي  

Item در كادري كه نمايش داده مي شود نوع آيتمي كه مي خواهيد به سايت اضافه كنيـد را مـشخص   . تخاب كنيد را ان

بعـد از  . ، نام فايل را تعيين كنيدNameو سپس با استفاده از كادر ) … و يا Web Form ،Text File(كرده 

 شما باشد مشابه شكل Solution Explorerاتمام اين مرحله و اضافه كردن صفحات مورد نياز، پنجره ي 

 Place codeتوجه داشته باشيد كه هنگام اضافه كردن فرمهاي وب به برنامه ي خـود، گزينـه ي   .  باشد18-1

in separate fileرا از حالت انتخاب خارج كنيد . 

 به برنامه اضافه كرده و هنگام اضافه كردن         Main.mastert به نام    MastrePageابتدا يك فايل از نوع      

.  خود اسـتفاده كننـد  MasterPageمهاي وب به برنامه، آنها را به گونه اي تنظيم كنيد كه از اين فايل به عنوان     فر

  .  را انتخاب كنيدSelect master page گزينه ي Add New Itemبراي اين كار در كادر 

 :ابتدا دو فولدر زير را به فولدر اصلي سايت اضافه كنيد

  

� Admin 
� Members 

 
 Add ASP.NET كليـك راسـت كـرده و گزينـه ي     Solution Explorer پـروژه در  روي نـام 

Folder � Themeنام فولدري كه در فولدر .  را انتخاب كنيدApp_Theme  ايجاد مي شود را نيز برابـر 

  .  قرار دهيدMainThemeبا 

 Select master ي به خاطر داشته باشيد كـه گزينـه  (فرمهاي وب زير را به فولدر اصلي سايت اضافه كنيد 

pageرا انتخاب كنيد :(  

  

� Login.aspx 
� ChangePassword.aspx 
� CreateNewUser.aspx 
 
 را انتخاب كنيد تا اين فرم Set as Start Page كليك كرده و گزينه ي Login.aspxروي فرم 

  . به عنوان فرم اول برنامه مشخص شود

 گزينـه ي  Add New Itemر داشته باشيد كـه در كـادر   به خاط( اضافه كنيد Adminفرمهاي زير را به فولدر 

Select master pageرا انتخاب كنيد :(  

  

� Default.aspx 
� ViewUsers.aspx 

 
  : اضافه كنيدMembersفرمهاي زير را نيز به فولدر 

  

� Default.aspx 
� ViewAuthors.aspx 
� ViewUsers.aspx 
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  . اضافه كنيدMainThemeفولدر  را نيز به Main.skin با نام Skin Fileفايلي از نوع 

  

  
  1-18شكل 

  

 در نوار منوي ويـژوال اسـتوديو   Website � ASP.NET Configurationبا انتخاب گزينه ي  )3

WATنشان داده شده است2-18اين منو در شكل .  را اجرا كنيد . 

در شـكل   . اده خواهـد شـد     همانند يك صفحه ي وب معمولي در مرورگر اينترنتي شما نمايش د            WATبه اين ترتيب ابزار      )4

در اين فصل از اين ابزار براي تنظيمات امنيتي برنامه استفاده خـواهيم         .  صفحه ي اول اين ابزار را مشاهده مي كنيد         18-3

 .كرد

 . كليك كنيد تا تنظيمات مربوط به امنيت سايت را مشخص كنيمSecurityحال روي لينك  )5

 كرده و تمام تنظيمات مربوط به امنيت سايت را با استفاده از آن مشخص             در اين قسمت مي خواهيم از يك ويزارد استفاده         )6

 Use the Security Setup روي لينـك  Securityبنـابراين در صـفحه ي   . كنـيم 

Wizardكليك كنيد تا وارد ويزارد شويم . 

 اسـت كـه در آن   Welcomeاولين مرحله صـفحه ي  .  شامل هفت مرحله استSecurity Setupويزارد  )7

در پايين سمت راست صفحه دكمه هايي وجود دارند كـه بـه         . ره ي كل مراحل ويزارد توضيح مختصري داده مي شود         دربا

 كليك كنيد تا به مرحله ي دوم از         Nextروي كليد   . وسيله ي آنها مي توانيد بين قسمتهاي مختلف ويزارد حركت كنيد          

 .اين ويزارد برويم

 نمـايش   4-18همانطور كـه در شـكل       . رسي كاربران به برنامه را مشخص كنيد      در مرحله ي دوم ويزارد بايد نحوه ي دست         )8

 اسـت و  "From the Internet"انتخـاب اول  . داده شده اسـت در ايـن قـسمت دو انتخـاب وجـود دارد     

مشخص مي كند كه سايت شما در اينترنت قرار خواهد گرفت و تمام كاربران اينترنت مي تواننـد بـه آن دسترسـي داشـته           

در اين صورت همانطور كه توضيح داده شد، بهتر است از روش تشخيص هويت بـه وسـيله ي فرمهـاي وب بـراي          . باشند

بنابراين با انتخاب اين گزينه، اين روش براي تـامين امنيـت برنامـه ي وب شـما مـورد                    . تامين امنيت برنامه استفاده كنيد    
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سايت شما اكانتي را براي خود ايجاد كرده و سپس با اسـتفاده از            در اين روش كاربران مي توانند در        . استفاده قرار مي گيرد   

 . اطالعات مربوط به اكانت هر كاربر نيز در يك بانك اطالعاتي ذخيره مي شود. آن اكانت از سايت شما استفاده كنند

  

  
  2-18شكل 

  

  
  2-18شكل 

  

يت در يـك   است و مشخص مي كند كه اين سـا "From a Local Area Network"انتخاب دوم 

 اين گزينه از سيستم تشخيص هويت ويندوز بـراي  ببنابراين در صورت انتخا  . شبكه ي كامپيوتر محلي قرار خواهد گرفت      



 ٧٤٥

 گزينـه ي اول را انتخـاب كـرده و روي دكمـه ي     TheClubبـراي سـايت   . تامين امنيت برنامه استفاده خواهـد شـد     

Nextكليك كنيد تا به مرحله ي سوم برويم .  

  

  
  4-18شكل 

  

در مرحله ي سوم اطالعاتي در مورد بانك اطالعاتي كه براي ذخيره ي داده هاي مربوط به اكانت كاربران به كار مـي رود    )9

همانطور كه در اين قسمت مشاهده مي كنيد براي ذخيـره ي داده هـا در ايـن قـسمت از سـرويس                       . نمايش داده مي شود   

ي تغيير اين قسمت بايد از ويزارد خارج شـده و در صـفحه ي اصـلي                 برا. دهنده ي داده اي پيش فرض استفاده شده است        

WAT    به قسمت Provider در آن قسمت مي توانيد سرويس دهنـده ي داده اي جديـدي را بـراي برنامـه                  .  برويد

 كليك كنيد تا به مرحله ي بعد Nextبراي اين برنامه تنظيمات پيش فرض را قبول كرده و روي دكمه ي     . معرفي كنيد 

 . يدبرو

به ايـن صـورت مـي توانيـد نقـشهاي      .  را براي اين سايت فعال كنيد   1در مرحله ي چهارم مي توانيد امنيت مبتني بر نقش          )10

مختلفي را براي افرادي كه از سايت استفاده مي كنند تعريف كرده و مشخص كنيد كه چه گروه افرادي مي توانند بـه هـر           

را تعريـف  ... نند گروه هايي مانند گروه مديريت، گـروه كـاربران عـادي و            براي مثال مي توا   . صفحه دسترسي داشته باشند   

گروه مـديريت بـه   .  دسترسي دارندC و A ،Bكرده و سپس مشخص كنيد كه براي مثال گروه كاربران عادي به صفحات         

 Enable role for this Websiteدر اين صفحه گزينه ي . …تمام صفحات دسترسي دارند و 

بـه ايـن ترتيـب صـفحه ي         .  كليك كنيد تـا يـك نقـش جديـد تعريـف كنـيم              Nextه و روي دكمه ي      را انتخاب كرد  

Create New Role در كادر عبارت .  نمايش داده خواهد شد5-18 همانند شكلAdmin  را به عنوان نـام 

Role وارد كنيد و سپس روي دكمه ي Add Roleرا در صفحه ي بعد مي توانيد گروه ايجاد شـده .  كليك كنيد 

                     
1 Role-Based Security 
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پـس روي دكمـه ي   . اما براي اين برنامه همـين گـروه كـافي اسـت      .  هاي ديگري اضافه كنيد    اويرايش كرده و يا گروهه    

Nextكليك كنيد تا به مرحله ي پنجم برويد . 

  

  
  5-18شكل 

 
 در ايـن قـسمت   البته ضرورتي ندارد كه ايـن كـار را حتمـاً   . در مرحله پنجم مي توانيد كاربران مورد نظر خود را ايجاد كنيد  )11

انجام دهيد، اما اگر مي خواهيد تعدادي كاربر را به برنامه اضافه كنيد با استفاده از اين قسمت مي توانيد به سادگي اين كار                   

نـام كـاربري او را   .  ايجـاد كنيـد  6-18 هماننـد شـكل   Adminبراي ايـن برنامـه يـك كـاربر در گـروه      . را انجام دهيد  

Admin      بعـد از  .  را نيز به دلخواه خود تكميل كنيد، فقط مقادير آنها را به خاطر داشته باشيد      الد ه  قرار دهيد و بقيه ي في

بـا ايـن كـار پيغـامي در صـفحه      .  كليك كنيد تا كاربر جديد ايجاد شـود Create Userاتمام كار روي دكمه ي 

 بـا كليـك روي دكمـه ي         .نمايش داده شده و عنوان مي كند كه كاربر مـورد نظـر شـما بـا موفقيـت ايجـاد شـده اسـت                        

Continue   اما در اين برنامه مـي خـواهيم فقـط يـك كـاربر داشـته باشـيم،        .  مي توانيد كاربران ديگري ايجاد كنيد

 . كليك كنيد تا به مرحله ي بعد برويمNextبنابراين روي دكمه ي 

در ايـن  .  اسـت Add New Access Roleآخرين مرحله قبل از اتمام اين ويزارد مرحلـه ي شـشم، يعنـي     )12

براي اين برنامه سـه  . قسمت بايد مشخص كنيد كه چه افرادي به چه قسمتهايي از سايت مي توانند دسترسي داشته باشند             

به خاطر داشته باشيد كه مواردي كه براي سطح دسترسي كـاربران مختلـف در ايـن قـسمت                   . قاعده را مشخص مي كنيم    

بنابراين براي مثال مي توانيد دسترسي كاربران       . ت داده شوند، نه به فايلها     تعريف مي كنيد، فقط مي توانند به فولدر ها نسب         

عادي به يك فولدر از سايت كه مخصوص مديران است را محدود كنيد و يا اجازه ندهيد كه افرادي كه تعيين هويت نشده           

 خواهيد در اين قسمت يك بنابراين هنگامي كه مي. اند به صفحات وب موجود در فولدرهاي مخصوص كاربران وارد شوند       

 حاصل كنيد كه فولدر مـورد نظـر         نقاعده ي مربوط به نحوه ي دسترسي را براي گروه خاصي مشخص كنيد، ابتدا اطمينا              

 .خود را درست انتخاب كرده ايد
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  6-18شكل 

  

ه تعيين هويـت  همانطور كه مشاهده مي كنيد، در اين قسمت پيش فرض به اين صورت است كه تمام افراد، چه افرادي ك                   

حال مي خـواهيم در ايـن   . شده اند و چه افرادي كه تعيين هويت نشده اند، به تمام قسمتهاي سايت دسترسي داشته باشند       

 از سمت چپ انتخاب شـده اسـت، سـپس از گزينـه              Adminابتدا مطمئن شويد كه فولدر      . قسمت يك شرط قرار دهيم    

 را انتخـاب كـرده و در   Adminر كادر مقابل اين گزينـه عبـارت   د.  را انتخاب كنيدRoleهاي رديف وسط گزينه ي  

 را فشار دهيد تا Add This Roleسپس دكمه ي .  كليك كنيدAllow روي Permissionقسمت 

دو قاعده ي ديگر مربوط به دسترسي به سايت را در قسمتهاي بعـدي اضـافه مـي كنـيم،                  . اين شرط به برنامه اضافه شود     

در مرحله ي هفتم نيز اطالعـاتي در  .  كليك كنيد تا به مرحله ي بعد برويمNext روي دكمه ي   بنابراين در اين قسمت   

 كليـك  Finishدر اين قسمت روي دكمـه ي       . مورد تنظيماتي كه در اين ويزارد انجام داده ايم نمايش داده مي شود            

  . ي تنظيمات را انجام دهيم گشت تا بقيه مبر خواهيSecurityبه اين ترتيب به صفحه ي اوليه ي قسمت . كنيد

در .  كليـك كنيـد  Manage Access Rules روي لينـك  Securityدر صـفحه ي اصـلي قـسمت     )13

حال .  كليك كنيد تا قاعده اي كه در قسمت قبلي اضافه كرده بوديم نمايش داده شودAdminپنجره ي بعد روي فولدر    

اين قسمت قاعـده اي را بـه برنامـه    در .  كليك كنيدAdd New Access Ruleدر اين صفحه روي لينك 

به اين ترتيب فقط افـرادي كـه در گـروه           .  جلوگيري شود  Adminاضافه خواهيم كرد تا از دسترسي تمام افراد به فولدر           
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Admin        اين قواعد را به گونه اي به باال و يا پايين حركـت دهيـد   .  باشند به صفحات اين فولدر دسترسي خواهند داشت

 .  شوند8-18تا مشابه شكل 

  

  
  7-18شكل 

 
سپس قاعده اي را به آن اضافه كنيد تـا  .  كليك كنيد تا انتخاب شود     Membersدر سمت چپ اين قسمت روي فولدر         )14

 Rule applies toبـراي ايـن كـار از سـتون     . از دسترسي افرادي كه تعيين هويت نشده اند جلوگيري شود

بـه ايـن   .  را انتخاب كنيدDenyينه ي  گزPermission و از ستون Anonymous Usersگزينه ي 

 . خواهد بود9-18 همانند شكل Membersترتيب قواعد تعريف شده براي فولدر 

البته مهم نيست كه صفحات خالي هستند، زيرا در اين . حال مي توانيم تنظيمات امنيتي كه ايجاد كرده ايم را امتحان كنيم       )15

 .قسمت فقط مي خواهيم تنظيمات را تست كنيم
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به خاطر داريد كه صـفحه  .  را فشار دهيد تا برنامه اجرا شود و به صفحه ي اصلي سايت برويم   F5براي تست سايت كليد     

 را به عنوان صـفحه ي اول مـشخص كـرديم، پـس آدرس صـفحه ي اول سـايت بـه صـورت            aspx.Loginي  

aspx.Login/theClub/calhostlo://http5بــا فــشار كليــد .  خواهــد بــودF پيغــامي 

نمايش داده خواهد شد و از شما مي پرسد كه آيا مي خواهيد ويژگي هاي مربوط به خطا يابي را بـراي ايـن سـايت فعـال                     

 Add a New Web.config File with Debuggingكند؟ در ايـن كـادر گزينـه ي    

Enabled   و سپس روي دكمه ي  OKبه آدرس نمايش داده شده در بـاالي مرورگـر   .  كليك كنيد تا سايت اجرا شود

آدرس باال را تغيير دهيد و بـه جـاي فايـل            .  قرار داريد  Login.aspxمشاهده خواهيد كرد كه در فايل       . توجه كنيد 

Login.aspx   عبارت ،Members/Default.aspx   مشاهده خواهيد كرد كه آدرسـي      .  را وارد كنيد

ــ  ــه ب ــود    ك ــد ب ــما نخواه ــر ش ــورد نظ ــد، آدرس م ــد ش ــدايت خواهي ــل    . ه آن ه ــر فاي ــه مرورگ ــاي اينك ــه ج ــي ب يعن

Default.aspx    در فولدر Members        را نمايش دهد، مجدداً به فايل Login.aspx   برخواهد گشت 

  :و آدرسي كه در مرورگر نمايش داده مي شود، چيزي مشابه آدرس زير خواهد بود

  
http://localhost:1463/TheClub/login.aspx?ReturnUrl= %2fTheCl
ub%2fMembers%2fdefault.aspx 
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 برويـد نيـز بـا همـين مـشكل           Adminاگر سعي كنيد كه با استفاده از نوار آدرس، به يكي از صفحات موجود در فولدر                  )16

  . مواجه خواهيد شد

  

  
  9-18شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

اما بهتـر اسـت ابتـدا بـه     . يزاردي بود كه از آن استفاده كرديم و بايد آن را بررسي كنيم    خوب، فكر كنم مهمترين قسمت اين تمرين و       

 در ايـن پنجـره، فايلهـاي    Refreshابتدا با فـشار دادن كليـد   .  نگاهي بيندازيمSolution Explorerپنجره ي 

تري نگاه كنيد خواهيد ديد كه يك فايل بـه  اگر با دقت بيش .  خواهد بود  10-18اين پنجره مشابه شكل     . موجود را دوباره نمايش دهيد    

اين دو فايل تنظيمـات امنيتـي كـه در    .  به برنامه اضافه شده است   Access و نيز يك بانك اطالعاتي       web.configنام  

  .ويزارد مشخص كرديد را نگهداري و كنترل مي كنند

تفاده از ويـزارد تنظيمـات هـر فولـدر را     هنگامي كـه بـا اسـ   .  آن ذخيره مي شوند   web.configتنظيمات يك سايت در فايل      

بنـابراين  .  موجود در هر فولدر ذخيره مـي شـد  web.config مربوط به اين تنظيمات در فايل XMLمشخص مي كرديد، كد     

. اگر يكي از اين فايلها را باز كنيد، مشاهده مي كنيد كه تنظيماتي كه براي آن قسمت ايجاد كـرده بوديـد، در آن ذخيـره شـده اسـت                    

 نيز به برنامه اضافه مي شود تا اطالعات مربوط به كاربراني كه در برنامه تعريـف مـي شـوند و نيـز                Accessمچنين يك فايل    ه

  . گروه هايي كه ايجاد مي شوند در آن نگهداري شود
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  10-18شكل 

  

  .  بيندازيد به آن فرستاده شديد، نگاه دقيقتريMembers/Default.aspxبه آدرسي كه هنگام رفتن به صفحه ي 

  
http://localhost:1463/TheClub/login.aspx?ReturnUrl= %2fTheCl
ub%2fMembers%2fdefault.aspx 

  

اين عالمت سوال در آدرس يك فايـل، شـروع          . وجود دارد ) ?(همانطور كه مشاهده مي كنيد در آدرس اين فايل يك عالمت سوال             

 وب به دليل نحوه ي ايجاد شـدن و نيـز از حافظـه خـارج شـدن      در يك سايت  .  را اعالم مي كند    QueryStringشدن يك   

هـا يـك روش بـراي    QueryString. صفحات، نمي توان به صورت عادي داده هايي را بين دو صفحه ي وب منتقـل كـرد    

اين روش به اين صورت است كه داده اي كـه مـي خـواهيم از يـك صـفحه بـه          . ارسال داده بين دو صفحه ي وب به شمار مي رود          

البته نمي توان هر داده اي را از اين روش منتقل كرد، بلكه بايـد               .  فحه ي ديگر منتقل كنيم را در آدرس آن صفحه قرار مي دهيم            ص

 نمي توانند در اين قسمت نمايش داده شوند، معادلي بـراي آنـان              االبته به علت اينكه بعضي كاراكتر ه      . ابتدا آن را به رشته تبديل كرد      

 ReturnUrlبنابراين اگر در رشته اي كه در مقابـل  .  است 2f%، عبارت   /براي مثال معادل كاراكتر     . شوددر نظر گرفته مي     

  : جايگزين كنيد به رشته ي زير ميرسيد/ را با 2f%آمده است، عبارت 

 
/TheClub/Members/Default.aspx 

  

در حقيقت سرور بـه ايـن وسـيله بـه صـفحه ي      . ويمهمانطور كه مشاهده مي كنيد، اين رشته آدرسي است كه سعي داشتيم به آن بر   

Login.aspxمي گوييد كه اگر كاربر توانست با موفقيت وارد سيستم شود، او را به اين آدرس بفرست .  

بهتر است در ادامه كنترلهاي مربوط به ورود بـه سـايت كـه بـه                . خوب، تا اينجا يك سايت با تنظيمات امنيتي مورد نظر ايجاد كرديم           

  . وجود دارند را بررسي كنيمASP.NET 2روني در صورت د
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  :Loginكنترلهاي 

  

، بسياري از كارهايي كه معموالً بيشتر برنامه نويسان وب مجبور بودند براي طراحي سايت خود انجام دهنـد                   ASPتيم برنامه نويسي    

 قرار داده انـد  ASP.NET 2يين هويت، در را پيشاپيش انجام داده اند و در قالب چندين كنترل براي انجام كارهاي مربوط به تع

 استفاده كنيد، و ادر طراحي يك سايت مي توانيد به صورت عادي از اين كنترل ه. تا كار طراحان تحت وب را تا حد ممكن ساده كنند

 استي از اين كنترل هـ جدول زير لي.  را به گونه ي مطلوب تغيير دهيدايا با تنظيم قسمتهاي مختلف آنها، ظاهر و كارايي اين كنترل ه 

 اسـتفاده كنيـد و    االبته در طراحي يك برنامه مجبور نيستيد كه از اين كنترل هـ            . را به همراه توضيحاتي در مورد آنها نمايش مي دهد         

  .  وجود دارد، خودتان صفحاتي را براي اين موارد تعيين كنيدNET.مي توانيد با استفاده از توابع و كالس هايي كه در 

  

  توضيح  ترلنام كن

Login                    اين كنترل تمام عناصري كه براي ايجاد يـك صـفحه ي ورود در يـك سـايت الزم

  .است را داراست

LoginView                 داراي قسمتهايي براي نمايش اطالعات در مورد كاربري كه وارد سيستم شـده اسـت

  .مي باشد

LoginStatus              ر اختيـار كـاربر قـرار مـي     لينكي را براي وارد شدن به سيستم و يا خارج شدن از آن د

  .دهد

LoginName  نام كاربري فردي كه هم اكنون وارد سيستم شده است را نمايش مي دهد.  

ChangePassword به كاربران اجازه مي دهد تا كلمه ي عبور خود را تغيير دهند .  

CreateUserWizard              اكانت جديدي را براي     محدوده اي را در برنامه ايجاد مي كند تا كاربران در آن بتوانند 

  .خود ايجاد كنند

PasswordRecovery  كلمه ي عبور جديد كاربر را به ايميل او ارسال مي كند .  

ايميل راه امني براي ارسال داده هاي مهمي مانند كلمه ي عبور به شـمار نمـي              : نكته

ي عبـور  بنابراين بهتر است هنگام استفاده از اين كنترل در برنامه، اهميت كلمـه        . رود

كاربر نيز در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم از ابزار ديگري براي اين كـار اسـتفاده                   

  .شود

   

  . در برنامه استفاده خواهيم كرد تا سايت قبلي را كاملتر كنيمادر بخش امتحان كنيد بعد، از بيشتر اين كنترل ه

  

  Loginكنترلهاي : امتحان كنيد

  

در . سيستم ايجاد كرديم، بايد كارايي و ظاهر برنامه را نيز به صورت قابـل قبـولي در آوريـم   حال كه امنيت مورد نظر را در      )1

اين قسمت سعي مي كنيم با ايجاد ظاهر سايت، هم مهارتهايي را كه در فصل هفدهم به دست آورديم مرور كنـيم و هـم                       

تغييرات مشخص شده در زير را در فايل براي اتمام اين قسمت، .  را مشاهده كنيمLoginنحوه ي استفاده از كنترلهاي     

Main.master  با تايپ كردن اين كدها، بيشتر با خاصيت تكميل خودكار متن به وسـيله ي ويـژوال                 .  ايجاد كنيد
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با انجام اين كار . استوديو آشنا خواهيد شد و مي توانيد به سادگي خاصيت ها و خصيصه هاي مورد نظر خود را تنظيم كنيد                   

 .د كه اين روش بسيار سريعتر از اضافه كردن كنترل ها  به وسيله ي جعبه ابزار استمتوجه خواهيد ش

  
<%@ Master  Language ="C#"  %> 
 
<! DOCTYPE html  PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"     
                      "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
  <script  runat ="server"> 
  </ script > 
  <html  xmlns ="http://www.w3.org/1999/xhtml"  > 
    <head  runat ="server"> 
      <title >Untitled Page </ title > 
    </ head > 
    <body  bgcolor ="black"> 
    <form  id ="form1"  runat ="server"> 
      <div > 
        <table  cellpadding ="5"  cellspacing ="0"  width ="600"  height ="400"   
               bgcolor ="white" border ="1"  bordercolor ="black"> 
          <tr > 
            <td  width ="150"  valign ="top"> 
              <!-- Menu Column --> 
              <asp : Menu ID ="Menu1"  Runat ="server"> 
                <Items > 
                  <asp : MenuItem  NavigateUrl ="~/Default.aspx"   
                                Text ="Home"> 
                  </ asp : MenuItem > 
                  <asp : MenuItem  Text ="Members"> 
                    <asp : MenuItem   
                           NavigateUrl ="Members/ViewAuthors.aspx"   
                           Text ="View Authors"> 
                    </ asp : MenuItem > 
                    <asp : MenuItem  NavigateUrl ="Members/ViewTitles.aspx"   
                                  Text ="View Titles"> 
                    </ asp : MenuItem > 
                  </ asp : MenuItem > 
                  <asp : MenuItem  Text ="Admin"> 
                    <asp : MenuItem  NavigateUrl ="Admin/ViewUsers.aspx"   
                                  Text ="View Users"> 
                    </ asp : MenuItem > 
                  </ asp : MenuItem > 
                </ Items > 
              </ asp : Menu> 
              <br  /> 
              <br  /> 
              <br  /> 
              <asp : LoginView  ID ="LoginView1"  Runat ="server"> 
                <AnonymousTemplate > 
                  <asp : Menu ID ="Menu2"  Runat ="server"> 
                    <Items > 
                      <asp : MenuItem  NavigateUrl ="~/CreateNewUser.aspx"   
                                    Text ="Create Account"> 
                      </ asp : MenuItem > 
                    </ Items > 
                  </ asp : Menu> 
                </ AnonymousTemplate > 
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                <LoggedInTemplate > 
                  <asp : Menu ID ="Menu3"  Runat ="server"> 
                    <Items > 
                      <asp : MenuItem  NavigateUrl ="~/ChangePassword.aspx"   
                                    Text ="Change Password"> 
                      </ asp : MenuItem > 
                    </ Items > 
                  </ asp : Menu> 
                </ LoggedInTemplate > 
              </ asp : LoginView > 
            </ td > 
            <td  valign ="top"> 
              <table  cellpadding ="0"  cellspacing ="0"  width ="100%"   
                     border ="0"> 
                <tr > 
                  <td  width ="85%"> 
                    <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
                        Text ="My First Company Site"  Font-Bold ="true"   
                        Font-Size ="24px"> 
                    </ asp : Label > 
                  </ td > 
                  <td  width ="15%"> 
                    <!-- Login Status Area --> 
                    <asp : LoginStatus  ID ="LoginStatus1"   
                                     Runat ="server"  /> 
                  </ td > 
                </ tr > 
                <tr > 
                  <td  colspan ="2"> 
                    <hr  color ="black"  size ="2"  /> 
                  </ td > 
                </ tr > 
                <tr > 
                  <td  colspan ="2"> 
                    User: 
                    <asp : LoginView  ID ="LoginView2"  Runat ="server"> 
                      <AnonymousTemplate > 
                        Guest, Please log in 
                      </ AnonymousTemplate > 
                      <LoggedInTemplate > 
                        <asp : LoginName  ID ="LoginName1"   
                                       Runat ="server"  /> 
                      </ LoggedInTemplate > 
                    </ asp : LoginView > 
                  </ td > 
                </ tr > 
                <tr > 
                  <td  colspan ="2"> 
                    <hr  color ="black"  size ="2"  /> 
                  </ td > 
                </ tr > 
                <tr > 
                  <td  colspan ="2"  valign ="top"  height ="100%"> 
                    <asp : contentplaceholder  id ="cphMain"   
                                            runat ="server"> 
                    </ asp : contentplaceholder > 
                  </ td > 
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                </ tr > 
              </ table > 
            </ td > 
          </ tr > 
        </ table > 
      </ div > 
    </ form > 
  </ body > 
</ html > 

  

سـپس كـد   .  در فولدر اصلي برنامه را باز كرده و تمام كـد هـاي درون آن را حـذف كنيـد    Default.aspxفايل   )2

 : شود11-18 در آن وارد كنيد تا اين فرم همانند شكل مشخص شده در زير را

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"  Title ="Home"  %> 

  

  
  11-18شكل 

  

 نيز تمام كد هاي موجود را حذف كنيد و سـپس كـد مـشخص شـده در زيـر را در آن وارد           Login.aspxدر فايل    )3

 :كنيد

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"  Title ="Login"  %> 
<asp : content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : Login  ID ="Login1"  runat ="server"> 
  </ asp : Login > 
</ asp : content > 

  

بـه ايـن   . زين كنيد را نيز حذف كرده و آن را با كد زير جايگ          ChangePassword.aspx در فايل    دكد موجو  )4

 : خواهد بود13-18 مشابه شكل ChangePassword.aspxترتيب فرم 

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
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         Title ="Change Password"  %> 
<asp : Content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : ChangePassword  ID ="ChangePassword1"  Runat ="server"> 
  </ asp : ChangePassword > 
</ asp : Content > 

  

 14-18 نيز، كد داخل فرم را با كد زير جايگزين كنيد تا فرم، مشابه شكل                CerateNewUser.aspxدر فرم    )5

 :شود

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="Create New Account"  %> 
<asp : Content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : CreateUserWizard  ID ="CreateUserWizard1"  Runat ="server"> 
  </ asp : CreateUserWizard > 
</ asp : Content > 

 

  
  12-18شكل 

  

 :نيد را نيز با كد مشخص شده در زير جايگزين كViewAuthors.aspxكد موجود در فايل  )6

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="View Authors"  %> 
<asp : Content  ID ="Content1"  ContentPlaceHolderID ="cphMain"   
             Runat ="server"> 
  <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
             Text ="Add Code to View Author Info Later"> 
  </ asp : Label > 
</ asp : Content > 
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  13-18شكل 

  

  
  14-18شكل 
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 : را حذف كرده و كد زير را به جاي آن قرار دهيدViewTitles.aspxكد موجود در فايل  )7

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="View Titles"  %> 
<asp : Content  ID ="Content1"  ContentPlaceHolderID ="cphMain"   
             Runat ="server"> 
  <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
             Text ="Add Code to View Title Info Later"> 
  </ asp : Label > 
</ asp : Content > 

  

 شده است را حذف كنيد و بـه جـاي آن كـد    ، كدي كه به صورت پيش فرض واردViewUsers.aspxدر فايل    )8

 :زير را قرار دهيد

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="View Users"  %> 
<asp : Content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
             Text ="Add Code to View User Info Later"> 
  </ asp : Label > 
</ asp : Content > 

  

در اين سايت مي توانيد يك اكانـت جديـد ايجـاد كـرده و سـپس بـا       . حال برنامه را اجرا كنيد تا عملكرد آن را تست كنيم   )9

ري از دسترسي غير مجاز،به وسيله ي تمام موارد مربوط به تعيين هويت افراد و نيز جلوگي        . استفاده از آن وارد سيستم شويد     

البته در حال كار با اين سـايت ممكـن اسـت بـه     . همين كنترل هايي كه در برنامه از آنها استفاده كرديم مديريت مي شود       

 .صفحات خطايي نيز برخورد كنيد كه در مورد رفع آنها در اين كتاب صحبتي نخواهيم كرد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

در تكنولوژي هاي قديمي تر پياده سازي چنين . تمام اين سايت، با مشاهده ي عملكرد آن كامالً شگفت زده مي شويد            احتماالً بعد از ا   

  . سيستمي، روزها طول مي كشيد

 انجام شد، بنابراين بهتـر اسـت ابتـدا كـد     MasterPageدر اين سايت نيز تمام قسمتهاي مربوط به طراحي ظاهر صفحات در  

  :قبل از هر چيز رنگ صفحات را به سياه تغيير مي دهيم. سي كنيمهاي اين قسمت را برر

  
<body  bgcolor ="black">  

  

در طراحي ظاهر سايتهاي وب، جدول يكي از پـر كـاربرد تـرين ابـزار هـا                 . بعد از اين كار چند جدول تودرتو در صفحه قرار مي دهيم           

ترتيبي كه بخواهيم به ستونها و رديفهاي مختلف تقسيم كـرده و    به وسيله ي جدولها مي توانيم صفحات را به هر           . محسوب مي شود  

كـار بـا   . همچنين در داخل آن سلول ها نيز مي تـوان جـداول ديگـري قـرار داد    . به اين ترتيب سلولهايي را در صفحه به وجود آوريم     

ابتدا، بهتر اسـت نگـاهي     . دست آورد جدولها در طراحي صفحات وب مانند يك هنر است كه فقط با استفاده از تجربه مي توان آن را ب                   

  .به تگ هايي بيندازيم كه براي تنظيم اين چند جدول از آن استفاده كرده ايم
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  شرح  تگ

<table> تگ اصلي براي ايجاد يك جدول جديد.  

<tr> اين تگ در جدولي كه در آن قرار گرفته است يك رديف ايجاد مي كند.  

<td> گرفته است يك ستون ايجاد مي كنداين تگ در رديفي كه در آن قرار .  

  

 مشخص مي كند كه ستون ايجاد شـده در  td در تگ colspanهنگامي كه ظاهر يك جدول را تنظيم مي كنيد، خصيصه ي         

د براي مثال اگر در يك رديف يك ستون قرار دهي. اين رديف مي تواند تا حداكثر چند ستون از رديفهاي باالتر و يا پايين تر را بپوشاند

امـا اگـر خصيـصه ي        . و در رديف دوم دو ستون، سـتون دوم در رديـف دوم زيـر هـيچ سـتوني از رديـف اول قـرار نخواهـد گرفـت                            

colspan قرار دهيد، اين ستون در باالي هر دو ستون موجود در رديف دوم قرار خواهد گرفت2 ستون رديف اول را برابر با .  

به ايـن   .  ايجاد كرده و رنگ پس زمينه ي آن را نيز برابر با سفيد قرار مي دهيم                400*600در اين برنامه، يك جدول با اندازه ي         

جدول اصلي در اين فرم از يك رديف . ترتيب اگر هيچ كنترلي نيز در اين جدول قرار نگرفته باشند، اندازه ي اين جدول ثابت مي ماند                

 و سلول دوم نيز براي قـرار دادن يـك جـدول    اقرار دادن منو هو دو ستون تشكيل شده است، پس دو سلول دارد كه سلول اول براي     

اندازه . در جدول ايجاد شده در سلول دوم پنج رديف وجود دارد كه هر يك از آنها يك و يا دو ستون دارند          . ديگر در آن به كار مي رود      

جـدول دوم   . دول اول را پوشـش دهـد       قرار داده شده است تا كل ناحيه ي مربوط به سلول دوم در جـ               %100ي اين جدول برابر با      

  . براي قرار دادن عنوان سايت، نام و مشخصات كاربري كه وارد برنامه شده است و نيز محتويات ديگر صفحه استفاده مي شود

  
  <table  cellpadding ="5"  cellspacing ="0"  width ="600"  height ="400"   
         bgcolor ="white" border ="1"  bordercolor ="black"> 
    <tr > 
      <td  width ="150"  valign ="top"> 
      </ td > 
      <td  valign ="top"> 
        <table  cellpadding ="0"  cellspacing ="0"  width ="100%"   
               border ="0"> 
          <tr > 
            <td  width ="85%"> 
              <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
                  Text ="My First Company Site"  Font-Bold ="true"   
                  Font-Size ="24px"> 
              </ asp : Label > 
            </ td > 
            <td  width ="15%"> 
              <!-- Login Status Area --> 
              <asp : LoginStatus  ID ="LoginStatus1"   
                               Runat ="server"  /> 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  colspan ="2"> 
              <hr  color ="black"  size ="2"  /> 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  colspan ="2"> 
              User: 
              <asp : LoginView  ID ="LoginView2"  Runat ="server"> 
                <AnonymousTemplate > 
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                  Guest, Please log in 
                </ AnonymousTemplate > 
                <LoggedInTemplate > 
                  <asp : LoginName  ID ="LoginName1"   
                                 Runat ="server"  /> 
                </ LoggedInTemplate > 
              </ asp : LoginView > 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  colspan ="2"> 
              <hr  color ="black"  size ="2"  /> 
            </ td > 
          </ tr > 
          <tr > 
            <td  colspan ="2"  valign ="top"  height ="100%"> 
              <asp : contentplaceholder  id ="cphMain"   
                                      runat ="server"> 
              </ asp : contentplaceholder > 
            </ td > 
          </ tr > 
        </ table > 
      </ td > 
    </ tr > 
  </ table > 

  

ماننـد فـصل هفـدهم، در       .  است ا قرار دهيم تا در همه ي صفحه ها قرار گيرد، منو ه            MasterPageقسمت بعدي كه بايد در      

تنها تفاوتي كه در اين قسمت وجود دارد ايـن اسـت كـه در    .  سايت استفاده مي كنيماينجا نيز از منو ها براي حركت در بين صفحات       

كنتـرل  . اين جا چند كنترل منو ايجاد مي كنيم و بر حسب اينكه كاربر تعيين هويت شده است يا نه يكي از آنها را نمايش مي دهـيم                          

LoginView              ده ي صفحه است، نحوه ي نمايش آن را تغييـر   اين امكان را مي دهد تا بر حسب نوع كاربري كه در حال مشاه

 و اگر كاربر يكي از اعـضاي سـايت   Create Accountبراي مثال اگر كاربر فردي ناشناس بود، منويي با گزينه ي . دهيم

  .  نمايش داده مي شودChange Passwordبود، منويي با گزينه ي 

  
  <asp : Menu ID ="Menu1"  Runat ="server"> 
    <Items > 
      <asp : MenuItem  NavigateUrl ="~/Default.aspx"  Text ="Home">  
      </ asp : MenuItem > 
      <asp : MenuItem  Text ="Members"> 
        <asp : MenuItem  NavigateUrl ="Members/ViewAuthors.aspx"   
                      Text ="View Authors"> 
        </ asp : MenuItem > 
        <asp : MenuItem  NavigateUrl ="Members/ViewTitles.aspx"   
                      Text ="View Titles"> 
        </ asp : MenuItem > 
      </ asp : MenuItem > 
      <asp : MenuItem  Text ="Admin"> 
        <asp : MenuItem  NavigateUrl ="Admin/ViewUsers.aspx"   
                      Text ="View Users"> 
        </ asp : MenuItem > 
      </ asp : MenuItem > 
    </ Items > 
  </ asp : Menu> 
  <br  /> 
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  <br  /> 
  <br  /> 
  <asp : LoginView  ID ="LoginView1"  Runat ="server"> 
    <AnonymousTemplate > 
      <asp : Menu ID ="Menu2"  Runat ="server"> 
        <Items > 
          <asp : MenuItem  NavigateUrl ="~/CreateNewUser.aspx"   
                        Text ="Create Account"> 
          </ asp : MenuItem > 
        </ Items > 
      </ asp : Menu> 
    </ AnonymousTemplate > 
    <LoggedInTemplate > 
      <asp : Menu ID ="Menu3"  Runat ="server"> 
        <Items > 
          <asp : MenuItem  NavigateUrl ="~/ChangePassword.aspx"   
                        Text ="Change Password">  
          </ asp : MenuItem > 
        </ Items > 
      </ asp : Menu> 
    </ LoggedInTemplate > 
  </ asp : LoginView > 
 

  : استفاده مي كنيمLabelبراي عنوان فرم، از يك كنترل 

  
  <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"  Text ="My First Company Site"      
             Font-Bold ="true"  Font-Size ="24px">  

  

قسمت نيز در اين  . در زير عنوان فرم، قسمتي را قرار مي دهيم تا بتوانيم نام كاربري فردي كه وارد سيستم شده است را نمايش دهيم                     

 استفاده مي كنيم تا اگر كاربري در سايت وارد شده بود نام كاربري او را نمايش دهد، و اگر فـردي                    LoginViewاز يك كنترل    

  . را نمايش دهد"Guest, Please Log in"ناشناس وارد سيستم شده بود 

  
                    <!-- Login Status Area --> 
<asp : LoginStatus  ID ="LoginStatus1"  Runat ="server"  />  
  User: 
<asp : LoginView  ID ="LoginView2"  Runat ="server"> 
  <AnonymousTemplate > 
    Guest, Please log in 
  </ AnonymousTemplate > 
  <LoggedInTemplate > 
    <asp : LoginName  ID ="LoginName1"  Runat ="server"  />  
  </ LoggedInTemplate > 
</ asp : LoginView > 

  

اين كنترل مكاني را مـشخص مـي كنـد تـا         .  در سايت قرار مي دهيم     ContentPlaceHolderدر آخر نيز يك كنترل      

  . خود استفاده مي كنند، داده هاي خود را در آن قرار دهندMasterPageصفحاتي كه از اين فايل به عنوان 

  
<asp : contentplaceholder  id ="cphMain"  runat ="server">  
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 ايجـاد  Content عنوان صفحه را تغيير مي دهيم و همچنـين يـك كنتـرل         Page، با استفاده از راهنماي      Loginدر فرم   

به اين ترتيب مكاني .  متصل مي كنيمMasterPage در فايل ContentPlaceHolderكرده و آن را به كنترل 

ه است، توسط اين كنترل نيـز        مشخص شد  MasterPage در   ContentPlaceHolderكه به وسيله ي كنترل      

  .  را در اين قسمت قرار دهيمLoginتعيين مي شود و مي توانيم محتويات صفحه ي 

اين كنتـرل خـود تمـام    .  قرار دهيمLogin كافي است كه درون اين قسمت، فقط يك كنترل          Loginبراي تكميل صفحه ي     

  :كارهاي الزم براي كنترل ورود كاربر را انجام مي دهد

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"  Title ="Login"  %> 
<asp : content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : Login  ID ="Login1"  runat ="server"> 
  </ asp : Login > 
</ asp : content > 

  

سپس .  عنوان صفحه را تغيير مي دهيم   Page نيز با استفاده از راهنماي       ChangePassword.aspxبراي صفحه ي    

 در فايــل ContentPlaceHolder در صــفحه ايجــاد كــرده و آن را بــه كنتــرل Contentيــك كنتــرل از نــوع 

MasterPageمتصل مي كنيم  .  

ايـن كنتـرل نيـز تمـام        .  قرار مي دهـيم    ChangePassword نيز فقط يك كنترل از نوع        Contentدرون اين كنترل    

  :م براي تغيير كلمه ي عبور يك كاربر را انجام مي دهدكارهاي الز

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="Change Password"  %> 
<asp : Content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : ChangePassword  ID ="ChangePassword1"  Runat ="server"> 
  </ asp : ChangePassword > 
</ asp : Content > 

  

 در ايـن    Content نيز تكرار مي كنـيم تـا يـك كنتـرل             CreateNewUser.aspxهمين مراحل را در صفحه ي       

كنتـرل  .  قـرار مـي دهـيم   CreateUserWizardسپس درون ايـن كنتـرل، يـك كنتـرل از نـوع            . صفحه نيز ايجاد شود   

CreateUserWizard الزم براي ايجاد يك اكانت جديد را انجام مي دهد تمام كارهاي:  

  
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="Create New Account"  %> 
<asp : Content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : CreateUserWizard  ID ="CreateUserWizard1"  Runat ="server"> 
  </ asp : CreateUserWizard > 
</ asp : Content > 

  

فقط كـافي   . در سه صفحه ي دروني برنامه كه فقط اعضاي سايت به آن دسترسي دارند، نيازي نيست كه كنترل خاصي را قرار دهيم                     

ات نيـز هماننـد   بنـابراين، در ايـن صـفح   . است متني را نمايش دهيم تا مشخص كند كاربر در حال مشاهده ي چه صـفحه اي اسـت    

 در Content يـك كنتـرل     Page در راهنماي    titleصفحات قبلي، بعد از تغيير عنوان صفحه با استفاده از خصيصه ي             

سـپس  .  متصل مـي كنـيم     MasterPage در فايل    ContentPlaceHolderفرم ايجاد كرده و آن را به كنترل         

ي را در آ نمايش مي دهيم تا مشخص كند كـاربر در حـال    قرار مي دهيم و متن     Content در اين كنترل     Labelيك كنترل   

  .مشاهده ي چه صفحه اي است
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<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="View Authors"  %> 
<asp : Content  ID ="Content1"  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  
             Runat ="server">  
  <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
             Text ="Add Code to View Author Info Later"> 
  </ asp : Label > 
</ asp : Content > 
 
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="View Titles"  %> 
<asp : Content  ID ="Content1"  ContentPlaceHolderID ="cphMain"   
             Runat ="server"> 
  <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
             Text ="Add Code to View Title Info Later"> 
  </ asp : Label > 
</ asp : Content > 
 
<%@ Page Language ="C#"  MasterPageFile ="~/Main.master"   
         Title ="View Users"  %> 
<asp : Content  ContentPlaceHolderID ="cphMain"  Runat ="server"> 
  <asp : Label  ID ="Label1"  Runat ="server"   
             Text ="Add Code to View User Info Later"> 
  </ asp : Label > 
</ asp : Content > 

  

 دسترسي داشته باشيد و در صورتي كـه  ViewUsers.aspxالبته احتماالً متوجه شده ايد كه هنوز نمي توانيد به صفحه ي         

دليل اين مورد نيز در ايـن اسـت كـه، در            .  هدايت خواهيد شد   Login.aspxسعي كنيد وارد اين صفحه شويد، مجدداً به فرم          

 قابـل مـشاهده   Admin را به گونه اي تنظيم كرديم كه فقط بـراي گـروه              Adminقسمت قبلي تمام صفحات موجود در فولدر        

 نيستند و بايد آنها را به اين گـروه اضـافه كـرد تـا     Adminهايي كه به صورت عادي ايجاد مي شوند عضوي از گروه       اكانت  . باشد

در قسمت امتحان كنيد بعد، مشاهده خواهيد كرد كه چگونـه مـي تـوان               .  شوند ViewUsers.aspxبتوانند وارد صفحه ي     

  . اضافه كردAdminيكي از اكانت هاي ايجاد شده را به گروه 

  

  مديريت گروه ها: امتحان كنيد

  

بنابراين بـا انتخـاب     .  استفاده كنيم  WATبراي مديريت گروه ها و اكانت هايي كه در هر يك از آنها قرار دارد بايد از ابزار                    )1

 از نوار منوي ويژوال استوديو، صـفحه ي  Website � ASP.NET Configurationگزينه ي 

در نيمـه ي    .  كليـك كنيـد    Securityصفحه ي اوليه ي اين ابزار، روي قـسمت          در  . مربوط به اين ابزار را باز كنيد      

 Create orدر اين جدول روي گزينه ي .  مشاهده خواهيد كردRolesپايين اين صفحه جدولي را با عنوان 

Manage Roles 15-18شكل ( را انتخاب كنيد( 
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  15-18شكل 

  

 مي كنيد ليستي از گروه هاي موجود در اين برنامـه نمـايش داده           مشاهده 16-18در صفحه ي بعد، همانطور كه در شكل          )2

 . كليك كنيدAdmin مقابل گروه Manageروي لينك . مي شود و نيز مي توانيد گروه هاي جديدي ايجاد كنيد

  

  
  16-18شكل 

 
كـاربر يـك    در مقابـل نـام هـر        .  كليك كنيد تا نام تمام كاربران موجود در سيـستم نمـايش داده شـود               Allروي لينك    )3

CheckBox                     وجود دارد كه مشخص مي كند آيا اين كاربر عضوي از اين گروه هست يا نه؟ بـا انتخـاب ايـن گزينـه 

 .كاربر عضوي از اين گروه خواهد بود و با خارج كردن اين گزينه از حالت انتخاب، كاربر از اين گروه خارج خواهد شد
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  17-18شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 بودنـد مـي توانـستد بـه     Admin ايجاد كرديم، فقط افرادي كه عـضو گـروه   Admin كه در مرحله ي قبل در فولدر   با تغييراتي 

كاربراني نيز كه به صورت عادي ايجاد مي شوند عضو اين گروه نخواهند بود، بنابراين بايـد  . صفحات اين فولدر دسترسي داشته باشند     

هنگامي كه در اين قـسمت نـام كـاربري    .  را در اين گروه قرار داد و يا از اين گروه خارج كرد         با استفاده از اين ابزار، كاربران مورد نظر       

  . دسترسي داشته باشيدAdmin مشخص كرديد، مي توانيد به محتويات فولدر Adminخود را به عنوان عضوي از گروه 

  

  :نتيجه

  

در برنامه هاي اين فصل نيز با استفاده از مطالبي كه . نا شويمدر اين فصل سعي كرديم با ساختار وب سايتهاي امن و نيز كاربردي آش  

 توانستيم بدون نوشتن حتي يك خـط كـد يـك    ASP.NET 2در فصل هفدهم آموخته بوديم و نيز تعدادي از كنترلهاي دروني 

ش فرض آنها بـه خـوبي        حتي نياز به تنظيم خصوصيت خاصي نيز نداشتند و مقادير پي           ااين كنترل ه  . سايت وب كاربردي ايجاد كنيم    

  .عمل مي كرد

. در ابتداي فصل با انواع مختلف تعيين هويت كاربران آشنا شديم و بررسي كرديم كه هر يك از آنهـا در چـه شـرايطي كـاربرد دارنـد         

 مختلـف   و نحوه ي استفاده از آن آشنا شديم و مشاهده كرديم چگونه مي توان با استفاده از آن امنيت قسمتهاي           WATسپس با ابزار    

يك سايت را، چه با استفاده از روش تعيين هويت به وسيله ي ويندوز و چه با استفاده از روش تعيين هويت به وسـيله ي فـرم هـاي               

  . وب تامين كرد

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 .استفاده كنيد) WAT(از ابزار مديريت وب سايت  �

 . ها ايجاد كنيدMasterPageربوط به سايت را با استفاده از قالب و استيل صفحات وب م �
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 .با استفاده از روش تعيين هويت به وسيله ي فرمهاي ويندوزي، امنيت قسمتهاي مختلف يك سايت را تامين كنيد �

 .با تعريف گروه هاي مختلف در سايت، مشخص كنيد كه اعضاي هر گروه به چه قسمتهايي از سايت دسترسي دارند �

 . استفاده كنيدLogin براي ASP.NET 2نترلهاي دروني از ك �

  

  :تمرين

  

  : 1تمرين 

  

 قرار دارنـد را  Members اي كه در صفحات فولدر Label، رنگ فونت تمام كنترلهاي    Main.skinبا استفاده از فايل     

ــا قرمــز قــرار دهيــد  ــر ب ــراي ايــن كــار مــي توانيــد خاصــيت  . براب ــا از فايــل  در تمــام صــفحات را تغييــر دهThemeب يــد و ي

web.config  ــدر ــه در فول ــد Members ك ــتفاده كني ــرار دارد اس ــل     .  ق ــه از فاي ــت ك ــر اس ــرين بهت ــن تم ــراي اي ب

Web.config  به عنوان راهنمايي مي توانيد بعد از باز كردن فايل، داخل آن را به صورتي كه در كد                   .  استفاده كنيدXML  زير 

  :مشخص شده است تغيير دهيد

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 " ?> 
<configuration  
xmlns =" http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0 " > 
  < system.web > 
    < pages  theme =" MainTheme" /> 
    < authorization > 
      < deny  users =" ?"  /> 
    </ authorization > 
  </ system.web > 
</ configuration > 

  : شود18-18رتيب، ظاهر اين صفحات بايد مشابه شكل به اين ت

  

  
   18-18شكل 
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 C# 2005 و ويژوال XML: فصل نوزدهم
 

 Extensible Markup يـا  XML عنوان كنيم، مي توانيم بگـوييم كـه   XMLاگر بخواهيم به زبان ساده تعريفي از 

Language اگر چه ممكن است در آينده اين اتفاق رخ دهد، امـا  . ردبراي انتقال اطالعات بين برنامه ها مورد استفاده قرار مي گي

.  به صورت غير رسمي به عنوان استانداردي براي انتقال اطالعات بين برنامه هاي تحت وب مورد استفاده قرار مي گيـرد                     XMLفعال  

كه براي انتقال داده ها بين پلـت   براي انتقال اطالعات بين برنامه هاي تحت وب مورد استفاده قرار مي گيرد، بل  XMLامروزه نه تنها    

  .فرم ها و سيستم عامل هاي مختلف نيز از آن استفاده مي شود

 شويم و فقط به معرفي كلي آن و بيان رابطه ي اين زبان بـا  XMLدر اين فصل نمي خواهيم وارد جزئيات و مباحث پيچيده ي زبان           

  .  در برنامه ها را بررسي كنيمXML نحوه ي استفاده از بعد از آن نيز سعي مي كنيم.  اكتفا مي كنيمC# 2005ويژوال 

  :در اين فصل

  

 . آشنا مي شويمXMLبا مفهوم  �

 . را خواند و يا نوشتXMLمشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توان فايلهاي  �

 . را بررسي خواهيم كردXMLنحوه ي سريااليز كردن و دي سريااليز كردن فايلهاي  �

 . آشنا خواهيم شدXML فايل با چگونگي حركت در بين يك �

 . آشنا خواهيم شدXML موجود و يا اضافه كردن داده اي به يك فايل XMLبا نحوه ي تغيير داده هاي  �

  

  :XMLدرك 

  

در محيط هاي تجاري، براي اينكه برنامه ها بتوانند با يكديگر رابطه برقرار كنند .  نياز داريم بسيار ساده استXMLدليل اينكه چرا به    

اين برقراري ارتباط بين نرم افزارها و يكپارچگي بين آنها، بيشتر در مورد برنامه .  است كه بتوانند داده ها را با يكديگر مبادله كنند         الزم

بـراي مثـال يـك     . …هاي تجاري آن شركت مورد نظر است نه نرم افزارهاي معمولي كه در آنجا استفاده مي شود مانند آفيس و يـا                       

اين نرم افـزار يـك نمونـه از     .  افزاري داشته باشد كه تعداد كاالهايي كه در انبار وجود دارند را كنترل مي كند               شركت ممكن است نرم   

  . نرم افزارهاي تجاري است كه در آن شركت استفاده مي شود

گـري بـه نـام     به همراه تكنولـوژي دي XMLايجاد يكپارچگي بين نرم افزارهاي تجاري شركتهاي مختلف امر بسيار مشكلي است، و      

به اين منظور طراحي شده اند كه هزينـه و نيـز مـشكالت     ) كه در فصل بيستم در رابطه با آنها صحبت خواهيم كرد          (سرويسهاي وب   

براي كاهش هزينه و مشكالت اين كار نيز، اول بايد كـاري كـرد كـه داده هـا و     . برقراري يكپارچگي بين اين نرم افزارها را رفع كنند 

  .د به سادگي بين اين نرم افزارها منتقل شونداطالعات بتوانن

براي مثال تصور كنيد كه شما يك فروشنده ي جزئي قهوه هستيد و مي خواهيد اجناس مورد نياز خود را به يـك فروشـنده ي كلـي                          

مـا در ايـن   ا. يك روش قديمي براي انجام اين كار اين است كه از تلفن و يا فكس براي سفارش خـود اسـتفاده كنيـد            . سفارش دهيد 

ممكن است نرم افزاري كه استفاده مي كنيد بتواند زمان تمام شدن يك محصول را اعالم                . روش، حتماً بايد انسان دخالت داشته باشد      

حتي ممكن است يك فرم سفارش براي شما آماده كند و فقط شـما آن  . كند و به شما پيشنهاد بدهد كه آن محصول را سفارش دهيد   

در اين حالت، در دفتر فروشنده ي كلي نيز بايـد فـردي قـرار داشـته باشـد تـا بتوانـد                       . لي محصوالت ارسال كنيد   را به فروشنده ي ك    

  .درخواست شما را دريافت كرده و آن را به نرم افزار مورد استفاده ي خودشان بدهد تا كاالي مورد نظر براي شما ارسال شود

 كه زماني كه برنامه ي تجاري شما كاهش محصولي را در انبـار تـشخيص داد،                يك راه ديگر براي انجام اين كار به اين صورت ست          

به اين ترتيب كار هم براي شما و هـم       . درخواستي را آماده كرده و آن را به صورت اتوماتيك به نرم افزار فروشنده ي كلي ارسال كند                 

 الزم است كه شما با شركت فروشـنده ي كلـي مـذاكرات و    اما براي انجام اين كار نيز. براي فروشنده ساده تر و كارآمد تر خواهد شد       
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بنابراين اين مورد فقط بـراي شـركتهايي مناسـب          . هماهنگي هاي الزم را انجام دهد و نيز هزينه هايي را در اين ميان متحمل شويد               

  .است كه تعامل زيادي با يكديگر دارند

براي اينكه دو شركت بتوانند از اين روش با يكـديگر تعامـل داشـته باشـند،     در آن زمان   . البته اين مورد نيز قبل از اينترنت صادق بود        

الزم بود كه مذاكرات زيادي را انجام مي دادند و بعد از مشخص كردن تمام شرايط يك اتصال اختصاصي بين اين دو شركت برقـرار                         

 خريـدار مـي توانـست داده هـاي مربـوط بـه       بعد از اينكه اين اتصال بين اين دو شركت برقرار مي شد، نـه تنهـا شـركت           . مي كردند 

سفارشات خود را به شركت فروشنده بفرستد، بلكه شركت فروشنده نيز مي توانست كه گزارشات مربوط بـه وضـعيت سـفارش را بـه                          

دوي آنها امروزه با استفاده از اينترنت مشكل برقراري اتصال اختصاصي بين دو شركت رفع شده است، زيرا اگر هر               . خريدار ارسال كند  

  .به اينترنت متصل باشند مي توانند داده هاي الزم را به يكديگر منتقل كنند

تا زماني كه يك زبان عمومي براي انتقال داده ها بين نرم افزارهاي مختلف نباشد، هنـوز نيمـه ي           . البته اين فقط نيمي از مشكل بود      

 ايجـاد كـرده و   XMLبه اين ترتيب شركت خريدار، يـك سـند   .  استXMLاين زبان عمومي . ديگر مشكل حل نشده باقي مي ماند   

 خود را به وسـيله ي ايميـل و يـا بـه     XMLسپس اين شركت مي تواند سند . اطالعات مربوط به سفارش خود را در آن قرار مي دهد  

ريـدار ايـن فايـل    سپس شـركت خ . وسيله ي يك سرويس وب از طريق اينترنت به نرم افزاري كه در شركت فروشنده قرار دارد بدهد 

XML                   همچنين اگر الزم باشد كه     .  را دريافت كرده، داده هاي آن را استخراج مي كند و كاالهاي سفارش داده شده را ارسال مي كند

 ديگر ايجاد كرده، داده هاي الزم را در آن قرار مي دهـد و               XMLشركت فروشنده، گزارشي را به شركت خريدار ارسال كند يك سند            

  .ستفاده از اينترنت آن را به نرم افزار موجود در شركت خريدار ارسال مي كندمجدداً با ا

بـه  . ، بين خريدار و فروشنده مورد استفاده قرار گيرد بـه خـود آنهـا بـستگي دارد                 XMLساختار و الگويي كه بايد براي ايجاد فايلهاي         

 قرار دهند تا نرم افزارهاي هر  XMLه صورت در يك فايل      عبارت ديگر اين شركت خود مي توانند تصميم بگيرند كه داده ها را به چ              

شـناخته  ) eXtensible( به عنوان يك زبـان توسـعه پـذير    XMLبه همين دليل است كه زبان       . 1دو شركت آن را درك كند     

ادن داده هـا در   بين خود مبادله كنند، در مـورد الگـوي قـرار د   XMLهر دو شركتي كه بخواهند داده هايي را با استفاده از        . شده است 

  . آنها به چه صورتي باشد كامالً مختار هستندXML و اينكه مي خواهند فايل XMLفايل 

البته اين مورد زياد شگفت انگيز نيست، شركتهاي بسياري در گذشته و حتي امروز نيز براي انتقال اطالعات بين خود از فايلهاي متني          

اما ممكن است در اينجا اين .در اين فايلهاي متني نيز به خود اين شركتها بستگي داردنحوه ي قرار گيري اطالعات . استفاده مي كنند  

   چه خاصيتي دارد كه فايلهاي متني قبلي ندارند؟XMLسوال مطرح شود كه پس 

 بر اساس يك الگـوي خـاص ايجـاد    XML بسيار تشريحي تر است و به راحتي مي توان تشحيص داد كه آيا يك فايل          XMLخوب  

البته بودن يك الگـو نيـز، يـك         .  بايد چگونه باشد   XMLظاهر يك سند     مشخص مي كند كه    XML2الگوي  ت يا نه؟ يك     شده اس 

.  مي تواند به اندازه ي كافي داده هاي درون خود را توصيف كند تا بتوان تشخيص داد كه چه اطالعاتي در آن قرار دارنـد                 XMLسند  

بنابراين مي توان بـه سـادگي       . گذشته استفاده مي شد از فرمت متني استفاده مي كند         ، مانند فايلهايي كه در      XMLهمچنين فايلهاي   

.  اسـتفاده كـرد    … و يـا     FTP بين پلت فرم هاي گوناگون، از تكنولوژي هاي اينترنتي مانند ايميل، وب،              XMLبراي انتقال فايلهاي    

ختلف استفاده مي كردند، نمي توانست به سادگي داده هاي ابزارهايي كه در گذشته براي ايجاد يكپارچگي بين نرم افزارهاي تجاري م        

 و يا بسياري از پلـت فـرم هـاي    AS/400 ،OS/390باينري را بين پلت فرم هاي گوناگون مانند لينوكس، ويندوز، مكينتاش،     

ال اطالعات بين پلـت      در قالب متن هستند، انتق     XMLبنابراين اين ويژگي كه اطالعات و داده هاي ذخيره شده در            . ديگر منتقل كند  

  .فرم اي گوناگون را بسيار ساده تر مي كند

  

XMLشبيه به چيست؟  

 

                     
 . البته شركت فروشنده الگو و مدل فايل را مشخص كرده و شركت خريدار نيز از آن پيروي مي كند 1

2 XML Schema 
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در حقيقت اين دو زبان .  بسيار آشنا خواهد بودن نيز براي تاXML را داشته باشيد، احتماال زبان HTMLاگر قبال تجربه ي استفاده از   

 يـك زبـان بـه شـمار نمـي رود، بلكـه شـامل يـك         XMLر ي جهات از بسيا.  به وجود آمده اندSGML1هر دو از يك زبان به نام       

 يـك  XMLهمچنين . مجموعه از قواعد است كه نحوه ي ايجاد يك فايل خاص براي انتقال اطالعات و داده ها را مشخص مي كند 

 XMLيـد از  تكنولوژي مستقل نيست، بلكه بسياري از تكنولوژي هاي ديگر نيز هستند كه مشخص مي كننـد شـما چگونـه مـي توان         

البته اگر كتاب را به صورت گذرا مي خوانيد اين نامها اهميتي ندارند، ولـي               (بعضي از آنها در ليست زير نام برده شده اند           . استفاده كنيد 

  ):اگر مي خواهيد با دقت از همه چيز مطلع شويد ممكن است مفيد به نظر برسند

  

� URI (Uniform Resource Identifiers):  
 www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt  
� UTF-8 (Uniform Transformation Format): 

 www.utf-8.com  
� XML (eXtensible Markup Language): 

 www.w3.org/TR/REC-xml  
� XML Schema: 

 www.w3.org/XML/Schema  
� XML Information Set: 

 www.w3.org/TR/xml-infoset  
  

ن به سادگي آنها را درك كرد، با قالب و فرمت آنهـا آشـنا شـد و    البته درباره ي مواردي كه در باال عنوان شد، كتابهاي زيادي كه بتوا          

اما اگر تمايل داريد كه با اين موارد بيشتر آشنا شويد، مي توانيد بعـد از اتمـام ايـن    . نحوه ي استفاده از آنها را مشاهده كرد وجود ندارد   

  .فصل از منابع اينترنتي موجود استفاده كنيد

.  نيز شامل تگ هايي هستند كه داده ها در آن قـرار مـي گيـرد                XML است، به اين معني كه اسناد         نيز مبتني بر تگ ها     XMLزبان  

  : نمايش دادXMLبراي مثال اطالعات مربوط به اين كتاب را مي توان به صورت زير در قالب 

  
<Book> 
  < Title >Learning Visual C# 2005 </ Title > 
  < ISBN>XXXX-XX-XXX</ ISBN> 
  < Subject >Programming </ Subject > 
</ Book> 

  

دو نوع تگ كلـي نيـز وجـود دارنـد كـه            .  استفاده مي كنند   < و   > براي ايجاد يك تگ از عالمت هاي         HTML نيز مانند    XMLدر  

 2عنـصر تگ ها و محتويـات آنهـا بـا نـام     . <Title/> و تگهاي پايان مانند    <Title>عبارتند از تگ هاي شروع مانند       

  : به صورت زير نوشته مي شودTitleبراين در مثال قبل، عنصر بنا. شناخته مي شوند

  
  < Title >Learning Visual C# 2005 </ Title > 

  

  : نيز مشابه زير استISBNعنصر 

  
  < ISBN>XXXX-XX-XXX</ ISBN> 

  

                     
1 Standard Generalized Markup Language 
2 Element 
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  : استSubjectو عنصر آخر نيز عنصر 

  
  < Subject >Programming </ Subject > 

  

 شـامل سـه عنـصر بـه      Bookبراي نمونه در مثال قبل عنـصر        . تواند شامل چند عنصر باشد    دقت كنيد كه يك عنصر خود نيز مي         

  :صورت زير است

  
<Book> 
  < Title >Learning Visual C# 2005 </ Title > 
  < ISBN>XXXX-XX-XXX</ ISBN> 
  < Subject >Programming </ Subject > 
</ Book> 

  

 XMLبراي مثال در كـد   . را به صورت نماي درختي نيز نمايش مي دهند         معموال عناصري كه درون يك عنصر قرار مي گيرد           :نكته

 هستند كه به عنوان ريشه در نظـر گرفتـه مـي          Book، شاخه هايي از عنصر      Subject و   Title  ،ISBNقبلي، عناصر   

 شود كه همه از ايـن       ممكن است استفاده   …همچنين در اين زبان از اصطالحات زيادي مانند گره، عنصر فرزند، عنصر والد و يا                . شود

  .ساختار نشات مي گيرند

معمـوال شـركتي كـه    .  استفاده كنيد، ابتدا بايد ساختار داده هايي كه در آن قرار گرفته اند را درك كنيد      XMLاگر بخواهيد از اين سند      

نه در مثال قبل، شركتي كـه      براي نمو .  را ايجاد مي كند، در مورد ساختار داده هاي درون آن نيز به شما توضيح خواهد داد                 XMLايل  

 شده و از آنجا به      Bookداده هاي باال را تنظيم كرده است به شما مي گويد كه براي مشاهده ي عنوان يك كتاب ابتدا وارد عنصر                      

 وجود دارد، <title/> و نيز تگ پايان <title>به اين ترتيب مقداري كه درون تگ شروع .  مي رويد Titleعنصر  

  .تاب استبرابر با عنوان ك

كه در آن قـرار  ) عنصري( داده اي است كه گره اي     1خصيصهيك  .  نيز داراي خصيصه هستند    XML، تگهاي   HTMLهمانند زبان   

 در  ”“هنگامي كه از خصيصه ها در يك تگ استفاده مي كنيد، بايـد مقـدار آنهـا را درون عالمـت                      . گرفته است را توصيف مي كند     

 كتاب را بـه صـورت يـك    ISBNاما در اين قسمت اطالعات مربوط به    . ر، مشابه كد قبلي است     زي XMLكد  . مقابل آنها قرار دهيد   

  : در فايل قرار داده ايمTitleخصيصه از تگ 

  
<Book> 
  < Title  ISBN=" XXXX-XX-XXX" >Learning Visual C# 2005 </ Title > 
  < Subject >Programming </ Subject > 
</ Book> 

  

 شده است، اين است كه داده هاي درون آن به سادگي مـي تواننـد توسـط       XML گسترش فراوان     هايي كه باعث   تيكي از خصوصي  

  : قرار گرفته اند را درك كنيدXMLبراي مثال، فكر كنم به سادگي بتوانيد داده هايي كه در اين كد . همه ي افراد درك شوند

  
<Books > 
  < Book> 
    < Title >Learning Visual C# 2005 </ Title > 
    < ISBN>XXXX-XX-XXX</ ISBN> 
    < Subject >Programming </ Subject > 
  </ Book> 
  < Book> 

                     
1 Attribute 



 ٧٧١

    < Title >Learning Visual Basic 2005 </ Title > 
    < ISBN>XXXX-XX-XXX</ ISBN> 
    < Subject >Programming </ Subject >     
  </ Book> 
</ Books > 

  

XMLبراي افراد مبتدي :  

  

 مبتدي هستيد، احتماال نمي توانيد برنامه هايي كه به صـورت پيچيـده درگيـر       #C برنامه نويسي و نيز ويژوال       به عنوان فردي كه در    

 بـسيار  XMLهمانطور كه در قسمت قبلي نيـز گفـتم، يكـي از داليلـي كـه      .  ي يكپارچه سازي مي شوند را درك كنيد      هموارد پيچيد 

اما اين مسئله به برنامه نويسان مبتدي       . رچگي بين نرم افزارهاي تجاري است     فراگير و گسترده شده است سادگي آن در برقراري يكپا         

   داشته باشند؟XMLچه ارتباطي دارد؟ به عبارت ديگر برنامه نويسان مبتدي چه استفاده اي مي توانند از 

مار مي رود، بلكـه يـك        نه تنها يك وسيله براي يكپارچه سازي بين نرم افزارهاي تجاري به ش             XMLجواب اين سوال اين است كه       

، برنامه ها مي توانستند از دو روش براي ذخيـره           XMLقبل از   . ابزار عالي براي ذخيره سازي اطالعات و نيز سازماندهي داده ها است           

ص يا از يك بانك اطالعاتي استفاده كنند و يا داده هاي خود را در يك فايل بـا فرمـت خـا   : ي داده هاي مورد نياز خود استفاده كنند      

  . خود قرار دهند و سپس كدي را بنويسند كه بتواند داده ها را از آن فايلها خوانده و نيز در آنها بنويسد

در بسيار ي از موارد استفاده از يك بانك اطالعاتي بهترين گزينه براي انجام اين كار به شمار مي رود، زيرا بـا اسـتفاده از آن برنامـه                    

 و يـا  Accessماننـد  ( ها دسترسي داشته باشند و نيز از امكاناتي كه آن موتور بانك اطالعاتي               هاي مي توانند  به سرعت به داده       

Sql Server (در بعضي شرايط نيز، مانند نوشتن يك برنامه ي گرافيكي، بهتر است كه داده هـا  . ارائه مي دهد استفاده كنند

نيز اين بود كه اين برنامه ها اغلب تمايل داشتند كه ساده باشند و           دليل اين مورد    . در يك فايل با فرمت خاص آن برنامه ذخيره شوند         

  .نمي خواستند با استفاده از يك بانك اطالعاتي، كاربران خود را درگير مسائل مربوط به آن بكنند

اند مخصوص آن  روش جديدي را براي ذخيره ي اطالعات برنامه ارائه مي دهد كه البته قالب آن نيز مي توXMLدر اين گونه موارد، 

 دارد در اين است كه داده هايي كـه  doc.تفاوتي كه اين روش با روش ذخيره كردن داده ها در يك فايل متني مانند      . برنامه باشد 

  . ذخيره مي شوند به صورت استاندارد هستندXMLدر 

  

  :پروژه ي دفتر تلفن

  

ديم در عمل نيز آشنا شويم، يك برنامـه ي دفتـر تلـف ايجـاد     در اين قسمت براي اينكه با مباحث تئوري كه در قسمت قبل مرور كر          

به اين ترتيب مـي تـوانيم ليـستي از ركـورد هـاي              .  استفاده مي كنيم   XMLخواهيم كرد و براي ذخيره ي اطالعات آن از يك فايل            

 را خوانـده و در  XML  ذخيره كرده و يا اطالعات داخـل يـك فايـل     XMLاطالعاتي كه در اين برنامه وارد مي شود را در يك فايل             

  .برنامه نمايش دهيم

  

  :ايجاد پروژه

  

  .مثل هميشه، اولين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه يك پروژه ي جديد ايجاد كنيم
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  ايجاد پروژه: امتحان كنيد

  

سـپس بـا   .  را از نوار منـو انتخـاب كنيـد   File � New Projectويژوال استوديو را باز كرده و گزينه ي  )1

  . ايجاد كنيدAddress Book يك برنامه ي تحت ويندوز جديد به نام New Projectاده از كادر استف

 فـرم را برابـر بـا        Textابتـدا خاصـيت     .  نمايش داده خواهد شد    Form1به اين ترتيب قسمت طراحي فرم مربوط به          )2

Address Bookحال با استفاده از جعبه ابزار، ده كنترل .  قرار دهيدTextBoxزده كنتـرل  ، دواLabel و 

براي تنظيم  .  در فرم برنامه مرتب كنيد     1-19 را به فرم برنامه اضافه كرده و آنها را همانند شكل             Buttonيك كنترل   

مكان كنترل ها هم مي توانيد از خطوط مربوط به اين كار در فرم استفاده كنيد و هم مـي توانيـد گزينـه هـاي موجـود در          

 .د را به كار ببريFormatمنوي 

  

  
  1-19شكل 

 
 : موجود در فرم را به صورت زير تغيير دهيدTextBox كنترلهاي Nameخاصيت  )3

  

� txtFirstName 
� txtLastName 
� txtCompanyName 
� txtAddress1 
� txtAddress2 
� txtCity 
� txtRegion 
� txtPostalCode 
� txtCountry 
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� txtEmail 
 

 . تنظيم كنيد1-19ز مانند شكل  برنامه را نيButton و Label كنترلهاي Textهمچنين خاصيت  )4

 كنتـرل  Nameدر آخر نيـز خاصـيت    .  قرار دهيد  btnSave را برابر با     Button كنترل   Nameسپس خاصيت    )5

Label     اي كه با عبارت(Number)            مشخص شـده اسـت را برابـر بـا lblAddressNumber   قـرار 

 .دهيد

  

خوب بهتر است كه در ادامه نحوه ي ذخيره ي داده ها در فايـل  . ودتمام كارهايي كه براي طراحي ظاهر فرم انجام مي داديم همين ب           

XMLرا بررسي كنيم .  

  

  :SerializableDataكالس 

  

 Addressكـالس   . AddressBook و كتـاب     Addressكـالس   : در اين برنامه از دو كالس استفاده خواهيم كرد        

 نيـز شـامل   AddressBookكالس . شوند به كار مي رودبراي نگهداري يك ركورد از اطالعاتي كه بايد در دفتر تلفن ذخيره       

همچنين اين كالس .  است و تمام ركورد هاي موجود در دفتر تلفن را نگهداري مي كندAddressيك آرايه از اشيايي از كالس  

  .داراي متد هايي براي حركت در بين داده هاي موجود در دفتر تلفن خواهد بود

.  مـشتق مـي شـوند   SerializableDataايجاد خواهيم كرد از يك كالس پايه به نام         هر دو كالسي كه در اين برنامه        

 شامل توابعي است كه به وسيله ي آنها مي توان داده هاي موجود در برنامه را در ديسك                   SerializableDataكالس  

 ي مربوط به ذخيره كردن اطالعات يك        ، پروسه XMLدر  . ذخيره كرده و يا داده هايي كه در ديسك وجود دارند را در برنامه قرار داد               

 و پروسه ي مربوط به ايجاد شيئ اوليه با توجه به اطالعات موجود در ديسك  1سريااليز كردن شيئ از كالس در ديسك به عنوان        

در قـــسمت امتحـــان كنيـــد بعـــد، بـــا ايجـــاد كالســـهاي  .  شـــناخته مـــي شـــود2دي ســـريااليز كـــردنبـــه عنـــوان 

SerializableData    و نيز Address               از روش جديدي براي ذخيره ي داده هاي موجود در دفتر تلفن در ديسك ،

  .استفاده خواهيم كرد

  

  SerializableDataايجاد كالس : امتحان كنيد

  

ــالس    )1 ــيم، ك ــاد كن ــد ايج ــه باي ــين كالســي ك ــتفاده از پنجــره ي  .  اســتSerializableDataاول ــا اس ب

Solution Explorerه و گزينـه ي  ، بر روي نام پروژه كليك كردAdd � Class…  را انتخـاب 

 كليـك كنيـد تـا       Add را وارد كرده و روي دكمه ي         SerializableData عبارت   Nameدر كادر   . كنيد

  .كالسي به اين نام به برنامه اضافه شود

 روي نام پروژه كليك راست كرده و از منوي باز شده گزينـه ي  Solution Explorerمجدداً در پنجره ي  )2

Add Reference…در قسمت .  را انتخاب كنيد.NET  از پنجـره ي Add Reference  گزينـه ي 

System.XML    را انتخاب كرده و روي دكمه ي OKسپس با استفاده از دستور .  كليك كنيدusing  دو فـضاي 

 : اضافه كنيدSerializableDataنام مشخص شده را به كالس 

                     
1Serialization   
2 Deserialization 
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using  System.IO; 
using  System.Xml.Serialization; 
 
namespace  Address_Book 
{ 
 public  class  SerializableData  

 
 :سپس دو متد مشخص شده در زير را به كالس اضافه كنيد )3

  
// Save - serialize the object to disk... 
public  void  Save( String  filename) 
{ 
 // make a temporary filename... 
 String  tempFilename; 
 tempFilename = filename + ".tmp" ; 
  
 // does the file exist? 
 FileInfo  tempFileInfo = new FileInfo (tempFilename); 
 if  (tempFileInfo.Exists) 
  tempFileInfo.Delete(); 
 // open the file... 
 FileStream  stream = new FileStream (tempFilename,  
       FileMode .Create); 
 // save the object... 
 Save(stream); 
 // close the file... 
 stream.Close(); 
 // remove the existing data file and 
 // rename the temp file... 
 tempFileInfo.CopyTo(filename, true ); 
 tempFileInfo.Delete(); 
} 
// Save - actually perform the serialization... 
public  void  Save( Stream  stream) 
{ 
 // create a serializer... 
 XmlSerializer  serializer = new XmlSerializer ( this .GetType); 
 // save the file... 
 serializer.Serialize(stream, this ); 
}  

 
مانند زيـر بـه    را SerializableData به پروژه اضافه كرده و كالس     Addressكالس جديدي به نام      )4

 :عنوان كالس پايه ي آن مشخص كنيد

  
public class  Address  : SerializableData 
{ 
}  

 
اين فيلـد هـا بـراي نگهـداري داده هـاي يـك ركـورد از                 . سپس فيلد هاي مشخص شده در زير را به كالس اضافه كنيد            )5

 :اطالعات به كار مي روند
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public class  Address  : SerializableData 
{ 
 // Members... 
 public  String  FirstName; 
 public  String  LastName; 
 public  String  CompanyName; 
 public  String  Address1; 
 public  String  Address2; 
 public  String  City; 
 public  String  Region; 
 public  String  PostalCode; 
 public  String  Country; 
 public  String  Email; 
}  

 
 دو بار كليك كنيد تـا متـد مربـوط بـه     btnSave برگشته و روي كنترل Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به       )6

 :سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد.  آن به صورت اتوماتيك ايجاد شودClickرويداد 

  
private  void  btnSave_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // create a new address object... 
 Address  address = new Address (); 
 // copy the values from the form into the address.. . 
 PopulateAddressFromForm(address); 
 // save the address... 
 String  filename = DataFileName; 
 address.Save(filename); 
 // tell the user... 
 MessageBox .Show( "The address was saved to "  + filename); 
}  

 
 و يـا  DataFileNameبا اضافه كردن اين كد ويژوال استوديو اعالم مي كند كـه خاصـيت و يـا متـدي بـه نـام          )7

PopulateAddressFromForm    در كالس Form1  براي رفع اين مشكل ابتدا خاصيتي      .  وجود ندارد

 .  اضافه مي كنيمForm1مانند زير به كالس  DataFileNameبه نام 

  
// DataFilename - where should we store our data? 
public  String  DataFileName 
{ 
 get 
 { 
  // get our working folder... 
  String  folder; 
  folder = Environment .CurrentDirectory; 
  // return the folder with the name "Addressbook.xml "... 
  return  folder + "\\AddressBook.xml" ; 
 } 
}  

 
  . در عبارت باال، مي توانيد به فصل چهارم مراجعه كنيد\ به جاي يك \ در مورد دليل استفاده از دو كاراكتر :نكته
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بـراي ايـن كـار كـد زيـر را بـه كـالس         .  را ايجاد كنـيم    PopulateAddressFromFormحال بايد متد     )8

Form1اضافه كنيد : 

  
// PopulateAddressFromForm - populates Address from  the form fields... 
public  void  PopulateAddressFromForm( Address  address) 
{ 
 // copy the values... 
 address.FirstName = txtFirstName.Text; 
 address.LastName = txtLastName.Text; 
 address.CompanyName = txtCompanyName.Text; 
 address.Address1 = txtAddress1.Text; 
 address.Address2 = txtAddress2.Text; 
 address.City = txtCity.Text; 
 address.Region = txtRegion.Text; 
 address.PostalCode = txtPostalCode.Text; 
 address.Country = txtCountry.Text; 
 address.Email = txtEmail.Text; 
}  

 
 .برنامه را اجرا كرده و كادر هاي موجود در فرم را تكميل كنيد )9

كادر پيغامي نمايش داده شده و محل ذخيره ي فايل مربوط به داده ها را اعالم مـي                  .  كليك كنيد  Saveروي دكمه ي     )10

 .كند

روي آن . نجا ذخيره شده است برويـد  در آXML به فولدري كه اين فايل Windows Explorerبا استفاده از  )11

به اين ترتيب داده هايي را مشابه زيـر         . فايل دو بار كليك كنيد تا اينترنت اكسپلورر باز شده و محتويات آن را نمايش دهد               

 .در اين فايل مشاهده خواهيد كرد

  
<?xml version="1.0" ?>  

<Address xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
                xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <FirstName>Muhammad</FirstName>  

  <LastName>Hashemian</LastName>  

  <CompanyName>MyCompany</CompanyName>  

  <Address1>11 First Avenue</Address1>  

  <Address2 />  
  <City>No Where</City>  

  <Region>North</Region>  

  <PostalCode>28222</PostalCode>  

  <Country>Iran</Country>  

  <Email>Muhammad@email.com</Email>  

</Address> 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 قـسمت زيـاد مهـم       محتويات خط اول در ايـن     .  اي كه به وسيله ي برنامه ايجاد شده است را بررسي كنيم            XMLابتدا بهتر است كد     

 در خط دوم و سوم هم       xmlnsهمچنين خصيصه   .  است 1 نسخه ي    XMLاين خط بيان مي كند كه اين فايل شامل كد           . نيستند
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در اين برنامه اهميت ندارند، زيرا اين خصيصه نيز فقط اطالعاتي را در مورد اين فايل بيان مي كند و در ايـن مرحلـه مـي توانيـد بـه                

.NET   با حذف اين موارد، كدي كه باقي مي ماند به صورت زير خواهـد            . ن اطالعات را براي شما در فايل تنظيم كند         اجازه دهيد اي

  :بود

  
<Address > 
  < FirstName >Muhammad</ FirstName > 
  < LastName >Hashemian </ LastName > 
  < CompanyName>MyCompany</ CompanyName> 
  < Address1 >11 First Avenue </ Address1 > 
  < Address2  /> 
  < City >No Where </ City > 
  < Region >North </ Region > 
  < PostalCode >28222 </ PostalCode > 
  < Country >Iran </ Country > 
  < Email >Muhammad@email.com</ Email > 
</ Address > 

  

 تگ هاي شروع و تگ هاي پايـان  مشاهده مي كنيد كه اين كد بسيار شبيه كدي است كه در ابتداي اين فصل بررسي كرديم، داراي              

هر عنصر در اين فايل داده اي را نگهداري مي كند و از نام عناصر مي توان فهميد كـه چـه                . است كه عناصر آن را تشكيل مي دهند       

 نام شركتي كه فرد در آن كار مي كند مـشخص شـده       CompanyNameبراي مثال در عنصر     . داده اي در آن ذخيره شده است      

  .است

 شروع مي شود و با همين تگ نيز تمام مي شود و تمام عناصر ديگـري كـه در آن وجـود                 Addressيد كه فايل با تگ      دقت كن 

عنـصر  .  هـستند Addressاين مورد مشخص مي كند كه تمام اين عناصري عضوي از عنـصر     . دارند در اين تگ قرار گرفته اند      

Addressشناخته مي شود1عنصر ريشهن  در اين فايل اولين عنصر است، بنابراين به عنوا . 

Address2>: به خطي كه دومين آدرس در آن قرار گرفته است توجه كنيد  در انتهـاي تـگ   /با قـرار دادن يـك كـاراكتر     </ 

  :البته اين خط را به اين صورت نيز مي توان نوشت. شروع، مشخص مي كنيم كه اين عنصر خالي است و داده اي در آن قرار ندارد

  
<Address2 ></ Address2 > 
 

  . اما همانطور كه مشاهده مي كنيد، اين نوع نوشتن مكان بيشتري را براي ذخيره سازي اشغال مي كند

اما سوال اينجاست كه اين فايل چگونـه ايجـاد شـده اسـت؟         . خوب، تا اينجا متوجه شديم كه چه فايلي توسط برنامه توليد شده است            

  .  كليك مي كند اجراي برنامه را دنبال مي كنيمSave ي بنابراين از هنگامي كه كاربر روي دكمه

ــوع      ــيئ از نــ ــك شــ ــد يــ ــن متــ ــدا در ايــ ــد     Addressابتــ ــواني متــ ــا فراخــ ــپس بــ ــرده و ســ ــاد كــ  ايجــ

PopulateAddressFromForm          اين متد نيز فقط داده هـاي درون        .  شيئ ايجاد شده را به اين متد ارسال مي كنيم

  . قرار مي دهدAddressرا در فيلد هاي مختلف كالس كادرهاي روي فرم را مي خواند و آنها 

  
private  void  btnSave_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // create a new address object... 
 Address  address = new Address (); 
 // copy the values from the form into the address.. . 
 PopulateAddressFromForm(address); 

  

                     
1 Root Element 
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 در آن ذخيره شـوند را دريافـت مـي    XML نام فايلي كه بايد داده ها در قالب      DataFileNameسپس با استفاده از خاصيت      

، مـسيري كـه فايـل    Environment از كالس CurrentDirectoryبراي اين كار با استفاده از خاصيت        . كنيم

 را به انتهاي اين مسير اضافه مـي  ”AddressBook.xml\“فايل اجرايي برنامه در آن قرار دارد را به دست آورده و نام             

در اين برنامه قرارداد مي كنيم كـه بـراي ذخيـره و يـا بازيـابي داده هـاي       . كنيم تا مشخص شود داده ها بايد در چه فايلي قرار گيرند 

  .اي كه در باال ايجاد كرديم استفاده كنيمXMLبرنامه، از فايل 

  
 // save the address... 
 String  filename = DataFileName; 

  

ايـن متـد از كـالس    . ، داده ها را در فايل مشخص شده ذخيـره مـي كنـيم   Address از كالس   Saveسپس با فراخواني متد     

SerializableData    به كالس Address      به ارث رسيده است و در ادامه با نحـوه ي عملكـرد آن آشـنا خـواهيم 

  :ذخيره كرديم با استفاده از يك كادر پيغام، مكان آن را به كاربر نمايش مي دهيمبعد از اينكه فايل را . شد

  
 address.Save(filename); 
 // tell the user... 
 MessageBox .Show( "The address was saved to "  + filename); 
}  

  

تهاي ايـن برنامـه محـسوب     وجود دارند كه جالب ترين قسمSave دو نسخه از متد  SerializableDataدر كالس   

.  را با اسـتفاده از آن ايجـاد مـي كنـد    Streamيك نسخه آدرس فايل را به عنوان ورودي دريافت كرده و شيئ از نوع            . مي شوند 

نسخه ي دوم نيز بـا اسـتفاده از         .  مي فرستد تا به وسيله ي آن داده ها ذخيره شوند           Saveسپس اين شيئ را به نسخه ي دوم متد          

 كه در ادامه با آن آشنا خواهيم شد و نيـز  System.Xml.Serialization.XmlSerializerكالس  

  . ذخيره مي كندXML كه به آن فرستاده شده است داده ها را در قالب Streamشيئ 

 آن در   هنگامي كه بخواهيم يك ركورد را ذخيره كنـيم، داده هـاي           . در هنگام ذخيره ي داده ها در فايل بايد به يك مسئله دقت كنيد             

اما بايد دقت كنـيم فايـل   . بنابراين فايل مربوط به اطالعات ركورد قبلي از بين مي رود. فايلي با همان نام فايل قبلي ذخيره مي شوند   

جديد را به گونه اي ايجاد شود كه اگر به هر دليلي در ايجاد آن با شكست مواجه شديم، اطالعات ركورد قبلي از بـين نرونـد و كـاربر             

ابتدا داده هاي مربوط به ركورد جاري را در يك فايـل بـا نـام                . روش انجام اين كار نيز ساده است      .  به آنها دسترسي داشته باشد     بتواند

زماني كه همه چيز با موفقيت به اتمام رسيد، فايل ايجاد شده را با فايل مربـوط بـه اطالعـات ركـورد قبلـي      . ديگري ذخيره مي كنيم  

  .جايگزين مي كنيم

 اضـافه مـي   tmp.ام فايلي كه بايد داده هاي ركورد جديد به صورت موقت در آن نگهداري شوند، به نام فايل اصلي پسوند               براي ن 

 C:\MyProgramms\Addressبنـابراين اگـر نـام فـايلي كـه داده هـا بايـد در آن ذخيـره شـوند برابـر بـا            . كنيم

Book\AddressBook.xml    م  باشد، ابتدا داده هـا در فـايلي بـه نـاC:\MyPrograms\Address 

Book\AddressBook.xml.tmp   خوب، ابتدا قبل از ايجاد فايل، بررسي مي كنيم كـه فـايلي بـا               .  ذخيره مي شود

  : حذف مي كنيمDeleteولي اگر چنين فايلي ايجاد شده باشد آن را با فراخواني متد . اين نام وجود نداشته باشد

  
// Save - serialize the object to disk... 
public  void  Save( String  filename) 
{ 
 // make a temporary filename... 
 String  tempFilename; 
 tempFilename = filename + ".tmp" ; 
  
 // does the file exist? 
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 FileInfo  tempFileInfo = new FileInfo (tempFilename); 
 if  (tempFileInfo.Exists) 
  tempFileInfo.Delete(); 

  

بـراي ايـن كـار بايـد يـك شـيئ از كـالس              .  ايجـاد مـي كنـيم      tmp.در مرحله ي بعد يك فايل با نام مشخص شـده و پـسوند               

FileStreamنمونه سازي كرده و آدرس فايل و نيز نوع دسترسي به آن را در متد سازنده ي كالس مشخص كنيم .  

  
 // open the file... 
 FileStream  stream = new FileStream (tempFilename,  
       FileMode .Create); 

  

نحوه ي عملكرد اين متد در ادامه توضيح داده شده است، اما فعال             .  ارسال مي كنيم   Saveسپس اين شيئ را به نسخه ي دوم متد          

  . بدانيد كه قسمت اصلي عمل سريااليز كردن درون اين متد انجام مي شود

  :سپس فايل را مي بنديم

  
 // close the file... 
 stream.Close(); 

  

 مـشخص  trueپارامتر ( فايل را در فايل جديد با نام اصلي كپي مي كنيم CopyToدر مرحله ي آخر نيز ابتدا با استفاده از متد   

اده از متـد  ، سپس فايل مـوقتي را بـا اسـتف   )مي كند كه هنگام كپي كردن اين فايل، اگر فايلي با اين نام وجود داشت آن را حذف كن 

Deleteپاك مي كنيم .  

  
 // remove the existing data file and 
 // rename the temp file... 
 tempFileInfo.CopyTo(filename, true ); 
 tempFileInfo.Delete(); 
} 

  

را بـه   و يا يكـي از كالسـهاي مـشتق شـده از آن            Stream به جاي يك رشته، يك شيئ از كالس          Saveنسخه ي دوم متد     

  :عنوان ورودي دريافت مي كند و مشابه زير است

  
// Save - actually perform the serialization... 
public  void  Save( Stream  stream) 
{ 
 // create a serializer... 
 XmlSerializer  serializer = new XmlSerializer ( this .GetType); 
 // save the file... 
 serializer.Serialize(stream, this ); 
}  

  

 انجـام مـي     Stream تمام موارد مربوط به ورودي و خروجي در يك برنامه به وسيله ي كالسهاي مشتق شده از كـالس                     :نكته

اين كالس به همراه كالسهاي ديگـري در رابطـه          . …شوند، براي مثال خواندن و نوشتن در يك فايل، خواندن و نوشتن در حافظه و                

  . قرار داردSystem.IO در فضاي نام با همين موضوع
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، كالسي است كـه در ايـن قـسمت بـراي            System.Xml.Srialization.XmlSerializerكالس  

.  مشخص شده است به كار مي رود streamسريااليز كردن شيئ ايجاد شده و نوشتن آن در خروجي اي كه به وسيله ي پارامتر                 

كه داده ها را در يك فايل قرار مي دهد، اما در ادامـه ي ايـن فـصل از خروجـي هـاي      در اين قسمت، از يك خروجي استفاده كرديم  

  .ديگري نيز استفاده خواهيم كرد

 بايد بداند كه براي سريااليز كردن چه نوع شيئ مورد استفاده قـرار مـي گيـرد، بنـابراين هنگـام        XmlSerializerكالس  

 در GetTypeمتـد  .  نوع شـيئ را بـراي آن مـشخص مـي كنـيم     GetTypeايجاد شيئ اي از اين كالس، با استفاده از متد    

 به عنوان نتيجه برمي گرداند كـه نـوع كالسـي    System.Type تعريف شده است و شيئ ا ي را از نوع     Objectكالس  

دليـل اينكـه شـيئ اي كـه از كـالس            ). Addressكـالس   (كه هم اكنون مورد استفاده قرار گرفته است را مشخص مـي كنـد               

XmlSerializer                          ايجاد مي كنيم نياز دارد بداند چه شيئ را بايد سريااليز كنـد در نحـوه ي عملكـرد ايـن كـالس بـراي 

-اين كالس در بين خاصيتهاي يك شيئ حركت مي كند و مقدار خاصيت هـايي را كـه بـه صـورت خوانـدني                 . سريااليز كردن است  

 كه براي آن مـشخص شـده اسـت در         streamوسيله ي شيئ    به  )  باشند set و   getداراي هر دو قسمت     (نوشتني باشند را    

 را دريافت كرده و آنها Addressبنابراين در اينجا، اين كالس مقدار تمام فيلد هاي موجود در كالس .  قرار مي دهدXMLفايل 

  .  مي نويسدAddressBook.xml در فايل XMLرا به صورت 

، از نام خاصيت يا فيلد مربوط به آن در كالس اسـتفاده مـي               XML براي نام هر عنصر در فايل        XmlSerializerكالس  

همچنـين  .  اسـت FirstName داراي داده هاي موجود در عنصر فيلد FirstNameبراي مثال در اين برنامه عنصر     . كند

 يعني نام كالس    ،Addressبراي مثال در اينجا نام عنصر ريشه برابر با          . براي نام عنصر ريشه نيز از نام كالس استفاده مي شود          

  .است

زيرا با استفاده از آن ديگر مجبور       .  در برنامه است   XML يك راه مناسب براي استفاده از مزاياي         XmlSerializerكالس  

  . كنيد، تمام كارهاي الزم را اين كالس انجام مي دهدXMLنيستيد خود را درگير خواندن و يا نوشتن فايلهاي 

  

  :XMLدريافت داده ها از يك فايل 

  

 خوانـده و آنهـا را در برنامـه    XMLدر بخش امتحان كنيد بعد، قابليتي را به برنامه اضافه خواهيم كرد تا بتواند داده ها را از يك فايل               

  .قرار دهد، به عبارت ديگر داده هاي موجود در ديسك را دي سريااليز خواهيم كرد

  

 XMLدريافت داده ها از فايل : امتحان كنيد

  

 را باز كرده و دو متد مـشخص شـده در زيـر را بـه آن             SerializableDataمربوط به كالس    ويرايشگر كد    )1

 :اضافه كنيد

  
// Load - deserialize from disk... 
public  static  Object  Load( String  filename, Type  newType) 
{ 
 // does the file exist? 
 FileInfo  fileInfo = new FileInfo (filename); 
 if (!fileInfo.Exists) 
 { 
  // create a blank version of the object and return that... 
  return  System. Activator .CreateInstance(newType); 
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 } 
 // open the file... 
 FileStream  stream = new FileStream (filename, FileMode .Open); 
 // load the object from the stream... 
 Object  newObject = Load(stream, newType); 
 // close the stream... 
 stream.Close(); 
 // return the object... 
 return  newObject; 
} 
public  static  Object  Load( Stream  stream, Type  newType) 
{ 
 // create a serializer and load the object.... 
 XmlSerializer  serializer = new XmlSerializer (newType); 
 Object  newObject = serializer.Deserialize(stream); 
 // return the new object... 
 return  newObject; 
}  

  

 ديگـر را بـه فـرم    Button برگشته و با استفاده از جعبه ابزار، يك كنترل    Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به        )2

 قـرار  Load& آن را برابـر بـا       Text و خاصـيت     btnLoad اين كنترل را برابر با       Nameت  خاصي. اضافه كنيد 

 .دهيد

سپس كد مشخص شده در زير را در        .  آن ايجاد شود   Clickروي اين دكمه دو بار كليك كرده تا متد مربوط به رويداد              )3

 :اين متد وارد كنيد

  
private  void  btnLoad_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // load the address using a shared method on Serial izableData... 
 Address  newAddress = ( Address ) SerializableData .Load(DataFileName,  
        typeof ( Address ) ); 
 // update the display... 
 PopulateFormFromAddress(newAddress);  
}  

 
 : اضافه كنيدForm1مشخص شده در زير را نيز به كالس همچنين الزم است كه متد  )4

  
// PopulateFormFromAddress - populates the form fro m an 
// address object... 
public  void  PopulateFormFromAddress( Address  address) 
// copy the values... 
{ 
 txtFirstName.Text = address.FirstName; 
 txtLastName.Text = address.LastName; 
 txtCompanyName.Text = address.CompanyName; 
 txtAddress1.Text = address.Address1; 
 txtAddress2.Text = address.Address2; 
 txtCity.Text = address.City; 
 txtRegion.Text = address.Region; 
 txtPostalCode.Text = address.PostalCode; 
 txtCountry.Text = address.Country; 
 txtEmail.Text = address.Email; 
}  
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اطالعاتي كه در قسمت    .  را فشار دهيد   Alt+L كليك كنيد يا دكمه هاي       Loadبرنامه را اجرا كرده و روي دكمه ي          )5

 .  در فرم برنامه نمايش داده خواهند شد2-19قبل وارد كرده بوديد، همانند شكل 

  

 
  2-19شكل 

 

  ونه كار مي كند؟چگ

  

 XMLبه وسيله ي اين كار مي توانيد داده هايي را كه در يك فايل با قالـب                  . عمل عكس سريااليز كردن است    , دي سريااليز كردن  

بــراي دي ســريااليز كــردن يــك شــيئ نيــز مــي توانيــد از كــالس . ذخيــره شــده انــد را اســتخراج كــرده و در برنامــه قــرار دهيــد

XmlSerializer كنيد استفاده .  

پـارامتر  : نسخه ي اول دو پارامتر دريافت مي كنـد     .  ايجاد مي كنيم   Loadبراي اين كار نيز مانند قبل دو نسخه ي گوناگون از متد             

ــوع  ــوع     Stringاول از ن ــز از ن ــارامتر دوم ني ــرار دارد، پ ــا در آن ق ــه داده ه ــد ك ــي كن ــشخص م ــايلي را م ــت و آدرس ف  اس

System.Type       براي فراخواني اين تـابع     . دربر دارد كه بايد داده ها به شيئ اي از آن نوع تبديل شوند              است و نوع كالسي را

 با توجـه بـه آن بتوانـد تـشخيص دهـد مقـادير چـه                XmlSerializerپارامتر دوم به اين دليل مورد نياز است كه كالس           

   كند؟خاصيت هايي بايد در فايل وجود داشته باشند تا بتواند آنها را از فايل استخراج

 هيچ اطالعاتي در مورد فضاي نام و يا فايل اسمبلي كه شيئ بـه آن تعلـق دارد را   XmlSerializerدقت كنيد كه كالس  

 ذخيره نمي كند، بنابراين هنگام دي سريااليز كردن فقط بر اساس گفته ي برنامه نويس در مورد نوع شيئ داده هاي                      XMLدر فايل   

ــعي     ــد و س ــي كن ــي م ــل را بررس ــد        درون فاي ــاد كن ــده را ايج ــشخص ش ــالس م ــوع ك ــيئ اي از ن ــد ش ــي كن ــالس ( م ك

XmlSerializer                  فقط نام كالسي كه سريااليز كرده است را به عنوان نام عنصر ريشه قرار مي دهد، ولي با استفاده از آن 
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س بـه نـام   زيـرا بـراي نمونـه در مثـال بـاال ممكـن اسـت شـما چنـدين كـال          . هم نمي تواند نوع واقعي كـالس را تـشخيص دهـد         

Addressدر فضاي نامهاي گوناگون داشته باشيد .(  

 اولين كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه ببينيم آيا فايل مشخص شده وجود دارد يا نه؟ اگر Saveمسلماً در نسخه ي اول متد 

  :دانيم ايجاد كرده و آن را به عنوان نتيجه برمي گرAddressفايل وجود نداشت يك شيئ خالي از نوع 

  
// Load - deserialize from disk... 
public  static  Object  Load( String  filename, Type  newType) 
{ 
 // does the file exist? 
 FileInfo  fileInfo = new FileInfo (filename); 
 if (!fileInfo.Exists) 
 { 
  // create a blank version of the object and return that... 
  return  System. Activator .CreateInstance(newType); 
 } 

  

سـپس فايـل را   .  مي فرسـتيد Load آن را باز مي كنيد و سپس به نسخه ي دوم متد   Saveاما اگر فايل وجود داشت، مانند متد        

  : برگشته است را به عنوان نتيجه برمي گردانيدLoadمي بنديد و شيئ اي كه از نسخه ي دوم متد 

  
 // open the file... 
 FileStream  stream = new FileStream (filename, FileMode .Open); 
 // load the object from the stream... 
 Object  newObject = Load(stream, newType); 
 // close the stream... 
 stream.Close(); 
 // return the object... 
 return  newObject; 
} 

  

 است كـه حـاوي اتـصالي بـه     Streamپارامتر اول يك شيئ از نوع :  نيز دوم پارامتر دريافت مي كند    Loadي دوم متد    نسخه  

 است و نوع شيئ را مشخص مـي كنـد كـه    System.Typeپارامتر دوم نيز يك شيئ از كالس      .  مورد نظر است   XMLفايل  

 Saveمشاهده مي كنيد اين متد بسيار مـشابه متـد     همانطور كه   .  ايجاد شود  XmlSerializerبايد به وسيله ي كالس      

 از كـالس  Deserializeفقط در اين متد با اسـتفاده از متـد   . است كه در قسمت قبل توضيح داديم و نكته ي خاصي ندارد    

XmlSerializer شيئ مورد نظر را بر اساس داده هاي موجود در فايل XMLايجاد مي كنيم :  

  
public  static  Object  Load( Stream  stream, Type  newType) 
{ 
 // create a serializer and load the object.... 
 XmlSerializer  serializer = new XmlSerializer (newType); 
 Object  newObject = serializer.Deserialize(stream); 
 // return the new object... 
 return  newObject; 
}  

  

 را فراخواني مي كنيم، بايد نوع شيئ اي كه مي خواهيم ايجاد كنـيم را بـراي آن مـشخص                     Deserializeهنگامي كه متد    

-به اين ترتيب اين متد مي تواند بين تمام خاصيت هاي آن شيئ حركت كرده و به دنبال آنهايي  بگردد كـه از نـوع خوانـدني                          . كنيم

 مي رود و سعي مي كند كه مقدار آن خاصيت را از داخل            XMLفايل  هنگامي كه چنين خاصيتي را پيدا كرد، به داخل          . نوشتني باشند 
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آن فايل استخراج كند و بنابراين شيئ را ايجاد مي كند كه مقادير درون خاصيت ها و فيلد هاي آن دقيقاً برابر با مقاديري است كه در       

  .  قرار داده بوديمXMLفايل 

بـراي مـشخص   .  را فراخواني مي كنيمLoadراخواني شد، متد   ف btnLoad_Clickدر فرم اصلي برنامه هنگامي كه متد        

اين عملگر يك شيئ .  استفاده مي كنيم تا نوع شيئ مورد نياز را بدست آوريمtypeofكردن مقدار پارامتر دوم اين متد، از عملگر 

 نيـز  Loadمتد .  را برمي گرداند كه مشخص كننده ي نوع كالسي است كه به آن فرستاده شده               System.Typeاز كالس   

 تبديل كـرده و     Address به عنوان نتيجه برمي گرداند، پس آن را ابتدا به شيئ اي از كالس                Objectيك شيئ از كالس     

، داده هاي   PopulateFormFromAddresسپس با فراخواني متد     .  قرار مي دهيم   newAddressنتيجه را در    

  .شيئ جديد را در فرم قرار مي دهيم

  
private  void  btnLoad_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // load the address using a shared method on Serial izableData... 
 Address  newAddress = ( Address ) SerializableData .Load(DataFileName,  
        typeof ( Address ) ); 
 // update the display... 
 PopulateFormFromAddress(newAddress);  
}  

  

  :تغيير در داده ها

  

براي اينكه ثابت كنيم در اين مراحل هيچ چيز عجيب و خاصي رخ نمي دهد، در قسمت امتحان كنيد بعد داده ها را با استفاده از يـك       

  . تغيير داده و نتيجه را در برنامه مشاهده مي كنيمnotepadويرايشگر متني مانند 

  

  داده هاايجاد تغيير در : امتحان كنيد

  

اي كـه در برنامـه ايجـاد كـرده بـوديم را بـاز كـرده و مقـدار موجـود در عنـصر               XML فايل   Notepadبا استفاده از     )1

FirstNameسپس فايل را ذخيره كرده و از .  را به نام ديگري تغيير دهيدNotepadخارج شويد .  

 Firstد كـه نـام جديـد در قـسمت     مشاهده خواهيد كـر .  كليك كنيدLoadبرنامه را اجرا كرده و روي دكمه ي  )2

Nameنمايش داده مي شود . 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 فقــط از اطالعــات داخــل فايــل    XmlSerializerهــدف از ايــن مثــال ايــن بــود كــه ثابــت كنــيم كــالس         

AddressBook.xml        د بنابراين هر تغييري كه در داده هاي ايـن فايـل ايجـا       .  براي ايجاد شيئ مورد نظر استفاده مي كند

  .كنيد، فيلد هاي متناظر در شيئ موجود در برنامه نيز تغيير خواهند كرد
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  :فرستادن ايميل

  

 Outlookدر قسمت امتحان كنيد بعد، مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توان با استفاده از يك برنامه ي ارسال ايميل ماننـد                        

، برنامه Processبراي اين كار با استفاده از كالس . مه فرستاد به آدرس ايميل كه در ركورد هاي اين دفتر تلفن وارد مي شود نا             

  .ي مربوط به ارسال ايميل را اجرا كرده و نامه ي را ارسال خواهيم كرد

  

  ارسال ايميل در برنامه: امتحان كنيد

  

يبـل   را در پـايين ل LinkLabel برويد و با استفاده از جعبه ابزار يك كنترل       Form1به قسمت طراحي مربوط به       )1

Email  خاصيت  .  قرار دهيدName       اين كنترل را برابر با lnkSendEmail   خاصيت Text      آن را برابر بـا 

Send Email 3-19شكل ( قرار دهيد.( 

  

  
  3-19شكل 

  

.  آن به صورت اتوماتيـك ايجـاد شـود    LinkClickedروي اين كنترل دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد              )2

 :ير را در اين متد وارد كنيدسپس كد مشخص شده در ز

  
private  void  lnkSendEmail_LinkClicked( object  sender,  
      LinkLabelLinkClickedEventArgs  e) 
{ 
 // Start the email client... 
 System.Diagnostics. Process .Start( "mailto: "  + txtEmail.Text); 
}  
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ابتـدا  .  كليك كنيد تا داده ها از فايل استخراج شوند و در برنامـه قـرار گيرنـد    Loadبرنامه را اجرا كرده و روي دكمه ي          )3

 Send Email وارد شده است، سپس روي لينك Emailمطمئن شويد كه آدرس ايميل مورد نظر شما در كادر 

 مـي رود، در     مشاهده مي كنيد كه برنامه ي كنترل ايميل شما باز شده و به قسمت مربوط بـه ارسـال ايميـل                    . كليك كنيد 

 . در اين برنامه با آدرس ايميلي كه در برنامه وارد كرده بوديد كامل شده است:Toحالي كه كادر 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

يكي از قابليتهاي دروني ويندوز اين است كه هنگامي كه يك آدرس اينترنتي در آن وارد شد، بتواند نوع آن را تشخيص دهد و برنامه                         

  .  اجرا كندي مربوط به آن را

 را mailtoهنگامي كه يك برنامه ي مربوط به كنترل ايميل را در سيستم خود نصب مي كنيد، اين برنامه يك پروتكل بـه نـام               

 كه هنگام نصب يك مرورگر در ويندوز ثبت مي شود تا تمام آدرس هايي كه با         HTTPدر ويندوز ثبت مي كند، دقيقاً مانند پروتكل         

 شروع مي شوند نيز به صورت اتوماتيـك         mailtoبنابراين تمام آدرس هايي كه با       . مرورگر فرستاده شوند  آن شروع مي شوند به      

  . به وسيله ي ويندوز به برنامه ي مربوط به مديريت ايميل فرستاده مي شوند

انتخـاب كـرده و در آن عبـارت     را Runبنابراين اگر بخواهيد نامه اي را در ويندوز ارسال كنيد، مي توانيد از منوي استارت گزينه ي      

mailto سپس روي دكمه ي .  به همراه آدرس ايميل مورد نظر خود را وارد كنيدOK  بـه ايـن ترتيـب برنامـه ي     .  كليـك كنيـد

  .ارسال ايميل باز مي شود و مي توانيد نامه ي مورد نظر خود را پست كنيد

 را بدسـت آورده و آن را بعـد از عبـارت    txtEmailرون فيلـد  در برنامه نيز از روشي مشابه استفاده مـي كنـيم، يعنـي مقـدار د               

mailtoســپس آدرس ايجــاد شــده را بــه متــد .  قــرار مــي دهــيم تــا آدرس مــورد نظــر را ايجــاد كنــيمStart از كــالس 

Processارسال مي كنيم تا برنامه ي مربوط به مديريت ايميل را باز كند  :  

  
private  void  lnkSendEmail_LinkClicked( object  sender,  
      LinkLabelLinkClickedEventArgs  e) 
{ 
 // Start the email client... 
 System.Diagnostics. Process .Start( "mailto: "  + txtEmail.Text); 
}  

  

ال از  در كد بـا  mailtoبراي مثال اگر به جاي عبارت       .  در ويندوز عمل مي كند     Run نيز دقيقاً مشابه پنجره ي       Startمتد  

همچنين اگر در .  استفاده مي كرديم، آدرس وارد شده در يك صفحه ي وب در اينترنت اكسپلورر نمايش داده مي شدhttpعبارت  

 باز Excel و يا Word را وارد كنيد، برنامه هاي Excel و يا يك صفحه گسترده ي        Wordپارامتر اين متد نام يك فايل       

البتـه اگـر بخواهيـد يـك فايـل را اجـرا كنيـد نيـازي نيـست كـه از پروتكلـي ماننـد                      . مي دهد شده و فايل مورد نظر شما را نمايش         

mailto و يا http استفاده كنيد، بلكه كافي است نام فايل را به متد Startارسال كنيد مانند :  

  
C:\My Files\My Budgets.xls  

  

  :ايجاد ليستي از آدرسها
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تا .  ذخيره كند  XMLبرنامه را به گونه اي تغيير دهيم تا بتواند ليستي از آدرسها را در فايل                در اين قسمت از امتحان كنيد مي خواهيم         

اينجا برنامه فقط مي تواند يك آدرس را به درستي در خود نگهداري كند، بنابراين بايد از اينجا به بعد توجه خود را روي ايجاد ليـستي     

 ايجـــاد كـــرده و آن را از كـــالس AddressBookنـــام بـــراي ايـــن كـــار كالســـي بـــه . از آدرســـها متمركـــز كنـــيم

SerializableData   زيرا در آخر مي خواهيم كالس     .  مشتق مي كنيمAddressBook    را بـه گونـه اي ايجـاد 

كنيم كه بتواند با فراخواني يك متد داده هاي درون خود را در ديسك ذخيره كرده و يا داده هاي ذخيره شده در ديسك را در حافظـه                            

  .دهدقرار 

  

  AddressBookايجاد كالس : امتحان كنيد

  

  . به برنامه اضافه كنيدAddressBook يك كالس جديد به نام Solution Explorerبا استفاده از  )1

 : فضاي نام زير را به كالس اضافه كنيدusingابتدا با استفاده از دستور  )2

  
using  System.Xml.Serialization; 
using  System.Collections; 
 
namespace  Address_Book 
{ 
 class  AddressBook 
 {  

 
 : مشتق شودSerializableDataسپس تعريف كالس را مانند زير به گونه اي تغيير دهيد كه از كالس  )3

  
namespace  Address_Book 
{ 
 class  AddressBook  : SerializableData 
 {  

 
ـ    ArrayListبراي ذخيره كردن آدرسها، از كالس        )4  اسـتفاده   System.Collectionsام   در فضاي ن

پس در اين كالس ابتدا به متدي نياز داريم كه بتواند يك ركورد جديد را ايجاد كرده و آن را بـه ليـست ركـورد                        . مي كنيم 

 : اضافه كنيدAddressBookبراي اين كار متد زير را به كالس . هاي موجود اضافه كند

  
class  AddressBook  : SerializableData 
{ 
 // members... 
 public  ArrayList  Items = new ArrayList (); 
 // AddAddress - add a new address to the book... 
 public  Address  AddAddress() 
 { 
  // create one... 
  Address  newAddress = new Address (); 
  // add it to the list... 
  Items.Add(newAddress); 
  // return the address... 
  return  newAddress 
 } 
}  
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 : را باز كرده و سپس كد زير را به ابتداي كالس اضافه كنيدForm1ويرايشگر كد مربوط به كالس  )5

  
public  partial  class  Form1 : Form 
{ 
 // members... 
 public  AddressBook  Addresses; 
 private  int  _currentAddressIndex;  

 
 : اضافه كنيدForm1خاصيت زير را به سپس  )6

  
// CurrentAddress - property for the current addres s... 
Address  CurrentAddress 
{ 
 get 
 { 
  return  AddressBook .Items[CurrentAddressIndex - 1]; 
 } 
}  

 
 : اضافه كنيدForm1همچنين خاصيت زير را نيز به كالس  )7

  
// CurrentAddressIndex - property for the current a ddress... 
int  CurrentAddressIndex 
{ 
 get 
 { 
  return  _currentAddressIndex; 
 } 
 set 
 { 
  // set the address... 
  _currentAddressIndex = Value; 
  // update the display... 
  PopulateFormFromAddress(CurrentAddress); 
  // set the label... 
  lblAddressNumber.Text = _currentAddressIndex +  
      " of "  + AddressBook .Items.Count; 
 } 
}  

 
 آن Click رفته و روي قسمتي خالي از فرم دو بار كليك كنيد تا متد مربوط بـه رويـداد     Form1به قسمت طراحي     )8

 :ه اين متد اضافه كنيدسپس كد مشخص شده در زير را ب. به صورت اتوماتيك ايجاد شود

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // load the address book... 
 Addresses = ( AddressBook ) SerializableData .Load(DataFileName,  
        typeof ( AddressBook )); 
 // if the address book contains no item, add a new one... 
 if  (Addresses.Items.Count == 0) 
  Addresses.AddAddress(); 
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 // select the first item in the list... 
 CurrentAddressIndex = 1; 
}  

 
براي ايـن  . حال بايد قابليت ذخيره كردن را نيز اضافه كنيم. تا اينجا برنامه ي تواند ركورد هاي موجود در برنامه را لود كند          )9

 Events روي آيكـون     Properties، فرم را انتخاب كرده و در پنجـره ي           Form1سمت طراحي   كار در ق  

 را انتخاب كـرده و روي آن دو بـار كليـك             FormClosedدر ليست رويدادهاي مربوط به فرم، رويداد        . كليك كنيد 

 :سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد. كنيد تا متد مربوط به آن ايجاد شود

  
private  void  Form1_FormClosed( object  sender, FormClosedEventArgs  e) 
{ 
 // save the changes... 
 UpdateCurrentAddress(); 
 SaveChanges(); 
}  

 
 : ايجاد كنيدForm1در انتها نيز دو متد زير را نيز در كالس  )10

  
// SaveChanges - save the address book to an XML fi le... 
public  void  SaveChanges() 
{ 
 // tell the address book to save itself... 
 Addresses.Save(DataFileName); 
} 
// UpdateCurrentAddress - make sure the book has th e current 
// values currently entered into the form... 
private  void  UpdateCurrentAddress() 
{ 
 PopulateAddressFromForm(CurrentAddress); 
}  

  

.  كه در قسمت قبلي ايجاد شده بود را حذف كنيـد AddressBook.xml قبل از اينكه برنامه را اجرا كنيد، بايد فايل           :نكته

 را بـا اسـتفاده از       AddressBook سعي خواهد رد يك شيئ       XmlSerializerاگر اين كار را انجام ندهيد، كالس        

  . است و به همين دليل يك استثنا رخ خواهد دادAddress قبلي ايجاد كند كه حاوي يك شيئ از نوع XML داده هاي فايل

بـا  .  كار نمي كنـد    Saveبرنامه را اجرا كنيد، اما الزم نيست به خود زحمت دهيد و داده اي را در فرم وارد كنيد زيرا متد                       )11

 .رخ مي دهد 4-19بستن فرم مشاهده خواهيد كرد كه خطايي مشابه شكل 
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  4-19شكل 

  

  ؟)يا چگونه كار نمي كند(چگونه كار مي كند 

  

ــد     ــده و متـ ــرا شـ ــه اجـ ــه برنامـ ــامي كـ ــالس     Form_Loadهنگـ ــد از كـ ــن متـ ــدا ايـ ــود، ابتـ ــي شـ ــواني مـ  فراخـ

SerializableData          مي خواهد تا داده هاي موجود در فايل AddressBook.xml       را استخراج كـرده و در 

 نمـي توانـد بـه       SerializableData چون قبل از اجراي برنامه اين فايل را پاك كرده ايد، كالس              برنامه قرار دهد، اما   

 يك نمونه ي جديد از كالسي كه نوع آن را با استفاده از پـارامتر دوم              Loadبنابراين متد   . داده هاي درون آن دسترسي داشته باشد      

 به وسـيله ي ايـن       AddressBookدر اين حالت، يك نمونه از كالس        . به آن فرستاده بوديد ايجاد كرده و آن را برمي گرداند          

  :متد برگشته مي شود

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // load the address book... 
 Addresses = ( AddressBook ) SerializableData .Load(DataFileName,  
        typeof ( AddressBook ));  

  

بنابراين در يك شرط بررسي مي .  قرار گرفته است شامل هيچ آدرسي نمي شود  و خالي است       Addressesا شيئ اي كه در      ام

  :كنيم تا اگر هيچ ركوردي در شيئ قرار نداشت، يك ركورد خالي ايجاد كرده و آن را به ليست آدرسها اضافه كنيم

  
 // if the address book contains no item on it, add a new one... 
 if  (Addresses.Items.Count == 0) 
  Addresses.AddAddress(); 

  

 اي است كه قبال ايجـاد شـده   XML حاوي آدرس هاي موجود در فايل Addressesبنابراين بعد از اجراي اين خط، يا ليست       

پس در هـر صـورت حـداقل يـك     .  كرده ايم ايجادifبود، و يا اين ليست فقط شامل يك ركورد خالي مي شود كه آن را در دستور               

 قرار مي دهيم تا ركـورد  1 را برابر با CurrentAddressIndexپس خاصيت  . ركورد در اين ليست وجود خواهد داشت      

  :اول را در كادرهاي موجود در فرم نمايش دهد

  
 // select the first item in the list... 
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 CurrentAddressIndex = 1; 
}  

  

ابتـدا مقـدار فيلـد      .  هنگام تنظيم انديس يك ركورد چندين كار را انجام مي دهـد            CurrentAddressIndexخاصيت  

_currentAddressIndex كه از نوع privateتعريف شده است را برابر با شماره ركورد جديد قرار مي دهد :  

  
// CurrentAddressIndex - property for the current a ddress... 
int  CurrentAddressIndex 
{ 
 get 
 { 
  return  _currentAddressIndex; 
 } 
 set 
 { 
  // set the address... 
  _currentAddressIndex = value ;  

  

 مربوط به ركورد كنوني را بدسـت آورده و آن را بـه              Address شيئ   CurrentAddressسپس با استفاده از خاصيت      

ني مي كند تا داده هاي آن در كادرهاي موجود در فرم نمـايش داده                را فراخوا  PopulateFormFromAddressمتد  

  :شود

  
  // update the display... 
  PopulateFormFromAddress(CurrentAddress); 

  

 را به گونه اي تغيير مي دهد تا شماره ركـورد جديـد را نمـايش                 lblAddressNumberدر آخر نيز متن موجود در كنترل        

  :دهد

  
  // set the label... 
  lblAddressNumber.Text = _currentAddressIndex + " of "  + 
Addresses.Items.Count; 
 } 
} 

  

 مربـوط بـه ركـورد    Address استفاده كرديم تا به سادگي بـه شـيئ           CurrentAddressدر اين خاصيت از خاصيت      

سـتفاده از شـماره ي ركـورد جـاري كـه در      وظيفـه ي ايـن خاصـيت بـه ايـن صـورت اسـت كـه بـا ا         . جاري دسترسـي پيـدا كنـيم    

_currentAddressIndex ذخيــره مــي شــود، شــيئ Address مربــوط بــه ايــن ركــورد را از داخــل ليــست 

Addresses      امـا بـه خـاطر اينكـه ليـست           .  استخراج كرده و آن را برگرداندAddresses    هماننـد ArrayList 

عناصر موجود در برنامه از يك شماره گذاري مي شوند، الزم است كه در برنامه عناصر درون خود را از صفر شماره گذاري مي كند اما        

  :از شماره انديس ركورد جاري يك واحد كم كرده تا به ركورد مورد نظر دسترسي پيدا كنيم

  
// CurrentAddress - property for the current addres s... 
Address  CurrentAddress 
{ 
 get 
 { 
  return  ( Address )Addresses.Items[CurrentAddressIndex - 1]; 
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 } 
}  

  

پس چرا برنامه با خطا مواجه شده است؟ خوب، مشكل زماني به وجود مي آيد كه بخـواهيم   . تا اينجا كه همه چيز خوب پيش مي رود        

ــويم  ــارج ش ــه خ ــد  . از برنام ــان مت ــن زم ــد   FormClosedدر اي ــز، مت ــد ني ــن مت ــده و اي ــواني ش ــالSave فراخ س  از ك

AddressBookرا فراخواني مي كند تا داده ها را ذخيره كند .  

 براي سريااليز كردن يك شيئ در بين تمام خاصـيتهاي آن حركـت مـي                XmlSerializerهمانطور كه مي دانيد كالس      

ما اين كـالس  ا.  وارد كندXMLنوشتني برسد و سپس سعي مي كند تا مقدار آن خاصيت را در فايل    -كند تا به يك خاصيت خواندني     

 را در فايل    System.Int32 و يا    System.Stringفقط مي تواند مقادير مربوط به نوع هاي داده اي ساده مانند             

XML بنابراين اگر در بين خاصيتهاي يك كالس به يك شيئ پيچيده برخورد كرد، وارد آن شيئ پيچيده مي شـود و همـين    .  بنويسد

نوشتني كه از نوع -يعني در بين خاصيتهاي آن حركت مي كند تا به يك خاصيت خواندني           . كندمراحل را براي آن شيئ نيز تكرار مي         

اگر در شيئ دوم نيز به يك خاصيت پيچيده ي ديگر برخـورد     .  مي نويسد  XMLسپس مقدار آن را در فايل       . داده اي ساده باشد برسد    

  .كرد همين مراحل را تكرار مي كند

 نمي تواند آنها را به متن تبديل كـرده  XmlSerializerخاصيت هايي هستند كه كالس اما خوب بعضي از كالسها داراي    

 يكي از اين كالسـها  ArrayListكالس .  بنويسد، و در اينجاست كه اين كالس با بن بست مواجه مي شودXMLو در فايل   

 شـوند بنـابراين هنگـامي كـه كـالس           به شمار مي رود، يعني اين كالس داراي خاصيت هايي است كه نمي توانند بـه مـتن تبـديل                   

XmlSerializer      كاري كه بايد در اينجا انجام دهيم، ايـن اسـت   .  به اين خاصيت ها برسد برنامه با خطا مواجه خواهد شد

 براي دسترسي به آدرس هـا از آن اسـتفاده           XmlSerializerكه يك خاصيت ديگر را به گونه اي ايجاد كرده كه كالس             

  .  استفاده كندArrayList كالس كند و نخواهد كه از

  

  :در نظر نگرفتن اعضا

  

 نمي تواند بعضي از نوع هاي داده اي را به رشته تبديل كرده و ذخيره كند، اما اين          XmlSerializerبا وجود اينكه كالس     

 با XmlSerializerهمچنين در قسمت قبل مشاهده كرديد كه كالس . كالس با ذخيره كردن آرايه ها هيچ مشكلي ندارد       

در بخش .  هم هيچ مشكلي ندارد و مي تواند تمام فيلد ها و خاصيتهاي آن را به متن تبديل كرده و ذخيره كندAddressكالس  

ــوع       ــه از ن ــك آراي ــه ي ــرد ك ــواهيم ك ــاد خ ــيتي را ايج ــد، خاص ــد بع ــان كني ــالس  Addressامتح ــپس ك ــد و س  را برگردان

XmlSerializer       استفاده از     را مجبور خواهيم كرد كه به جاي ArrayList          داده هاي موجود در ايـن خاصـيت را ،

  .ذخيره كند

  

  در نظر نگرفتن اعضا: امتحان كنيد

  

 تعريـف  Items را باز كنيد و به خطي برويـد كـه فيلـد    AddressBook.csويرايشگر كد مربوط به كالس    )1

 :سپس تعريف اين فيلد را به صورت زير تغيير دهيد. شده است

  
 // members... 
 [ XmlIgnore ()] 
 public  ArrayList  Items = new ArrayList ();  

  



 ٧٩٣

 : اضافه كنيدAddressBookحال خاصيت زير را به كالس  )2

  
// Addresses - property that works with the items 
// collection as an array... 
public  Address [] Addresses 
{ 
 get 
 { 
  // create a new array... 
  Address [] addressArray = new Address [Items.Count]; 
  Items.CopyTo(addressArray); 
  return  addressArray; 
 } 
 set 
 { 
  // reset the arraylist... 
  Items.Clear(); 
  // did you get anything? 
  if  ( value  != null ) 
  { 
   // go through the array and populate items... 
   foreach  ( Address  address in  value ) 
   { 
    Items.Add(address); 
   } 
  } 
 } 
}  

 
مجدداً برنامه را اجـرا     . مشاهده خواهيد كرد كه همه چيز به درستي عمل مي كند          . برنامه را اجرا كرده و سپس آن را ببنديد         )3

بـه ايـن ترتيـب داده هـايي كـه در      . د و سپس برنامه را ببنديدكرده و اين مرتبه داده هايي را در فيلد هاي برنامه وارد كني            

خطهـاي اضـافي بـراي      ( قرار خواهند گرفـت      AddressBook.xmlبرنامه نوشته بوديد مشابه كد زير در فايل         

 )وضوح بيشتر حذف شده اند

  
<AddressBook > 
  < Addresses > 
    < Address > 
      < FirstName >Muhammad</ FirstName > 
      < LastName >Hashemian </ LastName > 
      < CompanyName>MyCompany</ CompanyName> 
      < Address1 >11 First Avenue </ Address1 > 
      < Address2  /> 
      < City >No Where </ City > 
      < Region >North </ Region > 
      < PostalCode >28222 </ PostalCode > 
      < Country >Iran </ Country > 
      < Email >Muhammad@email.com</ Email > 
    </ Address > 
  </ Addresses > 
</ AddressBook > 
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  چگونه كار مي كند؟

  

پـس احتمـاال الزم   ( اي كه درون فايل وجود دارند ثابت مي كنند كه برنامه اين مرتبه ديگر درسـت كـار مـي كنـد            XMLداده هاي   

  اما سوال اينجاست كه چرا اين مرتبه برنامه درست كار مي كند؟). ر نمي كند تغيير دهيمنخواهد بود عنوان بخش را به چگونه كا

هر دوي . Addresses و ديگري خاصيت    Itemsدر اين مرحله برنامه ي شما داراي دو خاصيت خواهد بود، يكي خاصيت              

را بررسي مي كنـد تـا بتوانـد در       هر دوي آنها     XmlSerializerنوشتني هستند، بنابراين كالس     -اين خاصيت ها خواندني   

 نيـز   Addresses برمي گرداند و خاصـيت       ArrayList يك شيئ از نوع      Itemsخاصيت  .  ذخيره كند  XMLفايل  

  .Addressيك آرايه از اشيايي از نوع 

امـا مـي    . ت كدي را درون كروشه اضافه كرديم كه همانند تعريف كالسها در برنامه اسـ              Itemsاما در اين برنامه قبل از خاصيت        

پس سوالي كه پيش مي آيد اين است كه اين كد چيست؟            . دانيد كه براي ايجاد يك شيئ از كالس كد را به اين صورت نمي نويسند              

 #Cاما بايد بدانيد كه كد هايي كه بـه زبـان   .  نسبتا در طول فصلهاي قبل آشنا شديم    XML و حتي    HTMLبا خصيصه ها در زبان      

 مي توانند داراي #C در زبان …براي مثال هر كالس، هر متد، هر خاصيت و يا    . انند شامل خصيصه باشند   نوشته مي شوند نيز مي تو     

براي تعريف يك خصيصه،  بايد آن را در خـط  . خصيصه هاي خاص خود باشند كه اطالعات خاصي را درباره ي آن مشخص مي كند  

ايـن  .  تعريف مـي كنـد  Items اين خط خصيصه اي را براي فيلد         در اين كد نيز   . قبل از عضو مورد نظر در داخل كروشه بنويسيم        

 مـورد بررسـي قـرار    XmlSerializerخصيصه مشخص كننده ي اين مورد است كه اين فيلد نبايد به وسـيله ي كـالس        

خصيـصه از روي   وارد كند، با ديدن ايـن  XMLبنابراين زماني كه اين كالس به اين فيلد برسد و بخواهد مقدار آن را در فايل      . بگيرد

  .  مي رودAddressesاين فيلد عبور كرده و به سراغ خاصيت بعدي، يعني 

تمام كاري كه در اين قسمت انجام .  قسمتي است كه در اين كد بايد به آن توجه كنيم          Addresses از خاصيت    getقسمت  

 از كــالس CopyToمتــد  ايجــاد كــرده و ســپس بــا اســتفاده از Addressمـي دهــيم ايــن اســت كــه يــك آرايــه از نــوع  

ArrayList فيلد هاي موجود در ،ArrayListر ا در اين آرايه قرار مي دهيم :  

  
// Addresses - property that works with the items 
// collection as an array... 
public  Address [] Addresses 
{ 
 get 
 { 
  // create a new array... 
  Address [] addressArray = new Address [Items.Count]; 
  Items.CopyTo(addressArray); 
  return  addressArray; 
 } 
 set 
 { 
  … 
 } 
}  

  

.  به اين آرايه رسيد، بين تك تك عناصر آن حركت كرده و آنها را سريااليز مي كند                 XmlSerializerهنگامي كه كالس    

 وارد شـيئ  XmlSerializerابتـدا كـالس   . ي توانيد مشاهده كنيداي كه توليد شده است نيز مXMLاين مورد را در فايل   

نوشتني مي رسد كه مي تواند داده هاي آن         - مي شود، سپس به اولين خاصيت خواندني       AddressBookايجاد شده از كالس     

صر آن اين خاصيت به صورت يك آرايه است، پس كالس سعي مي كند در بين عنا. Addressesرا ذخيره كند، يعني خاصيت 
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امـا ايـن    .  قرار مي دهـد    XML از فايل    Addressبنابراين از عنصر اول شروع مي كند و داده هاي آن را در عنصر               . حرمت كند 

  : تمام شده است و خروجي آن مشابه زير خواهد بودXmlSerializerپس در اينجا كار كالس . آرايه فقط يك عنصر دارد

  
<AddressBook > 
  < Addresses > 
    < Address > 
      < FirstName >Muhammad</ FirstName > 
      < LastName >Hashemian </ LastName > 
      < CompanyName>MyCompany</ CompanyName> 
      < Address1 >11 First Avenue </ Address1 > 
      < Address2  /> 
      < City >No Where </ City > 
      < Region >North </ Region > 
      < PostalCode >28222 </ PostalCode > 
      < Country >Iran </ Country > 
      < Email >Muhammad@email.com</ Email > 
    </ Address > 
  </ Addresses > 
</ AddressBook > 

  

  :XMLاستخراج ركورد ها از فايل 

  

 قبلي را استخراج كرده XMLد در فايل اگر مقداري شانس داشته باشيد، برنامه هم اكنون بايد بتواند هنگام اجرا شدن داده هاي موجو              

  . مواجه شويد5-19بنابراين با بستن برنامه و اجراي مجدد آن بايد با فرمي مشابه شكل . و در فرم نمايش دهد

 بوديد، قسمت مربـوط بـه لـود كـردن داده            AddressBookدليل اين مورد در اين است كه زماني كه در حال نوشتن كالس              

 از كـالس  Loadاين مرتبه كه برنامه را اجرا مي كنيد، هنگـامي كـه متـد    .  اجراي برنامه را نيز كامل كرديد     هاي دفتر تلفن هنگام   

SerializableData     فراخواني شود فايل AddressBook.xml           را در ديسك پيدا مي كند، بنـابراين ديگـر 

خـوب بـه خـاطر    . جود در فايل را دي سريااليز كنـد يك شيئ خالي را به عنوان نتيجه برنمي گرداند بلكه سعي مي كند داده هاي مو            

 در نوشتن آرايه ها هيچ مشكلي ندارد مي توان حدس زد كه اين كـالس در خوانـدن آنهـا     XmlSerializerاينكه كالس   

  .  از اين كالس بتواند به درسي كار كندDeserializeنيز مشكلي نخواهد داشت و متد 

تنها چيزي كه در كار با اين خاصـيت بايـد مـد نظـر     .  بسيار مهم استAddresses از خاصيت setاين مرتبه ديگر قسمت   

، خاصـيت بـا خطـا مواجـه     ) را بـه آن بفرسـتيد  nullمقدار (داشته باشيد اين است كه اگر يك آرايه ي خالي را به آن ارسال كنيد            

  .خواهد شد

  
// Addresses - property that works with the items 
// collection as an array... 
public  Address [] Addresses 
{ 
 get 
 { 
  … 
 } 
 set 
 { 
  // reset the arraylist... 
  Items.Clear(); 
  // did you get anything? 
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  if  ( value  != null ) 
  { 
   // go through the array and populate items... 
   foreach  ( Address  address in  value ) 
   { 
    Items.Add(address); 
   } 
  } 
 } 
}  

  

  . اضافه كنيدArrayList از كالس Items به شيئ Addدر اين قسمت بايد هر عضو از اين آرايه را با استفاده از متد 

  

  
  5-19شكل 

  

  :اضافه كردن ركورد هاي جديد

  

در قسمت امتحـان كنيـد      . ا به برنامه اضافه كرد    خوب، در اين قسمت مشاهده خواهيم كرد كه چگونه مي توان ركورد هاي بيشتري ر              

 براي حركـت در بـين داده هـاي موجـود در     Buttonدو كنترل :  جديد به فرم اضافه خواهيم كرد      Buttonبعد، چهار كنترل    

  . نيز براي حذف و يا اضافه كردن ركورد هاي جديدButtonبرنامه و دو كنترل 

  

  اضافه كردن ركورد هاي جديد: امتحان كنيد

  



 ٧٩٧

.  را غيـر فعـال كنيـد       btnLoad و   btnSave را باز كرده و دو كنتـرل         Form1قسمت طراحي فرم مربوط به       )1

 : به برنامه اضافه كنيد6-19 جديد همانند شكل Buttonسپس چهار كنترل 

  

  
  6-19شكل 

  

 و btnPrevious ،btnNext ،btnNew ايــن چهــار كنتــرل را بــه ترتيــب برابــر بــا Nameخاصــيت  )2

btnDelete  خاصيت .  قرار دهيدText     آنها را نيز بـه ترتيـب بـا مقـادير Previous ،Next ،New و 

Deleteتنظيم كنيد  

.  آن به صـورت اتوماتيـك ايجـاد شـود    Click دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد           btnNewروي دكمه ي     )3

 را نيـز بـه كـالس    AddNewAddressهمچنـين متـد   . سپس كد مشخص شده در زير را به اين متد اضافه كنيد        

Form1اضافه كنيد : 

  
private  void  btnNew_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 AddNewAddress(); 
}  
public  Address  AddNewAddress() 
{ 
 // save the current address... 
 UpdateCurrentAddress(); 
 // create a new address... 
 Address  newAddress = Addresses.AddAddress(); 
 // update the display... 
 CurrentAddressIndex = Addresses.Items.Count; 
 // return the new address... 
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 return  newAddress; 
}  

 
 يك ركورد جديد ايجاد خواهد شد و مي توانيد داده هاي خـود را               Newبا كليك كردن روي دكمه ي       . برنامه را اجرا كنيد    )4

 .در كادرهاي روي فرم يك ركورد جديد را وارد كنيد و سپس برنامه را ببنديد تا تغييرات ذخيره شوند. در آن وارد كنيد

 در آنجا ذخيره شده بود برويد و فايـل را بـاز كنيـد تـا داده هـاي آن                     AddressBook.xmlبه محلي كه فايل      )5

 .در فايل قرار گرفته استمشاهده خواهيد كرد كه ركورد جديد نيز . نمايش داده شوند

  

  چگونه كار مي كند؟

  

تمام كار ي كه بايد انجام مي داديم اين بود كه با فراخواني متد . تكميل اين قسمت از برنامه بسيار ساده بود و نكته ي خاصي نداشت      

AddAddress    از كالس AddressBook     يك شيئ جديد از كالس Address     ايجـاد كـرده و سـپس خاصـيت 

CurrentAddressIndex     بـه ايـن   .  را برابر با انديس آن شيئ يعني انديس آخرين عنصر موجود در آرايه قـرار دهـيم

 2 نيز تصحيح مي شود، شماره ي ركورد را به صـورت  lblAddressNumberترتيب متن نمايش داده شده در كنترل 

of 2نمايش داده و اجازه مي دهد كه داده هاي آن را وارد كنيم .  

 تغييراتي را كـه كـاربر تـا ايـن     UpdateCurrentAddressتر است قبل از ايجاد ركورد جديد با فراخواني متد    البته به 

با فراخواني اين متد، زماني كه كاربر بخواهد از برنامه خـارج شـود، بـين ركـورد هـا                    . لحظه در برنامه ايجاد كرده است را ذخيره كنيم        

مي توانيد مطمئن شويد كه تمام تغييراتي كه در داده هاي درون كادر ها بـه وجـود آورده   حركت كند و يا ركورد جديدي را ايجاد كند    

  . ذخيره خواهند شدXMLاست در فايل 

  
public  Address  AddNewAddress() 
{ 
 // save the current address... 
 UpdateCurrentAddress(); 

  

كه البتـه هـيچ داده      (ديد ايجاد كرده و داده هاي آن را به كاربر نمايش دهيم             بعد از اينكه تغييرات ذخيره شد، مي توانيم يك ركورد ج          

  :تا تغييرات مورد نظر خود را در آن ايجاد كند) اي در آن وجود ندارد، بنابراين تمام كادر ها در فرم خالي خواهد شد

  
 // create a new address... 
 Address  newAddress = Addresses.AddAddress(); 
 // update the display... 
 CurrentAddressIndex = Addresses.Items.Count; 
 // return the new address... 
 return  newAddress; 
}  

  

  :حركت در بين داده ها

  

 را نيز در فرم كامـل  Previous و Nextحال كه مي توانيد داده هاي جديد به برنامه اضافه كنيد، الزم است كه دكمه هاي             

در بخش امتحان كنيد بعد برنامه را به گونه اي تغيير خواهيم . نيد تا بتوانيد بين داده هاي موجود حركت كرده و آنها را مشاهده كنيد          ك
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البته در اينجا نيز قبـل  .  حركت كنيدAddressesداد تا بتوانيد بين داده هاي بعدي و يا قبلي موجود در ايست آدرسها در شيئ            

 بعدي و يا ركورد قبلي برويم بايد داده هاي ركورد جاري را ذخيره كنيم تا اگر كاربر تغييراتي را در آن ايجـاد كـرده                          از اينكه به ركورد   

  .بود، اين تغييرات از بين نروند

  

  حركت در بين داده ها: امتحان كنيد

  

 به صورت اتوماتيك  آنClick در فرم برنامه دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد btnNextروي دكمه ي    )1

 را نيز به صورت زير در كالس مربوط         MoveNextهمچنين متد   . سپس كد زير را به اين متد اضافه كنيد        . ايجاد شود 

 : ايجاد كنيدForm1به 

  
private  void  btnNext_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 MoveNext(); 
} 
 
private  void  MoveNext() 
{ 
 // get the next index... 
 int  newIndex = CurrentAddressIndex + 1; 
 if ( newIndex > Addresses.Items.Count) 
  newIndex = 1; 
 // save any changes... 
 UpdateCurrentAddress(); 
 // move the record... 
 CurrentAddressIndex = newIndex; 
}  

  

.  دو بـار كليـك كنيـد   btnPreviousگشته و روي كنتـرل   بر Form1مجدداً به قسمت طراحي فرم مربوط به         )2

 :سپس كد زير را در متد ايجاد شده وارد كنيد

  
private  void  btnPrevious_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 MovePrevious(); 
} 
 
private  void  MovePrevious() 
{ 
 // get the previous index... 
 int  newIndex = CurrentAddressIndex - 1; 
 if ( newIndex == 0) 
  newIndex = Addresses.Items.Count; 
 // save changes... 
 UpdateCurrentAddress(); 
 // move the record... 
 CurrentAddressIndex = newIndex; 
}  
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يد بتوانيد بـين داده  در اين قسمت با.  كليك كنيد Next و   Previousحال برنامه را اجرا كرده و روي دكمه هاي           )3

 .هاي موجود در فرم حركت كنيد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 CurrentAddressIndexتمام كاري كه در اين قسمت انجام داديم اين بود كه با اضافه كردن و يا كم كردن مقـدار        

د افزايش داده و براي حركت براي حركت كردن به جلو كافي است كه مقدار اين خاصيت يك واح. به جلو و يا به عقب حركت كرديم      

  .به عقب نيز كافي است كه مقدار اين خاصيت را يك واحد كاهش دهيم

يعني سعي نكنيم كـه از اولـين   (البته بايد دقت داشته باشيم كه هنگام كم كردن و يا اضافه كردن انديس، از محدوده ها تجاوز نكنيم           

به همين دليل است كه بعد از تنظيم كردن مقدار انديس، صحت آن            ). ركورد برويم ركورد نيز عقبتر برويم و يا به ركورد بعد از آخرين            

هنگامي كه به جلو حركت مي كنيم، اگر به آخر ليست رسيده باشيم مجدداً به ابتداي آن بر خواهيم                   . را در يك شرط بررسي مي كنيم      

  . ي آن منتقل خواهيم شدگشت و هنگامي كه به عقب حركت مي كنيم اگر به اول ليست برسيم، به انتها

 تغييـرات اعمـال   UpdateCurrentAddressدر هر دو حالت نيز قبل از اينكه انديس را تنظيم كنيم، با فراخواني متد        

  :شده را در فايل ذخيره مي كنيم

  
private  void  MoveNext() 
{ 
 // get the next index... 
 int  newIndex = CurrentAddressIndex + 1; 
 if ( newIndex > Addresses.Items.Count) 
  newIndex = 1; 
 // save any changes... 
 UpdateCurrentAddress(); 
 // move the record... 
 CurrentAddressIndex = newIndex; 
}  

  

  :حذف كردن داده ها از برنامه

  

البته هنگام حذف يك ركـورد بايـد   . به آن اضافه كنيم   براي تكميل كردن اين برنامه، فقط كافي است كه قابليت حذف داده ها را نيز                

در نظر داشته باشيم كه اگر ركوردي كه بايد حذف شود آخرين ركورد موجود در برنامه باشد، يك ركورد خالي به برنامه اضافه كنيم تا              

  .ا نيز به درستي انجام دهددر بخش امتحان كنيد بعد، كدي را به برنامه اضافه خواهيم كرد تا عمل حذف ر. ليست خالي نماند

  

  حذف يك ركورد از برنامه: امتحان كنيد

  

سپس كد زيـر  .  دو بار كليك كنيد  btnDelete برويد و روي دكمه ي       Form1به قسمت طراحي فرم مربوط به        )1

 را نيز به صورت زير بـه        DeleteAddressهمچنين متد   .  آن اضافه كنيد   Clickرا به متد مربوط به رويداد       

 : اضافه كنيدForm1بوط به كالس مر
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private  void  btnDelete_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // ask the user if they are ok with this? 
 if ( MessageBox .Show( 
  "Are you sure you want to delete this address?" , 
  "Address Book" , 
  MessageBoxButtons .YesNo, MessageBoxIcon .Question) ==   
        DialogResult .Yes ) 
 { 
  DeleteAddress(CurrentAddressIndex); 
 } 
} 
 
// DeleteAddress - delete an address from the list. .. 
public  void  DeleteAddress( int  index) 
{ 
 // delete the item from the list... 
 Addresses.Items.RemoveAt(index - 1); 
 // was that the last address? 
 if  (Addresses.Items.Count == 0) 
  // add a new address? 
  Addresses.AddAddress(); 
 else 
  // make sure you have something to show... 
  if  (index > Addresses.Items.Count) 
   index = Addresses.Items.Count; 
 // display the record... 
 CurrentAddressIndex = index; 
}  

  

.  ركورد هاي مورد نظر خود را از برنامه حذف كنيدDeleteحال بايد بتوانيد با فشار دادن دكمه ي        . برنامه را اجرا كنيد    )2

اضـافه  البته، اگر بخواهيد آخرين ركورد موجود را حذف كنيد، يك ركورد خالي به صورت اتوماتيك ايجاد شده و به ليـست           

 .خواهد شد

  

  چگونه كار مي كند؟

  

بـه همـين   . برنامه اي كه در اين فصل ايجاد كرديم، به گونه اي نوشته شده است كه همواره بايد اطالعاتي را به كاربر نمـايش دهـد           

د،  اي در ديسك وجود نـدار      AddressBook.xmlدليل است زماني كه براي اولين بار برنامه را اجرا مي كنيد و هيچ فايل                

همچنين اگر كاربر تمام ركورد هاي موجود در برنامـه را حـذف كنيـد،              . يك ركورد خالي ايجاد كرده و آن را در فرم نمايش مي دهيم            

  .بايد به نحوي چيزي را براي نمايش دادن در فرم ايجاد كنيم

ايـن متـد   . مـي كنـيم   اسـتفاده  ArrayList در كالس RemoveAtبراي اينكه ركوردي را از ديسك حذف كنيم، از متد   

 .  حذف مي كندArrayListعنصري كه انديس آن را به عنوان پارامتر دريافت كرده است را از 

 
// DeleteAddress - delete an address from the list. .. 
public  void  DeleteAddress( int  index) 
{ 
 // delete the item from the list... 
 Addresses.Items.RemoveAt(index - 1); 
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 بر مبناي انديس صفر كار مي كند، پس براي مثـال الزم اسـت بـراي حـذف                   ArrayListهمچنين دقت كنيد به علت اينكه       

  .  ارسال كنيمRemoveAt را به متد 2عنصر سوم از ليست، پارامتر 

باشـد و چـون بايـد همـواره يـك      مشكل زماني ايجاد مي شود كه عنصري كه حذف كرده باشيم آخرين عنصر موجود در ليست بوده     

  : ايجاد مي كنيمAddressعنصر در ليست باشد تا به كاربر نمايش دهيم، يك شيئ جديد از كالس 

  
 // was that the last address? 
 if  (Addresses.Items.Count == 0) 
  // add a new address? 
  Addresses.AddAddress(); 

  

ن ركورد ليست نباشد و ركورد هاي ديگري نيز در ليست وجود داشته باشـند، بايـد بعـد از حـذف                همچنين اگر ركورد حذف شده آخري     

براي مثال اگـر  . البته در مواردي اين انديس صحيح است و نيازي به تغيير آن وجود ندارد    . ركورد انديس ركورد جاري را تصحيح كنيم      

ــاي       ــال نمـ ــوم در حـ ــضو سـ ــند و عـ ــته باشـ ــود داشـ ــست وجـ ــضو در ليـ ــنج عـ ــد   پـ ــدار فيلـ ــد، مقـ ــدن باشـ ش داده شـ

_currentAddressIndex    حال اگر كاربر با فشار دادن دكمه ي   .  خواهد بود  3 برابر باDelete   ايـن ركـورد را 

 در فـرم  3زيرا همچنان عضوي بـا انـديس       .  را تنظيم كنيم   currentAddressIndex_حذف كند، نيازي نيست كه      

ود و امــا اگــر بــراي مثــال فقــط ســه عــضو در ليــست وجــود داشــته باشــد و مقــدار  وجــود دارد تــا داده هــاي آن نمــايش داده شــ

_currentAddressIndex     باشد، حذف اين عنصر باعث مي شود كه انديس ركـورد جـاري نـا معتبـر        3 نيز برابر با 

ـ                . شود و مجبور شويم كه آن را تصحيح كنيم         . ست را حـذف كنـد     اين حالت زماني رخ مي دهد كه كاربر بخواهـد آخـرين عـضو از لي

  : اين مورد را نيز بررسي خواهيم كردifبنابراين با استفاده از يك شرط 

  
 else 
  // make sure you have something to show... 
  if  (index > Addresses.Items.Count) 
   index = Addresses.Items.Count; 

  

 داده هـاي آن در فـرم نمـايش داده شـود را بدسـت آورديـم، آن را در              حال كه بعد از بررسي شرايط مختلف انديس عضوي كه بايـد           

  : قرار مي دهيمCurrentAddressIndexخاصيت 

  
 // display the record... 
 CurrentAddressIndex = index; 
}  

  

  :بررسي لبه ها

  

هنگام نوشتن يك نرم . ار بررسي كنيمدر اين قسمت مي خواهيم يكي از تكنيكهاي برنامه نويسي را هنگام تست عملكرد يك نرم افز 

براي مثال تصور كنيد در برنامه ي خود متـدي داريـد كـه              . افزار، معموال كارهاي مورد نظر ما در مرزها به درستي انجام نخواهند شد            

 99 تـا  0عـداد  يك عدد صحيح را به عنوان ورودي دريافت مي كند، اما براي اينكه اين متد به درستي عمل كند اين عدد بايد بـين ا                      

  .باشد

در اين موارد هنگامي كه الگوريتم متد خود را نوشتيد و آن را براي بعضي از اعداد در بازه ي مشخص شده تست كرديـد، بهتـر اسـت         

يـد   را به برنامه بدهيد و مـشاهده كن 100 و يا  99،  -1،  0براي مثال اعدادي مانند     . آن را براي اعداد موجود در مرز بازه نيز تست كنيد          
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كه آيا الگوريتم شما براي اين اعداد نيز درست كار مي كند يا نه؟ معموال اگر متد براي يكي يا دو تا از اين اعداد به درستي جواب داد،       

  . مي توانيد مطمئن شويد كه اين الگوريتم براي تمام اعداد موجود در آن بازه به درستي كار مي كند

 كه در برنامه ايجاد كرده بوديم نيز ممكن اسـت بـه وجـود            MovePrevious و يا    MoveNextاين مشكل در متدهاي     

 ركورد اطالعات داريد و بعد از ايجاد ايـن دو متـد، آن را بـراي حركـت در بـين          100براي مثال تصور كنيد كه در برنامه ي خود          . آيد

ين صورت مي توانيد مطمئن شويد كه برنامـه  به ا.  بررسي مي كنيد و مشاهده مي كنيد كه درست كار مي كنند     20 تا   10ركورد هاي   

 رسيد و كاربر مجدداً خواست به 100 به درستي عمل مي كند، اما اگر هنگامي كه متد به ركورد            99 تا   2براي حركت بين ركورد هاي      

  . ركورد بعدي برود احتماال با مشكل مواجه خواهيد شد

  

 :مه هاايجاد يكپارچگي بين برنامه ي دفتر تلفن و ديگر برنا

  

همچنين در .  ذخيره كرده و يا از آن استخراج كنندXMLتا اينجا برنامه هايي ايجاد كرديم كه مي توانستند داده هاي خود را در فايل      

بنـابراين تـاكنون بايـد درك خـوبي از          .  حاصل ايجاد مي شد را نيز بررسي كرديم        XMLطول اجراي برنامه ها، تغييراتي كه در فايل         

  .  چگونه مورد استفاده قرار مي گيردXMLدست آورده باشيد و بدانيد كه  بXMLمفهوم 

 وسيله اي است كه براي ايجاد يكپارچگي در بين برنامه هاي تجاري مورد استفاده قرار مـي گيـرد،                  XMLدر ابتداي فصل گفتيم كه      

 را به اين مفهوم درك كـرده  XMLظار داشته باشيم اما براي افرادي كه در برنامه نويسي تازه كار هستند توقع نا به جايي است كه انت 

 براي اين افراد فقط مي تواند به عنوان وسيله اي براي ذخيـره ي داده هـاي برنامـه مـورد                      XMLبنابراين  . و مورد استفاده قرار دهند    

اي يكپارچگي بين برنامه ها  مي تواند يك ابزار خوب بر     XMLدر ادامه ي اين فصل سعي خواهيم كرد دليل اينكه           . استفاده قرار گيرد  

 مربوط به برنامه ي قبلي را درك كرده XMLبه اين منظور برنامه اي ايجاد خواهيم كرد كه بتواند ساختار فايل . باشد را توضيح دهيم 

  .و به سادگي از داده هاي درون آن استفاده كند

ابراين براي يادگيري بيشتر در اين مـورد مـي توانيـد بـه      و نحوه ي استفاده از آن يكي از مباحث پيشرفته است، بن         XMLكاربردهاي  

  .كتابهايي كه در اين زمينه نوشته شده است رجوع كنيد

  

  :توضيح اصول يكپارچه سازي

  

قبل از اينكه بتوانيم برنامه اي ايجاد كنيم تا بتواند با برنامه ي دفتر تلفن تعامل داشته باشد، بهتر است با اصـول يكپارچـه سـازي در                           

 بهترين روش براي ايجاد يكپارچگي بين برنامه ها است، زيرا كد هـاي آن بـه سـادگي مـي                     XMLاساسا زبان   . امه ها آشنا شويم   برن

روشهاي قديمي كـه بـراي ايـن منظـور مـورد       . توانند توسط افراد و يا برنامه هاي ديگر خوانده شده، درك شوند و يا تغيير داده شوند                

. ياز داشتند كه متني نيز همراه با آنها فرسـتاده شـود تـا سـاختار داده هـاي درون آن را توضـيح دهـد                     استفاده قرار مي گرفت عمدتا ن     

  . بنابراين هنگامي كه ساختار فايل حاوي داده ها تغيير مي كرد، برنامه هاي قبلي ديگر نمي توانستد از فايلهاي جديد استفاده كنند

براي مثال تصور كنيد كه تاكنون حتي در رابطه با برنامه اي كه در ايـن   . ك شوند  به سادگي مي توانند توسط افراد در       XMLفايلهاي  

  : زير را به شما نشان دهندXMLفصل ايجاد كرده باشيم نيز چيزي نشنيده باشيد و فايل 

  
<Addresses > 
  < Address > 
    < FirstName >Muhammad</ FirstName > 
    < LastName >Hashemian </ LastName > 
    < CompanyName>MyCompany</ CompanyName> 
    < Address1 >11 First Avenue </ Address1 > 



 ٨٠٤

    < Address2  /> 
    < City >No Where </ City > 
    < Region >North </ Region > 
    < PostalCode >28222 </ PostalCode > 
    < Country >Iran </ Country > 
    < Email >Muhammad@email.com</ Email > 
  </ Address > 
</ Addresses > 

  

 وجـود   NET.همچنين مي توانيد از ابزارهاي زيادي كه در         . به راحتي مي توانيد متوجه شد كه اين فايل حاوي چه داده هايي است             

البته با اين حال نيز ممكن است در بعضي شرايط مجبور شويد كه سـاختار  . دارد براي مشاهده، تغيير و يا كار با اين فايل استفاده كنيد 

 قـرار مـي   XMLايل را از فردي كه آن را طراحي كرده است درخواست كنيد، مخصوصا در مواردي كه داده هاي مهمتري در فايـل   ف

  .  بسيار با معني تر از سيستم هاي قديمي استXMLگيرند، اما با اين وجود استفاده از فايلهاي 

ده هاي مورد نظر خود را به فايل اضافه كنيد و يـا حتـي فايلهـاي     را متوجه شديد مي توانيد داXMLبعد از اين كه ساختار يك فايل   

 حـاوي  Addressesبراي مثال در برنامه ي قبلي بعد از اينكه متوجه شديد عنـصر  . خودتان را بر اساس آن ساختار ايجاد كنيد  

ي مـي كننـد، مـي توانيـد      است كه هر يك داده هاي مربوط به يك فرد را در دفتر تلفن نگهدار     Addressچندين عنصر از نوع     

داده هاي افراد جديد را خود به فايل اضافه كنيد و يا برنامه اي بنويسيد كه بتواند بر اساس ساختار اين فايل كار كند و داده هـا را بـه             

  .وسيله ي آن برنامه كنترل كنيد

ه ي آن كپي كرده و يك نسخه از آن را  را به همراه تمام عناصر زير مجموع Addressبراي مثال فايل قبل را باز كنيد و عنصر          

سپس داده هاي موجود در هر عنصر را با داده هاي مـورد             .  در همان فايل قرار دهيد     <Address/>بالفاصله بعد از اتمام تگ      

  :براي مثال فايل را به صورت زير تغيير دهيد. نظر خود عوض كرده و فايل را ذخيره كنيد

  
<AddressBook > 
  < Addresses > 
    < Address > 
      < FirstName >Muhammad</ FirstName > 
      < LastName >Hashemian </ LastName > 
      < CompanyName>MyCompany</ CompanyName> 
      < Address1 >11 First Avenue </ Address1 > 
      < Address2  /> 
      < City >No Where </ City > 
      < Region >North </ Region > 
      < PostalCode >28222 </ PostalCode > 
      < Country >Iran </ Country > 
      < Email >Muhammad@email.com</ Email > 
    </ Address > 
    < Address > 
      < FirstName >Somebody</ FirstName > 
      < LastName >Else </ LastName > 
      < CompanyName/> 
      < Address1 >12 First Avenue </ Address1 > 
      < Address2  /> 
      < City >Big City </ City > 
      < Region >SE</ Region > 
      < PostalCode >28582 </ PostalCode > 
      < Country >Iran </ Country > 
      < Email >Somebody@SomeWhere.com</ Email > 
    </ Address > 
  </ Addresses > 
</ AddressBook > 
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يك ركورد كه از ابتـدا در برنامـه ايجـاد      : باز كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه دو ركورد اطالعات در برنامه وجود دارند            حال اگر برنامه را     

بنابراين مشاهده كرديد كه با درك ساختار يـك فايـل   . شده بود و ركورد ديگر نيز داده هايي كه به صورت دستي در فالي وارد كرديم           

XML ،مي توان به سادگي تغييرات مورد نظر را در آن ايجاد كرد كه يك برنامه توليد مي كند.  

  

  :خواندن اطالعات برنامه ي دفتر تلفن در يك برنامه ي ديگر

  

ــروژه ي      ــد برنامــه اي ايجــاد خــواهيم كــرد كــه كــامالً از پ ــد بع ــن فــصل، در بخــش امتحــان كني ــل توضــيحات اي ــراي تكمي ب

AddressBook        ون فايل  جدا باشد اما بتواند از داده هاي درAddressBook.xmlاين برنامه ليـست  .  استفاده كند

  .افرادي كه در اين فايل هستند را استخراج كرده و به همراه آدرس ايميل آنها در فرم نمايش مي دهد

  

 AddressBookخواندن داده هاي برنامه ي : امتحان كنيد

 
  . ايجاد كنيدAddress Listبا استفاده از ويژوال استوديو يك برنامه ي تحت ويندوز به نام  )1

 ايـن كنتـرل   IntegralHeightخاصيت .  در فرم قرار دهيدListBoxبا استفاده ز جعبه ابزار يك كنترل       )2

 قرار دهيد lstMails را برابر با    Name و خاصيت    Fill آن را برابر با      Dock، خاصيت   Falseرا برابر با    

 ).7-19شكل (

  

  
  7-19شكل 

 
 فـرم  Load روي نوار عنوان فرم دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد    Form1ط به   در قسمت طراحي فرم مربو     )3

همچنـين فـضاي نـام      . سـپس كـد مـشخص شـده در زيـر را در ايـن متـد وارد كنيـد                   . به صورت اتوماتيك ايجـاد شـود      

System.Xml را نيز به ابتداي كالس Form1 استفاده كنيم اضافه كنيد تا بتوانيم در برنامه از كالسهاي آن: 
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using  System.Xml; 
using  System.Collections; 
 
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // where do we want to get the XML from... 
 String  filename =  
  @"E:\Documents and Settings\Mohammad\My " +    
  "Documents\Visual Studio 2005\Projects\" +  
  "Address Book\Address Book\bin\" +  
  "Debug\AddressBook.xml" ; 
 // open the document... 
 XmlTextReader  reader = new XmlTextReader (filename); 
 // move to the start of the document... 
 reader.MoveToContent(); 
 // start working through the document... 
    
 Hashtable  addressData = null ; 
 String  elementName = null ; 
 while (reader.Read()) 
 { 
  // what kind of node to we have? 
  switch (reader.NodeType) 
  { 
   // is it the start of an element? 
   case  XmlNodeType .Element: 
    // if it’s an element start, is it “Address”? 
    if  (reader.Name == "Address"  ) 
     // if so, create a new collection... 
     addressData = new Hashtable (); 
    else 
    // if not, record the name of the element... 
     elementName = reader.Name; 
    break ; 
   // if we have some text, try storing it in the 
   // collection... 
   case  XmlNodeType .Text: 
    // do we have an address? 
    if  (addressData != null ) 
     addressData.Add(elementName,  
        reader.Value); 
    break ; 
   // is it the end of an element? 
   case  XmlNodeType .EndElement: 
    // if it is,  
    // we should have an entire address stored... 
    if ( reader.Name == "Address" ) 
    { 
     // try to create a new listview item... 
     String  item = null ; 
     try 
     { 
      item = addressData[ "FirstName" ] +  
      " "  + addressData[ "LastName" ] 
      + " ("  +  
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      addressData[ "Email" ] + ")" ; 
     } 
     catch 
     { 
     } 
     // add the item to the list... 
     lstEmails.Items.Add(item); 
     // reset... 
     addressData = null ; 
    } 
    break ; 
  } 
 } 
}  

 
 وارد شده Form1_Load در ابتداي متد   AddressBook.xml قبل از اجرا اين برنامه مسيري كه براي فايل           :نكته

  . است را با مسير صحيح آن جايگزين كنيد

  

همچنين اگر ركوردي داراي آدرس ايميل نباشند نيز برنامـه بـه   .  مشاهده كنيد8-19با اجراي برنامه بايد فرمي مشابه فرم   )4

 ذخيره مي شود و هنگام خوانـدن داده  XMLمايش مي دهد زيرا در اين صورت يك رشته ي تهي در فايل   درستي آن را ن   

  . نمايش داده مي شودListViewها نيز يك رشته ي تهي به وسيله ي 

  

  
  8-19شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

يد كه قبل از نوشـتن ايـن برنامـه اصـال فايـل      صحبت كنيم، تصور كن) XMLو يا مزاياي (قبل از اينكه درباره ي مزاياي اين برنامه    

XML        اي كه به وسيله ي پروژه ي AddressBook   ايجاد مي شد را نديده بوديد و با ساختار آن آشنايي نداشتيد، فقـط مـي 
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 توجـه بـه   در اين صورت با. خواستيد بر اساس اطالعات داخل اين فايل برنامه اي بنويسيد كه نام و آدرس ايميل افراد را نمايش دهد     

به .  به صورت يك فايل متني ذخيره مي شود، مي توانستيد آن را با يك ويرايشگر متن معمولي باز كرده و آن را بخوانيد         XMLاينكه  

 است كه هر كدام از اين عنصر ها داراي عنـصرهاي  Addressاين ترتيب متوجه مي شويد كه اين فايل حاوي عناصري از نوع         

 نيز  LastName و   Email  ،FirstNameسه عنصر   . مربوط به يك فرد را ذخيره مي كنند       ديگري است كه داده هاي      

بنابراين تنها چيزي كـه بـاقي مـي مانـد     .  به آنها نيز داريدAddress Listدر بين اين داده ها وجود دارند كه در برنامه ي 

  .خارج كردن اطالعات داخل عناصر از اين فايل است

از NET.عجيب ترين كارهايي كه به وسيله ي مايكروسافت انجام گرفت، پشتيباني شديد چارچوب            يكي از    NET.هنگام معرفي   

XML در چارچوب   .  بود.NET           تعداد چشمگيري كالس براي خواندن و يا نوشتن فايلهاي XML  در برنامه ي قبلـي     .  وجود داشت

ويژگي .  بودXML براي كار با   NET.  استفاده كرديم كه يكي از ساده ترين كالسهاي        XmlSerializerفقط از كالس    

 را از يـك  XMLاما اگـر يـك فايـل    .  فقط به ساختار كالس شما استناد مي كندXMLاين كالس در اين است كه براي توليد فايل  

ي خود نداريد برنامه ي ديگر دريافت كنيد و بخواهيد از آن استفاده كنيد، نمي توانيد اين كالس را به كار ببريد زيرا كالسي در برنامه    

 XMLبنابراين بايد از كالس ديگري براي خواندن و نوشتن داده هاي            .  مورد نظر شما باشد    XMLكه ساختار آن مشابه ساختار فايل       

  .در اين گونه فايلها استفاده كنيد

 و يـا  Addressدر ايـن برنامـه كالسـي بـه نـام      .  نيز شـرايط مـشابه ي برقـرار اسـت    Address Listدر برنامه ي 

AddressBook      نداريم كه از كالس XmlSerializer              بخواهيم داده ها را در اشيايي از اين كالسـها قـرار دهـد  .

يكي از كالس هايي كه مـي تـوانيم   .  را به صورت خط به خط بررسي كنيم        XMLبنابراين بايد با استفاده از كالسهاي ديگري، فايل         

 را بـاز    XMLاين كالس يك فايل     .  است System.Xml.XmlTextReaderبراي اين مورد استفاده كنيم، كالس       

هر قسمت يـك گـره يـا    (سپس مي توانيم از آن بخواهيم كه قسمت قسمت در فايل حركت كند . كرده و به ابتداي آن اشاره مي كند 

node   ي تگهـاي   اين كالس در فايل حركت كرده و در ابتداي هر قسمت توقف مي كنـد، بـراي مثـال در ابتـدا                     ).  ناميده مي شود

  ....شروع، در ابتداي تگهاي پايان، در ابتداي داده هاي درون عناصر، در ابتداي خصيصه ها و 

  :بنابراين زماني كه از اين كالس مي خواهيد كه در فايل حركت كند، ابتدا گره ي زير را به شما نمايش مي دهد

  
<?xml  version =" 1.0 " ?> 

  

  :ود، كالس به اين خط از فايل مي رسدهنگامي كه از او بخواهيد به خط بعدي بر

  
<AddressBook  xmlns:xsi =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "   
  xmlns:xsd =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema " > 

  

  :سپس، مجدداً از كالس مي خواهيد كه به خط بعدي برود و كالس نيز در ابتداي اين خط توقف مي كند

  
  < Addresses > 

  

ــالس    ــب كـــ ــين ترتيـــ ــه همـــ ــا  XmlTextReaderبـــ ــه بـــ ــاتي را در رابطـــ ، <Address> اطالعـــ

<FirstName>Muhammad</FirstName>  ،<LastName>              به شما مي دهـد تـا بـه انتهـاي فايـل 

XML اين كالس حتي فضاهاي خالي موجود در فايل         .  برسدXML                را نيز به شما اطالع مي دهد كه رويهمرفته مـي توانيـد از ايـن  

  . اطالعات اضافي صرفنظر كنيد

 ايجاد كرده و XmlTextReaderالگوريتمي كه بايد در اين قسمت به كار ببريم به اين صورت است كه يك شيئ از كالس     

 از ايـن  Readهنگامي كه بخواهيم حركت را شروع كنـيم بايـد متـد         . به وسيله ي آن در قسمتهاي مختلف فايل حركت مي كنيم          

 Readبه اين ترتيب، اين شيئ به اولين گره ي درون فايل اشاره مي كند و با هر بار فراخواني مجدد متد                    .  كنيم كالس را فراخواني  



 ٨٠٩

 قـرار مـي     while را درون يك حلقه ي       Readبنابراين فراخواني متد    . نيز شيئ يك گره درون فايل به جلو حركت خواهد كرد          

  . فايل حركت كرده و آنها را بررسي كنيمدهيم تا به اين وسيله بين تك تك گره هاي موجود در

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // where do we want to get the XML from... 
 String  filename =  
  @"E:\Documents and Settings\Mohammad\My " +    
  "Documents\Visual Studio 2005\Projects\" +  
  "Address Book\Address Book\bin\" +  
  "Debug\AddressBook.xml" ; 
 // open the document... 
 XmlTextReader  reader = new XmlTextReader (filename); 
 // move to the start of the document... 
 reader.MoveToContent(); 
 // start working through the document... 
    
 Hashtable  addressData = null ; 
 String  elementName = null ; 
 while (reader.Read()) 
 { 

  

 از  NodeTypeبراي اينكه بفهميم گره اي كه هم اكنون در ابتداي آن قرار داريم چه نوع گره اي است، مي تـوانيم از خاصـيت                         

 به اين معنـي اسـت كـه در ابتـداي تـگ             بود Elementاگر نوع گره برابر با      .  استفاده كنيم  XmlTextReaderكالس  

براي اينكه نام عنصري كه در ابتداي آن قرار داريـم را نيـز بدسـت آوريـم نيـز مـي تـوانيم از خاصـيت              . شروع يك عنصر قرار داريم    

Name  به اين ترتيب اگر نام عنصري كه به آن رسيديم برابر با             .  استفاده كنيمAddress      بوط  بود، يعني در ابتداي اطالعات مر

 ايجاد مي كنيم تا داده هاي مورد نياز از اين فـرد جديـد را در آن   HashTableپس يك شيئ از نوع . به يك فرد جديد هستيم   

  :در غير اين صورت نيز نام عنصر را در يك متغيير ذخيره مي كنيم تا بعدها از آن استفاده كنيم. قرار دهيم

  
// what kind of node to we have? 
switch (reader.NodeType) 
{ 
 // is it the start of an element? 
 case  XmlNodeType .Element: 
  // if it’s an element start, is it “Address”? 
  if  (reader.Name == "Address"  ) 
   // if so, create a new collection... 
   addressData = new Hashtable (); 
  else 
  // if not, record the name of the element... 
   elementName = reader.Name; 
  break ; 

  

در ايـن صـورت بررسـي مـي كنـيم كـه آيـا متغييـر         . همچنين ممكن است عنصري كه در آن قرار داريم شامل مقداري مـتن باشـد            

addressData        داراي يك شيئ از نوع      ( مقدار دهي شده است يا نهHashTable   ر صورتي كـه مقـدار      ؟ د ) است يا نه

. هستيم) addressدر عناصر دروني عنصر     (دهي شده بود، به اين معني است كه هم اكنون درون داده هاي مربوط به يك فرد                  

.  ذخيره كـرديم elementNameهمچنين به خاطر داريم كه در قسمت قبل، نام عنصري كه درون آن هستيم را نيز در متغيير          

 باشد به اين معني است كه متنـي كـه در ابتـداي آن               FirstName برابر با    elementNameپس اگر براي مثال عنصر      



 ٨١٠

 HashTableسپس اين اطالعات را بـه  .  يكي از ركورد هاي اين فايل استFirstNameقرار داريم، مربوط به خاصيت   

  .ده كنيماضافه مي كنيم تا در انتها كه ليست داده هاي مربوط به ركورد جاري تكميل شد از آن استفا

  
 // if we have some text, try storing it in the 
 // collection... 
 case  XmlNodeType .Text: 
  // do we have an address? 
  if  (addressData != null ) 
   addressData.Add(elementName, reader.Value); 
  break ; 

  

 در بين داده هاي درون فايـل حركـت مـي          XmlTextReaderس   اجرا شده و كال    whileبه همين ترتيب كه حلقه ي       

 قرار مي گيرد تا به انتهاي ركـورد جـاري، يعنـي بـه تـگ پايـاني         HashTableكند، داده هاي مربوط به يك ركورد نيز درون          

  .  برسيمaddressمربوط به 

 EndElementآيا نوع گره برابر بـا   رسيده ايم، مي توانيم بررسي كنيم كه        <address/>براي اينكه بدانيم آيا به تگ       

  است يا نه؟

  
 // is it the end of an element? 
 case  XmlNodeType .EndElement: 

  

 بـود، بـه ايـن معنـي اسـت كـه بـه تـگ         Addressاگر نوع گره اي كه به آن رسيده ايم از نوع تگ پاياني و نام آن نيز برابر با      

</address>        اطالعات مربوط به ركوردي كه در آن قرار داشـتيم در             رسيده ايم و حال ديگر تمامHashTable   قـرار 

  : نمايش داده شود را ايجاد مي كنيمListBoxبنابراين رشته اي كه بايد در .گرفته است

  
 // if it is, we should have an entire address store d... 
 if ( reader.Name == "Address" ) 
 { 
  // try to create a new listview item... 
  String  item = null ; 
  try 
  { 
   item = addressData[ "FirstName" ] + " "  +  
    addressData[ "LastName" ] + " ("  +  
    addressData[ "Email" ] + ")" ; 
  } 
  catch 
  { 
  } 
  // add the item to the list... 
  lstEmails.Items.Add(item); 
  // reset... 
  addressData = null ; 
 } 
 break ; 

  

 قرار گفته است، در صورت رخ دادن خطا هيچ عمـل خاصـي را انجـام نمـي            try كه بعد از بالك      catchتوجه كنيد كه بالك     

عنـصر  براي مثـال اگـر   . در اين مثال براي اينكه درگير خطا يابي نشويم، هر گونه خطايي كه رخ دهد را در نظر نخواهيم گرفت      . دهد
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 نباشد، خطايي رخ خواهـد داد  emailدروني كه در حال بررسي آن هستيم بعضي از تگ ها را نداشته باشد، براي مثال داراي تگ               

  .كه از آن صرفنظر مي كنيم

ر ايـن  د. به همين ترتيب حلقه ادامه پيدا كرده و بين تمام گره هايي كه در فايل وجود دارند حركت مي كند تا به انتهاي فايـل برسـد          

 را برمي گرداند كـه از اجـراي مجـدد حلقـه     false نيز مقدار Readزمان تمام داده هاي فايل بررسي شده اند و فراخواني متد           

  .جلوگيري مي كند و به اين ترتيب اجراي حلقه متوقف مي شود

اگـر مـي خواهيـد بـا     . ا را توضيح دهد  در يكپارچه سازي برنامه ه     XMLاميدوارم كه اين مثال به اندازه ي كافي توانسته باشد قدرت            

 افزايش دهيد، سعي كنيد قابليت حذف و يـا اضـافه كـردن داده هـاي     XMLتمرين بيشتر روي اين مثال، تجربه ي خود را در كار با      

  .  اضافه كنيدAddress Listجديد را نيز به برنامه ي 

  

  :نتيجه

  

ه بيشتر براي ايجاد يكپارچگي بين برنامه ها و نرم افزارهاي تجـاري              زباني است ك   XML.  آشنا شديم  XMLدر اين فصل با مفاهيم      

 براي تبادل و انتقال داده ها در بين برنامه هاي مختلف استفاده XMLدر يك سازمان مي توان از      . موجود مورد استفاده قرار مي گيرد     

 سپس برنامه ها را به گونه اي تنظيم كرد تا         را تعريف كرده و    XMLدر بين چند سازمان مختلف نيز مي توان يك فرمت خاص            . كرد

. بتوانند داده هاي خود را بر اساس اين فرمت انتقال دهند و به اين ترتيب برنامه هاي اين چند سازمان با يكديگر تعامل داشته باشـند                    

ق اينترنت و بـا اسـتفاده از     به صورت متن ذخيره مي شوند، مي توان آنها را به سادگي از طري              XMLهمچنين به دليل اينكه فايلهاي      

منتقل كرد و ديگر نيازي نيست كه چند سازماني كه مـي خواهنـد بـه ايـن               ...  و   HTTP  ،FTP  ،Emailتكنولوژي هايي مانند    

  . روش با هم تبادل اطالعات داشته باشند از برقراري اتصاالت اختصاصي استفاده كنند

XML اي تجاري كه روي پلت فرم هاي گوناگون كار مي كنند ايجاد شده اسـت، امـا    عمدتا براي برقراري يكپارچگي بين نرم افزاره

در اين فصل نيز با نحـوه ي اسـتفاده از   .  عمدتا براي ذخيره ي داده هاي برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد XMLبراي افراد تازه كار     

XML                داده هاي يك كالس را سريااليز كـرده و سـپس در           براي ذخيره ي داده ها آشنا شديم و مشاهده كرديم كه چگونه مي توان

يك فايل در ديسك ذخيره كرد و يا داده هاي يك كالس كه در ديسك ذخيره شده است را دي سريااليز كرده و كالس متنـاظر آن           

 بــــه ايــــن ترتيــــب بــــا اســــتفاده از همــــين مــــوارد برنامــــه اي بــــه نــــام          . را در برنامــــه ايجــــاد كــــرد  

Address Bookم كه از فايل  ايجاد كرديXMLبه عنوان منبع اصلي براي نگهداري داده هاي خود استفاده مي كرد .  

 مي تواند در بين برنامه ها يكپارچگي ايجاد كند، برنامه اي نوشـتيم كـه از                 XMLدر آخر فصل نيز، براي اينكه مشاهده كنيم چگونه          

  .داده هاي آن را در فرم نمايش مي داد استفاده مي كرد و Address Book توليد شده به وسيله ي XMLفايل 

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 . بدست آورده باشيد و بدانيد كه اين تكنولوژي در چه مواردي استفاده مي شودXMLدرك بهتري از  �

 .بتوانيد داده هاي يك كالس را سريااليز و دي سريااليز كنيد �

 . در برنامه مورد استفاده قرار دهيد راXMLبتوانيد داده هاي  �

 حركت كرده و داده هاي مورد نياز خـود را از  XML در يك فايل     XmlTextReaderبتوانيد با استفاده از كالس       �

 .آن استخراج كنيد

  

  :تمرين
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  :1تمرين 

  

. ش مختلف استفاده كنيـد براي توصيف يك المپ مي توانيد از چندين رو.  ايجاد كنيد كه يك المپ را توصيف كند      XMLيك فايل   

 اسـتفاده  …براي مثال مي توانيد عناصر مربوط به ظاهر حباب المپ، اطالعات فني المپ و نيز مشخصات خود المپ مانند قيمـت و      

 اي كه ايجاد كرده ايـد مـي توانيـد بـه نمونـه هـايي كـه در اينترنـت و در سـايتهايي ماننـد                            XMLبراي بررسي صحت فايل     . كنيد

asp.validate_dom/dom/com.schools3w.www://httpوجود دارد رجوع كنيد .  

  

  :2تمرين 

  

 XMLبراي اين تمرين مي خواهيم مطالبي را كه در طول فصل آموختيم، با يـادگيري نحـوه ي قـرار دادن توضـيحات در فايلهـاي                    

وان كسي كه به تازگي برنامه نويسي را آغاز كرده است، مهمترين توانايي كه بايد بدست آوريد نحوه ي جـستجو                   به عن . افزايش دهيم 

در اين تمرين با استفاده از موتور جستجوي مورد نظر خود اينترنت را جستجو كـرده              . در اينترنت و يافتن پاسخهاي مورد نيازتان است       

 اي كه در قـسمت قبـل ايجـاد    XMLسپس توضيحات الزم براي فايل .  را پيدا كنيد  XMLو نحوه ي قرار دادن توضيحات در فايل         

  .كرده بوديم را در آن بنويسيد
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  NET Remoting.وب سرويس ها و : فصل بيستم

  

در ايـن   . صاحبنظران صنعتي پيشبيني مي كنند كه وب سرويس ها رخداد عظيم بعدي خواهد بود كه در اينترنت به وجود خواهد آمـد                     

همچنـين سـعي مـي كنـيم در     . ل سعي مي كنيم ابتدا وب سرويس ها را معرفي كرده و سپس نحوه ي ايجاد آنها را بررسي كنيم       فص

 نيز آشنا شويم و نكاتي را در مورد اينكه در چه شرايطي بايد از وب سرويس هـا و در چـه   NET Remoting.طول فصل با 

  . استفاده كنيمNET Remoting.شرايطي بايد از 

  :ر اين فصلد

  

 . آشنا خواهيم شد، روشي كه براي انتقال اطالعات در وب سرويس ها مورد استفاده قرار مي گيردSOAPبا  �

 .چندين وب سرويس ايجاد خواهيم كرد �

 .عملكرد وب سرويس ها را تست خواهيم كرد �

 .برنامه هايي ايجاد خواهيم كرد كه از وب سرويس ها استفاده كنند �

 . و موارد استفاده ي آن خواهيم داشتNET Remoting.نگاه مختصري بر  �

  

  وب سرويس چيست؟

  

ايـن دو  . معموال بيشتر استفاده اي كه ممكن است از اينترنت داشته باشيد، ارسال و دريافت ايميل و يـا گـردش كـردن در وب اسـت                   

 رشد اينترنـت، نحـوه ي اسـتفاده ي افـراد از             اما با . كاربرد معموال بيشترين دليلي است كه افراد براي آن به اينترنت متصل مي شوند             

  . اينترنت نيز در حال تغيير كردن است

بيشتر برنامـه هـاي   . با رشد اينترنت، برنامه هايي كه براي انجام كارهاي خود به اتصال به اينترنت نياز دارند نيز در حال افزايش است      

ند و يا اطالعات جديد را از سرور دريافت كنند نياز دارند كـه بـه اينترنـت          امروزي براي اينكه بتوانند داده هايي را به سرور خود بفرست          

. همين مورد موجب شده است كه وب سرويس ها به يكي از بزرگترين تحوالت اخير در زمينه ي اينترنت تبديل شـوند                     . متصل باشند 

اند، وب سرويس ها نيز رشـد خواهنـد كـرد و    حتي مي توانيم بگوييم به همان اندازه كه وب و صفحات وب در مدت اخير رشد داشته          

  اما خوب ممكن است سوال كنيد كه چرا وب سرويس ها تا اين حد از اهميت برخوردار اند؟. فراگير خواهند شد

ما مشكلي كه صفحات وب دارند و . همانطور كه مي دانيد صفحات وب يكي از بهترين راهها براي به اشتراك گذاشتن اطالعات است

صـفحات  ! ارت بهتر مي توان گفت محدوديتي كه اين صفحات دارند اين است كه فقط انسانها مي توانند از آن استفاده كننـد                 يا به عب  

امـا وب  . وب حتماً بايد به وسيله ي انسانها خوانده شود و اطالعات درون آن نيز فقط مي تواند به وسيله ي ذهـن انـسان درك شـود             

دن و تفسير شدن به وسيله ي برنامه هاي كامپيوتري ايجاد شده اند و نمـي تواننـد بـه وسـيله ي                سرويس ها، از ابتدا براي خوانده ش      

در حقيقت مي توانيم بگوييم كه وب سرويس ها، سايتهاي وبي هستند كه فقط به وسيله ي برنامـه                   . انسانها مورد استفاده قرار بگيرند    

 سرويس ها به طور ذاتي مي توانند به صورت ديناميك تغيير كنند، بنـابراين               وب. هاي كامپيوتري مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند       

الزم نيست كه حاوي اطالعات ثابت و تغيير ناپذيري باشند، بلكه مي توانند با برنامه اي كه از آنها استفاده مي كند تعامل داشته باشند 

ي نويسم از يك وب سرويس استفاده كنم كـه در مواقـع مـورد نيـاز        براي مثال من مي توانم در برنامه اي كه م         . و ارتباط برقرار كنند   

  . كميتي را به واحد دالر از برنامه ي من دريافت كرده و مقدار معادل آن را به واحد يورو برگرداند

نيز در اين خوب ممكن است سوال كنيد كه اين مورد چه فايده اي دارد و چگونه مي تواند مفيد واقع شود؟ همانطور كه در فصل قبل               

. باره صحبت كرديم، يكي از پرهزينه ترين موارد در يك سيستم تجاري، برقراري يكپارچگي بين نرم افزارهاي تجاري موجـود اسـت                 

براي مثال تصور كنيد كه شركت تجاري شما داراي نرم افزاري براي كنترل موجودي كاالها در انبار و نرم افزار ديگري براي دريافت                     
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اين دو نرم افزار از دو شركت برنامه نويسي مختلف در دو زمان جدا از هم خريـداري شـده انـد و        .  از مشتريان است   سفارشات مختلف 

اما زماني كه يك سفارش به وسيله ي يك خريـدار در نـرم افـزار دوم                 . هر كدام از آنها نيز بر روي يك پلت فرم خاص كار مي كنند             

افزاري كه مسئول كنترل موجودي انبار است اطالع دهد كه چه مقدار و از چه كااليي فروخته        ثبت مي شود، اين نرم افزار بايد به نرم          

بـراي مثـال در   . سپس نرم افزار اول نيز مي تواند بر اساس اين اطالعات كارهاي خاصي را به صورت اتوماتيك انجام دهد. شده است 

از آن كاال سفارش دهد و يا به فرد خاصي اطالع دهد كـه كـاالي                صورتي كه موجودي آن كاال كاهش زيادي پيدا كرده بود، مجدداً            

  .فروخته شده را به آدرس خريدار ارسال كند

. هنگامي كه اين دو نرم افزار به اين صورت با يكديگر كار كنند و تعامل داشته باشند، مي گوييم كه اين دو نرم افزار يكپارچه شده اند        

م مي شود و مخصوصا در مورد شركتهاي بزرگ نياز است كه تيمي از مشاوران و متخصـصان  يكپارچه سازي به ندرت به سادگي انجا      

  . استخدام شوند و بعد از صرف چندين هزار دالر، نرم افزاري براي برقراري يكپارچگي بين نرم افزارها نوشته شود

كه يكپارچگي بسيار بسيار ساده تر انجام شود و حال اگر نخواهيم زياد وارد جزئيات اين حالتها شويم، وب سرويس ها باعث مي شوند         

به همين دليل است كه پـيش بينـي مـي    . بنابراين هزينه اي كه براي اين كار صرف مي شود نيز بسيار بسيار كمتر از قبل خواهد بود            

 شـركتهايي كـه مـي    با استفاده از وب سرويس هـا نـه تنهـا    . كنند وب سرويس ها بزرگترين تحول اينترنتي در مدت اخير خواهد بود           

خواهند در نرم افزارهاي خود يكپارچگي ايجاد كنند راههاي بسيار ساده تر و ارزان تري را در اختيار خواهند داشت، بلكه نرم افزارهاي                       

  . موجود در شركتهاي تجاري كوچك نيز مي توانند به سادگي با يكديگر رابطه داشته باشند

س ها و نيز صحبت درباره ي افرادي كه اين تكنولوژي را گسترش مي دهند از اهـداف ايـن       توضيح در مورد مزايا و معايب وب سروي       

 اما براي اطالعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به آدرس . كتاب خارج است

http://msdn.microsoft.com/webservices  
  .مراجعه كنيد

  

  :حوه ي عملكرد وب سرويس هان

  

اول از همه بايد بگويم كه اساس وب سرويس ها به طور كلي روي استانداردهاي آزاد است و به هيچ پلت فرم و يـا شـركت خاصـي                       

يكي از جذابيت ها و داليل موفقيت وب سرويس ها نيز در اين مورد است كه تفاوتي نمي كند كه شما وب سرويس خود                        . تعلق ندارد 

 در هر حالت همه ي افراد مـي تواننـد بـه    …وي چه پلت فرمي ارائه مي كنيد، ويندوز، مكينتاش، لينوكس، سوالريس، يونيكس و       را ر 

در . ايـن مـورد دقيقـاً مـشابه عملكـرد سـايتهاي وب اسـت       . سرور شما متصل شده و از وب سرويسي كه ارائه مي دهيد استفاده كنند 

وري كه اين سايت روي آن قرار گرفته است و يا پلت فرمي كه بـه وسـيله ي آن نوشـته شـده               سايتهاي وب نيز تفاوتي ندارد كه سر      

  .در هر صورت شما مي توانيد به سادگي به آن سايت متصل شده و از اطالعات آن استفاده كنيد. است چيست و يا چگونه كار مي كند

استفاده شده و به كار گرفته مي شود تماما بر اسـاس مـدل    NET.دومين نكته اي كه بايد بدانيد اين است كه وب سرويسي كه در  

اگـر شـما نيـز در اغلـب     . برنامه نويسي شيئ گـرا : برنامه نويسي است كه اغلب برنامه نويسان به استفاده از آن عالقه ي زيادي دارند 

 نيز  NET.در  ) انيد اين كار را انجام دهيد     كه البته تا فصل بيستم اين كتاب، ديگر بايد بتو         (برنامه هاي خود از اشيا استفاده مي كنيد         

  .به سادگي مي توانيد وب سرويس ها را مورد استفاده قرار دهيد

اصلي كه براي ايجاد يك وب سرويس مورد استفاده قرار مي گيرد به اين صورت است كه يك كـالس ايجـاد مـي كنيـد كـه داراي                     

در رابطـه بـا كـالس    . اين كالس مانند كالسهاي قبلي نيست و تفـاوت دارد      البته نحوه ي توزيع و استفاده از        . متدهاي مختلفي است  

  :هايي كه تا اينجا ايجاد كرده ايم، نحوه ي استفاده از يك كالس به صورت زير بود

  

 .يك برنامه نويس، يك كالس را ايجاد مي كرد �

 ).د كپي مي شددر كامپيوتري كه مي خواست مورد استفاده قرار گير(اين كالس در جايي نصب مي شد  �
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 كه مي خواست از اين كالس استفاده كند، يك نمونه از ايـن كـالس را ايجـاد                 در همان كامپيوتر  قسمتي از يك نرم افزار       �

 ). ايجاد مي كرد"شيئ"يك (مي كرد 

 .آن قسمت از نرم افزار كه اين شيئ را ايجاد كرده بود، متد مورد نظر خود را از اين كالس فراخواني مي كرد �

 .تد از شيئ، كارهاي خاصي را انجام مي داد و مقداري را به عنوان نتيجه برمي گرداندآن م �

 .آن قسمت از نرم افزار كه متد را فراخواني كرده بود، نتيجه را دريافت كرده و از آن استفاده مي كرد �

  

  :اما در وب سرويس ها يك كالس به صورت زير مورد استفاده قرار مي گيرد

  

 . يك كالس را ايجاد مي كنديك برنامه نويس �

 . و يا هر وب سرور ديگري است كپي مي شودIISآن كالس روي يك سرور كه داراي يك وب سرور مانند  �

معموال در جايي (، در يك كامپيوتر متفاوت و با فاصله از كامپيوتري كه كالس در آن قرار دارد      قسمتي از يك نرم افزار كه        �

 .د كه يكي از متدهاي موجود در كالس را اجرا كنداز وب سرور مي خواه) در اينترنت

 .را ايجاد كرده و متد درخواست شده را فراخواني مي كند) يك شيئ(سرور يك نمونه از كالس  �

 .سرور نتيجه ي اجراي متد را به كامپيوتري كه آن را فراخواني كرده بود برمي گرداند �

ست فراخواني متد را ايجاد كرده بود، نتيجه را دريافت كـرده و از آن               آن قسمت از نرم افزار در كامپيوتر دوردست كه درخوا          �

 .استفاده مي كند

  

مشاهده مي كنيد كه روش كار در هر دو مورد مشابه است، اما در مورد دوم يك گسستگي بين كامپيوتري كه كالس به طـور واقعـي       

در حقيقت با استفاده از وب سرويس ها يـك فاصـله ي   . د دارددر آن قرار دارد و كامپيوتري كه مي خواهد از كالس استفاده كند وجو       

. ، بين نرم افزاري كه مي خواهد از كالس استفاده كند و خود كالس به وجـود مـي آيـد               )به اندازه ي وسعت اينترنت    (پردازشي زيادي   

ارد هـايي كـه در وب سـرويس هـا     براي حل مشكل اين گسستگي و كنترل فاصله اي كه در اينجا وجود دارد، از تكنولوژيها و استاند                

  .استفاده مي كنند) و يا حتي در اصل براي استفاده به وسيله ي وب سرويس ها ايجاد شده اند(مورد استفاده قرار گرفته است 

  

SOAP:  

  

بنابراين ،  "وب سرويس ها در حقيقت وب سايتهايي براي استفاده به وسيله ي نرم افزارها هستند              "همانطور كه در ابتداي فصل گفتم       

وب سـرويس هـا نيـز ماننـد وب از           . از همان تكنولوژي استفاده مي كنند كه باعث شده است سايتهاي وب تا اين حد عمومي شـوند                 

 . استفاده مي كنند كه توسط همه ي سرورهاي وب به كار گرفته شده استHTTP1استاندارد 

و سرور فايلهاي مختلفي را با يكديگر مبادلـه         ) مرورگر(عموال كالينت    سروكار داريم، م   "ايجاد سايتهايي براي انسانها   "هنگامي كه با    

 كه ظاهر و متنهاي موجود در صفحه را شـامل       … و   HTML  ،DHTML  ،JavaScriptفايلهايي متني حاوي كد     : مي كنند 

فاده قـرار مـي      كه در قسمتهاي مختلف صفحه مورد اسـت        … و يا    JPEG  ،GIFمي شوند، فايلهاي تصوير و يا صدا با فرمت هاي           

  .گيرد و غيره

ايـن  . اما زماني كه بخواهيد براي نرم افزارها و برنامه هاي كامپيوتري سايتي را ايجاد كنيد، فقط با يك نوع فايـل در ارتبـاط هـستيد             

  . معروف هستندSOAPفايلها به نام فايلهاي 

  

                     
1 Hyper Text Markup Language 
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ما اسـتاندارد كنـوني    است، اSimple Object Access Protocol در اصل سر نام كلمات SOAP :نكته

  . وجود دارد اين اصطالح را حذف كرده استW3Cكه در 

  

هنگامي كه يك برنامه بخواهد از يك سرويس وب تقاضاي دريافت اطالعاتي را بكند، براي مثال بخواهد موجودي يك كاال در انبار                      

سرور بخواهد تا كار خاصي را مثل يـك تبـديل واحـد    را بداند، يا بخواهد وضعيت كنوني يك سفارش را دريافت كند، و يا از كامپيوتر    

 و از طريـق  HTTPسپس اين فايـل بـا اسـتفاده از       .  ايجاد مي كند   SOAPبراي او انجام دهد، برنامه يك فايل درخواست با قالب           

رويس نياز دارد   اين فايل حاوي تمام اطالعاتي است كه وب س        . اينترنت به سروري كه وب سرويس در آن قرار دارد فرستاده مي شود            

متد معمولي كار مي كننـد، ايـن فايـل    /با توجه به اينكه وب سرويس ها مانند روش كالس . تا بداند چه كاري از او خواسته شده است        

SOAPمعموال حاوي نام متدي است كه بايد اجرا شود و نيز پارامترهايي كه اين متد به عنوان ورودي بايد دريافت كند  .  

 تقاضا به وسيله ي وب سرويس دريافت شده و بعد از اينكه در خواست كاربر از آن استخراج شد، متد مـورد نظـر                        در سمت سرور، اين   

بعد از اينكـه متـد مـورد     ). در ادامه ي فصل چنين كالس هايي را ايجاد كرده و از آنها در برنامه استفاده مي كنيم                 (فراخواني مي شود    

 ايجاد كرده و نتيجه ي درخواست برنامه را در آن قرار مـي دهـد و                 SOAPويس يك فايل    نظر اجرا شده و نتيجه آماده شد، وب سر        

همانند فايلي كه حاوي تقاضا بود، اين فايل نيز كه نتيجه را نگهداري مي كنـد بـا    . به سمت كامپيوتر درخواست كننده ارسال مي كند       

  .مي شود و به وسيله ي اينترنت به برنامه ي اول فرستاده HTTPاستفاده از 

اي كه براي اين منظور مورد استفاده       SOAPبه عبارت ديگر فايلهاي     .  ايجاد مي شوند   XML با استفاده از     SOAPاسناد و فايلهاي    

البتـه در ايـن سـطح كـه در ايـن كتـاب وب               .  اي هستند كه در فصل قبل مشاهده كرديد        XMLقرار مي گيرند بسيار شبيه فايلهاي       

با وجود اين در طي اين فـصل هنگـامي كـه    .  نخواهيم داشتSOAP، نيازي به مشاهده ي فايلهاي سرويس ها را بررسي مي كنيم  

 را كه به وسيله ي سرور برگـشت         SOAPبخواهيم از وب سرويس ها استفاده كرده و نتايجي را از آنها دريافت كنيم، نمونه هايي از                  

  .اوي تقاضا ها نخواهيم داشت حSOAPداده مي شود مشاهده خواهيم كرد، اما كاري با فايلهاي 

با توجه به اينكه استفاده از وب سرويس ها به پلت فرم خاصي وابسته نيست و هر نرم افزاري كه در هر پلت فرمي طراحي شده باشد                     

 ايـن  مي تواند از هر وب سرويس كه به هر نحوي ايجاد شده باشد استفاده كند، برنامه نويسان معموال براي انتخاب يك پلت فرم بـه      

 مربوط به استفاده از يك وب سرويس را ايجاد كرد و يـا از    SOAPنكته دقت مي كنند كه در هر پلت فرم چگونه مي توان فايلهاي              

فايلهاي حاوي نتيجه استفاده كرد، و يا اين نكته را در نظر مي گيرند كه در هر پلت فرم چه ابزارهايي براي طراحي وب سرويس مورد 

 در هر دو زمينه تا حد ممكن سادگي و قدرت را براي طراحي و يا استفاده از يـك وب سـرويس فـراهم              NET. .نظرشان وجود دارد  

 شد از وب سرويس ها استفاده كرد و آنها را در برنامه  SOAP مي توان بدون اينكه درگير فايلهاي        NET.كرده است؛ با استفاده از      

 نمي شـويم، زيـرا بـا وجـود اينكـه هـيچ كـاري در وب                  SOAPد وارد جزئيات    به همين دليل است كه در اين فصل زيا        (به كار برد    

 تمام كارهاي الزم را انجـام خـواهيم   SOAP ممكن نيست در اين فصل بدون درگير شدن در        SOAPسرويس ها بدون استفاده از      

  ).داد

نحوه ي ايجاد وب سرويس هـا در پلـت   با وجود اينكه وب سرويس ها به هيچ پلت فرم خاصي وابسته نيستند، اما در اين فصل روي           

 نگاهي بيندازيد كـه معمـاري عملكـرد يـك وب سـرويس را       1-20البته ابتدا بهتر است به شكل       .  صحبت خواهيم كرد   NET.فرم  

  .توضيح مي دهد

  

  

  1-20شكل 

  

  :ايجاد يك وب سرويس
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ما ايجاد يـك وب سـرويس بـا اسـتفاده از ويـژوال      با وجود اينكه ممكن است وب سرويس ها در ابتدا مبحثي پيچيده به نظر برسند، ا           

در اين قسمت يك وب سرويس ايجاد خواهيم كرد و با مفاهيم مربوط به اين كـار نيـز بيـشتر آشـنا               .  بسيار ساده است   2005استوديو  

 سـرويس مـورد     همچنين مشاهده خواهيد كرد كه براي اينكه يك متد را به گونه اي ايجاد كنيد كه بتوانـد در يـك وب                     . خواهيم شد 

همچنين با روش بررسي عملكرد يك متد را در يك وب سرويس نيز آشـنا               . استفاده قرار بگيرد از چه خصيصه هايي بايد استفاده كرد         

  .خواهيم شد

  

  :ايجاد يك وب سرويس ساده

  

گونـه ي خاصـي   بعضي از متدهاي اين كـالس بـه   . يك وب سرويس در حقيقت همانند يك كالس است كه در سرور قرار مي گيرد 

 نيز به برنامه هايي كه مي خواهند از اين كالس استفاده كنند، فقط اجازه ي دسترسي به اين متـد هـا را           NET.تعريف مي شوند و     

به اين ترتيب هر فردي كه بخواهـد از ايـن وب     . در اولين بخش امتحان كنيد با نحوه ي ايجاد اين متد ها آشنا خواهيم شد              . مي دهد 

امه ي خود استفاده كند مي تواند به آن متصل شده و متد مورد نظر خود را فراخواني كند، دقيقاً همانند اينكـه كـالس                         سرويس در برن  

همچنين متدي ايجاد خواهيم كرد تا بـه وسـيله ي آن بتـوانيم عملكـرد وب         . در كامپيوتري قرار دارد كه برنامه در آن اجرا شده است          

  .سي كنيمسرويس را در اينترنت اكسپلورر برر

  

  ايجاد يك وب سرويس ساده: امتحان كنيد

  

 را از نوار منوي ويژوال استوديو انتخاب File � New Web Siteويژوال استوديو را باز كرده و گزينه ي  )1

  .كنيد

ــره ي  )2 ــادر New Web Siteدر پنج ــه ي Language، از ك ــادر #Visual C گزين  و از ك

Location نيز گزينه ي HTTPسپس عبارتي را مانند . يد را انتخاب كن 

 
http://localhost/DemoService  

 
  ).2-20همانند شكل ( كليك كنيد OK وارد كرده و روي دكمه ي Locationدر كادر مقابل 
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 2-20شكل 

 
كه در فصل هفدهم با آنها آشنا شديم، بنـابراين  اساس ايجاد وب سرويس ها همانند ايجاد برنامه هاي مبتني بر وب است             

اگر در ايجاد پروژه هاي اين فصل . ايجاد پروژه هاي مربوط به وب سرويس ها نيز مشابه ايجاد پروژه هاي تحت وب است

  .مشكلي داريد مي توانيد به فصل هفدهم و مطالبي كه در آنجا بيان شد مراجعه كنيد

 را نيـز    service.asmx پروژه ي وب سرويس ايجاد كرده و يك فايل به نام             به اين ترتيب ويژوال استوديو يك     

 Active Server مربوط به فايلهاي وب سرويس است و از كلمات asmx.پسوند . به آن اضافه مي كند

Methods     حرف  ( گرفته شده استx  نيز به منظور مشخص كردن ASP.NET  يا همـان ASP+    بـه كـار مـي 

اين صفحه يك سرويس را مشخص مي كند، البتـه ايـن پـروژه    ).  درجه چرخيده باشد45ست كه    ا + معادل   xحرف  . رود

  .مي تواند شامل چند سرويس باشد

 بـاز نـشده اسـت، بـا اسـتفاده از            1 كـه حـاوي كـد مربـوط بـه ايـن وب سـرويس اسـت                 service.csاگر فايل    )3

Solution Explorerيـل  براي اين كار كافي اسـت روي فا .  آن را باز كنيدService.asmx در 

Solution Explorer كليك راست كرده و گزينه ي View Code  هنگـامي كـه   .  را انتخـاب كنيـد

كـد  . نيز براي نمونه در آن قرار مي دهـد       HelloWorldويژوال استوديو اين فايل را ايجاد مي كند، يك متد به نام             

 :مربوط به اين متد مشابه زير است

  
 [ WebMethod] 
 public  string  HelloWorld()  
 { 
  return  "Hello World" ; 
 }  

 
.  از نوار منوي ويژوال استوديو برنامه را اجرا كنيـد Debug � Start Debuggingبا انتخاب گزينه ي 

در اين مرحله صفحه اي نمايش داده مي شود و از شما مي پرسد كه مي خواهيد برنامه را بـدون فعـال كـردن قابليتهـاي                    

 به پروژه اضافه كرده و سپس در آن فايل قابليتهاي configباگ اجرا كنيد و يا مي خواهيد كه يك فايل مربوط به دي

 Add new Web.config file withمربوط به ديباگ را فعال كنيـد؟ از ايـن كـادر گزينـه ي     

                     
  .د هستند، يعني كد مربوط به آنها در فايلي مجزا ذخيره مي شوCode-Behindاين فايلها به صورت پيش فرض به صورت  1
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debugging enabled را انتخاب كرده و روي دكمه ي OKقبـل  به داليل امنيتي بهتر است.  كليك كنيد 

بـا كليـك    . از اينكه يك برنامه ي تحت وب را در اينترنت قرار دهيد، قابليتهاي مربوط به ديباگ را در آن غير فعال كنيـد                      

همـانطور كـه    .  را نمايش خواهد داد    service.asmx اينترنت اكسپلورر باز شده و صفحه ي         OKروي دكمه ي    

ايـن صـفحه   . وجود دارند در اين صفحه نمايش داده مـي شـوند          مشاهده مي كنيد ليستي از متد هايي كه در اين سرويس            

  .براي تست كردن نحوه ي كاركرد وب سرويس به كار مي رود

  

 براي تنظيم كردن قسمتهاي مختلف يك برنامه ي تحت وب مورد استفاده           web.config در برنامه هاي واقعي، فايل       :نكته

ت اين سايت شويم، اما همين كافي است كه بدانيد اين فايل براي ايجاد تغييـرات    در اين فصل نمي خواهيم وارد جزئيا      . قرار مي گيرد  

.  مورد استفاده قرار مـي گيـرد       …كلي در مورد قسمتهاي امنيتي، قسمتهاي مربوط به ديباگ، قسمت هاي مربوط به كنترل كاربران و                 

مراجع كنيد و يا  ) MSDN(اي ويژوال استوديو     مي توانيد به سيستم راهنم     web.configبراي مطالعه ي بيشتر در مورد فايل        

  .  بگرديدconfig.web به دنبال عبارت com.microsoft.2msdn://httpدر آدرس 

  

اين لينك شما را به صفحه ي ديگري خواهد برد كه به وسيله ي آن مـي                 .  كليك كنيد  HelloWorldروي لينك    )4

اين صفحه شامل نام متد، دكمه اي براي فراخـواني متـد و تـست كـردن آن، و نيـز            . عملكرد اين متد را تست كنيد     توانيد  

دو : توجه كنيد كه در اين قسمت نام دو پروتكل عنوان شده است. پروتكل هايي است كه براي اين متد پشتيباني مي شوند

 . HTTP POST و يك نسخه از پروتكل SOAPنسخه از پروتكل 

 صفحه ي ديگري در يك پنجره ي جديد از اينترنت اكسپلورر باز شـده و محتويـات    Invokeبا كليك روي دكمه ي       )5

 بـه  SOAPاين فايل كه همانند زير است، پاسخ وب سرويس است كه بـه صـورت      .  را نمايش مي دهد    XMLيك فايل   

 .برنامه ي فرا خواننده برگشت داده مي شود

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<string  xmlns =" http://tempuri.org/ " >Hello World </ string > 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 يك كالس وجود داشت كه شامل كد مربـوط بـه آن فايـل بـود، در وب             aspx.همانند برنامه هاي تحت وب كه براي هر فايل          

متـد  . ت پيش فرض در يك فايل مجزا قـرار مـي گيـرد             يك كالس وجود دارد كه به صور       asmx.سرويس ها نيز براي هر فايل       

HelloWorld اگر به تعريف .  نيز كه در اين قسمت به وسيله ي وب سرويس از آن استفاده كرديم نيز در اين كالس قرار دارد

ــالس         ــالس از كـ ــن كـ ــه ايـ ــرد كـ ــد كـ ــشاهده خواهيـ ــد، مـ ــت كنيـ ــالس دقـ ــن كـ  .System.Webايـ

Services.WebServiceمشتق شده است :  

  
public  class  Service  : System.Web.Services. WebService 
{  

  

 مـشاهده كـرده و متـد        ر مسئول ايجاد صـفحاتي اسـت كـه در برنامـه ي قبلـي در اينترنـت اكـسپلور                   WebServiceكالس  

HelloWorld        اده براي تست كردن وب سرويس مي توانيـد از مرورگرهـاي ديگـر نيـز اسـتف              ( را از داخل آن فراخواني كرديد

 شناخته مـي  1رابط تستاين صفحات به نام ). كنيد، اما ويژوال استوديو به صورت پيش فرض از اينترنت اكسپلورر استفاده مي كند      

                     
1 Test Interface 
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متد هايي كـه    . هنگام ايجاد يك كالس، بايد مشخص كنيد كه كاربر مي تواند به كداميك از متدهاي آن دسترسي داشته باشد                  . شوند

بـراي  .  مـشخص كنيـد    ()WebMethodرد استفاده قرار بگيرند را بايد با استفاده از خصيصه ي            مي خواهد در وب سرويس مو     

  . در برنامه ي قبلي نوشته شده استHelloWorldمثال مشاهده مي كنيد كه اين خصيصه در خط قبل از تعريف متد 

  
 [ WebMethod] 
 public  string  HelloWorld()  
 { 
  return  "Hello World" ; 
 }  

  

ل از اينكه صفحه ي تست وب سرويس باز شود، كادري نمايش داده خواهد شد و از شما مي پرسد كه آيا مي خواهيـد يـك فايـل             قب

config               را به برنامه اضافه كرده و سپس قابليتهاي ديباگ را در آن فعال كنيد و يا مي خواهيد بدون فعال كردن اين قابليت هـا 

اهيد نحوه ي عملكرد متدهاي اين وب سرويس را تست كنيد بايد گزينه ي مربـوط بـه اضـافه           وب سرويس را اجرا كنيد؟ اگر مي خو       

 به برنامه ي شما اضـافه شـده و   web.configبه اين ترتيب فايلي به نام .  را انتخاب كنيد web.configكردن فايل   

باشيد كه همواره قبل از اينكـه سـايت و يـا وب         البته دقت داشته    . قابليت هاي ديباگ كردن نيز به وسيله ي آن فايل فعال مي شوند            

هنگامي كه صفحه باز شده . سرويس خود را روي سرور قرار دهيد تا افراد از آن استفاده كند، قابليتهاي ديباگ را در آن غير فعال كنيد   

 شده بودنـد در   در كالس مشخصWebMethodو رابط تست نمايش داده شد، ليستي از متد هايي كه با استفاده از خصيصه ي       

اگر روي نام هر يك از اين متد ها كليك كنيد، صفحه اي نمايش داده خواهد شد كه به وسـيله ي آن                    . صفحه نمايش داده مي شوند    

  .مي توانيد متد را فراخواني كرده و عملكرد آن را تست كنيد

ين است كه در حـال فراخـواني يـك متـد عـادي         هنگامي كه يك متد از وب سرويس را به اين صورت فراخواني كنيد، دقيقاً مشابه ا               

به عبارت ديگر براي اين كار هيچ چيز خاص و يا ناشناسي را مشاهده نمي كنيد و تمام تجربيات قبلي شما در مورد متد ها در       . هستيد

  . اين قسمت نيز مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد

بنـابراين زمـاني كـه روي    .  فراخواني شده و يا پاسخ را ارسال مـي كننـد   SOAPهمانطور كه مي دانيد وب سرويس ها با استفاده از           

 به برنامه اي كه متـد را فراخـواني كـرده اسـت     SOAP كليك كنيد، نتيجه ي اجراي متد در قالب يك پيغام Invokeدكمه ي  

ورر فرستاده شده است، دقيقاً همـان       همانطور كه مشاهده مي كنيد پاسخي كه به اينترنت اكسپل         . فرستاده مي شود  ) اينترنت اكسپلورر (

  : قرار گرفته استXMLعبارتي است كه در متد به عنوان خروجي برگردانده بوديم كه در يك تگ 

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<string  xmlns =" http://tempuri.org/ " >Hello World </ string > 

  

با وجود اين هر چه بيشتر با اين فايلها كـار           .  را تشكيل مي دهد اهميتي ندارد      SOAP اي كه يك پيغام      XMLدر اين فصل ساختار     

  .كنيم، بهتر متوجه خواهيد شد كه جواب نهايي را در كدام قسمت از اين فايلها مي توان پيدا كرد

  

  :اضافه كردن متدهاي ديگر

  

به همين دليـل متـدي را   .  تا بتواند كاري را انجام دهددر قسمت امتحان كنيد بعد مي خواهيم وب سرويس را به گونه اي تغيير دهيم         

  . به برنامه اضافه خواهيم كرد تا بتواند جذر عددي كه به آن فرستاده مي شود را محاسبه كند

  

  SquareRootاضافه كردن متد : امتحان كنيد
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 بعـد از متـد   Service را به وسيله ي ويرايشگر كد بـاز كـرده و كـد زيـر را در كـالس      service.csفايل   )1

HelloWorldوارد كنيد : 

  
 public  Double  GetSquareRoot( Double  number) 
 { 
  return  Math .Sqrt(number); 
 }  

  

اگر نمي توانيد در قسمت كد نويسي متني را وارد كنيد، ممكن است به اين علت باشد كه برنامه ي قبلي هنوز در حال اجرا      

 برگشته شده به وسـيله ي  SOAP رابط تست و هر پنجره ي ديگري كه پاسخ         در اين صورت صفحه ي مربوط به      . است

همچنين براي متوقف كردن برنامه مي توانيـد گزينـه ي   . وب سرويس را نشان مي دهد را ببنديد و سپس كد را وارد كنيد             

Debug � Stop Debuggingرا از نوار منوي ويژوال استوديو انتخاب كنيد .  

در .  مشاهده خواهيد كرد متدي كه در اين قسمت اضافه كرده بوديد، در صفحه نمايش داده نمـي شـود     .برنامه را اجرا كنيد    )2

دليـل  . واقع صفحه اي كه در اين قسمت مشاهده مي كنيد، هيچ تفاوتي با صفحه اي كه در قسمت قبل ديده بوديد نـدارد  

ـ                  عالمـت   [()WebMethod]صه ي   اين مورد در اين است كه متدي كه در اين قسمت اضافه كردين را با خصي

دليل اينكه اين متد را ابتدا به اين صورت تعريف كرديم در اين بود كه به شما نشان دهـم مـي تـوانيم در                       . گذاري نكرديم 

 باشد، امـا در ليـست متـدهاي آن وب     publicكالس مربوط به وب سرويس متدي داشته باشيم كه حتي به صورت             

 به صورت زير عالمـت  WebMethod را ببنديد و متد را با استفاده از خصيصه ي        مرورگر. سرويس نمايش داده نشود   

 :گذاري كنيد

  
 [ WebMethod()] 
 public  Double  GetSquareRoot( Double  number) 
 { 
  return  Math .Sqrt(number); 
 }  

 
 .اين مرتبه متد را در ابتداي صفحه مشاهده خواهيد كرد. مجدداً برنامه را اجرا كنيد )3

قبل از اينكه متد را تست كنيم بايد اينترنت اكسپلورر را به گونه اي تنظيم كنيم تا در صورت رخ دادن خطا بهجاي اينكـه                          )4

براي ايـن كـار از   .  برگشته مي شود را بنويسدHTTPپيغام كلي خطا را نمايش دهد، پيغام خطاي كاملي كه به وسيله ي   

سـپس در  .  را انتخـاب كنيـد  Tools � Internet Optionsنورا منوي اينترنت اكسپلورر گزينه ي 

 را از ”Show friendly HTTP error message“ گزينـه ي  Advancedقـسمت  

 . حالت انتخاب خارج كنيد

به اين ترتيب صفحه ي مربوط به تست اين متد نمايش .  در صفحه كليك كنيدGetSquareRootروي نام متد     )5

ري در اين صفحه قرار گرفته است و به شما اين اجازه را مـي دهـد تـا داده هـاي                     مشاهده مي كنيد كه كاد    . داده مي شود  

 . كليك كنيدInvokeاما بدون اينكه عددي را در اين كادر وارد كنيد، روي دكمه ي . مورد نياز متد را در آن وارد كنيد

بلكه متنـي  . شاهده نمي كنيد را مSOAPهنگامي كه صفحه ي مربوط به پاسخ نمايش داده شد، مانند قسمت قبل پيغام       )6

 :كه در اين قسمت نشان داده مي شود مشابه زير خواهد بود

  
System.ArgumentException: Cannot convert to System. Double. 
Parameter name: type ---> System.FormatException: I nput string was not 
in a correct format. 
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ايش داده مي شود كه اجراي متد به هر دليلي نتواند به درستي تمام شود و برنامـه بـا خطـايي    اين صفحه معموال زماني نم 

متد نيز نتوانـست   . براي مثال در اينجا مقداري را كه براي پارامتر اين متد ارسال كرديم يك رشته ي تهي بود                 . مواجه شود 

براين با خطا مواجه شد كه توضيح خطاي  تبديل كند، بناSystem.Doubleرشته ي تهي را به يك مقدار از نوع     

  .رخ داده را نيز در صفحه نمايش داد

 را در كادر مربوط به پارامتر اين متد         2صفحه ي مرورگر مربوط به پاسخ وب سرويس را ببنديد و در صفحه ي قبلي، عدد                  )7

 .رر نمايش داده مي شود متني همانند زير در پنجره ي اينترنت اكسپلوInvokeبا فشار دادن دكمه ي . وارد كنيد

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<double  xmlns =" http://tempuri.org/ " >1.4142135623730952 </ double > 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 double اي كه به عنوان نتيجه برگشت داده شده است نگاه كنيد، متوجه خواهيد شد عددي كه در تـگ  SOAPاگر به پيغامي   

 :ن پيغام قرار دارد، بسيار نزديك به جذر عدد دو استاي

 
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<double  xmlns =" http://tempuri.org/ " >1.4142135623730952 </ double > 

 
تـا  NET.س در تاكنون بايد فهميده باشيد كه ايجاد يك وب سروي. خوب به اين ترتيب متوجه شديد كه متد به درستي كار مي كند          

در كل مي توانيم بگوييم .  از وب سرويس ها مي كندNET.چه اندازه راحت است و اين مورد نيز به دليل پشتيباني زيادي است كه         

كه هر چيز كه در قسمتهاي قبل در مورد كالسها، متد ها، پارامترهاي ورودي و يا مقادير بازگشتي ياد گرفتـه بـوديم، مـي توانـد بـه                 

مي توانيد كالس مورد نظر خود را طراحي كنيد و در انتها بـا ايجـاد تغييـرات                .  سرويس ها نيز مورد استفاده قرار بگيرد       سادگي در وب  

  .كوچكي در آن، از آن كالس همانند يك وب سرويس استفاده كنيد

  

  :Picture Serviceايجاد سرور پروژه ي 

  

ست، به سرعت به سراغ ايجاد يك برنامه ي كامل مي رويم تـا بتوانـد بـا       به خاطر اينكه ايجاد يك وب سرويس ابتدايي بسيار ساده ا          

همچنين يك برنامه ي كالينت ويندوزي نيز ايجاد خواهيم كرد تا بتوانـد از  . استفاده از وب سرويس ها يك كار هدفمند را انجام دهد        

. ست و مرورگر اينترنتي اسـتفاده مـي كـرديم         اين وب سرويس استفاده كند، زيرا تا كنون براي تست يك وب سرويس فقط از رابط ت                

وب سرويسي كه در اين قسمت طراحي خواهيم كرد به برنامه ها اجازه مي دهد به ليستي از تصاوير موجود در سرور دسترسي داشـته                  

  .باشند

  

  :ايجاد پروژه

  

  :در اين قسمت
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مي تواند در همان كامپيوتري باشد كه از آن         اين فولدر   (فولدري را براي سرور مربوط به وب سرويس خود ايجاد مي كنيم              �

همچنـين  . تا تصاوير مـورد نظـر در آن نگهـداري شـوند           ) استفاده مي كنيد و هم مي تواند در كامپيوتري در اينترنت باشد           

 . عكسهاي داخل اين فولدر را نيز دسته بندي خواهيم كرد و در زير فولدرهاي مرتبط به هم قرار خواهيم داد

همچنـين  . يجاد خواهيم كرد كه بتواند فولدر را بررسي كرده و نام تمام زير فولدر هاي آن را اسـتخراج كنـد    وب سرويسي ا   �

 .اين وب سرويس بايد بتواند نام فايلهاي داخل هر فولدر را نيز بدست آورد

 نيـز از قبيـل فرمـت        هنگامي كه وب سرويس نام يك فايل را به برنامه اضافه مي كند، بايد بتواند اطالعات ديگر فايل را                   �

 . فايل، طول و عرض فايل و غيره را نيز بدست آورده و در برنامه قرار دهد

 .يك سايت وب ايجاد خواهيم كرد تا بتوانيم تصاويري كه در اين فولدر ها قرار دارند را در اين سايت مشاهده كنيم �

  

 طراحي شده باشد نيـز مـي تـوان    ASP.NETعمولي كه با به نظر مي رسد كه تمام مواردي كه در باال گفته شد را با يك سايت م 

 غير ممكن اسـت  ASP.NETبا اين وجود كاري كه با يك وب سرويس مي توان انجام داد ولي انجام آن با يك سايت    . انجام داد 

ين سـرور اسـتفاده   اين است كه با استفاده از وب سرويس ها مي توان يك برنامه ي تحت ويندوز طراحي كرد كه بتواند از اطالعات ا         

 و يك مرورگر وب براي نمايش داده هـاي خـود اسـتفاده      HTMLبا طراحي يك وب سايت شما مجبور خواهيد بود كه حتماً از             . كند

  . كنيد

  

  ايجاد پروژه: امتحان كنيد

  

 New Web از نوار منوي ويژوال استوديو، پنجره ي …File � New Web Siteبا انتخاب گزينه ي  )1

Site كرده و به وسيله ي اين پنجره، يـك پـروژه از نـوع     را بازASP.NET Web Services   بـه نـام 

PictureService  مي توانيد فولدر مربوط به پروژه را در هر قسمتي از ديسك كه مد نظر داشـته                 .  ايجاد كنيد

الزم نيست نگـران تنظيمـات    وجود دارد ديگر 2005با استفاده از وب سرور دروني كه در ويژوال استوديو          . باشيد قرار دهيد  

  . باشيدIISمربوط به 

 استفاده كنـيم، بنـابراين آنهـا را       Service.cs و   service.asmx نمي خواهيم از فايلهاي      هدر اين پروژ   )2

 Solution Explorerبا اسـتفاده از پنجـره ي   . حذف كرده و فايلهاي مورد نظر خود را اضافه خواهيم كرد

سپس در كادر تاييدي كه نمايش داده مي .  را انتخاب كنيدDeleteت كرده و گزينه ي روي نام اين فايلها كليك راس

 . كليك كنيد تا اين فايلها حذف شوندOKشود روي دكمه ي 

 Add روي نام پروژه كليك راست كرده و گزينه ي Solution Explorerمجدداً با استفاده از پنجره ي  )3

New Item در كـادر  .  را انتخاب كنيـدAdd New Item  گزينـه ي Web Service  را از قـسمت 

Templates     انتخاب كرده و سپس نام Service را در كادر Nameبا كليك كـردن روي دكمـه   .  وارد كنيد

ــروژه اضــافه خواهــد شــد Addي  ــه پ ــام   .  ايــن فايــل ب ــه ن ــد شــامل يــك فايــل ب ــروژه باي ــابراين هــم اكنــون پ بن

Service.asmxباشد . 

يد را به برنامه اضافه كرديم، بايد مشخص كنيم كه هنگام اجرا شدن برنامه ايـن فايـل بايـد                 جد asmx.حال كه فايل     )4

 روي نـام  Solution Explorerبنـابراين بـا اسـتفاده از كـادر     . توسط مرورگر اينترنتي نمـايش داده شـود  

Service.asmx كليك كرده و گزينه ي Set as start pageرا انتخاب كنيد . 

به اين ترتيب ايـن فايلهـا       . در نيز به وب سايت اضافه كنيم تا بتوانيم فايلهاي تصوير را در آن قرار دهيم               حال بايد يك فول    )5

 Solution Explorerبراي اين كار روي نام پـروژه در  . مي توانند از طريق وب نيز در دسترس قرار گيرند
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يد تا يك فولدر جديد به پروژه اضـافه   را انتخاب كنNew Folderكليك راست كرده و از منوي باز شده گزينه ي 

 . قرار دهيدPicturesنام اين فولدر را نيز . شود

 را انتخـاب كنيـد تـا كـد     View Code كليك راست كـرده و گزينـه ي   Service.asmxحال روي فايل  )6

 را بـه صـورت زيـر تغييـر          HelloWorldسپس كد درون متد     .  نمايش داده شود   Serviceمربوط به كالس    

 :دهيد

  
 [ WebMethod] 
 public  string  HelloWorld()  
 { 
  return  Server.MapPath( 
   Context.Request.ServerVariables[ "script_name" ]); 
 }  

 
 كليك كنيد تا رابط تست آن نمـايش داده  HelloWorldبرنامه را اجرا كرده و مانند قبل روي لينك مربوط به متد       )7

بــه ايــن ترتيــب وب ســرويس مــسيري كــه فايــل  .  كليــك كنيــدInvokeدر ايــن صــفحه روي دكمــه ي . شــود

Service.asmxاز آن اجرا مي شود را نمايش خواهد داد . 

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<string  xmlns =" http://tempuri.org/ " > 
 C:\WebSites\PictureService\Service.asmx 
</ string > 

 
 حـاوي فايـل     …C:\WebSitesيوتري كه اين سرويس در آن اجرا شـده اسـت، فولـدر              مشاهده مي كنيد در كامپ     )8

Service.asmx فولدر اصلي سرويس در . اين قسمت به بعد به اين فولدر، فولدر اصلي سرويس مي گوييم.  است

 . باشد3-20برنامه ي قبل بايد مشابه شكل 

.  كه در فولدر اصلي سرويس قـرار دارد كپـي كنـيم       Picturesحال بايد تعدادي عكس پيدا كرده و آنها را در فولدر             )9

 از كــامپيوتر خــود انتخــاب كــرده و در فولــدر GIF و يــا JPEGبــراي ايــن كــار تعــدادي عكــس بــا فرمــت هــاي  

picturesقرار دهيد . 

نام اين سـه    .  قرار دهيد  Picturesاين تصاوير را به سه قسمت تقسيم كرده و هر يك را در يك فولدر مجزا درون                   )10

 ايجـاد  Remodel و   Beach  ،Mountainsدر اين مثال سه فولـدر بـه نـام           . فولدر را به دلخواه تنظيم كنيد     

 .كرديم و تصاوير را در آنها قرار داديم
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  3-20شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

تنها كدي . تفاده كنيمتا اينجا برنامه شامل يك وب سرويس و نيز تعدادي عكس مي شود كه مي توانيم داخل وب سرويس از آنها اس         

  : وارد كرديمService از كالس HelloWorldكه در اين قسمت نوشتيم، كدي بود كه درون متد  

  
 [ WebMethod] 
 public  string  HelloWorld()  
 { 
  return  Server.MapPath( 
   Context.Request.ServerVariables[ "script_name" ]); 
 }  

  

توجه داشته باشيد كه وب سرويس ها بر اساس         ( است   ASP.NET استفاده كرديم يكي از متدهاي       متدي كه در اين قسمت از آن      

در مورد اين متد فقط مـي تـوانم ايـن را بگـويم كـه      . و توضيح آن فراتر از اهداف اين كتاب است     )  هستند ASP.NETتكنولوژي  

. آن قرار گرفته اند اطالعـاتي را بدسـت آورنـد     به روشهاي خاصي مي توانند در مورد محيطي كه در            ASP.NETصفحات وب در    

  .اين متد نيز براي بدست آوردن مسير فيزيكي است كه فايل مربوط به وب سرويس در آن قرار گرفته است

  

  :برگرداندن آرايه ها به عنوان نتيجه ي متد

  

 را به عنـوان نتيجـه برگردانـد، بـراي     در ابتداي اين فصل مشاهده كرديد كه چگونه يك متد از يك وب سرويس مي تواند يك مقدار      

  .…مثال يك عدد صحيح، يك رشته و يا 

براي مثال زماني كه كاربر درخواست مي       . در شرايطي ممكن است بخواهيد كه ليستي از متغيير ها را به عنوان نتيجه از متد برگردانيد                

ها است به عنوان نتيجه برگشته شود كه هر يك از آنهـا       كند كه ليست فولدرهاي حاوي عكس را دريافت كند، بايد آرايه اي از رشته               
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در قسمت امتحان كنيد بعد اين آرايه را به عنوان خروجي يكي از متدهاي           .  است Picturesشامل نام يكي از فولدرهاي درون       

  .وب سرويس بر خواهيم گرداند

  

  برگرداندن يك آرايه از وب سرويس: امتحان كنيد

  

 در آن   Service را از كـالس      HelloWorldيرايشگر كد باز كرده و متد        را در و   Service.csفايل   )1

  .حذف كنيد

 : را به برنامه اضافه كنيدSystem.IO همانند زير فضاي نام usingبا استفاده از دستور  )2

  
using  System.IO;  

  

 دسترسـي  Picturesهنگامي كه در حال ايجاد متدهاي اين وب سرويس هستيد، الزم است كـه بـا آدرس فولـدر                

براي اين كار بايد از كدي كه در قسمت قبل براي بدست آوردن مسير فيزيكي فولدر اصلي سرويس اسـتفاده           . داشته باشيد 

  :بنابراين خاصيت زير را به برنامه اضافه كنيد. كرديم، استفاده كنيم

  
// PictureFolderPath - read-only property to return  the picture 
// folder... 
public  String  PictureFolderPath 
{ 
 get 
 { 
  // get the full path of this asmx page... 
  String  strAsmxPath, strPicturePath; 
  strAsmxPath = Server.MapPath( 
   Context.Request.ServerVariables[ "script_name" ]); 
  // get the service path - everything up to and incl uding 
  // the "\" 
  String  strServicePath = strAsmxPath.Substring(0,  
      strAsmxPath.LastIndexOf( "\\" ) + 1); 
  // append the word “Pictures” to the end of the pat h... 
  strPicturePath = strServicePath + "Pictures"   
  // return the path... 
  return  strPicturePath; 
 } 
}  

  

براي اينكه بتوانيم كارهاي مورد نظر خود را در ايـن فولـدر       . با بدست آوردن نام فولدر، فقط نيمي از مشكل حل شده است            )3

انجام دهيم، به شيئ اي نياز داريم تا به ما اجازه دهد در فولدر تصاوير جستجو كـرده و فولـدر هـا و فايلهـاي درون آن را                         

بنـابراين  .  استفاده كنيم  System.IO.DirectoryInfoبراي ان كار مي توانيم از كالس        . بدست آوريم 

 :كد زير را به برنامه اضافه كنيد

  
// PictureFolder - property to the DirectoryInfo co ntaining 
// the pictures... 
public  DirectoryInfo  PictureFolder 
{ 
 get 
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 { 
  return  new DirectoryInfo (PictureFolderPath); 
 } 
}  

 
 : را ايجاد كنيمGetPictureFoldersحال مي توانيم متد  )4

  
// GetPictureFolders - return an array of the pictu re folders... 
[ WebMethod(Description = "Return an array of the picture folders" )] 
public  String [] GetPictureFolders() 
{ 
 // get hold of the picture folder... 
 DirectoryInfo  pictureFolder = this .PictureFolder; 
 // get the array of subfolders... 
 DirectoryInfo [] objPictureSubFolder =  
     pictureFolder.GetDirectories(); 
 // create a string array to accommodate the names.. . 
 String [] arrFolderNames = new String [objPictureSubFolder.Length]; 
 // now, loop through the folders... 
 int  intIndex = 0; 
 foreach  ( DirectoryInfo  pictureSubFolder in  objPictureSubFolder) 
 { 
  // add the name... 
  arrFolderNames[intIndex] = pictureSubFolder.Name;  
  // next... 
  intIndex += 1; 
 } 
 // finally, return the list of names... 
 return  arrFolderNames; 
}  

 
در صفحه ي مربوط بـه  .  كليك كنيدGetPictureFoldersبرنامه را اجرا كرده و روي لينك مربوط به متد     )5

 XMLولدر هايي را كه ايجاد كرده بوديد در قالـب  به اين ترتيب نام ف  .  را فشار دهيد   Invokeتست اين متد دكمه ي      

 .همانند زير مشاهده خواهيد كرد

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<ArrayOfString  xmlns:xsi =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "   
  xmlns:xsd =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema "   
  xmlns =" http://tempuri.org/ " > 
  < string >Beach </ string > 
  < string >Mountains </ string > 
  < string >Remodel </ string > 
</ ArrayOfString > 

 

  چگونه كار مي كند؟

  

زيـرا اوال   .  متد شما آرايه اي از رشته ها را به عنوان نتيجه برمـي گردانـد                متد، مي توانيد ببينيد كه واقعاً      SOAPبا مشاهده ي پاسخ     

 داريم كه نام string قرار گرفته اند و دوم نيز در اينجا ما سه تگ با نام               ArrayOfStringsا در تگي به نام      رشته ه 

  .فولدر هايي كه ايجاد كرده بوديم را نمايش مي دهند
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<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<ArrayOfString  xmlns:xsi =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "   
  xmlns:xsd =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema "   
  xmlns =" http://tempuri.org/ " > 
  < string >Beach </ string > 
  < string >Mountains </ string > 
  < string >Remodel </ string > 
</ ArrayOfString > 

  

اي اين برنامـه از آن بـسيار        در اين قسمت بسيار مهم است، زيرا در طول نوشتن متده           PictureFolderPathخاصيت  

 در آن قرار دارد را با استفاده از كـدي كـه در تمـرين                service.asmxدر اينجا ابتدا مسيري كه فايل       . استفاده خواهيم كرد  

  :قبلي مشاهده كرديد بدست مي آوريم

  
// PictureFolderPath - read-only property to return  the picture 
// folder... 
public  String  PictureFolderPath 
{ 
 get 
 { 
  // get the full path of this asmx page... 
  String  strAsmxPath, strPicturePath; 
  strAsmxPath = Server.MapPath( 
   Context.Request.ServerVariables[ "script_name" ]); 

  

  :خواهد گرفت قرار strAsmxPathبه اين ترتيب متني مشابه زير در متغيير 

  
C:\WebSites\PictureService\Service.asmx  

  

  :و ما مي خواهيم اين متن را به صورت زير تغيير دهيم

  
C:\WebSites\PictureService\Pictures  

  

براي ايـن  .  جايگزين كنيمpictures از اين رشته را حذف كرده و آن را با نام            service.asmxبنابراين بايد قسمت    

، قسمتي از رشته كه بـه آن نيـاز داريـم را جـدا كـرده و در متغييـر                     String از كالس    Substringاده از متد    كار با استف  

strServicePath   و تـا  ) كاراكتر با انديس صفر(اين قسمت كه بايد جدا شود از اولين كاراكتر شروع شده        .  قرار مي دهيم

 از  LastIndexOf نيـز از متـد       \آوردن انديس آخـرين كـاراكتر       براي بدست   .  در رشته ادامه پيدا مي كند      \آخرين كاراكتر   

 آخر نيز \ رهمچنين انديس آخر را با عدد يك جمع مي كنيم تا مطمئن شويم كه خود كاراكت.  استفاده مي كنيم Stringكالس  

  .به رشته اضافه مي شود
 

  // get the service path - everything up to and incl uding 
  // the "\" 
  String  strServicePath = strAsmxPath.Substring(0,  
      strAsmxPath.LastIndexOf( "\\" ) + 1); 
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 اضافه كرده و رشته ي نهايي را بـه عنـوان نتيجـه از    strServicePath را به انتهاي متغيير   Picturesسپس نام   

  :خاصيت برمي گردانيم

  
  // append the word “Pictures” to the end of the pat h... 
  strPicturePath = strServicePath + "Pictures"   
  // return the path... 
  return  strPicturePath; 
 } 
}  

  

 براي بدست آوردن اطالعات بيشتر در مورد يـك فولـدر در ديـسك و يـا                  System.IO.DirectoryInfoكالس  

 ايجـاد مـي كنـيم تـا بـر اسـاس مقـدار               PictureFolderخاصيت به نام    بنابراين يك   . شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد     

  : ايجاد كرده و آن را برگرداندDirectoryInfo، شيئ اي را از كالس PictureFolderPathخاصيت 

  
// PictureFolder - property to the DirectoryInfo co ntaining 
// the pictures... 
public  DirectoryInfo  PictureFolder 
{ 
 get 
 { 
  return  new DirectoryInfo (PictureFolderPath); 
 } 
}  

  

ــيئ     ــه ش ــستيم ب ــه توان ــامي ك ــد       DirectoryInfoهنگ ــوانيم مت ــي ت ــيم، م ــدا كن ــي پي ــود دسترس ــر خ ــورد نظ  م

GetPictureFolders   توجه كنيد كه در خصيصه ي       .  را ايجاد كنيمWebMethod         كه در ايـن قـسمت اسـتفاده 

 در زير لينك مربـوط بـه متـد    Serviceاين توضيحات در صفحه ي . اتي را نيز درباره ي اين متد وارد كرديم    كرده ايم، توضيح  

GetPictureFolders                     ،نمايش داده شده و موجب مي شود كه افرادي كه مي خواهند از اين سـرويس اسـتفاده كننـد 

 GetPictureFoldersاولـين كـاري كـه در متـد     . دبهتر بتوانند كاربرد متد هايي كه در آن قرار داده ايد را متوجه شون            

 بدست DirectoryInfo يك شيئ از نوع PictureFolderانجام مي دهيم اين است كه با استفاده از خاصيت      

  : اشاره كندC:\Websites\PictureService\ Picturesآوريم كه به فولدر 

  
// GetPictureFolders - return an array of the pictu re folders... 
[ WebMethod(Description = "Return an array of the picture folders" )] 
public  String [] GetPictureFolders() 
{ 
 // get hold of the picture folder... 
 DirectoryInfo  pictureFolder = this .PictureFolder; 

  

.  استفاده مي كنيم   GetDirectoriesار دارند از متد      قر Picturesسپس براي بدست آوردن فولدر هايي كه درون         

 برمــي گــردان كـه هــر يــك از اعـضاي آن بــه يكــي از فولــدرهاي درون   DirectoryInfoايـن متــد آرايــه اي از نـوع   

Picturesاشاره مي كند :  

  
 // get the array of subfolders... 
 DirectoryInfo [] objPictureSubFolder =  
     pictureFolder.GetDirectories(); 
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 آن استفاده كرده و بفهميم كـه چنـد فولـدر در فولـدر     Lengthهنگامي كه چنين آرايه اي را ايجاد كرديم، مي توانيم از خاصيت        

Pictures  سپس يك آرايه ي رشته اي به همان طول ايجاد خواهيم كرد تا بتوانيم نـام فولـدر هـا را در آن قـرار                 .  وجود دارند

  :دهيم

  
 // create a string array to accommodate the names.. . 
 String [] arrFolderNames = new String [objPictureSubFolder.Length]; 

  

 موجود در ليست حركت كرده و نام هـر          DirectoryInfoهنگامي كه آرايه ايجاد شد با استفاده از يك حلقه درون اشياي             

  :ي دهيمكدام از آنها را در آرايه قرار م

  
 // now, loop through the folders... 
 int  intIndex = 0; 
 foreach  ( DirectoryInfo  pictureSubFolder in  objPictureSubFolder) 
 { 
  // add the name... 
  arrFolderNames[intIndex] = pictureSubFolder.Name;  
  // next... 
  intIndex += 1; 
 } 

  

  : اي كه شامل نام فولدر ها بود را برمي گردانيمدر آخر نيز آرايه

  
 // finally, return the list of names... 
 return  arrFolderNames; 
}  

  

فولـدر و  :  ممكن است در صحبتهايي كه تاكنون كرده ايـم، متوجـه دو نـام متفـاوت شـده باشـيد كـه مفهـوم يكـساني دارنـد            :نكته

 را معرفي كرد، تصميم گرفت مفهومي كه حدود يك دهه با نام دايركتوري شناخته مي                95ندوز  زماني كه مايكروسافت وي   . دايركتوري

 استفاده مي شده است نه از نام        Directory همواره از نام     NET.اما مشاهده مي كنيد كه در       . شد را با نام فولدر عوض كند      

 فعاليت مي كنند عقيـده داشـته باشـند نـام      NET.ر تيم   ممكن است دليل اين مورد ممكن است اين باشد كه طراحاني كه د            . فولدر

Directory بهتر از نام Folderاست .  

  

  :برگرداندن يك ساختار به عنوان نتيجه ي يك متد در وب سرويس

  

... تاكنون نتيجه هايي كه از متدهاي يك وب سرويس برگردانده ايم همه به صورت متغيرهاي ساده مانند عدد صـحيح، رشـته و يـا                          

امـا در ايـن قـسمت مـي خـواهيم      . البته نحوه ي برگرداندن آرايه اي از اين نوع متغيير ها را نيز در قسمت قبل مشاهده كرديم . دندبو

  .ببينيم كه چگونه مي توان يك ساختار داده اي را به عنوان نتيجه ي يك متد از وب سرويس برگرداند

تفاوت ايـن  .  در يك فولدر وجود دارند را به عنوان نتيجه از يك متد برگردانيم در اين قسمت مي خواهيم آرايه اي از نام تصاويري كه          

متد با متد قبلي كه نام فولدر ها را برمي گردانـد در ايـن اسـت كـه در قـسمت قبـل فقـط الزم بـود كـه نـام فولـدر هـايي كـه در                                        

Pictures             تصاوير، اطالعات زيـر را نيـز در مـورد آنهـا              وجود داشتند را برگردانيم، اما در اين قسمت مي خواهيم عالوه بر نام 

  :برگردانيم
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  برگرداندن يك ساختار از متد: امتحان كنيد

  

براي اينكه بتوانيم اطالعات الزم را برگردانيم، الزم است ساختاري را ايجاد كنيم تا بتوانيم اطالعـات مـورد نظـر را در آن                     )1

 كليـك  App_Code روي فولدر Solution Explorerبراي ان كار با استفاده از پنجره ي . قرار دهيم

سپس با اسـتفاده از كـادر   .  را انتخاب كنيد…Add New Itemراست كرده و از منوي نمايش داده شده گزينه ي 

Add New Item يك كالس به نام PictureInfoاين كالس در دقت كنيد كه.  به برنامه اضافه كنيد 

بنـابراين تعريـف كـالس      . در ايـن قـسمت مـي خـواهيم يـك سـاختار ايجـاد كنـيم                .  قرار گيـرد   App_Codeفولدر  

PictureInfoرا كه به صورت اتوماتيك وارد شده است حذف كرده و آن را با كد زير جايگزين كنيد : 

  
public  struct  PictureInfo 
{ 
 // members... 
 public  String  Name; 
 public  String  Url; 
 public  String  FolderName; 
 public  long  FileSize; 
 public  DateTime  FileDate; 
 public  String  ImageFormat; 
}  

  

براي اينكه به تصاويري كه در يك فولدر وجود دارند دسترسي داشته باشيم، متدي ايجاد خواهيم كرد كه نام فولـدر را بـه                         )2

 : اضافه كنيدService.cs در فايل Serviceبنابراين كد زير را به كالس .  كندعنوان ورودي دريافت

  
// GetPicturesInFolder - return an array of picture s from the folder... 
[ WebMethod(Description =  
  "Return an array of pictures from the folder" )] 
public  PictureInfo [] GetPicturesInFolder( String  folderName) 
{ 
 // get hold of the folder that we want... 
 DirectoryInfo  pictureSubFolder = new DirectoryInfo ( 
     PictureFolderPath + "\\"  + folderName); 
 // we need to get the URL of the picture folder... 
 String  pictureFolderUrl = Context.Request.ServerVariables [ "URL" ]; 
 // manipulate the URL  
 // to return an absolute URL to the Pictures folde r 
 pictureFolderUrl = "http://"  + 
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  Context.Request.ServerVariables[ "SERVER_NAME"] + ":"  + 
  Context.Request.ServerVariables[ "SERVER_PORT"] +  
  pictureFolderUrl.Substring(0,  
    pictureFolderUrl.LastIndexOf( "/" ) + 1)  
    + "Pictures" ; 
 // get the list of files in the subfolder... 
 FileInfo [] pictureFiles = pictureSubFolder.GetFiles(); 
 // create somewhere to put the picture infos... 
 PictureInfo [] pictureList = new PictureInfo [pictureFiles.Length]; 
 // loop through each picture... 
 int  intIndex = 0; 
 foreach  ( FileInfo  pictureFile in  pictureFiles) 
 { 
  // create a new pictureinfo object... 
  PictureInfo  pictureInfo = new PictureInfo (); 
  pictureInfo.Name = pictureFile.Name; 
  pictureInfo.FolderName = folderName; 
  pictureInfo.Url = pictureFolderUrl + "/"  + folderName +  
     "/"  + pictureFile.Name; 
  pictureInfo.FileSize = pictureFile.Length; 
  pictureInfo.FileDate = pictureFile.LastWriteTime;  
  pictureInfo.ImageFormat =  
   pictureFile.Extension.Substring(1).ToUpper(); 
  // add it to the array... 
  pictureList[intIndex] = pictureInfo; 
  intIndex += 1; 
 } 
 // return the list of pictures... 
 return  pictureList; 
}  

 
در ايــن صــفحه روي لينــك مربــوط بــه متــد  . يش داده شــود نمــاServiceبرنامــه را اجــرا كنيــد تــا صــفحه ي  )3

GetPicturesInFolder كليك كرده و در صفحه ي مربوط به تست اين متد، نام يكي از فولدر هايي كه 

 .Beachايجاد كرده بوديد را وارد كنيد، مانند 

 نمـايش داده  XML قالـب   كليك كنيد، اطالعاتي در مورد نام فايلهاي موجود در      Invokeهنگامي كه روي دكمه ي       )4

بنابراين اطالعاتي كه از اين متد برخواهد گشت مـشابه  .  در اين برنامه حاوي شش عكس است Beachفولدر  . مي شود 

 :البته كد زير خالصه شده ي اطالعات برگشتي است. زير خواهد بود

  
<?xml  version =" 1.0 "  encoding =" utf-8 "  ?> 
<ArrayOfPictureInfo   
 xmlns:xsi =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance "  
 xmlns:xsd =" http://www.w3.org/2001/XMLSchema "  
 xmlns =" http://tempuri.org/ " > 
  < PictureInfo > 
    < Name>No (1).jpg </ Name> 
    < Url > 
 http://localhost:2459//PictureService/Pictures/Beac h/No (1).jpg 
    </ Url > 
    < FolderName >Beach </ FolderName > 
    < FileSize >63678 </ FileSize > 
    < FileDate >2004-03-20T15:27:21.620875+04:30 </ FileDate > 
    < ImageFormat >JPG</ ImageFormat > 
  </ PictureInfo > 
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  < PictureInfo > 
    < Name>No (2).JPG </ Name> 
    < Url > 
 http://localhost:2459//PictureService/Pictures/Bea ch/No (2).JPG 
    </ Url > 
    < FolderName >Beach </ FolderName > 
    < FileSize >32768 </ FileSize > 
    < FileDate >1999-11-13T12:18:46+03:30 </ FileDate > 
    < ImageFormat >JPG</ ImageFormat > 
  </ PictureInfo > 
</ ArrayOfPictureInfo > 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

 ايجاد كنيد كه به اين فولدر DirectoryInfoگامي كه نام فولدر مورد نظر را بدست آورديد، مي توانيد يك شيئ از نوع           هن

 از اين شيئ را فراخواني كنيد تا ليستي از فايلهاي موجود در اين فولدر را در قالب يك آرايه از     GetFilesسپس متد   . اشاره كند 

ــوع  ــيايي از نــ ــدSystem.IO.FileInfoاشــ ــالس .  برگردانــ ــالس  FileInfoكــ ــد كــ ــز هماننــ  نيــ

DirectoryInfo       است، اما به جاي اشاره كردن به يك فولدر به يك فايل اشاره مي كند و اطالعات مربوط به آن فايل را 

اده از مسيري كه به البته پارامتري كه به متد ارسال مي شود مسير كامل فولدر نيست، بلكه نام فولدر است و بايد با استف          . برمي گرداند 

  : برميگردد، مسير كامل فولدر را ايجاد كردPictureFolderPathوسيله ي خاصيت 

  
// GetPicturesInFolder - return an array of picture s from the folder... 
[ WebMethod(Description =  
  "Return an array of pictures from the folder" )] 
public  PictureInfo [] GetPicturesInFolder( String  folderName) 
{ 
 // get hold of the folder that we want... 
 DirectoryInfo  pictureSubFolder = new DirectoryInfo ( 
     PictureFolderPath + "\\"  + folderName); 

  

ت تا با استفاده از اين وب سرويس بتواند آدرس اينترنتي هر      زماني كه كاربر تصاوير خود را در اين سرور ذخيره كند، انتظار خواهد داش             

بنابراين يكي از مقاديري كه بايد در اين وب سـرويس           . تصوير را نيز بدست آورد تا بتواند آن را به وسيله ي مرورگر وب مشاهده كند               

اگـر بـه    .  نيـز باشـد    //:http  مربوط به هر تصوير است كه شامل نام سرور و عبارت           URLبراي هر تصوير برگردانيم، آدرس      

 URL مربوط به خود را برگرداند، يـك آدرس  asmx.صورت عادي با استفاده از كد زير از وب سرويس بخواهيم كه آدرس فايل           

  : را برخواهد گرداندPictureService/Service.asmx/نسبي مانند 

  
 // we need to get the URL of the picture folder... 
 String  pictureFolderUrl = Context.Request.ServerVariables [ "URL" ]; 

  

 كامـل فولـدر     URL وجـود دارد، آدرس      pictureFolderUrl نـسبي كـه در       URLحال بايد با استفاده از اين آدرس        

Pictures   براي اين كار ابتدا عبارت      .  را بدست آوريم“http://”           را به همراه نام سروري كه وب سرويس در آن قرار  

، فقط نام فولدر اصلي سـرويس را        String از كالس    Substringسپس با استفاده از متد      . دارد به متغيير اضافه مي كنيم     

  :به اين ترتيب رشته اي مانند زير ايجاد خواهد شد.  را در انتهاي آن قرار مي دهيمPicturesبدست آورده و سپس نام فولدر 
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http://localhost/PictureService/Pictures  
  

 // manipulate the URL  
 // to return an absolute URL to the Pictures folde r 
 pictureFolderUrl = "http://"  + 
  Context.Request.ServerVariables[ "SERVER_NAME"] + ":"  + 
  Context.Request.ServerVariables[ "SERVER_PORT"] +  
  pictureFolderUrl.Substring(0,  
    pictureFolderUrl.LastIndexOf( "/" ) + 1)  
    + "Pictures" ; 

  

  :مورد بعضي كه در اين متد به آن نياز داريم، ليستي از فايلهايي است كه فولدر مورد نظر وجود دارد

  
 // get the list of files in the subfolder... 
 FileInfo [] pictureFiles = pictureSubFolder.GetFiles(); 

  

البته بـه  .  ايجاد كرده و اطالعات مورد نظر را در آن قرار مي دهيمPictureInfoسپس بازاي هر فايل يك نمونه از ساختار     

 نيز ايجاد خواهد شد كه بايـد        PictureInfoعلت اينكه چندين فايل در اين فولدر وجود دارند، پس چندين نمونه از ساختار               

  : تا بتوانيم در انتها آن را از متد به عنوان نتيجه برگردانيمآنها را در يك آرايه قرار دهيم

  
 // create somewhere to put the picture infos... 
 PictureInfo [] pictureList = new PictureInfo [pictureFiles.Length]; 
 // loop through each picture... 
 int  intIndex = 0; 
 foreach  ( FileInfo  pictureFile in  pictureFiles) 
 { 
  // create a new pictureinfo object... 
  PictureInfo  pictureInfo = new PictureInfo (); 
  pictureInfo.Name = pictureFile.Name; 
  pictureInfo.FolderName = folderName; 
  pictureInfo.Url = pictureFolderUrl + "/"  + folderName +  
     "/"  + pictureFile.Name; 
  pictureInfo.FileSize = pictureFile.Length; 
  pictureInfo.FileDate = pictureFile.LastWriteTime;  
  pictureInfo.ImageFormat =  
   pictureFile.Extension.Substring(1).ToUpper(); 

  

 آن را در مكان مربوط به خود در آرايه قرار مـي  intIndexيير هر بار كه يك ساختار ايجاد شده و تكميل شد، با استفاده از متغ            

  :دهيم

  
  // add it to the array... 
  pictureList[intIndex] = pictureInfo; 
  intIndex += 1; 
 } 

  

  :در آخر نيز آرايه ي ايجاد شده را به عنوان نتيجه برمي گردانيم

  
 // return the list of pictures... 
 return  pictureList; 
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}  
  

حال بهتر است برنامه اي ويندوزي ايجاد كنيم و از اين وب سرويس در    . با اتمام اين متد وب سرويس مورد نظر ما نيز كامل مي شود            

  .آن برنامه استفاده كنيم

  

  :ايجاد برنامه ي كالينت

  

جاد كرده و بـا اسـتفاده از صـفحه ي وبـي كـه      تاكنون در اين فصل مشاهده كرديم كه چگونه مي توان يك صفحه ي اينترنتي را اي          

اما اين صفحه ي وب در حقيقت يك رابط تـست اسـت و نـيم           .  ايجاد مي كند، عملكرد متدهاي آن را تست كنيم         NET.چارچوب  

  . توان انتظار داشت افرادي كه مي خواهند از اين سرويس استفاده كنند نيز اين صفحه را به كار ببرند

ها در اين است كه بتوانند بين برنامه ها يكپارچگي ايجاد كنند؛ بنابراين هنگامي كه فردي بخواهـد از يـك          هدف اصلي وب سرويس     

  .وب سرويس استفاده كند، بايد بتواند متد هايي كه در آن ايجاد شده اند را در برنامه ي خود به كار ببرد

 ليستي از فولدر هاي موجود در سرور كه حاوي تصوير هستند را در اين قسمت يك برنامه ي تحت ويندوز ايجاد خواهيم كرد تا بتواند     

همچنين بـا  . كاربر مي تواند با كليك كردن روي هر كدام از اين فولدر ها، نام تمام تصاوير موجود در آن را مشاهده كند               . نمايش دهد 

  .  را نمايش مي دهدكليك روي هر كدام از اين تصاوير، اينترنت اكسپلورر باز مي شود و تصوير انتخاب شده

  

WSDL:  

  

 است كه شامل XML يك سند از نوع WSDLسند .  استفاده كنيدWSDL1براي استفاده از يك وب سرويس، بايد از سندي به نام            

همچنين در اين سند نوشته شده است كه هر متد به چـه پارامترهـايي و از   . نام تمام متدهاي مي شود كه در وب سرويس وجود دارند      

 مـورد نيـاز بـراي وب    WSDLسـند  .  احتياج دارد و يا مقداري كه به وسيله ي هر متد برگشته مي شود از چـه نـوعي اسـت                 چه نوع 

  .  ايجاد مي شودWebServiceسرويسي كه ايجاد كرده ايم به وسيله ي كالس 

  

  :ايجاد برنامه ي كالينت

  

البتـه در ايـن برنامـه بـراي     . قبلي استفاده كند را ايجاد كنـيم در اين قسمت مي خواهيم برنامه ي ويندوزي كه بتواند از وب سرويس       

)  مشاهده كرديدFavoritesViewerهمانند آنكه در فصل دهم، در برنامه ي         (نمايش تصاوير از اينترنت اكسپلورر عادي       

سـت كـه از كنتـرل       بـراي ايـن كـار الزم ا       ! بلكـه اينترنـت اكـسپلورر را بـه خـود برنامـه اضـافه مـي كنـيم                  . استفاده نخواهيم كـرد   

Microsoft Web Browserدر جعبه ابزار استفاده كنيم  .  

  

  ايجاد برنامه ي كالينت: امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدPictureClient يك پروژه ي ويندوزي جديد به نام 2005با استفاده از ويژوال استوديو  )1

                     
1 Web Services Description Language 
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 WebBrowserنترلي به نـام  در آخر اين قسمت ك.  برويدCommon Controlsدر جعبه ابزار به قسمت  )2

 . نيز نشان داده شده است4-20وجود دارد كه در شكل 

  

  
  4-20شكل 

 
البتـه الزم اسـت كـه       .  در فـرم قـرار گيـرد       5-20بر روي اين كنترل دو بار كليك كنيد تا يك نمونه از آن همانند شـكل                  )3

 . قرار دهيدNone آن را برابر Dockخاصيت 

.  قـرار دهيـد  iePicture ايـن كنتـرل را برابـر بـا     Name خاصيت Propertiesبا استفاده از پنجره ي    )4

 . تنظيم كنيدTop,Right,Bottom,Left آن را نيز با مقدار Anchorهمچنين خاصيت 

اما قبل از ادامـه  . در اين برنامه مي خواهيم با استفاده از اين كنترل، تصاويري كه در وب سرور وجود دارند را نمايش دهيم             )5

حوه ي عملكرد اين كنترل را مشاهده كنيم و ببينيم كه چگونه مي توان به وسـيله ي آن از امكانـات اينترنـت        بهتر است ن  

 روي نـوار عنـوان فـرم دو بـار     Form1در قسمت طراحي فرم مربـوط بـه     . اكسپلورر در يك فرم ويندوزي استفاده كرد      

 :سپس كد زير را به آن اضافه كنيد. جاد شود آن به صورت اتوماتيك ايLoadكليك كنيد تا متد مربوط به رويداد 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // Set the browser to a default page... 
 this .iePicture.Navigate( "http://www.google.com" ); 
}  

  



 ٨٣٧

  
  5-20شكل 

 
مـي توانيـد متنـي را    . ين گوگل در فرم نمايش داده خواهد شـد مشاهده خواهيد كرد كه صفحه ي آغاز. برنامه را اجرا كنيد   )6

به اين ترتيب متوجه خواهيد شد كه اين كنترل همانند اينترنـت اكـسپلورر بـه                . وارد كرده و در اينترنت آن را جستجو كنيد        

 . درستي كار مي كند

  

ن نمي توانيد بسياري از كارها را ماننـد رفـتن بـه سـايت                احتماال متوجه شده ايد كه اين كنترل داراي نوار ابزار نيست و بنابراي             :نكته

براي انجام يك سري از كارها مي توانيد بر روي صفحه كليك كرده و از منويي كـه بـاز مـي شـود اسـتفاده      . قبلي در آن انجام دهيد 

  .كنيد

  

  :اضافه كردن يك وب سرويس به برنامه

  

در قسمت امتحان كنيد بعد، با انجام ايـن  . ك ارجاع وب به برنامه اضافه كنيدبراي استفاده از يك وب سرويس بايد آن را به صورت ي     

كار از ويژوال استوديو مي خواهيم كه يك كالس براي ما ايجاد كند تا بتوانيم به وسـيله ي آن بـه متـدهاي درون وب سـرويس در                             

  .PictureInfo و Service: ند ازدو كالسي كه در اين قسمت ايجاد خواهند شد عبارت. برنامه دسترسي داشته باشيم

  

  اضافه كردن يك وب سرويس به برنامه: امتحان كنيد

  

 Add روي نام پـروژه كليـك راسـت كـرده و گزينـه ي      Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )1

Web Reference…به اين ترتيب كادر .  را از منوي باز شده انتخاب كنيدAdd Web Reference 

 آدرس وب سرويسي كه در قـسمت قبـل ايجـاد    URLدر كادر مقابل عبارت .  نمايش داده خواهد شد   6-20همانند شكل   

 را بـا نـام وب سـرور مـورد           localhostالبته بايـد نـام      . اين آدرس مشابه زير خواهد بود     . كرده بوديم را وارد كنيد    

 :داستفاده ي خود و شماره ي پورت را نيز با پورت مورد استفاده جايگزين كني
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http://localhost:2459/PictureService/Service.asmx  

  

  
  6-20شكل 

  

 براي استفاده از وب سرويسي كه در قسمت قبل ايجاد كرده بوديم، پروژه ي آن را در يك پنجره ي جديد از ويـژوال اسـتوديو     :نكته

 نـشان داده    Serviceاي صفحه ي رابط تـست       سپس آدرسي كه در نوار آدرس اينترنت اكسپلورر بر        . باز كرده و آن را اجرا كنيد      

در ويژوال استوديو اي كـه حـاوي پـروژه ي وينـدوزي      (Add Web Reference در كادر URLمي شود را در قسمت 

  .  در آن نيز نمايش داده شودServiceوارد كنيد تا صفحه ي ) است

  

.  آن قـرار دارنـد نمـايش داده خواهنـد شـد            به اين ترتيب صفحه ي آغازين وب سرويس به همراه ليست متد هايي كه در               )2

 را وارد كـرده و روي دكمـه ي   PictureService نام Web Reference Nameسپس در كادر 

Add Referenceكليك كنيد  . 

 در پنجـره  7-20به اين ترتيب يك ارجاع به يك وب سرويس به پروژه اضافه خواهد شد و مي توانيد آن را همانند شـكل      )3

 .  مشاهده كنيدSolution Explorerي 

  

 چگونه كار مي كند؟

  

همچنـين يـك كـالس بـه نـام          .  يك ارجاع را به سرور شـامل وب سـرويس اضـافه مـي كنـد                2005به اين ترتيب ويژوال استوديو      

PictureService.Service        با ايجاد اشـيايي  .  نيز ايجاد مي شود كه حاوي متدهاي موجود در وب سرويس است

 Add Webنـامي كـه در كـادر    .  توانيد متد هايي كه در اين وب سرويس وجود دارند را فراخـواني كنيـد  از نوع اين كالس مي

Reference                 براي اين ارجاع وارد كرديم، در اين قسمت به عنوان نام فضاي نامي كه كالس در آن قرار مي گيرد استفاده مي 

  .شود
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  7-20شكل 

  

  :نمايش ليست فولدر ها در برنامه

  

در بخش امتحان كنيد بعـد، بـا   . ا مي توانيم تمام متدهاي درون وب سرويس را فراخواني كرده و در برنامه از آنها استفاده كنيم         تا اينج 

بـراي دسترسـي بـه ليـست        . ، ليستي از فولدرهاي حاوي تصوير را در فرم نمايش مي دهـيم            ComboBoxاستفاده از يك كنترل     

  . استفاده كنيمGetPicturesFoldersفولدرهاي موجود مي توانيم از متد 

  

  نمايش ليست فولدرهاي موجود: امتحان كنيد

  

 را ComboBox را باز كرده و سپس با اسـتفاده از جعبـه ابـزار يـك كنتـرل             Form1قسمت طراحي فرم مربوط به       )1

  . در اين فرم قرار دهيد8-20همانند شكل 

 : به صورت زير تغيير دهيد خاصيتهاي اين كنترل راPropertiesبا استفاده از پنجره ي  )2

  

 . قرار دهيدcboFolders را برابر با Nameخاصيت  �

 . قرار دهيدDropDownList را برابر با DropDownStyleخاصيت  �

 . قرار دهيدTop,Left,Right را برابر با Anchorخاصيت  �

 
مي خواهيم زماني كـه     . يد برو Form1_Loadبر روي نوار عنوان فرم دو بار كليك كنيد تا به قسمت مربوط به متد                 )3

 ليستي از نام فولدر ها دريافت شده و در كادر GetPicturesFoldersبرنامه اجرا مي شود، با فراخواني متد    

cboFoldersبنابراين كد مشخص شده در زير را در متد .  نمايش داده شودForm1_Loadوارد كنيد : 
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  8-20شكل 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // get the pictures... 
 try 
 { 
  // create a connection to the service... 
  PictureService. Service  service = new  
      PictureService. Service (); 
  // get a list of the folders... 
  String [] arrFolderNames; 
  arrFolderNames = service.GetPictureFolders(); 
  // go through the list and add each name... 
  foreach  ( String  strFolderName in  arrFolderNames) 
  { 
   cboFolders.Items.Add(strFolderName); 
  } 
 } 
 catch  ( Exception  ex) 
 { 
  // loop through the inner exceptions... 
  while  (ex.InnerException != null ) 
   ex = ex.InnerException; 
  // report the problem... 
  MessageBox .Show( "An exception occurred.\n"  + ex.Message); 
 } 
}  

  

براي مرتبه ي اول ممكن است نمايش داده شدن فرم مقداري طول بكشد، زيـرا اولـين بـار فراخـواني                    . برنامه را اجرا كنيد    )4

اما بعد از اينكه متد اجرا شد مـي  . ك وب سرويس معموال از فراخواني دفعات بعد كندتر صورت مي گيرد           يكي از متدهاي ي   

  .توانيد ليستي از فولدرهاي موجود در سرور را در برنامه مشاهده كنيد
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  چگونه كار مي كند؟

  

 پيچيدگي هايي كه براي استفاده از يك         بسياري از  NET.چارچوب  ! احتماالً بر خالف چيزي كه تصور مي كرديد، زياد پيچيده نبود          

  . وب سرويس وجود داشت را رفع كرده است

  : شروع مي كنيم تا بتوانيم خطاهاي احتمالي را كنترل كنيمtry…catch را با ايجاد يك بالك Loadمتد مربوط به رويداد 

  
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // get the pictures... 
 try 
 { 

  

بهتر است حتماً هنگام استفاده از يك وب سرويس كد هاي مربوط به كنترل خطا را نيز وارد كنيد، زيـرا مـوارد زيـادي ممكـن اسـت               

اگر هر يك از مراحل متصل شدن به يك وب . باعث شوند كه استفاده از يك وب سرويس با مشكل مواجه شده و برنامه متوقف شود            

  .امترهاي مورد نياز با مشكل مواجه شود، استثنايي در برنامه رخ مي دهد كه بايد آن را كنترل كردسرويس و ارسال پار

 ايجاد مي كنيم تا به وسيله ي آن بتـوانيم           PictureService.Service يك شيئ از نوع      tryدر ابتداي بالك    

 اين لحظه هنوز برنامه به وب سرويس متصل نشده        البته دقت كنيد كه در    . به وب سرويس متصل شده و متدهاي آن را استفاده كنيم          

  :است، بلكه در حال آماده سازي شرايط براي اتصال به وب سرويس است

  
  // create a connection to the service... 
  PictureService. Service  service = new  
      PictureService. Service (); 

  

 به اين دليل است كه فراخواني يك متد از وب سرويس هيچ تفاوتي با فراخـواني يـك           NET.زيبايي استفاده از وب سرويس ها در        

 را فراخواني كـرده و      GetPictureFoldersدر اينجا به سادگي مي توانيم متد        . متد از كالسهاي موجود در برنامه ندارد      

  . را به عنوان نتيجه دريافت كنيمStringيك آرايه از نوع 

  
  // get a list of the folders... 
  String [] arrFolderNames; 
  arrFolderNames = service.GetPictureFolders(); 

  

هنگامي كه آرايه را از وب سرويس بدست آورديم مي توانيم با اسـتفاده از يـك حلقـه بـين عناصـر آن حركـت كـرده و آنهـا را بـه                                   

ComboBoxاضافه كنيم :  

  
  // go through the list and add each name... 
  foreach  ( String  strFolderName in  arrFolderNames) 
  { 
   cboFolders.Items.Add(strFolderName); 
  } 
 } 

  

 خطايي را از نوعي خاص برمي گرداند كه مشخص مي كند در سرور استثنايي به وجـود آمـده           NET.اگر خطايي در سرور رخ دهد،       

بنـابراين ابتـدا   .  قـرار دارد InnerException كه بايد از آن استفاده كنيم، در خاصـيت   شيئ مربوط به خطاي اصلي    . است
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 حركت مي كنيم تا مقدار ايـن خاصـيت در   InnerExceptionبراي بدست آوردن خطاي اصلي، آنقدر در بين خاصيتهاي        

  . نمايش مي دهيمسپس پيغام اين خطا را در برنامه .  باشدnullشيئ خطايي كه بدست مي آوريم برابر با 

  
 catch  ( Exception  ex) 
 { 
  // loop through the inner exceptions... 
  while  (ex.InnerException != null ) 
   ex = ex.InnerException; 
  // report the problem... 
  MessageBox .Show( "An exception occurred.\n"  + ex.Message); 
 } 
}  

  

هنگامي كـه اجـراي وب سـرويس متوقـف     . نترل خطاي برنامه را با متوقف كردن اجراي وب سرويس تست كنيد   مي توانيد قسمت ك   

 IISبراي متوقف كردن وب سـرويس، اگـر از          . شود برنامه نمي تواند به متدهاي آن دسترسي داشته باشد و با خطا مواجه مي شود               

 گزينـه ي    Startاز منـوي    )  قـرار داده ايـد     HTTPابـر بـا      را بر  Locationهنگام ايجاد پروژه قسمت     (استفاده مي كنيد    

Runرا انتخاب كرده و در آن دستور زير را وارد كنيد :  

  
net stop iisadmin  

  

در اين حالت توضيحاتي در يك پنجره نمايش داده مي شود و در انتها از شما پرسيده مي شود كه آيا مطمئن هستيد كه مي خواهيـد                       

IIS  دكمه ي  را غير فعال كنيد؟ Y و سپس Enter را فشار دهيد تا IISاما اگر از وب سـرور درونـي ويـژوال    .  خاموش شود

استوديو استفاده مي كنيد، بر روي آيكون آن در كنار ساعت سيستم كليك كـرده و در پنجـره اي كـه بـاز مـي شـود روي دكمـه ي               

Stopنمايش داده خواهد شد9-20 پيغامي مشابه شكل در اين حالت. حال برنامه ي ويندوزي را اجرا كنيد.  كليك كنيد .  

  

  
  9-20شكل 

  

  : دستور زير را وارد كنيدRun در پنجره ي IISبراي شروع مجدد 

  
net start iisadmin  

 
  : استفاده كنيدRun را به هر دليلي مجدداً راه اندازي كنيد نيز مي توانيد از دستور زير در پنجره ي IISبراي اينكه 

  
iireset  
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  :مايش ليست فايلهاي موجود و انتخاب آنهان

  

اما الزم است در صورتي كه كاربر نام . تا اينجا توانستيم كه ليستي از فولدرهاي موجود را از سرور دريافت كرده و آنها را نمايش دهيم                 

ر را بدست آوريم تـا آنهـا را در          يك فولدر را از اين ليست انتخاب كرد، مجدداً به سرور متصل شده و ليستي از فايلهاي درون آن فولد                   

در قسمت بعد برنامه را به گونه اي تغيير خواهيم داد تا بتواند نام فولدر انتخـاب شـده بـه وسـيله ي كـاربر را از                            . برنامه نمايش دهيم  

ComboBox         بدست آورده و سپس با فراخواني متد GetPicturesInFolder         از وب سـرويس، ليـست تـصاوير 

سپس اين ليست را در فرم نمايش دهد تا كاربر بتواند تصوير مـورد نظـر خـود را انتخـاب كـرده و           . ر را بدست آورد   موجود در آن فولد   

  .مشاهده كند

  

  نمايش ليست فايلهاي موجود: امتحان كنيد

  

 ايجاد كنيم تا بتوانيم داده هايي كه از  PictureInfoبراي نمايش ليست فايلهاي موجود، بايد ساختاري را مشابه           )1

 Solutionبـراي ايـن كـار بـا اسـتفاده از پنجـره ي       .طرف وب سرويس مي رسند را در اين ساختار قـرار دهـيم  

Explorer      كالس جديدي به نام PictureItem    سپس كد مشخص شده در زير را       .  به برنامه اضافه كنيد

 :در اين كالس وارد كنيد

  
public class  PictureItem 
{ 
 public  PictureService. PictureInfo  PicInfo; 
 // Constructor... 
 public  PictureItem(PictureService. PictureInfo  info) 
 { 
  PicInfo = info; 
 } 
 
 // ToString - provide a better representation of th e object... 
 public  override  String  ToString() 
 { 
  return  PicInfo.Name; 
 } 
}  

  

 به فـرم برنامـه اضـافه    ListBox برويد و با استفاده از جعبه ابزار يك كنترل Form1احي مربوط به به قسمت طر   )2

 آن را بــه IntegralHeight، خاصــيت lstFiles ايــن كنتــرل را برابــر بــا Nameخاصــيت . كنيــد

False و خاصيت Anchor را نيز به Top, Bottom, Leftبه اين ترتيب فرم برنامـه  .  تغيير دهيد

 . خواهد شد10-20ما مشابه شكل ي ش

ــرل  )3 ــداد      cboFoldersروي كنتــ ــه رويــ ــوط بــ ــد مربــ ــا متــ ــد تــ ــك كنيــ ــار كليــ ــرم دو بــ  در فــ

SelectedIndexChanged       سپس كد مشخص شده در زير را       .  اين كنترل به صورت اتوماتيك ايجاد شود

 :در اين متد وارد كنيد
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  10-20شكل 

  
private  void  cboFolders_SelectedIndexChanged( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // what folder did we select? 
 String  folderName =  
  cboFolders.Items[cboFolders.SelectedIndex].ToStri ng(); 
 // clear the files list... 
 lstFiles.Items.Clear(); 
 // connect to the service again and get the files b ack... 
 try 
 { 
  // connect... 
  PictureService. Service  service = new  
       PictureService. Service (); 
  // get the files back... 
  PictureService. PictureInfo [] pictureList; 
  pictureList = service.GetPicturesInFolder(folderN ame); 
  // add the pictures to the list... 
  foreach (PictureService. PictureInfo  pictureInfo in   
         pictureList) 
  { 
   // just add the name... 
   lstFiles.Items.Add( new PictureItem (pictureInfo)); 
  } 
 } 
 catch ( Exception  ex) 
 { 
  // loop through the inner exceptions... 
  while  (ex.InnerException != null ) 
   ex = ex.InnerException; 
  // report the problem... 
  MessageBox .Show( "An exception occurred.\n"  + ex.Message); 
 } 
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}  
 

 دو بـار    lstFiles برگشته و روي كنتـرل       Form1بعد از اتمام اين متد، مجدداً به قسمت طراحي فرم مربوط به              )4

 اين كنترل نيز به صورت اتوماتيك ايجاد        SelectedIndexChangedتا متد مربوط به رويداد      كليك كنيد   

 :سپس كد مشخص شده در زير را در اين متد وارد كنيد. شود

  
private  void  lstFiles_SelectedIndexChanged( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // get the pictureitem... 
 PictureItem  item =       
   ( PictureItem )lstFiles.Items[lstFiles.SelectedIndex]; 
 if  (item != null ) 
 { 
  // tell ie to show the picture... 
  iePicture.Navigate(item.PicInfo.Url); 
 } 
}  

 
ا در فـرم نمـايش داده       برنامه را اجرا كرده و بعد از انتخاب يك فولدر از ليست، فايلي را از ليست سمت چپ انتخاب كنيد ت                     )5

 .شود

  

براي بررسي ايـن  .  باشد Offline براي اينكه بتوانيد فايل انتخاب شده را مشاهده كنيد، اينترنت اكسپلورر نبايد در حالت                :نكته

همچنـين  .  را از حالت انتخاب خارج كنيدWork Offline گزينه ي Fileمورد اينترنت اكسپلورر را باز كرده و از منوي 

 را انتخـاب كـرده و در كـادر    …Tools � Internet Options منـوي اينترنـت اكـسپلورر گزينـه ي     از نـوار 

Internet Options به قسمت Connectionsدر اين قسمت گزينه ي .  برويدNever dial a 

connection را انتخاب كرده و دكمه ي OKرا فشار دهيد.  

  

  چگونه كار مي كند؟

 
 را در خـود نگهـداري   Object است كه مي تواند ليستي از اشيا از نـوع      Items به نام     داراي خاصيتي  ListBoxكنترل  

 اشيايي كه در اين ليست وجود دارنـد را          ToSrtingاين كنترل براي نمايش آيتم هايي كه بايد در ليست قرار بگيرند، متد              . كند

 آن براي يكي از تصاوير موجود در وب سرور در نظر گرفتـه  در اين برنامه ابتدا كالسي ايجاد مي كنيم كه هر شيئ       . فراخواني مي كند  

.  مي باشـد كـه اطالعـات آن تـصوير در آن ذخيـره مـي شـود               PictureInfoاين كالس حاوي يك نمونه از ساختار        . شود

  : مي كنيم كه نام فايل مورد استفاده را برگرداندoverride را نيز در اين كالس به صورتي ToStringهمچنين متد 

  
public class  PictureItem 
{ 
 public  PictureService. PictureInfo  PicInfo; 
 // Constructor... 
 public  PictureItem(PictureService. PictureInfo  info) 
 { 
  PicInfo = info; 
 } 
 
 // ToString - provide a better representation of th e object... 



 ٨٤٦

 public  override  String  ToString() 
 { 
  return  PicInfo.Name; 
 } 
}  

  

. سپس بازاي هر يك فايلي كه در سرور وجود داشته باشد، يك شيئ از اين كالس ايجاد كرده و آن را بـه ليـست اضـافه مـي كنـيم                    

  اين اشيا را فراخـواني كـرده و  ToString بخواهد آيتم هاي درون خود را نمايش دهد، متد     ListBoxهنگامي كه كنترل    

مـي توانيـد بـا تغييـر دادن متـد      . به اين ترتيـب نـام فايلهـا در ليـست نمـايش داده مـي شـود           . اين متد هم نام فايل را برمي گرداند       

ToString           به اين ترتيب ليست شامل نام و        . ، عالوه بر نام آدرس فايلها را نيز در ليست نمايش دهيدURL    تصاوير موجود در 

  .وب سرور خواهد بود

 اي كـه در  PictureInfo اي كه در برنامه ي كالينت وجـود دارنـد، بـا اشـياي        PictureInfoشياي  دقت كنيد ا  

 وجـود داشـت، كالسـي بـه نـام           WSDL بـر اسـاس اطالعـاتي كـه در فايـل             2005ويژوال استوديو   . سرور وجود دارند برابر نيستند    

PictureInfo   م، دقيقاً مشابه كالس  در برنامه ايجاد كرده است تا بتوانيم از آن استفاده كنيService   كه بـه صـورت 

 در سرور يك ساختار است، اما در برنامه ي كالينـت بـه   PictureInfoبه همين دليل است كه . اتوماتيك ايجاد كرده است   

  .صورت يك كالس تعريف شده است

خاب كرده است را بدست آورده و سـپس   تغيير داد، ابتدا نام آيتمي كه انت    ComboBoxهنگامي كه كاربر فولدر انتخابي خود را در         

  : را پاك مي كنيمListBoxليست موجود در 

  
private  void  cboFolders_SelectedIndexChanged( object  sender,  
        EventArgs  e) 
{ 
 // what folder did we select? 
 String  folderName =  
  cboFolders.Items[cboFolders.SelectedIndex].ToStri ng(); 
 // clear the files list... 
 lstFiles.Items.Clear(); 

  

 ايجاد كرده و بقيه ي كدها را در آن قرار مي دهيم تا در صورت بروز خطا بتوانيم آن را كنتـرل             try…catchسپس يك بالك    

  :كنيم

  
 // connect to the service again and get the files b ack... 
 try 
 { 

  

  : ايجاد كنيمServiceل شدن به سرور و استفاده از متدهاي آن كافي است يك نمونه از كالس براي متص

  
  // connect... 
  PictureService. Service  service = new  
       PictureService. Service (); 

  

 عنوان پارامتر، ليـستي      و ارسال نام فولدري كه كاربر انتخاب كرده است به          GetPicturesInFolderبا فراخواني متد    

اگـر فولـدر در سـرور    .  دريافت مي كنيم   PictureInfoاز تصاويري كه در آن فولدر وجود دارد را به صورت آرايه اي از نوع                
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اين استثنا به برنامه ي كالينت مي آيد و در اين قسمت به . وجود نداشته باشد، سرويس يك استثنا ايجاد كرده و آن را پرتاب مي كند     

  : دريافت شده و پيغام مناسبي براي آن نمايش داده مي شودcatchه ي بالك وسيل

  
  // get the files back... 
  PictureService. PictureInfo [] pictureList; 
  pictureList = service.GetPicturesInFolder(folderN ame); 

  

 در بين تمام عناصر  forم با استفاده از يك حلقه ي         را بدست آورديم مي تواني     PictureInfoهنگامي كه آرايه ي شامل      

  . قرار دهيمListBox ايجاد كنيم و در PictureItemآن حركت كرده، بازاي هر يك تصوير يك شيئ از نوع 

  
�  // add the pictures to the list... 
  foreach (PictureService. PictureInfo  pictureInfo in   
         pictureList) 
  { 
   // just add the name... 
   lstFiles.Items.Add( new PictureItem (pictureInfo)); 
  } 
 } 
 catch ( Exception  ex) 
 { 
  // loop through the inner exceptions... 
  while  (ex.InnerException != null ) 
   ex = ex.InnerException; 
  // report the problem... 
  MessageBox .Show( "An exception occurred.\n"  + ex.Message); 
 } 
}  

  

 خواهـد  PictureItem را تغيير داديم، اين آيتم حاوي يك شيئ از كالس         ListBoxهنگامي كه آيتم انتخاب شده در       

ايي كه از طـرف سـرور بـراي    PictureInfo اين شيئ استفاده مي كنيم تا به شيئ         PicInfoبنابراين از خاصيت    . بود

 اين شيئ، آدرس تـصوير در سـرور را بدسـت            Urlسپس با استفاده از خاصيت      . اين تصوير فرستاده شده بود دسترسي داشته باشيم       

البته قبل از هر چيز بررسي . اي كه در فرم قرار داده ايم نمايش خواهيم دادWeb Browserآورده و آن را با استفاده از كنترل 

  : نباشد، زيرا در اين صورت برنامه با يك استثنا مواجه خواهد شدnull  برابر باitemمي كنيم كه مقدار 

  
private  void  lstFiles_SelectedIndexChanged( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 // get the pictureitem... 
 PictureItem  item =       
   ( PictureItem )lstFiles.Items[lstFiles.SelectedIndex]; 
 if  (item != null ) 
 { 
  // tell ie to show the picture... 
  iePicture.Navigate(item.PicInfo.Url); 
 } 
}  
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.NET Remoting:  

  

.NET Remoting       در همـان كـامپيوتر و يـا    ( نيز مانند وب سرويس ها براي اتـصال بـه يـك سـرويس در محلـي ديگـر

 بـراي برقـراري   SOAP از پروتكـل اسـتاندارد   NET Remoting.ن همچني. مورد استفاده قرار مي گيرد) كامپيوتري ديگر

از ايـن چنـد جنبـه،    . ارتباط استفاده مي كند كه پروتكل استاندارد مورد استفاده به وسيله ي وب سرويس هـا نيـز بـه شـمار مـي رود           

.NET Remotingو وب سرويس ها بسيار مشابه يكديگر هستند  .  

 مـي  NET Remoting.ها به صورت عمده به اين دليل اسـت كـه در    با وب سرويس NET Remoting.تفاوت 

با استفاده از اين كانالها نيز مي توانيد بر اينكه چه داده هاي منتقل              .  نيز براي انتقال اطالعات استفاده كنيد      TCP1توانيد از كانالهاي    

 مـي تواننـد بـه    NET Remoting. در همچنـين داده هـا  . مي شوند و يا چگونه منتقل مي شوند، كنترل كامل داشته باشيد

 NET Remoting.از بعضي جنبه ها . صورت باينري باشند و مانند وب سرويس ها الزم نيست كه حتماً در قالب متن باشند

زيرا همانطور كـه گفـتم   . بسيار انعطاف پذير تر از وب سرويس ها عمل مي كند، اما هيچگاه نمي تواند جاي وب سرويس ها را بگيرد         

سرويس ها بر پايه ي استانداردهاي آزاد هستند و بنابراين براي برقراري ارتباط بين نرم افزارهاي طراحي شده به وسيله ي پلـت                     وب  

 مورد استفاده قرار مـي گيـرد، امـا داراي    NET. بيشتر در پلت فرم NET Remoting.. فرمهاي گوناگون به كار مي روند

  .  ها استانعطاف پذيري بيشتري نسبت به وب سرويس

 شويم، اما NET Remoting.به دليل اينكه اين كتاب، يك كتاب مبتدي است، نمي خواهيم وارد جزئيات استفاده و كاركرد 

  .در هر صورت بايد چند نكته را در اين مورد بدانيد

زش ديگـر يـا   بـه پـردا  ) برنامـه  (2 هدايت كردن اشيا از يك پردازشNET Remoting.يكي از مهمترين مفاهيم موجود در 

. همچنين يك شيئ مي تواند از يك برنامه در يك كامپيوتر به يك برنامه در يـك كـامپيوتر ديگـر منتقـل شـود        .  است مارشالينگ

 از چنان اهميتي برخوردار است كه هر شيئ اي كه بخواهد در بين پردازش ها جا بـه جـا   NET Remoting.مارشالينگ در 

بايــد از كــالس ) يــك كــامپيوتر، بــه برنامــه اي ديگــر در كــامپيوتري ديگــر منتقــل شــود بــراي مثــال از يــك برنامــه در (شــود 

MarshByRefObjectمشتق شده باشد .  

يـك  .  وجـود دارد NET Remoting.مفهوم مهم ديگري كه بايد با آن آشنا شويد، تفاوتي است كه بين سرور و كالينت در 

 نيز برنامـه اي     كالينت. س را در يك كانال و يك پورت خاص ثبت مي كند            معموالً به برنامه اي گفته مي شود كه يك كال          سرور

به اين ترتيب سرور يك نمونه از كالسـي  . است كه تقاضايي را براي ايجاد يك نمونه از آن شيئ، به آن كانال و آن پورت مي فرستد              

به اين ترتيب بعد از اينكـه برنامـه   . ارسال مي كندكه در آن كانال و پورت ثبت شده است را ايجاد كرده و آن را به برنامه ي كالينت     

ي كالينت متوجه شد كه كالس مورد نظر او در چه كانال و چه پورتي قرار دارد، تقاضايي را ايجاد كـرده و آن را بـه آن كانـال و آن        

ست، يـك شـيئ از آن كـالس         برنامه ي سرور نيز بر حسب اينكه تقاضا به چه كانال و چه پورتي ارسال شده ا                . پورت ارسال مي كند   

همانطور كه از اين توضيحات نيز مشخص است، در اين روش سـرور و كالينـت   . ايجاد كرده و آن را به برنامه ي كالينت مي فرستد      

 بـه  URI3 بـراي انجـام ايـن كـار از     NET Remoting.در . بايد از يك كانال و يك پورت با يكديگر ارتباط داشته باشند

  :مي شودصورت زير استفاده 

  

<transport>://<machine>:<portnumber>/<name> 
  

 مورد استفاده براي كالينت و يا سرور براي برقراري          URI استفاده كنيم،    TCPبراي مثال اگر براي يك ارتباط بخواهيم از پروتكل          

  ): سرور استر نام كامپيوتmaincpu(ارتباط مي تواند به صورت زير باشد 

                     
1 Transmission Control Protocol 
2 Process  
3 Uniform Resource Identifier  
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tcp://maincpu:8000/MyPongEngine  

 
  : زير را به كار ببريمURI استفاده كنيم، مي توانيم HTTPاما اگر بخواهيم براي انتقال اطالعات از 

  
http://maincpu:8000/MyPongEngine 

 
بدانند شماره ي پورتي كه در اين قسمت مورد استفاده قرار مي گيرد مي تواند هر چيزي باشد، فقط سرور و كالينت هر دو بايد آن را                            

  .تا بتوانند از طريق آن پورت با يكديگر ارتباط داشته باشند

 NET.بدون اينكه بيشتر از اين وارد مباحث تئوري در مورد . نحوه ي استفاده از اين موارد را به زودي در عمل مشاهده خواهيد كرد

Remoting           كه از آن استفاده كند را ايجـاد كنـيم   شويم، در قسمت امتحان كنيد بعد سعي خواهيم كرد كه يك برنامه ي ساده  .

همانطور كه در اين شـكل نيـز مـشخص اسـت،     .  نمايش داده شده استNET Remoting. معماري كلي 11-20در شكل 

.NET Remotingبه يك سرور و يك كالينت نياز دارد، كه در اين مثال ابتدا برنامه ي سرور را ايجاد خواهيم كرد .  

  

  

  11-20شكل 

  

  PongEngine و برنامه ي Pongايجاد سرور : نيدامتحان ك

  

 ايجـاد  PongEngine به نـام  Class Libraryبا استفاده از ويژوال استوديو يك پروژه ي جديد از نوع  )1

  .كنيد

 . تغيير دهيدPinger.cs كه به صورت اتوماتيك ايجاد مي شود را به فايل Class1.csنام فايل  )2

ـ       )3  بـه نـام   Console Applicationروژه ي ديگـر نيـز از نـوع    برنامـه را ذخيـره كنيـد و سـپس يـك پ

PongServer بــه ايــن Solutionبــراي اضــافه كــردن يــك پــروژه ي جديــد بــه همــين .  اضــافه كنيــد

Solution        مـي توانيـد از نـوار منـوي ويـژوال اسـتوديو گزينـه ي File � Add � New 

Project…را انتخاب كنيد . 

براي ايـن كـار     ).  را مشاهده كنيد   12-20دياگرام شكل   ( ايجاد كنيد    PongServerحال بايد دو ارجاع به پروژه ي         )4

 كليك راست كـرده و از منـويي   PongServer روي پروژه ي Solution Explorerدر پنجره ي 

 . را انتخاب كنيدAdd Referenceكه باز مي شود گزينه ي 

  

 . به برنامه اضافه كنيدPongEngineيك ارجاع به پروژه ي  �

ايـن  .  بـه برنامـه اضـافه كنيـد       System.Runtime.Remoting ارجاع نيز به فضاي نام       يك �

 . از كادر وجود داردNET.فضاي نام در قسمت 

 
بـراي مـشاهده ي ايـن قـسمت روي نـام       .  باشـد  12-20به اين ترتيب قسمت ارجاعات برنامه ي شما بايد مشابه شـكل              )5

References در Solution Explorerارجاعات برنامه نمايش داده شوند كليك كنيد تا  .  

  



 ٨٥٠

  
  12-20شكل 

 
 Add كليك راست كرده و گزينه ي Solution Explorer در PongEngineروي نام پروژه ي  )6

Referenceسپس با استفاده از قسمت .  را انتخاب كنيد.NET از كادر Add Reference  فضاي نـام 

System.Windows.Formsرا به برنامه اضافه كنيد . 

 باز كرده و كد موجود در آن را به صورت زيـر تغييـر               PongEngine را در پروژه ي      Pinger.csحال فايل    )7

 :دهيد

  
public  class  Pinger  : MarshalByRefObject 
{ 
 public  String  Name 
 { 
  get 
  { 
   return   
   System.Windows.Forms. SystemInformation .ComputerName; 
  } 
 } 
}  

 
 : را باز كرده و تغييرات زير را در آن ايجاد كنيدPongServer از پروژه ي Program.csفايل  )8

  
using  System.Runtime.Remoting; 
using  System.Runtime.Remoting.Channels; 
using  System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp; 
 
namespace  PongServer 
{ 
 class  Program 
 { 
  static  void  Main( string [] args) 
  { 
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   TcpChannel  channel = new TcpChannel (8000); 
   ChannelServices .RegisterChannel(channel); 
  RemotingConfiguration .RegisterWellKnownServiceType( 
      typeof (PongEngine. Pinger ),  
      "MyPongEngine" ,  
      WellKnownObjectMode .SingleCall); 
   Console .Write( "PongEngine Registered."  +  
      Environment .NewLine); 
   Console .Write( "Server Active . . ." ); 
   Console .Read(); 
  } 
 } 
}  

 
 Set as كليك راست كـرده و از منـويي كـه بـاز مـي شـود گزينـه ي        PongServerحال روي پروژه ي  )9

start projectيد را انتخاب كن. 

اگر فاير وال و يا هـر نـرم افـزار           .  نمايش داده خواهد شد    13-20به اين ترتيب پنجره اي مشابه شكل        . برنامه را اجرا كنيد    )10

بنابراين اگر آن نـرم افـزار سـوالي در       . امنيتي ديگري در سيستم شما نصب شده باشد، اين نوع سرور را محدود خواهد كرد              

 . پرسيد، به آن پاسخ منفي دهيد و يا برنامه را غير فعال كنيدمورد محدود كردن اين برنامه از شما

  

  
  13-20شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

كدي هم كـه بـراي اضـافه كـردن       . تا اينجا فقط يك پروژه ي كتابخانه ي كالس و نيز يك پروژه ي تحت كنسول ايجاد كرده ايم                  

به پنجره ي كنسولي كه به وسيله ي برنامه نمـايش داده مـي              اگر  .  وجود دارد زياد نيست    Remotingفضاي نامهاي مربوط به     

اما خوب اين سوال پيش مي آيد كه تـا اينجـا        . دقت كنيد مشاهده خواهيد كرد كه برنامه به درستي كار مي كند           ) 13-20شكل  (شود  

  برنامه چه كاري انجام داده است؟

همانطور كه گفـتم بـراي   . راي ارتباطات خود از اين كانال استفاده كند    ثبت مي كند تا بتواند ب      8000ابتدا سرور يك كانال را در پورت        

بنابراين شماره پـورتي كـه در    . اينكه برنامه ي سرور و برنامه ي كالينت بتوانند با هم در ارتباط باشند بايد از يك پورت استفاده كنند                   

  :هد گرفتاين قسمت مشخص شده است به وسيله ي هر دو برنامه مورد استفاده قرار خوا

  
   TcpChannel  channel = new TcpChannel (8000); 
   ChannelServices .RegisterChannel(channel); 

  

 مي داند زماني كه يك تقاضا NET Remoting.به اين ترتيب .  را در اين پورت ثبت كنيمPingerسپس بايد كالس 

همچنين . اي را بايد ايجاد كرده و براي برنامه ي كالينت ارسال كنداز طرف يك برنامه ي كالينت به اين پورت رسيد، چه نوع شيئ 

.NET Remoting براي ارسال اين شيئ از پروتكل TCP استفاده خواهد كرد8000 و البته پورت :  
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   RemotingConfiguration .RegisterWellKnownServiceType( 
      typeof (PongEngine. Pinger ),  
      "MyPongEngine" ,  
      WellKnownObjectMode .SingleCall); 

  

 كه در اين متد به كار رفته است مشخص مي كند كه             WellKnownObjectMode.SingleCallشمارنده ي   

به اين ترتيب بازاي هر يك درخواسـتي كـه از   . هر شيئ بعد از ايجاد شدن و فرستاده شدن به سمت برنامه ي كالينت بايد نابود شود       

سـپس  . نامه ي كالينت به اين پورت فرستاده مي شود، يك شيئ جديد ايجاد شده و به سمت كالينت فرستاده مي شود        طرف يك بر  

  . 1شيئ ايجاد شده نابود خواهد شد

  .اما قبل از آن بايد يك پروكسي ايجاد كنيم.  استفاده كندPongServerحال بايد يك برنامه ايجاد كنيم تا بتواند از 

  

  :ايجاد پروكسي

  

 را براي PongEngineيك پروكسي براي برنامه ي كالينت مورد استفاده قرار مي گيرد و وظيفه دارد كه رابط و ظاهر كالس    

 مـــي توانيـــد يـــك ارجـــاع بـــه فايـــل PongEngineبـــراي اســـتفاده از كـــالس . برنامـــه ي كالينـــت ايجـــاد كنـــد

PongEngine.dll      اما دليلـي بـراي ايـن كـار وجـود نـدارد، زيـرا        . كنيد در برنامه ي كالينت ايجاد كرده و از آن استفاده

 را ايجـاد نمـي كنـد و ايـن شـيئ      PongEngineهمانطور كه توضيح داده شد برنامه ي كالينت هيچگاه يك نمونه از شـيئ              

يزي كـه در  تنها چ. بنابراين الزم نيست كه كد اين كالس به برنامه ي كالينت اضافه شود          . همواره در برنامه ي سرور ايجاد مي شود       

به عبارت ديگـر در برنامـه ي كالينـت فقـط الزم اسـت كـه نـام متـد هـا و             . برنامه ي كالينت نياز است رابط و ظاهر كالس است         

، نام فيلد هاي عمومي و موارد ديگر كه مي تواند توسط برنامه ي كالينت مورد استفاده قـرار بگيـرد وجـود                       publicخاصيتهاي  

پروكسي نيز در اينجا همين وظيفه را . كد اين متد ها و خاصيت ها نيز به برنامه ي كالينت فرستاده شودنيازي نيست كه . داشته باشد

در واقع پروكسي مشابه يك كالس واقعي است، اما هيچ . يك پروكسي در واقع رابط و ظاهر يك كالس واقعي به شمار مي رود         . دارد

.  از كالس است و البته كدي كه خود پروكسي را ايجاد مي كند…خاصيتهاي و كدي در آن وجود ندارد و فقط شامل تعريف متد ها و     

برنامه ي كالينت به جاي اينكه از كالس واقعي در برنامه ي سرور استفاده كند، از كالس ايجاد شده به وسيله ي پروكـسي اسـتفاده         

  .مي كند، اما شيئ واقعي همواره در سرور ايجاد مي شود

  .عد يك پروكسي براي برنامه ايجاد خواهيم كرددر بخش امتحان كنيد ب

  

  ايجاد پروكسي: امتحان كنيد

  

.  يك پروكسي ايجاد كنيم، بايد از خط فرمان ويژوال استوديو استفاده كنـيم             PngEngine.dllبراي اينكه براي     )1

 : در ويندوز انتخاب كنيدStartبراي اين كار گزينه ي زير را از منوي 

  

Start � All Programs � Microsoft Visual Studio 2005 � 
Visual Studio Tools � Visual Studio 2005 Command Prompt  

 

                     
  . معروف استstatelessاين نوع رفتار معموال به حالت  1
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 14-20بـراي مثـال بـه شـكل     .  قرار داردPongEngine.dllحال مسير خود را به مكاني تغيير دهيد كه فايل       )2

 :نگاه كنيد

  

  
  14-20شكل 

 
 :سپس دستور زير را وارد كنيد )3

  
soapsads –ia:PongEngine –oa:PongEngine_Proxy.dll 

  

  . ايجاد خواهد شدPongEngine_Proxy.dll جديد به نام DLLبا اجراي اين دستور يك فايل 

ايـن ابـزار    .  استفاده كنيـد   ILDasmبراي اينكه متوجه تفاوت بين اين اسمبلي و اسمبلي قبلي بشويد مي توانيد از ابزار                 )4

در خط فرمان مربوط به ويژوال اسـتوديو        .  نوشته شده اند را نمايش دهد      NET. برنامه هايي كه تحت      ILمي تواند كد    

 . را وارد كنيد تا اين برنامه اجرا شودildasmدستور 

به اين ترتيـب    .  را با استفاده از ماوس روي اين برنامه آورده و رها كنيد            PongEngine_Proxy.dllفايل   )5

 . خواهد شد15-20برنامه مشابه شكل 

 را در آن قرار دهيد تا كد PongEngine.dll را باز كرده و فايل ildasmنسخه ي ديگر از مي توانيد يك    

ILبه اين ترتيب به سرعت متوجه تفاوتهاي بين فايلهاي موجود خواهيد شد.  آن را مشاهده كنيد.  

  

  .در قسمت امتحان كنيد بعد، برنامه ي كالينت را ايجاد خواهيم كرد

  

  ه ي كالينتايجاد برنام: امتحان كنيد

  

 بـه نـام   Console Applicationدر يك پنجره ي جديد از ويژوال استوديو، يك پروژه ي جديد از نـوع   )1

PongClientايجاد كنيد .  

 Add روي نام پـروژه كليـك راسـت كـرده و گزينـه ي      Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )2

Reference   سـپس ارجـاعي بـه فايـل         .  را انتخاب كنيدSystem.Runtime.Remoting    را بـه 

 .برنامه اضافه كنيد
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  15-20شكل 

 
 كه در مرحله ي قبل ايجاد كـرده بـوديم را بـه              PongEngine_Proxy.dllحال بايد يك ارجاع به فايل        )3

، فايـل  Add Reference در كـادر  Browseبـراي ايـن كـار بـا اسـتفاده از قـسمت       . برنامه اضـافه كنـيم  

PongEngine_Proxy.dll به برنامه اضافه كنيد را . 

ــسمت    )4 ــتفاده از ق ــا اس ــين ب ــادر NET.همچن ــمبلي   Add Reference در ك ــه اس ــاع ب ــك ارج ــز ي  ني

System.Runtime.Remotingبه برنامه اضافه كنيد . 

 از برنامه بايد مشابه شكل Solution Explorer در پنجره ي Referencesبه اين ترتيب قسمت  )5

 . باشد20-16

  

  
  16-20شكل 

 
بـراي  .  را ايجاد كرده و در برنامه از آن استفاده كنـيم           PongEngine.Pingerل بايد يك نمونه از كالس       حا )6

 را با نام كامپيوتر maincpuالبته فراموش نكنيد كه نام .  اضافه كنيدProgram.csاين كار كد زير را به فايل        
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ــد   ــايگزين كني ــود ج ــامپيوت  (خ ــام ك ــت آوردن ن ــراي بدس ــد از م رب ــي تواني ــيت     م ــيله ي خاص ــه وس ــه ب ــداري ك ق

ComputerName    از كالس System.Windows.Forms.SystemInformation 

 ).برمي گردد استفاده كنيد

  
class  Program 
{ 
 static  void  Main( string [] args) 
 { 
  PongEngine. Pinger  client; 
  Console .Write( "Trying to obtain Type from Server . . ."  +  
     Environment .NewLine); 
  client = (PongEngine. Pinger ) Activator .GetObject( 
    typeof (PongEngine. Pinger ),  
    "tcp://Maincpu:8000/MyPongEngine" ); 
  Console .Write( "Type Created and returned"  +  
     Environment .NewLine); 
  Console .Write( "The object returned:"  + client.Name +  
     Environment .NewLine); 
  Console .Read(); 
 } 
}  

 
 از پـروژه ي     bin\debugبـراي ايـن كـار بـه فولـدر           . خوب، براي تـست برنامـه ابتـدا بايـد سـرور را اجـرا كنـيم                 )7

PongServer برويد و فايل PongServer.exeرا اجرا كنيد  . 

 نمايش داده 17-20به اين ترتيب پنجره اي مشابه شكل . ژوال استوديو اجرا كنيدحال برنامه ي كالينت را به وسيله ي وي    )8

 .خواهد شد كه نام كامپيوتر مورد استفاده ي شما نيز در انتهاي آن نوشته شده است

  

  
  17-20شكل 

 

  چگونه كار مي كند؟

  

 كه با استفاده از      را به كامپيوتر ديگري    PongEngine_Proxy.dll و نيز    PongClient.exeاگر فايلهاي   

 را نيز در آن كامپيوتر نصب كنيد، باز هم در پنجره نام كامپيوتري NET.شبكه به اين كامپيوتر متصل است منتقل كنيد و چارچوب      

 شـيئ  NET Remoting.دليل اين مورد در ايـن اسـت كـه    . كه برنامه ي سرور در آن اجرا شده است نمايش داده مي شود

  :به كد زير نگاه كنيد.  كرده و مقادير خاصيت ها را در آن قرار مي دهدمورد نظر ما را ايجاد

  
  PongEngine. Pinger  client; 
  client = (PongEngine. Pinger ) Activator .GetObject( 
    typeof (PongEngine. Pinger ),  
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    "tcp://Maincpu:8000/MyPongEngine" ); 

  

 Activator ايجاد كرده و سپس بـا اسـتفاده از كـالس            PongEngine.Pingerاين كد ابتدا يك متغيير از نوع        

اول نوع شـيئ  :  دو پارامتر را بايد مشخص كنيمActivatorبراي استفاده از كالس     . يك نمونه از شيئ را در آن قرار مي دهد         

  .  مربوط به مكاني كه آن نوع در آنجا قرار داردURIاي كه مي خواهيم ايجاد كنيم و دوم نيز 

 مشخص شده يك تقاضا ارسال مي كند و يك نمونه از شـيئ اي كـه مـشخص    URI به Activatorه اين ترتيب كالس    ب

 برگشته مي شـود و بايـد قبـل از    System.Objectالبته اين شيئ به صورت . كرده بوديم را به اين وسيله دريافت مي كند 

  .استفاده آن را به نوع مورد نظر خود تبديل كنيم

  

  :نتيجه

  

وب سرويس ها به يك برنامه نويس اجازه مي دهنـد  .  آشنا شديمNET Remoting.ر اين فصل با وب سرويس ها و نيز د

وب سـرويس هـا بـر اسـاس اسـتانداردهاي آزادي ماننـد       . تا به شيئ اي كه در يك وب سرور قرار گرفته است دسترسي داشته باشند      

SOAP و WSDLيهايي مانند  ايجاد شده اند و به وسيله ي تكنولوژXML و يا HTTPنيز پشتيباني مي شوند  .  

فصل را با ايجاد يك وب سرويس كه مي توانست اطالعاتي را برگرداند و همچنين كاري را انجام دهد شـروع كـرديم، البتـه آن وب                    

 كه مـي توانـست   سپس به عنوان يك مثال بهتر، وب سرويسي ايجاد كرديم. سرويس فقط مي توانست جذر يك عدد را محاسبه كند  

براي استفاده از اين وب سرويس نيز يك برنامه ي كالينـت وينـدوزي ايجـاد      . ليست فايلهاي تصوير موجود در وب سرور را برگرداند        

همچنين در  . كرديم كه به وب سرويس متصل مي شد و با فراخواني متدهاي آن ليست تصاوير موجود در سرويس را بدست مي آورد                     

  . نيز براي استفاده از قابليتهاي اينترنت اكسپلورر در برنامه استفاده كرديمNET. و COMگي بين اليه هاي اين مثال از هماهن

 پرداختيم و بعد از ايجاد يك كالس در يك NET Remoting.در آخر نيز به ايجاد برنامه هاي سرور و كالينت با استفاده از 

 بهترين روش براي ارتباط بين برنامـه  NET Remoting..  استفاده كرديمكامپيوتر، از آن در يك برنامه در كامپيوتر ديگري

  . استTCPها با استفاده از پروتكل هايي مانند 

  :در پايان اين فصل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 . وب سرويس چيست و چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد �

وب سرويس قابل دسترس باشند و سپس با اسـتفاده از اينترنـت اكـسپلورر،     چگونه متد هايي را ايجاد كرده تا با استفاده از            �

 .عملكرد اين متد ها را تست كنيم

 .چگونه يك برنامه ي كالينت ايجاد كنيم كه از وب سرويس ها استفاده كند �

� .NET Remotingچيست و كالً براي چه مواردي مورد استفاده قرار مي گيرد . 

 . و وب سرويس ها به كار مي رود چيستNET Remoting.راي تفاوت بين پروتكل هايي كه ب �

  

  :تمرين

  

  :1تمرين 
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: در اين وب سرويس سه متد به صورت زير قرار دهيد. يك وب سرويس ايجاد كنيد تا بتواند اطالعات مربوط به وب سرور را برگرداند             

سپس يـك برنامـه   . و متد سوم نيز نام وب سرور را برگرداندمتد اول زمان وب سرور را برگرداند، متد دوم تاريخ وب سرور را برگرداند               

  .ي كالينت ايجاد كرده و به وسيله ي آن وب سرويس را تست كنيد

  

  : 2تمرين 

  

: سرور بايد دو متد داشته باشد. يك برنامه ي سرور و يك برنامه ي كالينت ايجاد كنيد كه همانند وب سرويس تمرين اول عمل كند                  

سپس در برنامه ي كالينت عملكرد متـدهاي   . دن زمان وب سرور و ديگري براي بدست آوردن تاريخ وب سرور           يكي براي بدست آور   

) سرور و كالينت در يك كامپيوتر واقـع شـده انـد   (البته به دليل اينكه به صورت محلي از سرور استفاده مي كنيد     . سرور را تست كنيد   

  .نيازي نيست كه پروكسي ايجاد كنيد
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  توزيع برنامه هاي كاربردي: يكمفصل بيست و 

  

يكي از مسائل مهم و نسبتاً پيچيده، مخصوصاً زماني كه در حال ايجاد برنامه هاي بزرگ هستيد، مسئله ي توزيع برنامه بين كـاربران      

مـي  يكي از عمومي ترين روشها براي اين كار، ايجاد يك قسمت نصب براي برنامه و سـپس توزيـع آن در بـين افـرادي كـه                            . است

براي اينكه بتوانيد قسمت نصب يك برنامه ي ويندوزي نسبتاً بزرگ را ايجاد كنيـد بايـد بتوانيـد       .  خواهند از برنامه استفاده كنند است     

 كـار كنيـد، فايلهـاي پيكـر بنـدي مربـوط بـه بانكهـاي         MIMEاطالعاتي را از رجيستري بخوانيد و يا در آن بنويسيد، با نوع هـاي         

البته شركتهايي هستند كه با استفاده از افراد متخصص در اين زمينه ها، مسئوليت ايجاد قـسمت نـصب    .... كنيد و   اطالعاتي را تنظيم    

 نيز داراي قابليت هايي براي ايجاد قسمت نصب برنامـه هـا             2005همچنين ويژوال استوديو    . برنامه هاي بزرگ را بر عهده مي گيرند       

  . متوسط مورد استفاده قرار مي گيرداست كه بيشتر براي برنامه هاي كوچك و يا

 مي توان برنامه هاي مختلفي را ايجـاد كـرد      2005همانطور كه تا كنون در اين كتاب مشاهده كرده ايد، با استفاده از ويژوال استوديو                

جـاد قـسمت نـصب      هر كدام از اين برنامه ها، هنگـام اي        .... مانند برنامه هاي تحت ويندوز، برنامه هاي تحت وب، وب سرويس ها و              

به همين دليل در اين فصل تمام . داراي پيچيدگي ها و نكات مخصوص به خود هستند كه توضيح تمام آنها به چندين فصل نياز دارد          

قسمتها و ابزارهاي موجود براي ايجاد برنامه ي نصب در ويژوال استوديو را بررسي نمي كنيم، بلكه سعي مي كنيم نگاه مختصري بـر      

  .يع برنامه ها و نحوه ي انجام آن داشته باشيمپروسه ي توز

  :در اين فصل

  

 .با مفاهيم و اصطالحات موجود در اين زمينه آشنا خواهيم شد �

 .با نحوه ي توزيع برنامه ها بدون نياز به برنامه ي نصب آشنا خواهيم شد �

 .با چگونگي ايجاد برنامه ي نصب براي برنامه ها آشنا خواهيم شد �

 .هر برنامه ي نصب را مشاهده خواهيم كردنحوه ي تغيير ظا �

  

  منظور از توزيع برنامه چيست؟

  

 يك برنامه، عمل انتقال نسخه هاي كپي از يك برنامه به كامپيوتر هاي ديگر است به نحوي كه برنامـه بتوانـد در                        1توزيعمنظور از   

منظـور از توزيـع يـك    . امه مي شناسيد متفاوت استتوزيع يك برنامه با چيزي كه شما با نام نصب يك برن       . محيط جديد نيز كار كند    

در توزيع يك برنامه بيشتر با اين مـورد         . برنامه، نحوي پخش كردن آن برنامه در بين افرادي است كه مي خواهند از آن استفاده كنند                

ه مي توان آن را به قسمتهايي كه درگير هستيم كه چگونه مي توان يك برنامه را در اختيار كاربران قرار داد و يا به عبارت ديگر چگون            

  .مي خواهيم، منتقل كنيم

منظور از نـصب يـك نـرم    .  يك برنامه، پروسه ي بارگذاري برنامه در حافظه، پيكر بندي و سپس نصب آن است     2نصباما منظور از    

 است كه براي انتقال يك برنامه افزار كارهايي است كه براي پيكر بندي برنامه انجام مي دهيم و منظور از توزيع يك نرم افزار روشي                 

  .بين كاربران به كار مي بريم

همچنـين اينترنـت نيـز يكـي     .  استCDبا اين توضيحات احتماالً حدس زده ايد كه يكي از روشهاي توزيع يك نرم افزار، استفاده از           

براي مثال . ا نيز احتياج داشته باشند  اين دو روش توزيع، ممكن است مراحل نصب متفاوتي ر         . ديگر از روشهاي توزيع به شمار مي رود       

                     
1 Deployment 
2 Setup - Installation 
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 براي توزيع برنامه ي خود استفاده مي كنيد، بايد تمام قسمتهاي اضافي برنامه را نيز در آن قرار داده و به مرحله ي نـصب         CDاگر از   

 نمـي رسـد، زيـرا بـه ايـن      اما انجام اين كار زماني كه مي خواهيد برنامه را از طريق اينترنت منتشر كنيد منطقي به نظـر      . اضافه كنيد 

همچنين اگر بخواهيد برنامـه ي خـود را بـا اسـتفاده از       . ترتيب حجم برنامه زياد شده و انتقال آن از طريق اينترنت مشكل خواهد شد             

CD              توزيع كنيد مي توانيد در برنامه ي نصب از اسكريپت هاي جاوا نيز استفاده كنيد، زيرا معموالً فردي كه از آن CD  مـي   اسـتفاده

اما اگر بخواهيد برنامه ي خود را با اسـتفاده از اينترنـت توزيـع كنيـد اسـتفاده از      . كند اجازه ي اجرا كردن اين اسكريپت ها را نيز دارد         

اسكريپت هاي جاوا چندان صالح نيست زيرا ممكن است اينترنت اكسپلورر اجازه ي اجراي آنها را به برنامه ندهـد و بنـابراين برنامـه                    

اين نوع مالحظات، هنگامي كه بخواهيد روش توزيع برنامه ي خود را انتخاب كنيـد و يـا بخواهيـد           .  با مشكل مواجه شود    براي نصب 

  . يك برنامه ي نصب ايجاد كنيد از اهميت زيادي برخوردار هستند

 بـا ويـژوال اسـتوديو را نيـز     حال كه با اصطالحات موجود در اين زمينه آشنا شديم، بهتر است نحوه ي توزيع برنامه هاي ايجاد شـده            

  .در زير با دو روش ساده ي توزيع برنامه ها با استفاده از ويژوال استوديو آشنا خواهيم شد. بررسي كنيم

  

  :ClickOnceتوزيع برنامه با استفاده از روش 

  

ست بـه گونـه اي كـه در         ، ارسال برنامه و همچنين اسمبلي هاي مورد نياز آن به كامپيوتر كاربر ا             ClickOnceمنظور از روش    

اسـتفاده از  : با استفاده از اين روش، سه راه براي توزيـع برنامـه وجـود دارد   . مواقع مورد نياز، برنامه بتواند به سادگي خود را به روز كند      

بته ايـن  ال. DVD و يا CDفايلهاي به اشتراك گذاشته شده در شبكه، استفاده از صفحات وب و استفاده از ديسك هاي مختلف مانند    

  . روش براي برنامه هاي كوچك و يا متوسط مناسب است و نمي توان از آن براي توزيع برنامه هاي بزرگ استفاده كرد

مزيت اول اين است كـه بـا اسـتفاده از ايـن             .  براي توزيع برنامه ها داراي سه مزيت عمده است         ClickOnceاستفاده از روش    

براي اين كار كافي است كـه آخـرين نـسخه ي برنامـه را بـه               .  تواند خود را به روز كند      روش، يك برنامه ي ويندوزي به سادگي مي       

).  به كـاربران برسـانيد     CDدر شبكه قرار دهيد، بر روي صفحات وب بگذاريد و يا با استفاده از               (صورت قبلي بين كاربران توزيع كنيد       

مزيت دوم استفاده از اين روش در       . ن نسخه از برنامه اجرا خواهد شد      سپس مرتبه ي بعد كه كاربر بخواهد از برنامه استفاده كند، آخري           

اين است كه كاربران با حداقل سطح دسترسي نيز مي توانند از بيشتر برنامه هايي كه به اين روش توزيع مي شوند اسـتفاده كننـد، در           

مزيـت سـوم ايـن    . 1ير سيستم خود اجازه دريافت كنندصورتي كه در روشهاي ديگر كاربران براي استفاده از برنامه نياز دارند كه از مد           

برنامه فقط در فولدر مشخص شده بـراي آن        . روش نيز در اين است كه استفاده از آن كمترين تاثير را در كامپيوتر كاربر خواهد داشت                

  .  اضافه خواهد كردAdd/Remove Programsقرار خواهد گرفت و گزينه هايي را به منوي استارت و قسمت 

  .  به وسيله ي وب توزيع خواهيم كردClickOnceدر قسمت امتحان كنيد زير يك برنامه ي ويندوزي را با استفاده از روش 

  

   با استفاده از وبClickOnceتوزيع يك برنامه ي : امتحان كنيد

  

  . ايجاد كنيدClickOnceبا استفاده از ويژوال استوديو يك برنامه ي ويندوزي جديد به نام  )1

 Nameخاصـيت   .  به فرم برنامه اضـافه كنيـد       Label و يك كنترل     Buttonستفاده از جعبه ابزار يك كنترل       با ا  )2

 قـرار  Version آن را نيز برابر با Text و خاصيت btnVersion را برابر با Buttonمربوط به كنترل   

 . تنظيم كنيدlblVersion را نيز با مقدار Label كنترل Nameهمچنين خاصيت . دهيد

                     
 الزم نيـست كـه حتمـاً اكانـت مـورد اسـتفاده بـه وسـيله ي كـاربر از نـوع                        ClickOnceد برنامـه هـاي      منظور از اين قسمت اين است كه براي ايجـا          1

Administrator  ،PowerUser         بلكه افراد با اكانت هاي عادي نيز مي توانند اين نـوع برنامـه هـا       .  و يا اكانت هايي با سطح دسترسي باال باشد

  . را اجرا كنند
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سـپس كـد مـشخص      .  ايجاد شود  btnVersion_Click دو بار كليك كنيد تا متد        Buttonروي كنترل    )3

 :شده در زير را به اين متد اضافه كنيد

  
private  void  btnVersion_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 lblVersion.Text = "Version 1.0" ; 
}  

 
 Version“ عبارت Versionبا كليك كردن روي دكمه ي . كنيمبرنامه را اجرا كنيد تا عملكرد آن را تست  )4

حـال برنامـه را ببنديـد و بـه محـيط ويـژوال         .  نمايش داده خواهد شد    Label در كنترل    1-21 همانند شكل    ”1.0

 را انتخـاب  Build � Build ClickOnceسپس با استفاده از نواي منو گزينـه ي  . استوديو برگرديد

 . شودكنيد تا برنامه كامپايل

  

  
  1-21شكل 

 
 IISاگـر  .  محلي استفاده مي كنـيم   IISبراي اين كار از     . حال بايد اسمبلي ايجاد شده را با استفاده از وب توزيع كنيم            )5

 . در كامپيوتر شما پيكر بندي نشده است مي توانيد از روشهاي ديگر براي توزيع استفاده كنيد

  

 Add Or Remove بـه قـسمت   Control Panelده از  بـا اسـتفا  IIS بـراي راه انـدازي اوليـه ي    :نكتـه 

Programs برويد و از سمت چپ صفحه، گزينه ي Add/Remove Windows Components را انتخاب 

 Internet Information، گزينـه ي  Windows Component Wizardدر كـادر  . كنيـد 

Services (IIS) را از قسمت components انتخاب كرده  و روي دكمه ي Next    كليـك كنيـد تـا IIS 

  . نصب شود

  

 روي نام پروژه كليك راست كرده و از منوي باز شـده گزينـه   Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )6

 نمـايش داده  2-21 همانند شكل Publish Wizardبه اين ترتيب كادر .  را انتخاب كنيد…Publishي 

در اين مثال مكان پـيش فـرض را   . ي توزيع فايلهاي برنامه انتخاب كنيد     در اين قسمت مي توانيد مكاني را برا       . خواهد شد 

 .قبول مي كنيم
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  2-21شكل 

 
در اين قسمت مي توانيد انتخاب كنيد كه آيا برنامـه     .  كليك كنيد تا به مرحله ي دوم ويزارد برويد         Nextروي دكمه ي     )7

 قرار دهد يـا نـه؟ هماننـد    Add or Remove Programsشورت كات خود را در منوي استارت و قسمت 

 . را انتخاب كنيدYes گزينه ي 3-21شكل 

  

  
  3-21شكل 

 
ريو دكمه  .  اطالعاتي در مورد تنظيمات انجام شده طي اين ويزارد نمايش داده خواهد شد             Nextبا كليك روي دكمه ي       )8

 نـصب برنامـه مـشاهده       به اين ترتيب صفحه ي وبي كه كاربران بـراي         .  كليك كنيد تا ويزارد بسته شود      Finishي  

 . كليك كنيد تا نصب برنامه شروع شودInstallروي لينك ). 4-21شكل (خواهند كرد نمايش داده خواهد شد 
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  4-21شكل 

 
 را در اين صفحه فشار دهيد، ممكن است يك هشدار امنيتي به وسيله ي ويندوز همانند        Installهنگامي كه لينك     )9

 كليك كنيد تـا نـصب       Installين پنجره اي نمايش داده شد، روي دكمه ي          اگر چن .  نمايش داده شود   5-21شكل  

مـشاهده  .  كليك كنيد  Versionدر برنامه، روي دكمه ي      . برنامه ادامه پيدا كند و سپس فرم برنامه نمايش داده شود          

 . در فرم نوشته مي شودVersion 1.0خواهيد كرد كه عبارت 

مشاهده خواهيد كرد كه هيچ فايلي مربوط به ايـن برنامـه در ايـن    .  برويدProgram Filesبه فولدر مربوط به  )10

 از منـوي اسـتارت   All Programsفولدر قرار نگرفته است، اما شورت كاتي براي اجراي اين برنامه بـه قـسمت   

 .حال برنامه را تغيير خواهيم داد، تا نحوه ي به روز شدن آن را نيز مشاهده كنيد. اضافه شده است

 را به btnVersion_Click در ويژوال استوديو برگرديد و كد موجود در متد         ClickOnceي  به برنامه    )11

 : را در فرم برنامه نمايش دهدVersion 1.1صورت زير تغيير دهيد تا عبارت 

  
private  void  btnVersion_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 lblVersion.Text = "Version 1.1" ; 
}  
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  5-21شكل 

 
 . عملكرد برنامه را تست كرده و سپس آن را كامپايل كنيد )12

 روي نام پروژه كليـك راسـت كـرده و از منـوي بـاز شـده گزينـه ي        Solution Explorerدر پنجره ي  )13

Properties   سپس در پنجره اي كه نمايش داده مي شود روي لبه ي             .  را انتخاب كنيدPublish   در سمت 

 . چپ كليك كنيد

تمام تنظيماتي كه در ويزارد انجام داديم، در اين صفحه وجود دارند .  كه در اين قسمت وجود دارد نگاه كنيد        به گزينه هايي   )14

بعد از ايجاد تغييرات مورد نظر خود در اين قسمت كافي است كـه در پـايين صـفحه روي                    . و مي توانيم آنها را تغيير دهيم      

 .  كليك كنيدPublish Nowدكمه ي 

.  كليـك كنيـد    Install نمايش داده مي شود، اما در اين قسمت الزم نيست كه روي لينك               مجدداً صفحه ي نصب    )15

 .مي توانيد اين فرم را ببنديد

پيغـامي نمـايش داده   .  كليك كنيدVersion برنامه را اجرا كرده و روي دكمه ي Startحال با استفاده از منوي     )16

 Yes؟ روي دكمـه ي  )6-21شـكل  ( خواهيد آن را به روز كنيد آيا مي . شده و اعالم مي كند كه برنامه تغيير كرده است         

مشاهده خواهيد كـرد كـه عبـارت     .  كليك كنيد  Versionبعد از اينكه فرم برنامه باز شد، روي دكمه ي           . كليك كنيد 

Version 1.1در صفحه نمايش داده خواهد شد . 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

بعد از چند بـار كليـك كـردن، توانـستيد كـه يـك برنامـه ي                  .  اين روش بسيار ساده بود     مشاهده كرديد كه توزيع برنامه با استفاده از       

ويژوال استوديو با انجام دادن كارهاي زيـادي سـعي   . ويندوزي را به گونه اي توزيع كنيد تا بتواند در مواقع ضروري خود را به روز كند 

  . مكن ساده نگه داردكرده است كه توزيع برنامه هاي كاربردي با اين روش را تا حد م

ابتدا مكاني را در وب سرور مشخص كرديم تا فايلهاي مربوط به نصب برنامه در آن قرار گيرند و افراد ديگـر بتواننـد بـه ايـن فايلهـا                       

 IISبراي مشاهده ي فايلهايي كه در فولدر مجازي مربوط به اين برنامه در وب سـرور قـرار گرفتـه انـد،     . دسترسي داشته باشند
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MMC   توجه كنيد كه هر نسخه از برنامه داراي يـك  .  نمايش داده خواهد شد7-21به اين ترتيب پنجره اي مشابه شكل  . 1را باز كنيد

 در كامپيوتر كاربر نصب نشده باشد، با اسـتفاده از سـايت             NET.به صورت پيش فرض اگر چارچوب       . فولدر مخصوص به خود است    

  .  نصب خواهد شدمايكروسافت اين قسمت به صورت اتوماتيك

  

  
  6-21شكل 

  

  
  7-21شكل 

  

در مرحله ي بعد از ويزارد مي توانيد تعيين كنيد كه آيا برنامه بدون اتصال به اينترنت نيز مي تواند قابـل دسترسـي باشـد يـا نـه؟ در                             

 كامپيوتر شما قـرار خواهـد   صورتي كه بخواهيد برنامه بدون اتصال به اينترنت نيز قابل دسترسي باشد، يك نسخه از آن در قسمتي از               

 Add or Remove و قـسمت  Startگرفـت و همچنـين شـورت كـات مربـوط بـه اجـراي آن نيـز بـه منـوي           

                     
 Administrative Toolsسـپس مـي توانيـد از قـسمت     .  را در كامپيوتر خود نصب كنيدIIS بايد ابتدا براي مشاهده ي اين قسمت حتماً 1

  . نمايش داده شودIIS MMC را انتخاب كنيد تا پنجره ي مربوط به Internet Information Servicesگزينه ي 
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Programs   در غير اين صورت كاربر هر بار كه بخواهد برنامه را اجرا كند بايد به وب سرور مربوطـه متـصل                     .  اضافه خواهد شد

  .شود

البتـه هـيچ    .  مي دهد  م كليك مي كنيد ويژوال استوديو تمام كارهاي الزم را انجا          Finishهنگامي كه روي دكمه ي      . همين بود 

كار جادويي و يا عجيبي در اين قسمت رخ نمي دهد و خودتان نيز مي توانيد به صورت دستي و بـدون ويـژوال اسـتوديو ايـن كـار را         

  . انجام دهيد

 در 1براي اين كـار ابتـدا يـك دايركتـوري مجـازي          . قي رخ داده است    نگاه كنيد تا توضيح دهم در اين قسمت چه اتفا          7-21به شكل   

IIS   سـپس بـازاي هـر نـسخه از برنامـه، يـك       . اين فولدر مكاني است كه برنامه به وسيله ي آن توزيع مي شـود          .  ايجاد مي كنيم

  .  مي دهيمدايركتوري جديد ايجاد خواهيم كرد و فايلهاي مربوط به آن نسخه را در دايركتوري ايجاد شده قرار

اين فايلها شـامل يـك صـفحه ي وب بـه نـام      . بقيه ي فايلهاي مورد نياز براي توزيع برنامه در دايركتوري اصلي قرار خواهند گرفت          

Publish.htm و يك فايل اجرايي براي توزيع برنامه به نام setup.exe به اين ترتيب هر بار كه بخواهيم . است... و

سپس يك بررسي انجام مي شود تا مشخص شود    .  متصل خواهيم شد   publish.htmا به صفحه ي     برنامه را اجرا كنيم، ابتد    

نسخه اي از برنامه كه در حال استفاده از آن هستيم، آخرين نسخه است و يا نسخه ي جديد تـر از آن نيـز در سـرور قـرار داده شـده              

 داده مي شود و اين اجازه را مي دهد تا بتوانيم برنامـه را بـه                 است؟ اگر نسخه ي جديد تري در سرور قرار داشته باشد، پيغامي نمايش            

  . روز كنيم

  

 :XCOPYتوزيع برنامه با استفاده از روش 

 
 وجود داشت كه يك فولدر و تمام محتويات درون آن را به مكـان ديگـري كپـي          XCOPY دستوري به نام     DOSدر سيستم عامل    

اين روش توزيع برنامه ها اغلب براي .  شده است، زيرا عملكرد هر دو نسبتاً مشابه استنام اين روش نيز از اين دستور گرفته      . مي كرد 

  .  مي توان برنامه هاي ويندوزي را نيز به همين روش توزيع كردNET.برنامه هاي مبتني بر وب به كار مي رفت، اما با استفاده از 

يستري و يا انجام كارهايي از اين قبيل اجرا شـود و فقـط الزم    مي تواند بدون ثبت شدن در رجNET.مي دانيد كه يك اسمبلي در   

اين مـورد شـامل يـك برنامـه ي وينـدوزي تحـت              . است كه فايلهاي مورد نياز آن در فولدري كه اسمبلي در آن قرار دارد كپي شود               

.NET   به عبارت ديگر فايل اجرايي يك برنامه ي تحت          .  نيز مي شود.NET       سيستم ديگر اجـرا شـود،       براي اينكه بتواند در يك

هماننـد  (بنابراين با انتقال فولدر مربوط به برنامه بـه همـراه تمـام محتويـات آن     . 2فقط به فايلهايي نياز دارد كه در فولدر آن قرار دارد    

لي هـاي  البته دقت كنيد كه در اين صورت برنامـه نبايـد از اسـمب        . مي توان برنامه را به سيستم ديگري انتقال داد        ) XCOPYدستور  

 و يا اسمبلي هايي كه در فولـدر      NET. نصب مي شوند استفاده كند و فقط مي تواند اسمبلي هاي موجود در               GACمشترك كه در    

  .برنامه قرار مي گيرند را به كار برد

  

  :2005ايجاد يك برنامه ي نصب با استفاده از ويژوال استوديو 

  

                     
سرور با استفاده از نامي خاص مي توانند به اطالعات درون آن دسترسـي داشـته         منظور از دايركتوري مجازي، فولدري در وب سرور است كه افراد خارج از وب                1

 را بـه آن اختـصاص مـي         ClickOnce/ در كامپيوتر وب سرور ايجاد كرده و سپس نـام            ClickOnceبراي مثال در اينجا يك فولدر به نام         . باشند

س مشخص كردن نـام دايركتـوري مجـازي مـورد نظـر خـود، بـه اطالعـات درون آن             به اين ترتيب كاربر مي تواند با مشخص كردن نام وب سرور و سپ             . دهيم

بـــراي مثـــال در اينجـــا بـــراي دسترســـي بـــه اطالعـــات ايـــن دايركتـــوري مجـــازي مـــي تـــوانيم از آدرس            . دسترســـي داشـــته باشـــد  

http://localhost/ClickOnceاستفاده كنيم .  
 .ده باشد نيز بايد در سيستم مقصد نصب شNET Framework.البته  2
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سرويس نصب كننده ي ويندوز، يـك       .  از نصب كننده ي ويندوز استفاده مي كند         براي ايجاد برنامه هاي نصب     2005ويژوال استوديو   

اين سرويس قابليتهاي زيادي از قبيل قابليت حذف برنامه         . پايگاه كلي براي نصب برنامه هاي گوناگون در سيستم عامل ويندوز است           

ورتي كـه عمـل نـصب آن در هـر مرحلـه اي بـا               حذف برنامه از كامپيوتر، در ص     (هاي نصب شده، قابليت نصب تراكنشي يك برنامه         

بسياري از اين قابليت ها به صورت دروني قابل دسترس هستند و الزم نيست              . و بسياري ديگر را فراهم مي كند      ) شكست مواجه شود  

 را بـه صـورت   وزينـد براي استفاده از قابليتهاي ديگر نيز مي توانيد نصب كننده ي و    . براي استفاده از آنها تنظيم خاصي را انجام دهيد        

  .مورد نظر خود تنظيم كنيد

 در New Projectپشتيباني ويژوال استوديو از نصب كننده ي ويندوز باعث شده است كه به سادگي بتوان با استفاده از كادر 

  .  يك برنامه ي نصب ايجاد كرده و از آن استفاده كردNET.ويژوال استوديو، براي يك برنامه ي ايجاد شده در 

  : استNew Projectي ايجاد يك پروژه ي نصب براي يك برنامه، ويژوال استوديو داراي پنج قالب كلي در كادر برا

  

� Setup Projectبراي ايجاد نصب كننده ي برنامه هاي ويندوزي و يا برنامه هاي عمومي . 

� Web Setup Projectبراي ايجاد نصب كننده ي برنامه هاي تحت وب و يا وب سرويس ها . 

� Merge Moduleبراي ايجاد بسته اي كه فقط بتواند در يك پروژه ي نصب كننده ي ديگر تركيب شود . 

� Cab Project     براي ايجاد يك بسته ي خاص كه به عنوان نوعي از نصب كننده مي توانـد مـورد اسـتفاده قـرار 

 .گيرد

� Smart Device Cab Project   سـتگاه هـاي    براي ايجاد نصب كننده ي برنامه هـاي مربـوط بـه د

 . ها مورد استفاده قرار مي گيردPDAهوشمند، مانند 

  

 قرار دارد كه مـي توانـد در ايجـاد مـدلهاي مختلـف      Setup Project Wizardهمچنين در اين كادر، قالبي به نام 

  .برنامه هاي نصب كه در باال عنوان شد به شما كمك كند

  

  :ايجاد يك برنامه ي نصب كننده

  

تمام برنامـه هـايي كـه بـا اسـتفاده از ويـژوال             . ه هاي نصب كننده، بايد همواره كاربر نهايي را در نظر داشته باشيد            هنگام ايجاد برنام  

ايـن پـيش    .  ايجاد مي شوند، براي اينكه در سيستم ديگري اجرا شوند به پيش نيازهايي در سيستم مقـصد نيـاز دارنـد                     2005استوديو  

و مهمتـرين  (يكي از اين پيش نيازها . طراحي آن از چه ابزارهايي استفاده شده است تفاوت دارد        نيازها بر اساس نوع برنامه و اينكه در         

  .  است كه بايد در كامپيوتر مقصد نصب شده باشد2.0 نسخه ي NET Framework.) آنها

ي دانيد كه چـه قـسمتهاي   براي برنامه هايي كه به صورت دروني و در بين كاربران موجود در مكاني خاص توزيع مي كنيد، معموالً م         

امـا در بـسياري از   . پيش نيازي در كامپيوتر هاي كاربران نصب شده است و چه قسمتهايي بايد همراه با برنامه ي اصلي نـصب شـود             

شرايط كه مي خواهيد يك برنامه را به صورت عمومي توزيع كنيد، از سيستم كاربر مقصد و اينكه چه قـسمتهايي در آن نـصب شـده               

در اين مواقع اين مورد به شما بستگي دارد كه چگونه همه ي قسمتهاي مورد نياز در برنامه را در دسترس كاربر                 . عي نداريد است اطال 

  .قرار دهيد

 پروسه ي اضافه كردن پيش نيازهاي الزم در يك برنامه به نصب كننده ي آن را تا حـد ممكـن سـاده كـرده                          2005ويژوال استوديو   

يكي از اين پيش نيازها كه به صورت پيش فرض انتخـاب            . زها را مي توان با تيك زدن نام آنها انتخاب كرد          بيشتر اين پيش نيا   . است

از آنجا كه تا اين برنامه در سيستمي نصب نشده باشد، برنامه هاي .  است2.0 نسخه ي NET Framework.شده است، 

 اين برنامه را به صـورت پـيش فـرض بـه نـصب      2005ستوديو  نمي توانند در آن سيستم اجرا شوند، ويژوال ا  NET.نوشته شده در    

  . نيز نصب شودNET Framework.كننده اضافه مي كند تا در زمان نصب، در صورت لزوم 
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  .  ايجاد خواهيم كرد2005در قسمت امتحان كنيد بعد، يك برنامه ي نصب كننده را با استفاده از ويژوال استوديو 

  

  ه ي نصب كنندهايجاد يك برنام: امتحان كنيد

  

الزم نيست .  ايجاد كنيدPrerequisite يك برنامه ي ويندوزي جديد به نام 2005با استفاده از ويژوال استوديو  )1

  .در كد و يا ظاهر فرم اين برنامه تغييري ايجاد كنيد

 . برنامه را ذخيره كرده و سپس آن را كامپايل كنيد )2

 را انتخـاب  …File � Add � New Projectنـه ي  با استفاده از نوار منوي ويژوال اسـتوديو گزي  )3

 از اين كـادر، گزينـه   Project Typeدر قسمت .  نشان داده شودAdd New Projectكرده تا كادر 

از قـسمت  .  را انتخاب كنيـد Other Project Types در Setup And Deploymentي 

Templates  ــه ي ــز گزين ــروژ  Setup Project ني ــام پ ــرده و ن ــاب ك ــا   را انتخ ــر ب ــز براب ه را ني

Installer 8-21شكل ( قرار دهيد.( 

  

  
  8-21شكل 

  

در سـمت چـپ   .  نمايش داده خواهند شد9-21هنگامي كه ويژوال استوديو اين پروژه را ايجاد كرد، يك قسمت طراحي همانند شكل   

 و Application Folder ،User’s Desktop: ايـن قـسمت سـه فولـدر اصـلي نـشان داده شـده اسـت        

User’s Program Menu.  
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  9-21شكل 

  

 كليك راست كرده و از منـويي  Installer روي نام پروژه ي Solution Explorerدر پنجره ي  )4

 .  را انتخاب كنيدPropertiesكه نمايش داده مي شود گزينه ي 

ــه    )5 ــوط ب ــادر مرب ــه ي Propertiesدر ك ــادر   …Prerequisites، روي دكم ــا ك ــد ت ــك كني  كلي

Prerequisites  توجـه كنيـد كـه    .  نـشان داده شـود  10-21همانند شكل.NET Framework 

 .  به صورت پيش فرض انتخاب شده است2.0

 را انتخـاب كـرده و   Microsoft Data Access Components 2.8در اين كادر گزينه ي  )6

 ايـن قـسمت   توجه كنيد كه به صورت پيش فـرض، مؤلفـه هـايي كـه در        .  كليك كنيد  OKدر هر دو كادر روي دكمه ي        

 .انتخاب مي شوند از سايت شركت توليد كننده ي آنها دانلود خواهد شد

 Add كليك راست كرده و گزينه ي Application Folderدر سمت چپ بخش طراحي روي گزينه ي  )7

� Project Output نشان داده شود11-21 را انتخاب كنيد تا فرمي همانند شكل . 

 را انتخـاب  Primary Output گزينـه ي  Add Project Output Groupسپس در كادر  )8

 . كليك كنيدOKكرده و روي دكمه ي 

 كه به قسمت سمت راست اضافه شـده  Primary output from prerequisiteحال روي  )9

 Create a Shortcut toاسـت، كليـك راسـت كـرده و از منـويي كـه بـاز مـي شـود گزينـه ي           

Primary output from prerequisiteنام گزينه اي كه اضافه مي شـود  . خاب كنيد را انت

.  را انتخـاب كنيـد   Cut قرار دهيد و سپس روي آن كليك راست كرده و گزينـه ي               Prerequisiteرا برابر با    

 Paste كليك راست كرده و گزينه ي User’s Program Menuسپس در قسمت چپ روي گزينه ي 

 .مت قرار گيردرا انتخاب كنيد تا شورت كات ايجاد شده در اين قس

 . را ذخيره كرده و سپس آن را كامپايل كنيدInstallerپروژه ي  )10

 كليـك راسـت كـرده و    Installer روي پـروژه ي  Solution Explorerبا استفاده از پنجره ي  )11

. به اين ترتيب برنامه ي نصبي كه رد اين قسمت ايجاد كرديم، اجرا خواهد شـد               .  را انتخاب كنيد   Installگزينه ي   

 . اتمام نصب آن، فايلهاي الزم به قسمتهايي كه مشخص كرده بوديد اضافه خواهند شدبا 
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  10-21شكل 

  

  
  11-21شكل 
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  چگونه كار مي كند؟

  

 Windows Installerهنگامي كه مي خواهيد يك برنامه ي نصب ايجاد كنيد، ويژوال اسـتوديو يـك برنامـه از نـوع     

ل اجرايي برنامه را در نصب كننده قرار داديم، تا در سيستم مقـصد كپـي كنـد، امـا مـي تـوان       در اين مثال فقط فاي   . ايجاد خواهد كرد  

  . را نيز به اين قسمت اضافه كرد... فايلهاي ديگري را نيز از قبيل فايلهاي راهنما، فايلهاي متني، فايلهاي اسمبلي هاي مورد استفاده و 

  :وع فايل ايجاد مي شوندهنگامي كه پروژه ي نصب را كامپايل مي كنيد، دو ن

  

 . كه حاوي برنامه ي نصب كننده استmsiيك فايل با پسوند  �

 setup.exeيك فايل براي بارگذاري برنامه ي نصب كننده به نام  �

  

براي پيـدا  .  قرار مي گيرندsolution directory>\Installer\Release>اين دو فايل در فولدر 

 انتخـاب كـرده و   Solution Explorerتوانيـد آن را از پنجـره ي    نيز مـي  solutionكردن آدرس مربوط به 

  .  مشاهده كنيدProperties را در كادر Pathسپس خاصيت 

با اضافه كردن دو پيش نياز نصب در اين پروژه، قبل از اينكه برنامه نصب شود بررسي مي شود كه آيا اين دو مورد در سيستم مقـصد   

  .جود نداشته باشند، فايلهاي مربوط به آنها از سايت سازنده دريافت شده و نصب خواهد شدوجود دارند يا نه؟ در صورتي كه و

  

  :ويرايشگر رابط كاربري برنامه ي نصب

  

برنامه ي نصب كننده اي كه به وسيله ي ويژوال استوديو ايجاد مي شود، مي تواند به گونه اي پيكر بندي شـود تـا دقيقـاً برنامـه ي                 

يكي از ساده ترين راهها براي ايجاد تغيير در برنامه ي نصب، اين اسـت كـه صـفحات مربـوط بـه      .  ايجاد كندنصب مورد نظر شما را    

. به اين ترتيب برنامه ي نصبي كه ايجاد مي كنيد حرفه اي تر به نظر خواهد رسـيد       . نصب برنامه به صورت مورد نظر خود تغيير دهيد        

  . رايش رابط كاربري برنامه ي نصب استفاده كنيدبراي اين كار مي توانيد از ابزار مربوط به وي

براي انتخاب صفحات   . با استفاده از اين ابزار مي توانيد تعيين كنيد كه چه صفحاتي براي انجام پروسه ي نصب باد نمايش داده شوند                    

و يـا فرمهـاي   )  تاليف نرم افزارمانند فرم مربوط به حق    (مي توانيد از فرمهاي پيش ساخته ي موجود در ويژوال استوديو استفاده كنيد              

براي مثال مي توانيد فرمي را اضافه كنيد تا در هنگام نصب، شماره سريال نرم افزار را از كاربر بپرسد و در  . قابل تنظيم را به كار ببريد     

  . صورت صحيح بودن آن، نصب را ادامه دهد

  .مت قبل ايجاد كرده بوديم را تغيير خواهيم داددر قسمت امتحان كنيد بعد، رابط كاربري برنامه ي نصبي كه در قس

  

  تنظيم رابط كاربري: امتحان كنيد

  

ــتوديو   )1 ــژوال اسـ ــتفاده از ويـ ــا اسـ ــوع  2005بـ ــد از نـ ــه ي جديـ ــام Setup Project برنامـ ــه نـ   بـ

UserInterfaceايجاد كنيد  .  

 را View � Editor � User Interfaceبا استفاده از نوار منوي ويژوال استوديو گزينه ي  )2

 .انتخاب كنيد
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 . نشان داده خواهد شد12-21به اين ترتيب ويرايشگر مربوط به رابط كاربري نصب همانند شكل  )3

  

  
  12-21شكل 

 
 Administrative و قـسمت  Installقسمت : در اين كادر، دو قسمت عمده را مشاهده خواهيد كرد )4

Installمت قـس .  كه ظاهر هر دوي آنها را مي توانيد تغيير دهيدAdministrative Install 

اين قسمت زماني به كار مي رود كـه  . براي نوع خاصي از نصب است كه در اين قسمت در مورد آن صحبتي نخواهيم كرد      

 .يك مدير شبكه بخواهد برنامه را براي تمام كاربران در شبكه نصب كند

 Addباز مـي شـود گزينـه ي     كليك راست كرده و از منويي كه Start روي گزينه ي Installدر قسمت  )5

Dialogنشان داده خواهد شد13-21به اين ترتيب كادري مشابه شكل .  را انتخاب كنيد . 

به صـورت  .  كليك كنيدOK را انتخاب كرده و روي دكمه ي License Agreementاز اين كادر گزينه ي  )6

شد، اما مي خواهيم كه ايـن كـادر بـه       اضافه خواهد    Startپيش فرض اين كادر بعد از آخرين كادر موجود در قسمت            

 را Move Upبنابراين روي آن كليـك راسـت كـرده و گزينـه ي     . عنوان دومين كادر در زمان نصب نمايش داده شود

-21 همانند شـكل  User Interfaceبه اين ترتيب قسمت . انتخاب كنيد تا به عنوان دومين كادر قرار بگيرد

 . خواهد بود14

براي ايـن كـار مـي توانيـد از     . يد حقوق مربوط به توزيع و انتشار اين برنامه و كپي رايت آن را بنويسيد    در اين فرم مي توان     )7

 استفاده كرده و يك فايل متني را براي آن به عنوان حقوق كپي رايت برنامـه مـشخص                   LicenseFileخاصيت  

 .در اين مثال، اين خاصيت را تنظيم نخواهيم كرد. كنيد

 اضافه كنيم به گونه اي كـه بـه   Start را به قسمت Customer Informationحال بايد يك كادر  )8

 را برابـر بـا     SerialNumberTemplateبعد از اين كار خاصيت      . عنوان كادر سوم در فرم نمايش داده شود       

 . قرار دهيدTrue را برابر با ShowSerialNumber و خاصيت %%%-###-%%
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 و انتخاب Solution Explorer برنامه را كامپايل كرده و با كليك كردن روي پروژه ي آن در خوب، حال )9

به اين ترتيب كادر مربوط به قانون كپي رايت برنامه را در مرحله ي دوم نـصب        .  آن را اجرا كنيد    Installگزينه ي   

 .اربر استفاده مي كندمرحله ي سوم نيز مربوط به اطالعات فردي است كه از ك. مشاهده خواهيد كرد



 ٨٧٣

 كليـك  Next را به عنوان شماره سريال برنامه وارد كرده و روي دكمه ي             777-000-77در اين مرحله، عبارت      )10

 ).15-21شكل (كنيد 

 .  برنامه ي نصب را به اتمام برسانيدNextحال با كليك كردن متوالي روي دكمه ي  )11

  

  
  15-21شكل 

  

  چگونه كار مي كند؟

  

. ه ايجاد تغيير در مراحل نصب نيز، مانند تمام كارهاي ديگري كه در اين فصل انجام داديم، به سادگي صورت گرفتمشاهده كرديد ك

بعد از اضافه كردن فرم مربوط به حقوق تاليف برنامه، آن را به عنوان دومين فرمي كه بايد در هنگام نـصب نـشان داده شـود تعيـين                        

ق تاليف برنامه به كاربر نشان داده مي شود و تا زماني كه كاربر آنها را قبـول نكـرده اسـت                     به اين ترتيب در مرحله ي دوم ح       . كرديم

  .نمي تواند وارد مرحله ي بعد شود

تا زماني كه كـاربر يـك شـماره ي سـريال معتبـر را در      . در مرحله ي سوم اطالعات كاربر و شماره سريال برنامه را دريافت مي كنيم 

ــصب بر  ــد، نـ ــه وارد نكنـ ــرد  برنامـ ــد كـ ــدا نخواهـ ــه پيـ ــه ادامـ ــيت    . نامـ ــه از خاصـ ــريال برنامـ ــماره سـ ــاد شـ ــراي ايجـ بـ

SerialNumberTemplate         در ايـن عبـارت   .  تغييـر مـي دهـيم   %%%-###-%% استفاده مي كنيم و آن را بـه

ي عددي است  نشان دهنده # نشان دهنده ي عددي است كه در الگوريتم شماره سريال در نظر گرفته مي شود و كاراكتر  %كاراكتر  

نحوه ي تشخيص صحت شماره سريال به اين صورت است كه حاصل جمع عـدد هـايي كـه بـا                 . كه در الگوريتم قرار نخواهد گرفت     

در صورتي شماره سريال معتبر تشخيص داده مي شود كه باقيمانده ي اين تقـسيم      .  تقسيم مي شود   7 مشخص شده اند بر      %كاراكتر  
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پـس  .  قـرار داده ايـم  7 مشخص شده اند كه همه ي آنها را برابر با            % عدد در شماره سريال با كاراكتر        5 در اين مثال  .  باشد 0برابر با   

  . تقسيم شود، باقيمانده صفر مي شود7 خواهد بود كه اگر بر 35حاصل جمع آنها برابر با 

  

  :توزيع راه حلهاي گوناگون

  

امـا بـراي    .  ي ابزارهاي گوناگون سعي شده است مقداري ساده تر شود          توزيع يك برنامه معموال كار بسيار مشكلي است كه به وسيله          

در اين نوع برنامه ها تعداد زيادي فايل با نوع هاي مختلف وجود دارند .  فكر كنيدOfficeچند لحظه به برنامه هاي بزرگي مانند 

فقط زمـاني برنامـه مـي توانـد بـه      . بت شودكه هر يك از آنها بايد در مكان مخصوصي قرار گيرد و يا در كليد خاصي در رجيستري ث        

در اين نوع برنامه ها با پيچيدگي هاي ديگري نيـز درگيـر خـواهيم بـود،                 . درستي كار كند كه تمام اين تنظيمات به دقت انجام شوند          

ر سيـستم وجـود   براي مثال اگر بانك اطالعـاتي در حـال حاضـر د   . مانند پيچيدگي هاي مربوط به ايجاد بانكهاي اطالعاتي مورد نياز   

داشت چه بايد كرد؟ آيا داده هايي كه هم اكنون در آن بانك اطالعاتي وجود دارند، از بين خواهند رفت؟ اين نوع مسائل و مـشكالت                       

  .  شناخته مي شوند، معموالً نياز دارند كه يك متخصص در اين زمينه ها زمان زيادي را براي حل آنها صرف كند1انتقالكه به نام 

براي اينكه بتوانيم در    . ير از مسائلي كه پروسه ي نصب را پيچيده مي كند، درگير بودن با چند نوع برنامه در يك پروژه است                    يكي درگ 

در اين قسمت سـعي مـي كنـيم    . اين شرايط نصب كامل و موفقي داشته باشيم، به درك صحيحي از جزئيات اين پروژه ها نياز داريم                 

 ايجاد كرد را بررسي     2005ه انواع مختلف توزيع برنامه هاي گوناگوني كه مي توان با ويژوال استوديو              آيتم ها و موارد گوناگون راجع ب      

  .كنيم

  

  :اسمبلي هاي خصوصي

  

اسـمبلي هـاي خـصوصي و اسـمبلي         : اسمبلي ها خود داراي دو نوع هستند      . در مورد مفهوم اسمبلي در فصلهاي قبلي صحبت كرديم        

ايـن  .  درون دايركتوري اصلي برنامه قـرار مـي گيرنـد   binمعموالً در يك دايركتوري به نام   اسمبلي هاي خصوصي    . 2هاي عمومي 

مزيت هاي اين نوع اسمبلي ها . اسمبلي ها مخصوص برنامه هستند و نمي توانند به وسيله ي ديگر برنامه ها مورد استفاده قرار گيرند                

  :عبارتند از

  

زي ندارند، زيرا همان اسمبلي كه هنگام كامپايل برنامه مورد به كار رفتـه              اين نوع اسمبلي ها به داشتن نسخه ي دقيق نيا          �

 .  نيز وجود دارد و برنامه مي تواند از آن استفاده كندbinاست در فولدر 

يك اسمبلي خصوصي نمي تواند به صورت عمومي توسط ديگر برنامه ها مورد استفاده قرار گيـرد، بنـابراين برنامـه هـاي                    �

 .د آن را تغيير دهند و يا به روز كنندديگر نمي توانن

 XCOPYبرنامه اي كه فقط از اسمبلي هاي خصوصي استفاده كرده باشد را مي توان به سـادگي و بـا اسـتفاده از روش                          �

 .توزيع كرد

 .اين اسمبلي ها به سادگي كار مي كنند. استفاده از اين اسمبلي ها به هيچ پيكر بندي و يا تنظيمات خاصي نياز ندارد �

اگر از يك اسمبلي در دو برنامه استفاده كنيد، چون دو نسخه از آن وجود دارد و هر نسخه نيز در فولدر مربوط به برنامه ي                         �

 .خود قرار گرفته است، مي توانيد يكي از آنها را تغيير دهيد بدون آنكه در ديگري تغييري به وجود آيد

                     
1 Migration 

اين دو نوع اسمبلي در نحوه ي ايجاد و يا استفاده هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند و تنها در سطح دسترسي و محل قرار گيري آنها اسـت كـه از يكـديگر متمـايز                                2

 .مي شوند
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 .برنامه و يا ابزارهاي كوچك عمومي بسيار مناسب هستنداين نوع اسمبلي ها براي قرار دادن كالسهاي مخصوص  �

  

  :معايب استفاده از اسمبلي هاي خصوصي نيز عبارتند از

  

 هر يك از    binاگر بخواهيد از آنها در چند برنامه استفاده كنيد، مجبور خواهيد بود كه اسمبلي مورد نظر خود را در فولدر                      �

 .ه مورد استفاده قرار گيردبرنامه ها كپي كنيد تا بتواند در آن برنام

مجبور خواهيد بود كه اسمبلي را در برنامه ي نصب مربوط به تمام پروژه هايي كه از آن استفاده كرده انـد قـرار دهيـد تـا                        �

 .هنگام نصب در سيستم مقصد كپي شود

 .بنابراين ممكن است فردي از آن سوءاستفاده كند. اسمبلي شما به صورت قوي نامگذاري نخواهد شد �

  

 منظور از سوءاستفاده از اسمبلي شما اين است كه، ممكن است فردي يك اسمبلي ايجاد كند كه ظـاهراً مـشابه اسـمبلي شـما                      :نكته

  .سپس در آن كد، كارهايي را كه در نظر دارد انجام دهد. باشد، اما محتويات و كد داخل آن را به صورت مورد نظر خود تغيير دهد

  

  :اسمبلي هاي عمومي

  

اين نوع اسمبلي ها مـي تواننـد دقيقـاً ماننـد اسـمبلي هـاي                . لي هاي عمومي معموالً پايدار تر از اسمبلي هاي خصوصي هستند          اسمب

اما عالوه بر اين، اين نوع اسـمبلي  . خصوصي رفتار كنند، بنابراين تمام مزايايي كه اسمبلي هاي خصوصي دارند را نيز شامل مي شوند 

  . استNET.توانند به كار گرفته شوند كه مشابه برنامه هاي قبل از ها به گونه اي ديگر نيز مي 

 فولدري به نام 3.1در ويندوز . استفاده از اسمبلي هاي عمومي همانند روشي است كه در سيستم هاي قديمي به كار گرفته مي شد                

Windows\System       وجود داشت و هر برنامه كه مي خواست از DLL بود كه بعد از ثبت ايـن   خاصي استفاده كند، مجبور

DLL  روش كار اسمبلي هاي عمومي نيز به همين صورت اسـت، ولـي بـه جـاي     . ، آن را در اين فولدر كپي كرده و آن را به كار ببرد

البته .  استفاده مي شودGAC يا Global Assembly Cache از فولدر ديگري به نام Systemاستفاده از فولدر 

يستم قبلي وجود داشت در اين روش رفع شده است كه درباره ي آنها در اين قسمت صحبتي نخـواهيم           بسياري از مشكالتي كه در س     

  .كرد

اين فولدر در پـروژه ي نـصب   .  كپي كنيد  GACبراي اينكه يك اسمبلي عمومي را در سيستم مقصد نصب كنيد، بايد آن را در فولدر                 

 Fileبراي مشاهده ي آن بايد در قسمت . رت پيش فرض ديده نمي شودكه با استفاده از ويژوال استوديو ايجاد مي كنيد، به صو

System on Target Machine در بخش File System كليك راست كرده و سپس از منوي Add 

Special Folder گزينه ي Global Assembly Cache Folderرا انتخاب كنيد  .  

  :ليست زير شامل بعضي از مزاياي اسمبلي هاي عمومي است

  

 .اين اسمبلي به وسيله ي شما امضا مي شود، بنابراين نمي توان از آن سوءاستفاده كرد �

 . نسخه ي اين اسمبلي به صورت دقيق مشخص شده است �

كپي مي شود و مي تواند به وسيله ي همه ي برنامه ها مـورد اسـتفاده قـرار                   ) GAC(اين اسمبلي در يك فولدر مشخص        �

 .در فولدر تمام برنامه هايي كه مي خواهند از آن استفاده كنند كپي شودبنابراين الزم نيست كه . گيرد

 .در هر لحظه، چندين نسخه از اين اسمبلي مي توانند به طور همزمان مورد استفاده قرار گيرند �

  



 ٨٧٦

  :توزيع برنامه هاي ويندوزي

  

البته برنامـه اي كـه در آن   .  ويندوزي آشنا شديمدر برنامه ي دومي كه در اين فصل تمرين كرديم، با يك نمونه از توزيع برنامه هاي     

 NET.قسمت به كار برديم بسيار سـاده بـود و فقـط از يـك فايـل اجرايـي تـشكيل مـي شـد، بنـابراين ايـن برنامـه فقـط بـه               

Framework             امـا در  .  نياز داشت و همانطور كه مشاهده كرديد به صورت پيش فرض در قسمت پيش نيازها انتخاب شـده بـود

ه هاي واقعي معموالً از كنترلهاي ويندوزي، فايلهاي اسمبلي حاوي كالسهاي مورد نياز، فايلهاي راهنماي برنامه و يا بـسياري از       برنام

براي اضافه كردن يك اسـمبلي  . پس باشد هنگام ايجاد نصب كننده، آنها را نيز اضافه كنيم. فايلهاي ديگر در برنامه استفاده مي كنيم      

براي اضافه كردن يك اسمبلي عمومي نيز كافي اسـت كـه   . افي است كه آن را در فولدر اصلي برنامه كپي كنيمخصوصي به برنامه ك   

  . قرار دهيمGACآن را در 

  

  :توزيع برنامه هاي مبتني بر وب

  

ـ  . اگر يك برنامه ي تحت وب فقط از اسمبلي هاي خصوصي استفاده كرده باشد، توزيع آن بسيار ساده خواهد بود                    ن كـار مـي     براي اي

 ايجاد كنيم تا به وسـيله ي آن برنامـه ي تحـت وب    Web Setup يك پروژه از نوع 2005توانيم با استفاده از ويژوال استوديو 

 براي نصب يك برنامه ي تحت وب، ابتدا يك دايركتوري مجـازي در وب سـرور   Web Setupپروژه هاي . خود را نصب كنيم

  . به پروژه را در دايركتوري فيزيكي معادل آن در هارد ديسك وب سرور كپي مي كنندايجاد مي كنند و سپس فايلهاي مربوط 

  

 هستند را نيز در وب سرور قرار دهيد،         #C كه حاوي كد     CS براي توزيع يك برنامه ي مبتني بر وب الزم نيست كه فايلهاي              :نكته

در ايـن نـوع برنامـه هـا كـافي اسـت كـه فايلهـاي         . شـود  كامپايل مي binزيرا كد موجود در اين فايلها در يك اسمبلي در فولدر       

aspx ،ascx ،js ،css ،HTMLو يا ديگر فايلهاي اسكريپتي را در وب سرور قرار دهيد .  

  

  :توزيع وب سرويس ها

  

در توزيع وب سرويس ها نيز بايـد يـك دايركتـوري مجـازي در وب     . توزيع وب سرويس ها بسيار مشابه توزيع برنامه هاي وب است          

بـراي توزيـع   . البته اين فايلها با فايلهاي برنامه هاي تحت وب تفاوت دارند   . رور ايجاد كرده و فايلهاي مورد نياز را در آن كپي كنيد           س

  . را به همراه اسمبلي مربوط به وب سرويس، در سرور قرار دهيدdiscovery و asmxوب سرويس ها بايد فايلهاي 

  

  :ابزارهاي مفيد

  

 عرضه مي شوند و يا به صورت دروني در ويندوز وجـود دارنـد و مـي            NET. از ابزارهاي مفيدي كه به همراه        در اين قسمت بعضي   

هنگام ايجـاد برنامـه ي نـصب، بايـد آن را در چنـدين سيـستم        . توانيد در برنامه هاي خود از آنها استفاده كنيد را معرفي خواهيم كرد            

در اين مواقع اگر اوضاع به آن صورت كه انتظار . يط گوناگون چگونه كار مي كندمختلف تست كرد تا مشخص شود اين برنامه در شرا

داريد پيش نرود، بايد به صورت دستي همه ي موارد را تنظيم كنيد تا مشخص كنيد كه كدام قسمت از كـار بـا مـشكل مواجـه شـده           

 با مشكل مواجـه مـي       ASPNET_WP.DLLبراي مثال فرض كنيد در هنگام تست يك برنامه ي تحت وب، پروسه ي               . است

در شـرايطي  . در اين شرايط بايد بتوانيد وب سرور را مجدداً راه اندازي كرده و سپس برنامه را دوباره تست كنيد                . شود و از كار مي افتد     
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توانيـد بـه   در ايـن مواقـع بايـد ب   .  ثبت كنيد، اما برنامه نتواند به آن دسترسي داشته باشـد GACمشابه ممكن است يك اسمبلي را در   

ليست زيـر بـه صـورت    . صورت دستي اسمبلي را نصب كنيد تا متوجه شويد در كدام مرحله از نصب اسمبلي، مشكل به وجود مي آيد                   

البته دقت كنيد كه تمام اين ابزارها به صورت دستورات خط فرمـان هـستند و بـراي             . مختصر بعضي از اين ابزارها را توضيح مي دهد        

 اسـتفاده  Visual Studio 2005 Command Promptز خط فرمان ويژوال استوديو يا استفاده از آن بايد ا

  :كنيد

  

� ASPNET_RegIIS.exe:    معموالً اگر ASP.NET      را ابتدا نصب كرده باشيد و سپس IIS  را در سيـستم 

سـتفاده از  براي رفع اين مشكل مي توانيد با ا  .  استفاده كند  ASP.NET نمي تواند به درستي از       IISخود نصب كنيد،    

 .تطبيق دهد) IIS( را نصب كنيد تا بتواند خود را با وب سرور ASP.NETاين ابزار مجدداً 

� IISReset:           با استفاده از آن مـي توانيـد بـدون اينكـه بـه              .  اين دستور باعث مي شود كه وب سرور راه اندازي شود

 . برويد، آن را مجدداً راه اندازي كنيدMMC در IISقسمت 

� ILDasm :نطور كه در قسمتهاي قبلي نيز در اين رابطه صحبت شد، يـك فايـل ايجـاد شـده بـا                   هما.NET  بعـد از 

اي كه در يك فايل قـرار دارد مـي توانيـد از ايـن ابـزار      ILبراي مشاده ي كد .  تبديل مي شود  ILكامپايل شدن به كد     

را نيـز  ...  و Metadata ،Manifestهمچنين اين ابزار اطالعات ديگر موجود در فايلها از قبيـل            . استفاده كنيد 

 .نشان مي دهد

� GACUtil:          اين ابـزار بـراي نـصب كـردن و يـا حـذف كـردن يـك اسـمبلي از Global Assembly 

Cache    براي نصب يك اسمبلي با استفاده از اين دستور در           .  به كار مي رودGAC      مي توانيـد از سـوييچ /I  و بـراي 

 .كنيد استفاده u/حذف آن مي توانيد از سوييچ 

� RegAsm:              اين دستور مي تواند يك اسمبلي ايجاد شده به وسـيله ي .NET           را بـه صـورت يـك شـيئ COM1 در 

ايـن  .  همـاهنگي ايجـاد كنـيم   NET. و COMسيستم ثبت كند و معموالً زماني به كار مي رود كه بخواهيم بين اشياي     

 . ف كردن يك كالس به كار مي رود است كه براي نصب كردن و يا حذu/ و I/دستور نيز داراي دو سوييچ 

  

  :نتيجه

  

در قسمت اول فصل، ابتدا با اصطالحاتي كـه در ايـن   . خوب، اميدوارم از بررسي روشهاي مختلف توزيع يك نرم افزار لذت برده باشيد       

مه را توزيع    به سادگي يك برنا    ClickOnceزمينه وجود دارند آشنا شديم، سپس ديديم كه چگونه مي توان با استفاده از روش                

 آشنا شديم و همچنين نحوه ي ايجاد يك برنامه ي نصب كننده را با استفاده از ويـژوال اسـتوديو                     XCOPYبعد از آن با روش      . كرد

هدف از ايـن  . در بخش بعدي فصل با اسمبلي هاي خصوصي و عمومي نيز مزايا و معايب هر كدام آشنا شديم        .  مشاهده كرديم  2005

م اين موارد را به شما آموزش دهم، بلكه در اين فصل سعي كرده با معرفي اجمالي آنها به شما نشان دهـم كـه           فصل اين نبود كه تما    

  .مطالب زيادي در اين زمينه وجود دارد كه مي توان در مورد آنها مطالعه كرد

  :در پايان اين فيل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 .ClickOnceز روش چگونگي توزيع يك برنامه با استفاده ا �

 .2005ايجاد يك برنامه ي نصب كننده با استفاده از ويژوال استوديو  �

 .XCOPYاستفاده از روشهاي توزيع ساده ي برنامه ها در شرايط ممكن مانند  �

                     
1 Component Object Model 



 ٨٧٨

 .ويرايش رابط كاربري برنامه ي نصب كننده �

  

  :تمرين

  

  :1تمرين 

بـراي ايـن كـار ابتـدا بايـد فايـل اجرايـي برنامـه، يعنـي                 . نيـد  ايجـاد ك   Notepadيك برنامه ي نصب كننده بـراي برنامـه ي           

notepad.exe                  برنامه ي نصب كننده    .  را در فولدر ويندوز خود پيدا كرده و سپس آن را به برنامه ي نصب كننده اضافه كنيد

صلي را نيز در فولدر  قرار دهد و فايل اجرايي اStart را در منوي notepadرا به گونه اي تنظيم كنيد تا يك شورت كات از 

Program Filesمي توانيد نام شركت سازنده و نام نويسنده ي برنامه را نيز به دلخواه خود تغيير دهيد.  كپي كند.  

  

  :2تمرين 

 نيـز اضـافه كنيـد تـا در ابتـداي      Splash Screenدر برنامه ي نصب كننده اي كه در تمرين اول ايجاد كرديد، يك كادر 

 را از كامپيوتر خود پيدا كرده و آن را در اين صفحه نمايش              320*480سپس يك عكس با اندازه ي در حدود         . دنصب نمايش داده شو   

  .دقت كنيد قبل از اينكه بتوانيد عكس را در فرم نمايش دهيد، بايد آن را به پروژه ي نصب كننده اضافه كنيد. دهيد



 ٨٧٩

  ايجاد برنامه هاي موبايل: فصل بيست و دوم

  

ها به شدت در بـين مـردم در حـال افـزايش     PAD1اده از دستگاه هاي موبايل، به ويژه دستيار هاي ديجيتال شخصي يا        امروزه استف 

 قـرار  CE تسخير شده بود، امروزه در دسـت سيـستم عامـل وينـدوز            Palmبازاري كه در گذشته به وسيله ي سيستم عامل          . است

 به چاپ رسيد، در بين دستگاه Associated Press وسيله ي  به2004 نوامبر 12بر اساس گزارشي كه در . گرفته است

از .  در رتبه ي اول قـرار گرفتـه اسـت   CE به فروش رسيده اند، سيستم عامل ويندوز 2004 اي كه در نيمه ي دوم سال    PDAهاي  

صـد، بـه عنـوان       در 1/48 بـا    CE كه در اين مدت در سراسر جهان به فروش رسيده اسـت، وينـدوز                PAD ميليون دستگاه    8/2بين  

 در  CE و نيز سيـستم عامـل وينـدوز          PDAبه همين اندازه كه فروش دستگاه هاي        . پرفروش ترين سيستم عامل معرفي شده است      

حال افزايش است، درخواست برنامه هايي كه بتوانند در اين دستگاه ها و با اين سيستم عامل كار كنند نيز روز بـه روز در حـال رشـد                  

  . است

، CE سعي شده است كه طراحي اين نـوع برنامـه هـا بـراي سيـستم عامـل هـاي وينـدوز                        2005در ويژوال استوديو    به همين علت    

Pocket PC 2003 و SmartPhone 2003در طي اين فصل نحوه ي ايجاد برنامـه  .   تا حد ممكن ساده شود

  .ند را بررسي خواهيم كرد اجرا شوPocket PC و با سيستم عامل ويندوز PDAهايي كه بتوانند در دستگاه هاي 

  

  :درك محيط

  

 دستگاهي است همانند يـك كـامپيوتر كـه بـسيار كـوچكتر اسـت و امكانـات          PDAهمانطور كه احتماالً تا كنون مشاهده كرده ايد،         

.  مگا هرتزي است206 مگا بايت رم داخلي و يك پردازنده ي      64 داراي   2002 معمولي در سال     PDAيك دستگاه   .  كمتري نيز دارد  

 اينچـي اسـت كـه مـي توانـد صـفحه اي را بـا دقـت         3,5وزن اين دستگاه در حدود نيم كيلوگرم است و داراي يك صفحه نمـايش            

يـك كـامپيوتر عـادي داراي       . حال اين دستگاه را با يك كامپيوتر عادي مقايسه كنيد         .  هزار رنگ نشان دهد    65 پيكسل و    320*240

 اينچي است كـه مـي توانـد    19 مگا بايت رم و يك صفحه نمايش 512يت هارد ديسك،    گيگابا 120 گيگاهرتزي،   3يك پردازنده ي    

تفاوت عمده ي ديگـري كـه بـين ايـن نـوع دسـتگاه هـا و                  .  بيليون رنگ نمايش دهد    4 و بيش از     1200*1600تصويري را با دقت     

ما صفحه نمايش در كامپيوتر هـاي   كشيده است اPDAكامپيوتر هاي عادي وجود دارد در اين است كه صفحه نمايش دستگاه هاي             

 زماني كـه بـاتري تمـام مـي شـود، همـه ي         PDAهمچنين بايد در نظر داشته باشيد كه در دستگاه هاي           . عادي پهن و وسيع است    

براي ايـن  بنابراين بايد با در نظر گرفتن تمام اين نكات و موارد به طراحي برنامه . اطالعات برنامه كه در رم قرار دارند از بين مي روند 

  .نوع وسايل بپردازيد

حال كه با محيط كار آشنا شديد، سعي مي كنم امكاناتي كه ويژوال استوديو در اختيار شما قرار مي دهد تا ساده تر بتوانيد بـراي ايـن                   

 در اختيـار شـما قـرار    CF يا NET Compact Framework.براي شروع . دستگاه ها برنامه بنويسيد را خالصه كنم

بنـابراين هـم اكنـون بـا        . است كه در فصلهاي قبلي با آن آشنا شديد        NET. يك زير مجموعه از چارچوب       CF چارچوب   .مي گيرد 

و به سادگي و با كمترين مقدار يادگيري مـي توانيـد از آن   )  استNET.زيرا دقيقاً مشابه چارچوب   (بيشتر بخشهاي آن آشنا هستيد      

 براي اجراي برنامه ها استفاده مي كنـد و كـد   CLR نيز از NET ،CF. مشابه چارچوب    دقيقاً. براي طراحي برنامه ها استفاده كنيد     

مهمترين نكته اي .  هستند تا بتواند به صورت مستقل از پلت فرم عمل كندMSILهايي كه به وسيله ي آن توليد مي شوند به زبان 

ري از كنترل هايي كه در قسمتهاي قبل از آنها استفاده  توجه شما را جلب كند در اين است كه بسياCFكه ممكن است هنگام كار با      

 CFمي كرديد هم اكنون وجود ندارند و يا بسياري از متد ها و يا خاصيت هايي كه در برنامه هاي قبلي با آنها كـار مـي كرديـد، در                               

                     
1 Personal Digital Assistant  
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نامه ها نمي توانيـد هماننـد برنامـه      براي توزيع اين بر   .  نوشته مي شوند نيز متفاوت است      CFتوزيع برنامه هايي كه با      . حذف شده اند  

 را به كار ببريد تا بتوانيد به سـادگي  ActiveSync و يا فالپي ديسك استفاده كنيد، بلكه بايد ابزاري به نام           CDهاي قبلي از    

امـه  در اين قسمت سعي مي كنيم مواردي كه الزم است بـراي طراحـي برن             .  توزيع كنيد  PDAبرنامه ي خود را در بين دستگاه هاي         

  .هاي موبايل بدانيم را با جزئيات دقيق بررسي كنيم

  

Common Language Runtime:  

  

 شناخته مي شود، اين است كه اجازه مي دهد چند برنامه به صـورت همزمـان و   1موتور اجرايي  كه به عنوان     CLRيكي از اهداف    

  :مه كنترل و مديريت مي كند موارد زير را در اجراي هر برناCLRمعموال . موازي با يكديگر اجرا شوند

  

 GC2مديريت حافظه با استفاده از سيستمي به نام  �

 .MSILرفع وابستگي برنامه ها به پلت فرم با استفاده از كد هاي  �

 .سيستم نوع داده اي عمومي �

 .سيستم كنترل خطاها و استثنا ها �

 .JIT برنامه ها در مواقع مورد نياز با استفاده از لكامپاي �

  

ActiveSync:  

  

با استفاده از اين .  استفاده كنيدActiveSyncتان متصل كنيد، مي توانيد از برنامه ي  PC خود را به     PDAبراي اينكه بتوانيد    

، از منابع شبكه اي آن و يا حتي از اتـصال        PC متصل مي شود و مي تواند عالوه بر استفاده از            PC شما به سرعت به      PDAبرنامه،  

با استفاده از اين برنامه مي توانيد داده هاي موجود در برنامه هـاي خـود را                 .  شدن به اينترنت استفاده كند     اينترنت آن نيز براي متصل    

، به يك وب سرويس دسترسي داشته باشيد، و يا حتي از داده هاي موجود در يك بانك اطالعـاتي  3 هماهنگ كنيدPC و   PDAبين  

SQL Serverاستفاده كنيد .  

ه . استفاده نمي كنيد، به همين دليل در اين قسمت فقط به اختـصار نـو  Pocket PCلب شما از دستگاه از آنجايي كه معموال اغ

همانطور كه در فصل قبل هنگام ايجاد برنامه ي نصب كننده با استفاده . ي توزيع برنامه ها در اين نوع دستگاه ها را توضيح مي دهم           

 Smart وجـود داشـت،   New Projectن برنامـه هـا كـه در كـادر     از ويژوال استوديو مشاهده كرديم، يكي از انواع ايـ 

Device Cab Projectبا استفاده از اين نوع پروژه مي توانيد از برنامه ي خود يك خروجي بـا پـسوند   .  بود.cab 

ه از  سپس مـي توانيـد بـا اسـتفاد        .  خود انتقال دهيد   PDA به دستگاه    ActiveSyncدريافت كرده و سپس آن را با استفاده از          

Pocket PCروي اين فايل دو بار كليك كنيد تا نصب شود و بتوانيد از آن استفاده كنيد .  

فايل اجرايي .  از سايت مايكروسافت مراجعه كنيدDownload مي توانيد به قسمت ActiveSyncبراي دريافت نرم افزار   

  :ن را دريافت كنيد مگا بايت حج دارد و مي توانيد از آدرس زير آ4اين نرم افزار در حدود 
http://www.microsoft.com/downlaods/ 

  

                     
1 Execution Engine 
2 Garbage Collection 
3 Synchronization   
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  :CFنوع هاي داده اي در 

  

 شروع مي كنيد، نـوع هـاي داده اي   2005 زماني كه برنامه نويسي براي دستگاه هاي هوشمند را با استفاده از ويژوال استوديو        معموالً

 وجود دارند را به همراه فـضايي  CF ليستي از نوع هاي داده اي كه در    جدول زير . كه براي آنها وجود دارند براي شما آشنا خواهد بود         

البته در هنگام نوشـتن برنامـه بـراي ايـن نـوع      . كه اشغال مي كنند و همچنين بازه هايي كه مي توانند داشته باشند را نشان مي دهد      

  .كن بايد از آنها به صورت بهينه استفاده كرددستگاه ها بايد مد نظر داشته باشيد كه منابع آنها بسيار محدود است و تا حد مم

  

  #Cنوع داده در 
نوع داده ي 

عمومي در 
CLR  

  بازه ي مقادير  اندازه

bool Boolean  ــستگي ب

  دارد

True و يا False) درست يا غلط(  

byte  Byte  1بدون عالمت255 تا 0   بايت   

char  Char  2كاراكتر هاي يونيكد   بايت  

DateTime  DateTime  8ــاعت   ايت ب ــال  1 روز 0:00:00از س ــه س ــاعت  0001 ژانوي ــا س  ت

  9999 دسامبر سال 31 روز 11:59:59

decimal  Decimal  16مثبــت و  (79228162514264337593543950335 تــا 0از    بايت

ــي ــشار؛ از   ) منفــــ ــم اعــــ ــدون رقــــ ــا 0بــــ  تــــ

 با بيست و هشت   9228162514264337593543950335/7

مـي توانـد نمـايش دهـد        كوچكترين عـددي كـه      . رقم اعشار 

  .است) -و  (+ 0000000000000000000000000001/0

double  Double  8308از     بايتE*79769313486231570/1- تا   

324-E*94065645841246544/4براي اعداد منفي و   

 324-E*94065645841246544/4  تا 

308E*79769313486231570/1براي اعداد مثبت  .  

int  Int32  42147483648 تا -2147483648   بايت  

long  Int64  89223372036854775807 تا -9223372036854775808   بايت  

Object  Object  4هر نوع داده اي كه بتوانـد در شـيئ اي از نـوع                  بايتObject 

  .ذخيره شود

sbyte  Sbyte  1128 تا -128   بايت  

short  Int16  232767 تا -32768   بايت  

string  String  ــست گي ب

  دارد

   بيليون كاراكتر يونيكد2 تا تقريباً 0از 
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uint  UInt32  4بدون عالمت4294967295 تا 0   بايت   

ulong  UInt64  8بدون عالمت18446744073709551615 تا 0   بايت   

ushort  UInt16  2بدون عالمت65535 تا 0   بايت   

  :Compact Frameworkكالسهاي موجود در 

  

 با آنها آشنا شـديم بـه همـراه    NET.ود دارند، زير مجموعه اي از كالس هايي هستند كه در چارچوب      وج CFكالس هايي كه در     

  . تعدادي كالس ديگر كه معموالً در برنامه هاي مربوط به كامپيوتر هاي عادي از آنها استفاده نمي شود

تماالً با همين جمله متوجه شده ايد كه اح.  را شامل مي شودNET. درصد كالسهاي موجود در چارچوب 12 در حدود CFچارچوب 

ايـن شـكل   .  نگـاه كنيـد  1-22بـه شـكل   .  حذف شـده اسـت    CF وجود دارد در     NET.تا چه اندازه از كارايي كالس هايي كه در          

 در يـك    Label در يك برنامه ي معمولي را به همراه خاصيت هاي مربـوط بـه كنتـرل                  Labelخاصيتهاي مربوط به كنترل     

مشاهده مي كنيد كه بسياري از خاصيت هاي موجود حذف شده اند و قابل اسـتفاده            . ه هاي هوشمند نمايش مي دهد     برنامه ي دستگا  

  . نيستند
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  1-22شكل 

  

 به شدت كاهش پيدا كرده اند نسخه هاي سربار گذاري شده از متد ها و همچنين رويداد هاي                   CFدو قسمت ديگر كه در كالسهاي       

.  در هر دو نوع برنامه را نشان مي دهد         Button ليست رويداد هاي موجود براي كنترل        2-22شكل  . موجود براي كنترل ها است    

در يك برنامه ي عادي كه در سمت راست نشان داده شده است، تعداد رويداد ها به حدي است كه نمي توان همه ي آنها را در يـك                     

  .اده شده است تعداد رويدادها بسيار كمتر است كه در سمت چپ نشان دCFاما در يك برنامه ي . صفحه مشاهده كرد
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  2-22شكل 

  

 درصـد نـسخه هـاي سـربار گـذاري شـده از        75 مي توان حدس زد كه چيزي در حدود          CFبر اساس اندازه ي كالسهاي موجود در        

 داراي NET. در چـارچوب  System.IO.FileStreamبه عنوان مثال كـالس  . متدهاي مختلف نيز حذف شده اند   

  .  متد سازنده دارد5 فقط CFد سازنده است، اما اين كالس در  مت14

 وجود دارند و مي توان براي طراحي برنامه هاي دستگاه هـاي  CFدر ليست زير نام بعضي از كنترل ها كه به صورت پيش فرض در            

  :هوشمند از آنها استفاده كرد را مشاهده مي كنيد

  

  نام  نام   نام  نام

Button CheckBox  ComboBox  ContextMenu  

DataConnect
or  

DataGrid  DateTimePick
er  

DocumentList  

Spiltter  DomainUpDown  HScrollBar  ImageList  
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InputPanel  Label  LinkLabel  ListBox  

ListView  MainMenu  MonthCalenda
r  

Notification  

NumericUpDo
wn  

OpenFileDial
og 

Panel  PicturePox  

ProgressBar  RadioButton  RichInk  SaveFileDial
og  

StatusBar  TabControl  TextBox  Timer  

ToolBar  TrackBar  TreeView  VScrollBar  

WebBrowser        

 

  :Pocket PCايجاد يك بازي براي 

  

رد در طـي    به عنوان اولين برنامه براي دستگاه هاي هوشمند، در اين قسمت يك بازي ساده طراحي خواهيم كرد و سعي خـواهيم كـ                      

  .اين برنامه با محيط اين نوع دستگاه ها و صفحه نمايش آنها بيشتر آشنا شويم

  

  ايجاد يك بازي: امتحان كنيد

  

بـه  .  را انتخاب كنيـد …File � New Projectدر محيط ويژوال استوديو با استفاده از نوار ابزار گزينه ي  )1

 .  نمايش داده خواهد شدNew Projectاين ترتيب كادر 

 Visual C# � Smart Device � Pocket PC قـسمت سـمت چـپ گزينـه ي     از )2

نام .  كليك كنيدDevice Applicationسپس در قسمت سمت راست روي نام .  را انتخاب كنيد2003

 Newكـادر  .  كليـك كنيـد  OK وارد كـرده و روي دكمـه ي   PocketPC_TicTacToeپروژه را برابر بـا  

Project د باش3-22 بايد مشابه شكل. 

 همانطور كـه در شـكل   Pocket PC پروژه ايجاد شده و صفحه ي همانند يك OKبا كليك كردن روي دكمه ي  )3

به اين ترتيب زماني كه در حـال  . اين قسمت محيط طراحي برنامه است  .  نشان داده شده است نمايش داده مي شود        22-6

بنـابراين بـا   . ود را در محيطي كامالً مشابه مشاهده كنيـد ايجاد برنامه هستيد، مي توانيد ظاهر و رابط گرافيكي برنامه ي خ 

 .استفاده از اين محيط مي توانيد در هر لحظه مشاهده كنيد كه كاربر چه محيطي را مشاهده خواهد كرد

 به فـرم  5-22 را همانند شكل Button كنترل 10براي اين كار . براي ايجاد برنامه ابتدا بايد ظاهر آن را طراحي كنيم  )4

 قرار دارد، قسمت اصلي بـازي را تـشكيل مـي          Buttonسه سطر كه در هر يك از آنها سه كنترل           . مه اضافه كنيد  برنا

بـراي نـام   .  قرار دهيد تا فرم برنامه ايجـاد شـود   40;40 را برابر با     Button كنترل   9 اين   Sizeخاصيت  . دهند

سپس بـه رديـف بعـدي    . د تا رديف تمام شودگذاري كنترل ها از باال سمت چپ شروع كرده و به سمت راست حركت كني        

، btn00 ،btn01برويد و به همين ترتيب رديف سوم را نيـز طـي كنيـد و نـام كنتـرل هـا را بـه ترتيـب برابـر بـا             

btn02  ،btn10  ،btn11  ،btn12  ،btn20  ،btn21  ،btn22  نـام هـا همـانطور كـه        .  قرار دهيد

 كـه مـشخص مـي كنـد كنتـرل مـورد نظـر يـك                 btnقـسمت   : مشاهده مي كنيد از سه قسمت تـشكيل شـده اسـت           
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Button      بنـابراين كنتـرل   ). 2 يـا  1، 0(و قسمت شماره سـتون  ) 2 با   1،  0( است، قسمت شماره رديفbtn02 در 

به اين ترتيب زماني كه از اين نامها در كد برنامه اسـتفاده  . قرار دارد) دومين ستون(و ستون سوم ) رديف صفرم(رديف اول  

 . در فرم برنامه هستيدButtonيد كه در حال كار با كدام كنترل كنيد، مي دان

  

  
  3-22شكل 

  

در آخـر نيـز   .  قـرار دهيـد  Tahoma, 24PT, Bold تمام اين كنترل ها را برابر بـا  Fontسپس خاصيت 

دكمـه ي آخـر در      .  قـرار دهيـد    None را نيز برابر بـا       Anchor  و خاصيت     X تمام آنها را برابر با       Textخاصيت  

 و خاصـيت  btnNewGame اين كنتـرل را برابـر بـا    Nameخاصيت .  استNew Gameرنامه نيز مربوط به ب

Text آن را برابر با &New Gameدكمه ي مربوط به بازي نيز يك كنترل 9در پايين .  قرار دهيد Label قرار 

 را نيز بـه گونـه اي   Labelاندازه ي كنترل .  تنظيم كنيدlblMessage آن را با مقدار Nameداده و خاصيت   

 فـرم را نيـز برابـر بـا         Textحال براي تكميل ظاهر برنامـه، خاصـيت         . تنظيم كنيد تا بتواند دو خط متن را نمايش دهد         

Tic Tac Toeقرار دهيد  .  

سـپس كـد   .  ايـن كنتـرل ايجـاد شـود      Click دو بار كليك كنيد تا متد مربوط بـه رويـداد             btn00بر روي كنترل     )5

 :ر را در اين متد وارد كنيدمشخص شده در زي

  
private  void  btn00_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 CorrectEnabledState( false ); 
 Application .DoEvents(); // Allows the screen to refresh 
 (( Button )sender).Text = "X" ; 
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 if (IsGameOver()) 
  MessageBox .Show( "Game Over" ); 
 else 
 { 
  lblMessage.Text = "Computer selecting ..." ; 
  Application .DoEvents(); // Allows the screen to refresh 
  ComputerPlay(); 
  if (IsGameOver()) 
   MessageBox .Show( "Game Over" ); 
  else 
  { 
   lblMessage.Text = "Select your next position ..." ; 
   CorrectEnabledState(); 
  } 
 } 
} 

  

  
  4-22شكل 
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  5-22شكل 

  

 كليك كرده تـا     Events روي آيكون    Properties را از فرم انتخاب كرده و در پنجره ي           btn01كنترل   )6

 را انتخـاب كـرده و روي       Clickسپس از اين ليست رويـداد       . ليست رويدادهاي مربوط به اين كنترل نمايش داده شود        

. ليك كنيد تا ليست متد هايي كه مي توانند براي اين رويداد انتخاب شـوند نمـايش داده شـود            مثلث آبي رنگ مقابل آن ك     

 اسـت كـه در قـسمت قبـل بـراي      btn00_Clickمشاهده خواهيد كرد كه اين ليست فقط شامل يك متد به نام   

 براي هفت كنترل    سپس همين مراحل را   . اين متد را انتخاب كنيد    .  ايجاد كرده بوديم   btn00 كنترل   Clickرويداد  

Button كنترلهاي ( باقي ماندهbtn02 تا btn22 (تكرار كنيد.  

سپس كـد   .  شويد Form1 را فشار داده تا وارد قسمت كد مربوط به كالس            F7در قسمت طراحي فرم برنامه دكمه ي         )7

 :مشخص شده در زير را در اين كالس وارد كنيد

  
// Get the game ready to start again 
void  ResetGame() 
{ 
 // Loop through the board controls and set them to "" 
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 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
  { 
   ctrl.Text = String .Empty; 
  } 
 } 
  
 lblMessage.Text = String .Empty; 
 //Enable the board buttons 
 CorrectEnabledState( true ); 
} 
 
private  void  CorrectEnabledState( Boolean  ButtonEnabledState) 
{ 
 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
  { 
   ctrl.Enabled = ButtonEnabledState; 
  } 
 } 
} 
 
private  void  CorrectEnabledState() 
{ 
 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
  { 
   if (ctrl.Text == String .Empty) 
    ctrl.Enabled = true ; 
   else 
    ctrl.Enabled = false ; 
  } 
 } 
} 
 
void  ComputerPlay() 
{ 
 Random RandomGenerator = new Random(); 
 int  intRandom; 
 int  intCount = 0; 
 
 intRandom = RandomGenerator.Next(20, 100); 
 while  (intCount < intRandom) 
 { 
  foreach  ( Control  ctrl in  this .Controls) 
  { 
   if  (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
    ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
   { 
    if  (ctrl.Text == String .Empty) 
    { 
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     intCount += 1; 
     if  (intCount == intRandom) 
     { 
      ctrl.Text = "O" ; 
      ctrl.Enabled = false ; 
      break ; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 
void  Winner( String  strWinner) 
{ 
 String  strMessage; 
 if (strWinner == "X" ) 
  strMessage = "You win!!" ; 
 else  if (strWinner == "O" )  
  strMessage = "Computer wins!!" ; 
 else 
  strMessage = strWinner; 
 
 lblMessage.Text = strMessage; 
} 
 
Boolean  IsGameOver() 
{ 
 if (btn00.Text == btn01.Text && btn01.Text == btn02.Te xt &&  
  btn02.Text != String .Empty ) 
 { 
  // Winner on top Row 
  Winner(btn00.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn10.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn12.Te xt &&  
  btn12.Text != String .Empty ) 
 { 
  // Winner on middle Row 
  Winner(btn10.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn20.Text == btn21.Text && btn21.Text == btn22.Te xt &&  
  btn22.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on bottom Row 
  Winner(btn20.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn00.Text == btn10.Text && btn10.Text == btn20.Te xt &&  
  btn20.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on first column 
  Winner(btn00.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn01.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn21.Te xt &&  
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  btn21.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on second column 
  Winner(btn01.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn02.Text == btn12.Text && btn12.Text == btn22.Te xt &&  
  btn22.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on third column 
  Winner(btn02.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn00.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn22.Te xt &&  
  btn22.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on diagonal top left to bottom right 
  Winner(btn00.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn20.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn02.Te xt &&  
  btn02.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on diagonal bottom left to top right 
  Winner(btn20.Text); 
  return  true ; 
 } 
 // Test for a tie, all square full 
 int  intOpenings = 0; 
 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
   if (ctrl.Text == String .Empty) 
    intOpenings = intOpenings + 1; 
 } 
 if (intOpenings == 0) 
 { 
  Winner( "It’s a tie." ); 
  return  true ; 
 } 
 return  false ; 
}  

 
 دو بار كليك كنيد تـا متـد مربـوط بـه رويـداد               btnNewGameبه قسمت طراحي فرم برنامه برگشته و روي كنترل           )8

Clickسپس كد مشخص شده در زير را به آن اضافه كنيد. د شود اين كنترل ايجا: 

  
private  void  btnNewGame_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 ResetGame(); 
} 

 
.  آن ايجاد شودLoadمجدداً به قسمت طراحي فرم برگشته و روي فرم برنامه دو بار كليك كنيد تا متد مربوط به رويداد      )9

 :زير را به اين متد اضافه كنيدسپس كد مشخص شده در 
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private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 CorrectEnabledState( false ); 
 lblMessage.Text = "Click new game to begin." ; 
}  

 
 Deployكـادر  بـه ايـن ترتيـب ابتـدا     .  را فشار دهيد تا برنامه اجرا شود و بتوانيم عملكرد آن را تست كنـيم              F5كليد   )10

از اين ليـست  .  نشان داده مي شود و از شما مي خواهد كه چگونگي توزيع اين برنامه را مشخص كنيد               6-22همانند شكل   

Pocket PC 2003 SE Emulator را مشخص كرده و دكمه ي Deploy بايـد  .  را فشار دهيـد

 .مقداري صبر كنيد تا اجراي برنامه آغاز شود

  

  
  6-22شكل 

 
بـراي آغـاز   .  نشان داده شده و برنامه ي شما نيز در آن اجرا مـي شـود  Pocket PCرنامه يك شبيه ساز با اجراي ب )11

 .برنامه بايد مقداري صبر كنيد

البتـه شكـست   .  كليك كرده و در مقابل كامپيوتر بازي كنيدNew Gameبا اجرا شدن برنامه مي توانيد روي دكمه ي  )12

 . اعداد خود را به صورت تصادفي انتخاب مي كنددادن اين برنامه بسيار ساده است، زيرا

  

  چگونه كار مي كند؟

  

با تكميل اين برنامه مقداري با برنامه نويسي براي دستگاه هاي هوشمند آشنا شديد و مشاهده كرديد كه اين نوع برنامه ها نيز تفاوت            

در اين نوع برنامه ها ممكن اسـت توجـه شـما را جلـب     اولين موردي كه   . چنداني با برنامه هايي كه در فصول قبلي مي نوشتيم ندارد          

صفحه نمايش اين دستگاه ها بسيار محدود است، بنابراين طراحي برنامـه هـا در آن كمـي                 . كرده باشد، اندازه ي صفحه نمايش است      

  .مشكل تر از برنامه هاي معمولي است

رابط برنامه شروع كرده و كنترلهـاي مـورد نيـاز را در فـرم قـرار                 در اين برنامه نيز همانند برنامه هاي عادي ديگر، از طراحي ظاهر و              

با تمام خاصيت هايي كه در اين قسمت از آنها استفاده كرديم در برنامه هاي ويندوزي قبلي آشنا شده ايـد، بنـابراين نبايـد در                          . داديم

  . طراحي رابط گرافيكي اين برنامه مشكلي داشته باشيد
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ه وسيله ي كد انجام مي شود و همانطور كه مشاهده مي كنيد كدي هم كه براي اين كارهـا نوشـته ايـم،         در اين برنامه اغلب كارها ب     

اين كد از چندين تابع و چندين زير برنامـه تـشكيل شـده    . مشابه كدي است كه در برنامه هاي قبلي در اين كتاب استفاده مي كرديم      

بنابراين در فهم كد برنامه نيـز نبايـد مـشكلي    . زم را در برنامه انجام نمي دهنداست كه با فراخواني يكديگر در مواقع لزوم، كارهاي ال     

در اين برنامه نيز مانند برنامه هاي قبلي از ابتدا شروع كرده و متد ها را يكي يكـي بررسـي مـي كنـيم تـا بـا نحـوه ي                          . داشته باشيد 

  . عملكرد برنامه بهتر آشنا شويم

اينكه هر بازي به اتمام رسيد، به روشي نياز داريد كه بتوانيد كنترلهاي موجود در فرم را براي مرتبـه         قبل از شروع هر بازي و يا بعد از          

وظيفـه ي ايـن متـد ايـن اسـت كـه در بـين        .  ايجاد مـي كنـيم  ResetGameبراي اين كار متدي به نام . ي بعدي آماده كنيد   

 بوده و نيز جزئي از دكمـه هـاي مربـوط بـه بـازي بـود،        Buttonكنترلهاي موجود در فرم حركت كرده و اگر نوع كنترل برابر با             

بعـد از اينكـه مـتن روي تمـام كنتـرل هـاي          . قـرار دهـد   ) String.Empty( آن را برابر با رشته ي تهي         Textخاصيت  

Button  را تنظيم كرد، خاصيت Text كنترل Label   را نيز پاك كرده و سپس تمـام كنترلهـاي Button  موجـود در 

  .ال كندفرم را فع

  
// Get the game ready to start again 
void  ResetGame() 
{ 
 // Loop through the board controls and set them to "" 
 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
  { 
   ctrl.Text = String .Empty; 
  } 
 } 
  
 lblMessage.Text = String .Empty; 
 //Enable the board buttons 
 CorrectEnabledState( true ); 
} 

  

هنگامي كه براي فراخواني ايـن متـد از   .  ايجاد مي كنيمCorrectEnabledStateسپس دو نسخه ي مختلف از متد      

 مربوط بـه بـازي را برابـر بـا     Button كنترل 9 تمام   Enabled  استفاده كنيد، اين متد خاصيت     Booleanيك پارامتر   

متد ديگر پارامتري دريافت نمي كند، بلكه در بين دكمه هاي مربـوط بـه بـازي             . پارامتر مشخص شده به وسيله ي شما قرار مي دهد         

رابـر بـا    آن را بEnabled بـود مقـدار   String.Empty اين دكمه هـا برابـر بـا        Textاگر خاصيت   . حركت مي كند  

true قرار داده، در غير اين صورت اين مقدار را برابر با Falseقرار مي دهد  .  

  
private  void  CorrectEnabledState( Boolean  ButtonEnabledState) 
{ 
 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
  { 
   ctrl.Enabled = ButtonEnabledState; 
  } 
 } 
} 
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private  void  CorrectEnabledState() 
{ 
 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
  { 
   if (ctrl.Text == String .Empty) 
    ctrl.Enabled = true ; 
   else 
    ctrl.Enabled = false ; 
  } 
 } 
} 

  

اين متد وظيفه دارد تا به عنوان كامپيوتر در مقابل شما           .  در برنامه ايجاد مي كنيم     ComputerPlayيك متد ديگر نيز به نام       

 شروع مـي  whileخط قبل از حلقه ي     در ابتداي اين متد متغيرهاي الزم را تعريف مي كنيم، اما عملكرد اصلي متد از                . بازي كند 

سپس برنامه با .  توليد مي كنيم100 تا 20 يك عدد تصادفي بين Random در كالس Nextدر اين خط با استفاده از متد     . شود

استفاده از يك حلقه در بين مربع هاي خالي صفحه حركت مي كند تا زماني كه به اندازه ي عدد تصادفي توليـد شـده از روي مربـع                              

  . پر مي كندOبعد از اين كار اولين مربع خالي را با عالمت . اي خالي عبور كنده

  
void  ComputerPlay() 
{ 
 Random RandomGenerator = new Random(); 
 int  intRandom; 
 int  intCount = 0; 
 
 intRandom = RandomGenerator.Next(20, 100); 
 while  (intCount < intRandom) 
 { 
  foreach  ( Control  ctrl in  this .Controls) 
  { 
   if  (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
    ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
   { 
    if  (ctrl.Text == String .Empty) 
    { 
     intCount += 1; 
     if  (intCount == intRandom) 
     { 
      ctrl.Text = "O" ; 
      ctrl.Enabled = false ; 
      break ; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 

  

 فراخواني مي شود، زيرا هنگام طراحي فرم رويداد         btn00_Clickبا كليك روي هر يك از مربع هاي موجود در صفحه، متد             

Click           ين مربع ها در فرم همين متـد    بنابراين با كليك كردن روي هر كدام از ا        .  ديگر كنترل ها را نيز برابر با اين متد قرار داديم
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 از كـالس  DoEventsاين متد ابتدا تمام مربـع هـاي درون بـازي را غيـر فعـال مـي كـرده و سـپس متـد                . فراخواني مي شود  

Application               بـا انجـام ايـن كـار از         .  را فراخواني مي كند تا برنامه بتواند تمام رويدادهاي فراخواني شده را به اتمام برساند

اگر اين خطوط را حـذف كنيـد،        . اربر روي دو دكمه، قبل از اينكه كامپيوتر حركتي را انجام دهد جلوگيري خواهيم كرد              كليك كردن ك  

هنگام بازي مي توانيد به سرعت روي سه دكمه كليك كنيد بدون اينكه كامپيوتر بتواند انتخابي را انجام دهـد و بـه ايـن ترتيـب بـه                       

 كنترلي كه باعث شده است اين متد فراخـواني شـود را بدسـت آورده و    senderه از پارامتر سپس با استفاد . سادگي بازي را ببريد   

 Textسپس خاصـيت  .  استObject تبديل مي كنيم، زيرا هم اكنون اين شيئ از نوع        Buttonآن را به شيئ اي از نوع        

فحه براي اينكه مشخص شود آيا برنده اي وجود بعد از اينكه انتخاب شما صورت گرفت، ص  .  تنظيم مي كنيم   Xاين كنترل را با مقدار      

اگر برنده اي وجود نداشته باشد، كامپيوتر انتخابي را انجام خواهد داد و مجـدداً صـفحه بـراي مـشخص                     . دارد يا نه بررسي خواهد شد     

 دكمه اي ديگـر كليـك      در صورت كه باز هم برنده اي نداشته باشيم، به شما اجازه داده مي شود تا روي                . شدن برنده بررسي مي شود    

  :كنيد

  
private  void  btn00_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 CorrectEnabledState( false ); 
 Application .DoEvents(); // Allows the screen to refresh 
 (( Button )sender).Text = "X" ; 
 if (IsGameOver()) 
  MessageBox .Show( "Game Over" ); 
 else 
 { 
  lblMessage.Text = "Computer selecting ..." ; 
  Application .DoEvents(); // Allows the screen to refresh 
  ComputerPlay(); 
  if (IsGameOver()) 
   MessageBox .Show( "Game Over" ); 
  else 
  { 
   lblMessage.Text = "Select your next position ..." ; 
   CorrectEnabledState(); 
  } 
 } 
} 

  

 فراخواني شده و متن مناسبي در صفحه نمـايش داده مـي   Winnerهنگامي كه يكي از طرفين به عنوان برنده مشخص شد، متد  

  :شود

  
void  Winner( String  strWinner) 
{ 
 String  strMessage; 
 if (strWinner == "X" ) 
  strMessage = "You win!!" ; 
 else  if (strWinner == "O" )  
  strMessage = "Computer wins!!" ; 
 else 
  strMessage = strWinner; 
 
 lblMessage.Text = strMessage; 
} 
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 فراخواني مي شود تا مشخص شود كه آيا برنده اي به وجـود آمـده                IsGameOverبعد از اينكه هر حركت صورت گرفت، متد         

اگـر سـه مربـع    . د باعث برنده شدن هر يك از بازي كنندگان شود بررسي مي شـود            در اين متد تمام حالتهايي كه مي توان       . است يا نه  

 به عنوان نتيجه ي تـابع برگـشته   true فراخواني شده و مقدار Winnerمتوالي به دنبال هم براي يك طرف بازي باشند، متد           

 تا مشخص شود آيا بازي تمام شده اسـت يـا   اگر هيچ برنده اي پيدا نشود، متد مربع هاي موجود در بازي را بررسي مي كند           . مي شود 

  . اگر تمام مربع ها پر شده بود، بازي مساوي اعالم مي شود. نه

  
Boolean  IsGameOver() 
{ 
 if (btn00.Text == btn01.Text && btn01.Text == btn02.Te xt &&  
  btn02.Text != String .Empty ) 
 { 
  // Winner on top Row 
  Winner(btn00.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn10.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn12.Te xt &&  
  btn12.Text != String .Empty ) 
 { 
  // Winner on middle Row 
  Winner(btn10.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn20.Text == btn21.Text && btn21.Text == btn22.Te xt &&  
  btn22.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on bottom Row 
  Winner(btn20.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn00.Text == btn10.Text && btn10.Text == btn20.Te xt &&  
  btn20.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on first column 
  Winner(btn00.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn01.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn21.Te xt &&  
  btn21.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on second column 
  Winner(btn01.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn02.Text == btn12.Text && btn12.Text == btn22.Te xt &&  
  btn22.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on third column 
  Winner(btn02.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn00.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn22.Te xt &&  
  btn22.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on diagonal top left to bottom right 
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  Winner(btn00.Text); 
  return  true ; 
 } 
 if (btn20.Text == btn11.Text && btn11.Text == btn02.Te xt &&  
  btn02.Text != String .Empty) 
 { 
  // Winner on diagonal bottom left to top right 
  Winner(btn20.Text); 
  return  true ; 
 } 
 // Test for a tie, all square full 
 int  intOpenings = 0; 
 foreach ( Control  ctrl in  this .Controls) 
 { 
  if (ctrl.GetType() == typeof ( Button ) &&  
   ctrl.Name != "btnNewGame" ) 
   if (ctrl.Text == String .Empty) 
    intOpenings = intOpenings + 1; 
 } 
 if (intOpenings == 0) 
 { 
  Winner( "It’s a tie." ); 
  return  true ; 
 } 
 return  false ; 
}  

  

 btnNewGame كنتـرل  Click فـرم و رويـداد    Loadي كه در اين برنامه نوشته شده است مربوط به رويداد            بقيه ي كد  

 تمام دكمه هاي بـازي را غيـر         CorrectEnabledStateهنگامي كه فرم بار گذاري مي شود، با فراخواني متد           . است

ايـن دكمـه نيـز متـد     .  كليك كندNew Gameي به اين ترتيب كاربر براي شروع بازي مجبور است روي دكمه . فعال مي كنيم

ResetGameرا فراخواني مي كند تا بازي آغاز شود .  

  
private  void  btnNewGame_Click( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 ResetGame(); 
} 
 
private  void  Form1_Load( object  sender, EventArgs  e) 
{ 
 CorrectEnabledState( false ); 
 lblMessage.Text = "Click new game to begin." ; 
}  

  

  :نتيجه

  

 باعث شده است كه برنامه نويسي براي دستگاه هاي هوشـمند  Compact Framework به همراه 2005ويژوال استوديو 

ر يكي از داليلي هم كه باعث شده اسـت سيـستم عامـل وينـدوز بـيش از ديگـ      . تا حد زيادي مشابه برنامه نويسي تحت ويندوز باشد       

 استفاده شود در اين است كه همانطور كه مشاهده كرديد طراحي برنامه ها براي اين سيستم        PDAسيستم عاملها براي دستگاه هاي      

  . عامل بسيار ساده است
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به عالوه گسترش روز افزون استفاده از اين نوع دستگاه ها به همراه سادگي طراحي برنامه براي آنها باعث شده است كـه شـركتهاي                  

بنـابراين بهتـر اسـت بـا     . م افزاري روز به روز بيشتر تمايل داشته باشند كه از افرادي مسلط به برنامه نويسي موبايل اسـتفاده كننـد       نر

  . يادگيري برنامه نويسي موبايل، از توانايي هاي خود را در برنامه نويسي روز به روز بيشتر استفاده كنيد

مشاهده كرديد كه در اين نوع برنامه نويسي از چه چارچوبي استفاده مي شـود  . يل آشنا شديم در اين فصل با مباني برنامه نويسي موبا       

 حذف شده اند تا CF در چيست؟ مشاهده كرديد كه چه كالسها و متد هاي در          NET.و تفاوت و شباهت اين چارچوب با چارچوب         

در انتهاي فـصل نيـز بـه عنـوان     . ستفاده قرار گيرد  مورد ا  NET. درصد چارچوب    20اين چارچوب توانسته است با حجمي در حدود         

  .تمرين يك بازي براي موبايل ايجاد كرديم

  :در پايان اين فيل بايد با موارد زير آشنا شده باشيد

  

 را NET Compact Framework. و نيـز چـارچوب   NET.وت هاي بين نسخه ي كامل چـارچوب  تفا �

  .درك كنيد

  . را به كامپيوتر شخصي خود متصل كنيدPDAه  يك دستگاActiveSyncبا استفاده از  �

  .برنامه هايي براي دستگاه هاي موبايل و هوشمند طراحي كنيد �

 .با استفاده از شبيه ساز دروني ويژوال استوديو، عملكرد برنامه هاي خود را تست كنيد �

  

  :تمرين

  

بـراي ايـن تمـرين مـي     .  كرده و آن را پر مـي كنـد    در بازي كه در اين فصل ايجاد كرديم، كامپيوتر يك خانه ي تصادفي را انتخاب              

متـــدي بـــه نـــام . خـــواهيم برنامـــه را بـــه گونـــه اي تغييـــر دهـــيم تـــا كـــامپيوتر مقـــداري هوشـــمندانه تـــر عمـــل كنـــد 

ComputerPlayToWin         را به برنامه اضافه كرده و زماني كه نوبت حركت به كامپيوتر مي رسـد، آن را فراخـواني كنيـد  .

  . ه اي بنويسيد تا كامپيوتر بتواند با استفاده از آن در بازي پيروز شوداين متد را به گون



 ٨٩٩

  ادامه ي مسير: 1ضميمه ي 

  

حال كه توانسته ايد مطالب اين كتاب را با موفقيت پشت سر بگذاريد، بايد درك خوبي از نحوه ي برنامه نويسي با استفاده از ويـژوال                          

C#   نامه ها و تمرين هايي كه در طي اين كتاب بررسي كرديم سعي داشتيم كه بتوانيم پايـه                  در تمام مثال ها، بر    .  بدست آورده باشيد

در حقيقـت   . اي قوي در مورد نحوه ي برنامه نويسي در شما ايجاد كنيم، اما تمام اين موارد كه مشاهده كرديد فقط آغاز مسير بودنـد                       

با وجـود  .  تبديل شويد#Cنيد به يك برنامه نويس مسلط در ويژوال اين كتاب يكي از چندين كتابي است كه بايد مطالعه كنيد تا بتوا       

اينكه تاكنون راه زيادي را طي كرده ايد، اما هنوز مسير بسيار طوالني را در پيش داريد، و احتماالً بايد در ايـن مـسير پاسـخ سـواالت                 

  .زيادي را درك كنيد

 است كه بعد از اين كتاب چگونه بايد مسير خود را ادامه دهيد، و يـا بـه   اما مهمترين سوالي كه در اين قسمت با آن مواجه هستيد اين  

  ."بعد از اتمام اين كتاب چه كار بايد كرد؟"بيان ساده تر 

همانطور كه ممكن است حدس . در اين ضميمه سعي مي كنم مسير هايي كه مي توانيد بعد از اتمام اين كتاب ادامه دهيد را بيان كنم       

اين كتاب مسير هاي گوناگوني وجود دارند كه مي توانيد در آنها به مطالعه بپردازيد، و اين كه چـه مـسيري را ادامـه                     زده باشيد بعد از     

ممكـن اسـت بعـضي از افـراد     . دهيد به شما بستگي دارد و اينكه بخواهيد در آينده با تخصص در چه زمينه اي به كار مشغول شـويد                    

 تخصص بيشتري كسب كنند و اطالعات مختصري هم در زمينه هاي ديگـر بدسـت   #Cل  بخواهند در زمينه ي برنامه نويسي ويژوا      

آورند، بعضي ديگر ممكن است بخواهند در زمينه ي برنامه نويسي تحت شبكه و ايجاد برنامه هاي مبتني بر وب فعاليت كنند، بعضي                       

  .... از افراد بخواهند بر روي برنامه نويسي گرافيكي تمركز كنند و 

 نكته ي كه در اين قسمت بايد توجه داشت در اين است كه بعد از اتمام اين كتاب، زياد با برنامه نويسي     نلين نكته و مهمتري   خوب، او 

 استفاده نكنيد، به زودي تمام مطالبي كه در اين كتـاب آموختـه ايـد را            #Cاگر مدت زمان طوالني بگذرد و از ويژوال         . فاصله نگيريد 

براي اين كار چندين روش وجود .  راه جلوگيري از اين فراموشي تمرين در مورد مطالبي است كه خوانده ايد      تنها. فراموش خواهيد كرد  

  :دارد

  

سعي كنيد ويژگي هاي بيشتري را به ايـن  . مثالها و تمرين هايي كه در طي فصلهاي اين كتاب بررسي شدند را ادامه دهيد  �

حتي در صورت امكان سعي كنيد برنامه هاي فـصول مختلـف            . ش دهيد برنامه ها اضافه كنيد و آنها را تا حد ممكن گستر          

 .اين كتاب را با يكديگر تركيب كرده و يك برنامه ي كاملتر ايجاد كنيد

خوب، برويد و آن برنامه را به . ممكن است ايده ي جديدي در مورد نحوه ي نوشتن يكي از برنامه هاي كتاب داشته باشيد           �

 .يسيدصورتي كه در نظر داريد بنو

براي اين كار حتـي اگـر الزم   . سعي كنيد اصطالحات و مفاهيمي كه در طي كتاب با آنها آشنا شديم را به دقت درك كنيد              �

اين كار باعث مي شود تا قسمتهايي از برنامه هايي كه در ابتداي كتاب ايجـاد       . است، يك بار ديگر كتاب را از ابتدا بخوانيد        

 . ي از آنها نداشتيد را بهتر متوجه شويدمي كرديم و در آن زمان درك درست

اما . تا حد ممكن به خواندن مقاالت مختلف در اين زمينه بپردازيد، حتي اگر در ابتدا مطالب زيادي از آنها متوجه نمي شويد         �

 .بعد از مدتي مفهوم اغلب آنها را درك خواهيد كرد

اگر دوستاني داريد كه در اين زمينه فعاليت مي كنند،          .  كنيد سعي كنيد در مورد مطالبي كه خوانده ايد با افراد ديگر صحبت            �

اگر هم فردي را در اين زمينه نمي شناسـيد، سـعي كنيـد از صـحبت     . با آنها صحبت كرده و سواالت خود را از آنها بپرسيد     

يتهاي فارسـي و  فـوروم هـا و سـا      . كردن با افرادي كه در اينترنت هستند و در اين زمينه فعاليت مي كننـد اسـتفاده كنيـد                  

 .انگليسي بسياري در اين مورد وجود دارند كه مي توانيد از آنها استفاده كنيد

 .از سايتهايي كه در ادامه ي اين بخش نام برده شده اند استفاده كنيد �

  



 ٩٠٠

 تصميم بگيريـد كـه   در ادامه ي اين ضميمه به معرفي منابع آنالين و آفالين موجود در اين زمينه خواهيم پرداخت تا راحت تر بتوانيد                

  .بعد از اتمام اين كتاب چگونه برنامه نويسي را ادامه دهيد

  

  :منابع آنالين

  

اساسا چندين هزار سايت در اينترنت وجود دارند كه در اين زمينه مطالبي را ارايه مي دهند و مي توانيد از آنها براي رفع مشكالت خود  

ينه برخورد كرديد، مطمئن باشيد افراد بسياري در اينترنت وجود دارند كه به شما براي              هر زمان كه به مشكلي در اين زم       . استفاده كنيد 

اين افراد ناشناخته ممكن است افراد مبتدي مانند شما باشند كه بـا مـشكلي هماننـد مـشكل شـما                     . حل مشكلتان كمك خواهند كرد    

ايـن مـسئله چيـز عجيبـي     . العات بااليي برخـوردار باشـند  برخورد كرده باشند، و يا افراد حرفه اي و متخصصي باشند كه از سطح اط           

كافي است درك كنيد كه هر فردي در هر مرحله اي مي تواند يك مبتدي براي مراحل باالتر بـه شـمار رود و همچنـين هـر                         . نيست

نوع سايتها به كمـك  حتي خود شما نيز مي توانيد در اين . فردي مي تواند براي مراحل قبل از خود به عنوان يك متخصص جلوه كند    

در ليست زير سعي مـي      . آنها را بر طرف كنيد    ) هر چند ساده ي   (افرادي كه تخصص كمتري نسبت به شما دارند بپردازيد و مشكالت            

اگر در اين سايتها هم نتوانستيد مشكالت خود را برطرف كنيد، كافي            . كنيم مهمترين منابع و سايتهاي اينترنتي موجود را معرفي كنيم         

  .قطعا به سرعت جواب خود را خواهيد يافت. با استفاده از يك موتور جستجو به دنبال پاسخ خود بگرديداست 

  

  :منابع مايكروسافت

  

اين سايت شامل منـابع  . احتماالً يكي از مهمترين سايتهايي كه به آن مراجعه خواهيد كرد، وب سايت شركت مايكروسافت خواهد بود           

همچنين در اين سايت گروه هاي خبري زيادي در مورد برنامه نويسي با استفاده از ويژوال .  است NET.و اطالعات زيادي در مورد      

C# 2005براي دسترسي به اين گروه هاي خبري مي توانيد از آدرس زير استفاده كنيد.  وجود دارد:  
http://communities2.microsoft.com/communities/newsg roups/en
-us/default.aspx 

ين در اين زمينه چندين سايت ديگر كه زير مجموعه ي سايت مايكروسافت هستند نيز وجود دارند كه مطمئنا اطالعات مفيدي            همچن

  :ليست زير تعدادي از آنها را معرفي مي كند. براي شما خواهند داشت

  

 :2005سايت ويژوال استوديو  �

http://lab.msdn.microsoft.com/vs2005/ 
 :2005ژوال استوديو مستندات مربوط به وي �

http://lab.msdn.microsoft.com/library/ 
 :MSDNكتابخانه ي  �

http://msdn.microsoft.com/library/ 
 :MSDNسايت  �

http://msdn.microsoft.com 
 :NET.سايت منابع قابل دانلود براي  �

http://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/ 
 



 ٩٠١

  :منابع ديگر

  

.  در اينترنت وجود داردC# 2005 و ويژوال C# .NETدر قسمت قبل نيز گفتم، چندين هزار سايت در مورد ويژوال همانطور كه 

، #C و ويژوال NET.اين سايتها شامل اطالعاتي در مورد سمينارهاي موجود در اين زمينه در سرتاسر دنيا، خبرهاي جديد در مورد   

 اگر در اين مورد در اينترنت به جستجو بپردازيد، تعداد زيادي از سايتهايي را پيدا خواهيـد              .مي شوند ... مقاالت مختلف در اين زمينه و       

  . در اين قسمت با سه سايت انگليسي مهم و همچنين يك سايت فارسي آشنا خواهيم شد. كرد كه در اين بازه فعاليت مي كنند

 است كه يكي از زير مجموعه هـاي         www.gotdotnet.comاولين و مهمترين سايتي كه در اين باره وجود دارد، سايت            

 و زمينه هاي مـرتبط  NET.اين سايت داراي قسمتهاي مختلفي براي ارسال مقاالت در مورد . سايت مايكروسافت به شمار مي رود 

اگـر در  . تهمچنين اين سايت داراي قسمت فوروم و گفتگو در مورد مسائل مربوط به برنامه نويسي در اين پلت فرم اسـ        . به آن است  

. زمينه ي برنامه نويسي مشكلي داشتيد، همواره افرادي در اين سايت وجود دارند كه به شما كمك كنند تا مشكل خود را برطرف كنيد   

بنـابراين مـي   . حتي ممكن است مشكل شما قبل از اين براي فرد ديگري نيز به وجود آمده شده و به وسيله ي افرادي رفع شده باشد      

  . جو در مطالب اين سايت، اطالعات مورد نياز خود را بدست آوريدتوانيد با جست

ايـن سـايت داراي     .  اسـت  www.csharp-corner.com وجود دارد، وب سـايت       #Cسايت ديگري كه در زمينه ي       

تاثير زيادي  است كه مي تواند     #Cمقاالت و نمونه برنامه هاي ارزنده اي در مورد مسائل و جنبه هاي مختلف برنامه نويسي به زبان                   

  .در يادگيري شما داشته باشد

در ايـن سـايت   .  اسـت  www.codeproject.comوب سايت مهم و مفيد ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، سـايت               

 #Cاست كه مي تواند به شما در يـادگيري مطالـب جديـد در برنامـه نويـسي      ... داراي بالغ بر يازده هزار مقاله، نمونه برنامه، اخبار و         

  .مك كندك

، يكي از سايتهاي تخصصي در زمينه ي برنامه نويسي ) www.barnamenevis.org(وب سايت فارسي برنامه نويس  

اين سايت با تاالرهاي گفتگو براي زمينه هاي مختلف برنامه نويسي و داشـتن حـدود نـوزده هـزار كـاربر، يكـي از بزرگتـرين                           . است

اگر در استفاده از سايتهاي قبلي به علت زبان آنها با مشكل مواجه             . ي به شمار مي رود    سايتهاي تخصصي برنامه نويسي به زبان فارس      

  . شديد، اين سايت و افرادي كه در آن وجود دارند يكي از بهترين گزينه ها براي حل مشكل شما محسوب مي شوند

بعضي از شما ممكـن اسـت       . زمينه وجود دارند  البته سايتهايي كه در اين قسمت معرفي شد فقط بخشي از سايتهايي بودند كه در اين                 

ترجيح دهيد فقط از اين چند سايت استفاده كنيد و برخي ديگر نيز ممكن است بخواهيد در اينترنت به دنبال سايتهاي ديگري گشته و       

ن است كه بدانيد اينترنت مي   انتخاب اين مورد كه از چه سايتي استفاده كنيد فقط به شما بستگي دارد، اما مهم اي                . آنها را به كار ببريد    

  . تواند نقش به سزايي در سطح يادگيري مطالب و همچنين تنوع آنها داشته باشد

  



 ٩٠٢

 NET.برنامه نويسي تجاري و چند اليه در : 2ضميمه 
  

 ها و نيز يك نمونـه جديـد بـراي طراحـي و              تكنولوژي شامل يك مجموعه جديد از       NET. مي توان گفت كه    NET. معرفيدر  

 و سرويس ها    اسرور ه كامل از   ي  دنباله  يك   بلكه   ، فقط يك محيط طراحي و توسعه جديد نيست        NET.. مي شود نرم افزار    توسعه

 در طي فصول اين كتاب، با برنامه نويسي تحت .است كه براي حل مشكالت تجاري امروزه به صورت موازي با يكديگر كار مي كنند

.NET       امـا   .در آن به كار رفته است آشنا شديم و آنها را به طور عملي مورد استفاده قرار داديـم  و نيز تعدادي از تكنولوژي هايي كه

 را بررسـي  NET. آن، دليل ايجاد و ابـداع  معرفي را بررسي كرده و بعد از NET.مي كنم با نگرشي متفاوت   سعي  در اين ضميمه    

  .كنم

حتـي   مورد نياز است NET.ه براي ارائه يك مدل و راه حل در به راحتي مي توان دريافت كه پوشش دادن تمام تكنولوژي هايي ك           

چندين تكنولـوژي  عالوه بر در بر داشتن نسخه هاي جديد از تكنولوژي هاي قبلي،            NET. .قابل گنجايش نيست  در يك كتاب نيز     

 SQL Server ،Windows XP ،.NETتكنولـوژي هـا عبارتنـد از    ايـن مجموعـه   .  نيز شـامل مـي شـود   جديد را

Enterprise Services  و همچنين تكنولوژي هاي استاندارد مثلSOAP و XML.  

  

   ؟NET.چرا 

  

در ايـن  بنابراين . اينكه به مورد استفاده قرار گيرد به صورت كامل بررسي شود           نيز بايد قبل از      NET. ،همانند هر تكنولوژي ديگري   

نگاه كوتاهي بر مشكالتي خواهيم داشـت كـه مـي تـوان بـا               دا  ابت در   .آشنا شويم NET.قسمت سعي مي كنيم با مزاياي استفاده از         

.NET پرداختآنها  به ارائه راه حل براي .  

  

   NET.مشكالت تجاري رفع شده توسط 

  

 بـه  طغيـر مـرتب  اري كـ به صورت مجزا و نيز ايستگاه هاي از بسياري جهات دنياي كامپيوترهاي شخصي با حركت از حالت محاسبه         

شبكه هاي سرويس دهنـده     . سرويس دهنده دچار تغييراتي شده است     / ري و نيز رابطه هاي سرويس گيرنده      سوي شبكه هاي كامپيوت   

تولـد سيـستم هـاي سـرويس     . كنـد مـي  ت مركـزي فـراهم      ري اطالعـات بـا مـديري      فايل و يا چاپگر راهي را براي به اشتراك گـذا          

يي و  و نيـز افـزايش كـارا   ،اسـرور هـ  ن به آه و انتقال يستم هاي سرويس گيرند  سرويس دهنده به كاهش حجم كار از روي س        /گيرنده

 سدر اين نوع برنامه ها مديران سيستم نمي توانستند بـه  كـامپيوتر هـاي سـروي    . كمك قابل توجهي كرد در برنامه ها    قابليت اعتماد   

ليلي از كار بايستند و باعـث خرابـي         گيرنده براي مديريت و اداره فايلهاي موجود اعتماد كنند، زيرا ممكن بود اين كامپيوتر ها به هر د                 

افـت و  دود بـه دري حـ مسـرويس گيرنـده   كه شد   اين اطمينان ايجاد مي      بنابراين با استفاده از اين سرويس ها      . داده هاي موجود شوند   

تماد به برنامـه  اين مورد باعث افزايش قابليت اع     . كارهاي اصلي را انجام مي دهند      اسرور ه است و   استفاده از آنها    و  ي فايلها   مشاهده  

  .ها مي شد، زيرا احتمال رخ دادن خرابي در آنها به شدت كاهش پيدا مي كرد

ريت يهمراه يك سيستم متمركز بـراي اشـتراك اطالعـات و نيـز مـد        به    فايل و چاپگر   ياولين شبكه هاي كامپيوتري شامل سرورها     

در حقيقـت بـه   ي اصـلي  برنامـه  . بـود از طريق شـبكه  چاپگر اما اين مدل فقط شامل اشتراك فايل و ). زيرهمانند شكل ( شبكه بود   

سـرويس هـاي  موجـود  در  مـدل           از  مشخـصي      مزايـاي   از  فقـط     و كـرد    عمل  سرويس  گيرنده         قسمت  در  كامل    صورت

  .سرويس دهنده استفاده مي كرد/سرويس گيرنده
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ا از سرور دريافت مي شد، اما برنامه ي اصلي به وسيله  در اين مدل فقط داده ه–سرويس دهنده /مدل قديمي سرويس گيرنده

  سرويس گيرنده كنترل مي شد

  

فقـدان  .  خرابي و از دست رفتن اطالعات مي شـوند         و يا فقدان كارايي   شامل مواردي از قبيل     سيستم هاي متمركز    نوع  مشكالت اين   

بـه علـت ريـسك ثابـت و     . ت مورد نياز را انجام مي دادنـد كارايي به اين دليل بود كه برنامه هاي سمت كاربر بايستي تمامي محاسبا     

,ويس گيرنده رس نا پايداري هميشه موجود    اگر موقع دستكاري فايـل بـر روي سـرور ارتبـاط            .  پتانسيل خرابي اطالعات نيز باال بود      1

  . از شبكه قطع مي شد برنامه يا اطالعات فايل به راحتي تخريب مي شدندسرويس گيرنده 

سـرويس دهنـده    /سرويس گيرنـده  شده ي   صحيح  تمدل  .  قديمي را تصحيح كردند و مدلي مانند شكل زير را ارائه دادند            بنابراين مدل 

با فايـل  تماسي  هيچ سرويس گيرنده. داد كه به صورت واقعي به اطالعات يا برنامه ها دسترسي داشته باشد      هرگز به كاربر اجازه نمي    

  .شد موجب كاهش قابل توجه ريسك از دست رفتن اطالعات ميمورد استفاده نداشت و اين ي يا برنامه 

  

  
  سرويس دهنده را نمايش مي دهد/اين شكل مدل تصحيح شده ي سرويس گيرنده

  

ايـن امـر    . دهد انجام مي را   تا دسترسي به داده ها       ركاربامروزه يك سرور تمامي سرويسهاي اينترنتي مربوط به برنامه از احراز هويت             

 اما وقتي فراواني درخواست داده ها از توانايي سرور بانك اطالعاتي            ،كند ايجاد نمي هاي كوچك   جهي را در مقياس     مشكالت قابل تو  

 دريافت كرد، مـشكالت عمـده اي ايجـاد مـي    را  دارد آنهاهايي بيشتر از آنچه توانايي پاسخ گويي به     تجاوز كرد و سرور برنامه تقاضا     

  . است كه در مدلهاي بعدي رفع خواهند شد پس اين مدل نيز داراي ضعف هايي.شود

گيرد دچار نقص شود، برنامه از كـار   اگر هر بخشي از برنامه كه در بيشتر حالتها بر روي سرور قرار مي      . 2و اما در مورد قابليت اطمينان     

  .اري نيز داراي مشكالتي است پس اين مدل از نظر پايد.بيند و برنامه هايي كه در حال كار با برنامه مذكور هستند آسيب ميافتاده 

 از ابزارهـاي    ،شامل تمام عوامل مورد نياز براي پياده سازي راه حلهاي تجـاري           وجود دارند    NET.ي كه در    مجموعه تكنولوژي هاي  

اين مجموعه كه باعث افزايش پايداري، قابليت اعتمـاد ، انعطـاف پـذيري و قـدرت                 . شود سرويسهاي تحت وب مي   گرفته تا   طراحي  

 را از اين محـدوديت كـه فقـط بـا     اسرور ه NET. براي نمونه. كند را رفع مي در مدل قبلي    ت ميشود، تمام مشكالت مذكور      مديري

 نيز در پشت پرده ارتبـاط  اسرور هدهد كه عالوه بر ارتباط با كاربران، با ديگر  اجازه ميآنها كند و به    كاربران در ارتباط باشند رها مي     

  . نمونه خوبي از اين زمينه مي باشند،ه شدهئهاي ارا  از طريق وب سرويسا هسرورتعامل . باشدداشته 

  

                     
 .ممكن بود به هر دليلي سرويس گينده اي كه كاربر از آن استفاده مي كند از شبكه قطع شده و يا متوقف شود 1

2 Reliability  
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   نيز تعامل دارد و از آنها استفاده مي كنداسروري كه در كنار كار با سرويس گيرنده با ديگر وب سرويس ه

  

  :كارايي و مقياس پذيري

  

هايي كه به تعداد زيادي كاربر به طور همزمان پاسخ برنامه ه  نداشته باشد، هيچ راهي براي تهي1اگر يك سيستم قدرت مقياس پذيري    

از اهميت آن ، پايداري و مقياس پذيري  مهم باشدكارايي سيستمهر چه   هاي سازمان مقياس     در حقيقت، در سيستم   . دهد نخواهد بود  

  . خواهد بودبرخورداربيشتري 

متد را بـه پايـان     يك  نياز دارد تا اجراي     يك پردازنده   كه   يهاي يكل سيستم ميتوان گفت كه اين عبارت به تعداد س         2در تعريف كارايي  

در توانند به صـورت همزمـان يـك وظيفـه خـاص را       اما منظور از مقياس پذيري تعداد كاربراني است كه مي  . برساند اطالق مي شود   

ارزش اين . ميگرداند سرعتي شگفت انگيز باز اطالعات خواسته شده را با    ،برنامهمتد از   يك  تصور كنيد كه    براي مثال   . اجرا كنند سرور  

س پـذيري آن  بنابراين در حالي كه كارايي چنين سيستمي خـوب اسـت امـا مقيـا             .  است نده پرداز دصد درص به كارگيري   متد به علت    

 مقيـاس  .ي كنـد پـشتيبان را مي تواند مذكور را دارند   اجراي متد    تنها يك يا دو كاربر همزمان كه درخواست          ندهضعيف است، زيرا پرداز   

  . به معماري دروني برنامه وابسته استكامالًپذيري يك سيستم 

  

   :NET.مزاياي 

  

  و نيــزNET. مربــوط بــه IDE3موجــود در  در دو گــروه مزايــاي "؟NET.چــرا "بــراي توســعه دهنــدگان پاســخ بــه ســوال 

  .گيرد  قرار مي NET.مفهوم

ي است كه در برقراري ارتباط بين پلت فرم هـاي           اي از تكنولوژيهاي  مجموعه  شامل   NET.يك سري از تكنولوژي هاي موجود در        

ي كه به پلت فـرم خاصـي وابـسته     نيز تكنولوژيهاي و،HTTP استانداردي مثل  پروتكلهاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد مانند      

 COM4د با سيستم هاي قبلي ماننـد   بتواننNET.مي شود كه سيستم هاي ايجاد شده با        اين تكنولوژيها باعث    . XMLمثل  نيستند  

به علت اينكه توجه به پلت فرمهاي مقصد نيز هم اكنون رفـع شـده اسـت،    به عالوه . تعامل داشته باشند از طريق وب     CORBA5 و

  .روي نيازهاي تجاري برنامه تمركز كننداز آن لحاظ نگراني نداشته باشند و توانند  ميبرنامه نويسان بنابراين 

                     
1 Scalability 
2 Performance  
3 Integrated Development Environment 
4 Component Object Model 
5 Common Object Request Broker Architecture 
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 از مواردي كـه امـروزه مـا از ايـن تكنولـوژي      بسيارياگر چه .  يك هدف در حال تغيير استNET.توجه داشته باشيد كه البته بايد  

 NET. در حال توسعه هستند، به يقين اين موارد به جديد تريميدانيم تغيير نخواهد كرد، اما همانطور كه روز به روز تكنولوژيهاي 

  .واهند شدحذف خآن  و يا مواردي از ه اضافه شد

اما بـا پيـدايش اينترنـت شـاهد     .  و بدون ارتباط با جهان خارج بوديقبل از پيدايش اينترنت بيشتر برنامه ها مبتني بر چند فرم ويندوز        

  .گسترش روزافزون نرم افزارهاي تحت وب و نيز تحت شبكه هستيم كه موجب تغييرات بسياري در دنياي امروزه شده اند

 ،چندين صفحه اطالعات كه به يكـديگر لينـك شـده بودنـد            ي  ه  ئاي وب شامل صفحات ايستا بودند كه با ارا        در گذشته بيشتر سايته   

 كه اطالعات خاص خودشـان  يياما با گسترش روز افزون اينترنت كاربران نياز به صفحات پويا   . كردند نيازهاي كاربران را برطرف مي    

  .كردند را نمايش دهد را روز به روز بيشتر احساس مي

  

  :پذيرش استانداردهاي همگاني

  

 يكـي از مهمتـرين      XML پذيرش استانداردهاي صنعتي همگاني توسط مايكروسافت است كه          NET.يكي ار مهمترين جنبه هاي      

 پيشرفته ترين تكنولوژي عصر حاضر است، كه قطعا اين امر برداشـتي  XMLتصور برخي از افراد از اين مورد اين است كه        . استآنها  

  . محسوب ميشودسنا متجان يكي از بهترين راههاي موجود براي يكپارچه سازي سيستمهاي XMLاما . استنادرست 

 پشتيباني ميكامالً  را NET. و پلت فرم XML كه خواهند شد تبديل NET.بزودي تمامي سرورهاي مايكروسافت به يك سرور 

ه شده مبتني بر سرورهاي مايكروسـافت  ئ، برنامه هاي ارا  اسرور ه  اين   به وسيله پياده سازي پروتكلهاي استاندارد توسط      بنابراين  . كنند

 در جدول زير ليستي از سرور هاي مايكروسافت و همچنين توضيح كاربرد آنها .فرمهاي ديگر را نيز خواهند داشت قدرت تعامل با پلت

  .ذكر شده است

  

  شرح  سرور 
Microsoft Application Center Server 2000    برنامه هـاي مبتنـي بـر وب را توزيـع          اين سرور

 را به صورت گروهـي      اكرده و همچنين سرور ه    

  .مديريت مي كند
Microsoft BizTalk Server 2000          پردازش هاي تجاري را پياده سازي مـي كنـد و

اطالعات را بـه وسـيله يـك رابـط اسـتاندارد و             

  .پذيرفته شده ارائه مي دهد
Microsoft Commerce Server 2000   ـ راي ايجــاد برنامــه هـاي تجــارت الكترونيــك  ب

  .استفاده مي شود
Microsoft Exchange Server 2000          قابليت انجام مبادالت از طريق اينترنت را فراهم

  .مي كند
Microsoft Host Integration 2000 تعامل با كامپيوترهاي بزرگ را برقرار مي كند.  

Internet Security And Acceleration 2000 به عنوان يك ديوار آتش عمل مي كند.  
Microsoft SQL Server 2000              سرويسهاي تجزيـه و تحليـل و نيـز نگـه داري

  .بانك اطالعاتي را ارائه مي دهد
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  :سرويس هاي وب

  

اصـولي هـستند كـه    در حقيقـت    وب سـرويس هـا      . وب سرويس ها هستند   برسد  جديد به نظر    كامالً  يكي از عواملي كه ممكن است       

 بـه شـمار     NET. و به جرات مي توان گفت كه هدف اصلي از ايجاد              را تشكيل مي دهند    NET.ساخت بيشتر استراتژي هاي     زير

سـرويس هـا يـا      وب  و توسط ديگر    شده  وب سرويس ها سرويس هايي هستند كه به وسيله يك برنامه تحت اينترنت ارائه               . مي روند 

 توليـد مـي شـوند و    HTTP و XMLرويس ها برپايه ابزارهاي استاندارد مثـل  وب س. برنامه هاي سرويس گيرنده استفاده مي شوند   

  . نيستNET.نيازي به آنها استفاده از بنابراين براي . مي باشند آنها ل از پلت فرم و محيط توليدمستق

. ده مي دهه برنامه هاي تحت وب ارائ يك راه حل قابل اعتماد را براي توسعNET,SOAP. توليد و XML و   HTTPبا تركيب   

سـرويس هـاي وب محـسوب مـي         و اساس   پايه  ،   است HTTP به وسيله    XML كه در حقيقت انتقال داده هاي        SOAPاستاندارد  

 بهرمند شود بلكه قدرت تعامل و اسـتفاده از مزايـاي اسـتانداردهاي ديگـري مثـل               COM مي تواند از امكانات      SOAPنه تنها    .شود

CORBAرا نيز دارد  .  

  

  : Visual Stadio.NETط توسعه ويژگي هاي محي

  
 تكنولـوژي ت اصلي اين برنامه به علـت  ف پيشر، اي كرده استمالحظه نسبت به قبل تغييرات قابل   VS.NETبا وجود اينكه ظاهر     

در حقيقت اين تكنولوژي ها است كـه باعـث توليـد سـريع برنامـه      . استوار استآنها بر پايه  NET.ي هايي است كه محيط توسعه  

  . مي شود++Cا پايداري و قابليت اعتماد محيط هاي توسعه كالسيك مانند همراه ب

  

Common Language Runtime:  

  

زمان اجراي مستقل از زبان برنامه نويسي است كـه          مديريت  يكي از مهمترين پيشرفت هاي ويژوال استوديو اضافه شدن يك محيط            

Common Language Runtime يا CLRناميده مي شود  .CLRدر يـك محـيط   به هـر زبـاني را   رت طراحي  قد

اجـازه  آنهـا   براي كامپوننت ها به metadata آوردنبا فراهم يا دهد كه كمتر دچار نشست حافظه مي شود و     مي  مديريت شده   

  . و يا امور ديگر را مي دهدخطا يابي

. مـي كنـد  بسيار سـاده تـر    ورت يك سرويس     توزيع برنامه را به ص     ،CLRدر  آنها  برنامه ها و يا امنيت      ي  ويژگي هاي كنترل نسخه     

 در باره ي اين قسمت از       . مي شود  توليد برنامه هاي تحت وب نسبت به نسخه هاي قبلي         باعث سادگي و نيز تسريع       CLRهمچنين  

.NET Frameworkدر ضميمه ي بعد صحبت شده است .  

  

  :NET.زبان هاي برنامه نويسي 

  

 و راحتي ويژوال بيسيك بود معرفي كرد اما حقيقت در مـورد             ++C تركيبي از قدرت      را كه  #C مايكروسافت زبان    NET.با ظهور   

  .  و ويژوال بيسيك از لحاظ امكانات بسيار مشابه اند#C بدين صورت است كه NET.دو زبان اصلي 
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. 1متفـاوت اسـت   CLRاز آنها  سطح پشتيباني ، اما را ارائه مي دهندCLRمجموعه از امكانات زير يك NET. تمامي زبان هاي 

 مـي   NET. زبان در    20اما با وجود قابليت برنامه نويسي با بيش از          . براي طراحي بيشتر برنامه ها انتخاب زبان تفاوت چنداني ندارد         

خروجـي ايـده   /ر براي پـردازش ورودي ند و بعضي ديگ ابراي محاسبات علمي بسيار مناسبآنها بعضي از با در نظر گرفتن اينكه توان  

  . زبان مناسبي را براي نوشتن يك برنامه انتخاب كردل هستندآ

  . كارايي بيشتري را ارائه دهد++VC كامال شي گرا هستند اما ممكن است در شرايطي VB و #C با وجود اينكه :نكته

  

Intermediate Language:  

  

 در NET. كد هايتمام . استنده  دروني پرداز  مستقل از ساختار     ، يك زبان سطح مياني محسوب مي شود       NET.اين زبان كه در     

از پلت فرم عمل    كامپوننت توليدي مي تواند مستقل      نده،  و به علت مستقل بودن اين زبان از پرداز        كامپايل مي شوند    ابتدا به اين زبان     

ـ IL كد هاي ، نيز دستورالعمل هاي خود را دارد     ILنجا كه   آاز  . كند هـاي   ز كامپـايلر ا اسـتفاده ا  قبل از اجرا در هر پلت فرمي بايد ب

  . صورت مي گيردJITيد كه اين امر توسط  آمحلي درنده ي ن پلت فرم به صورت دستورهاي پردازآمخصوص 

  

  :تكامل برنامه نويسي اليه اي

  

 توانايي برنامه نويس براي تقسيم عملكرد برنامه به چند كامپوننت قابـل مـديريت و   يكي از مزاياي برنامه نويسي مبتني بر كامپوننت،     

همچنين يكي از مزاياي اصـلي ايـن مـدل قـدرت     . اين امر باعث استفاده مجدد از كد و انعطاف پذيري برنامه مي شود        . عمومي است 

  .كند ن به چند بخش منطقي تقسيم ميآاي كه برنامه را بر اساس سرويس هاست به گونه اي تقسيم برنامه به چند اليه موازي 

  

  :تعريف

  

در ي هر اليه . سمت از برنامه كه به صورت موازي با ديگر قسمت ها در حال تعامل است گفته مي شود             به يك ق   2اليه برنامه يك  

به عبارت ديگر پياده سازي برنامه هاي چند اليه عبارت است از تقـسيم فيزيكـي   .  وظيفه خاصي را انجام مي دهد  ،حال كار در برنامه   

  .ربرنامه به چند قسمت و توزيع هر قسمت بر روي يك سرو

 از اين دسته مشكالت مي .مدل برنامه نويسي اليه اي در حقيقت براي حل بسياري از مشكالت برنامه هاي امروزي ايجاد شده است       

  .نام بردآنها كارايي برنامه ها و مقياس پذيري توان از مديريت متمركز، محاسبات توزيع شده، 

  

  :مديريت متمركز

  

تغييرات موردنظر در يك قسمت مركزي صورت مي گيرند و اين تغييـرات بـه   مي شود،  متمركز مديريتكه به صورت    در يك محيط    

  . يك سيستم با مديريت مركزي از تعداد نقاط محدوديت قابل مديريت است. سرتاسر سيستم توزيع مي شوند

                     
  . در ضميمه ي بعد مراجعه كنيد"خصوصيات عمومي زبانهاي برنامه نويسي"براي اطالعات بيشتر در اين مورد به بخش  1

2 Application Tier 
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كـه  يك ابزار براي توزيع و مديريت برنامه ها، سيستمي است  ،MS Application Center 2000 براي نمونه

 باعث افزايش مقياس اسرور ه به علت مديريت گروهي Application Center. از مديريت متمركز استفاده مي كند

قابليت مهمتر اين سيستم در اين است كه اگر يك برنامه در چند سرور اجـرا شـود و تمـام    . دوپذيري و قابليت اعتماد برنامه ها مي ش 

ورت گروهي مديريت شود، مي توان از اين سيـستم بـراي مـديريت مركـزي برنامـه نيـز                    آن سرور ها به وسيله ي اين سيستم به ص         

  . استفاده كرد

د و زمـاني    هنـ  يك سرور مستقل انجام مي د      كنترل را به سادگي     اسرور ه  مديريت يك گروه از      عموماً ،مديريت متمركز سيستم هاي   

د ننـ هايي كه برنامه مذكور را پشتيباني مـي ك          تغييرات بين تمام سرور     اين ،دود يا به روز ش    نكه يكي از كامپوننت هاي برنامه تغيير ك       

  .ودتوزيع مي ش

  

  :محاسبات توزيع شده

  

هدف اصـلي  . در يك محيط محاسبات توزيع شده، پردازش ها بين چند سيستم و حتي در صورت نياز بين چند منطقه تقسيم مي شود 

  . قدرت و تحمل نقص استش ، افزايايش مقياس پذيري و كارايي شبكهاين امر افز

  

  :كارايي

  

با وجود اينكه يك وظيفه ممكن     . همانطور كه ذكر شد منظور از كارايي تعداد سيكل هاي مصرفي براي انجام يك وظيفه خاص است                

مه نمـي   اما اين كارايي باعث مقياس پذيري خوب برنا      ،است به سرعت انجام شود كه اين امر حاكي از كارايي قابل قبول برنامه است              

زماني كه يك برنامه به خوبي مقياس پذير نباشد كاربر تصور . ن مي دانندآيي برنامه را در زمان پاسخ گويي      كاربران هميشه كارا  . شود

درك تفاوت بين كارايي و مقياس پذيري از اهميـت بـسزايي            برنامه نويس   بنابراين براي يك    . مي كنند كه برنامه كارايي خوبي ندارد      

  .ستبرخوردار ا

  

  :مقياس پذيري

  

همانطور كه ذكر شد منظور از مقياس پذيري تعداد كاربراني است كه مي توانند يك وظيفه خاص را بـه صـورت همزمـان از سيـستم       

 اسـتفاده از   مقدار طراحي كامپوننت ها به صورتي است كه با كمترين      ،نكته اصلي در طراحي برنامه هاي مقياس پذير       . درخواست كنند 

 در به صورت همزمـان و    ان،كاربراز  مطلوب برنامه اي خواهد بود كه به تعداد موردنظر          ي  نتيجه  .  وظيفه خاص را اجرا كند      يك ،منابع

  .يك زمان قابل قبول پاسخ دهد

  

  :قواعد و دستورات تجاري

  

كـاربرد ايـن قواعـد    . منظور از قواعد تجاري در حقيقت محدوديت هايي است كه تجارت موردنظر بر روي يك برنامه اعمال مي كنـد  

يكپارچگي اطالعات يك برنامه تاثير مي گذارد و عدم اجراي كافي اين قواعد موجب تاثيرات منفي برنامـه             تجاري بر روي جامعيت و    
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 اما همـواره راههـاي قابـل قبـولي          ،با وجود اينكه ممكن است يك راه دقيق براي پياده سازي اين قواعد وجود نداشته باشد               . مي شود 

  .اجراي اين قواعد به حد كافي وجود داردبراي 

  

  :راحتي كاربر

  

خوبي دارند اما استفاده از قدرت  صرف زمان و هزينه بر روي برنامه هايي كه معماري و             ،در دنيايي كه درك بصري يك واقعيت است       

 100000تواند بـه طـور همزمـان بـه     بنابراين حتي اگر يك برنامه كارايي بسيار بااليي داشته باشد و ب        . مشكل است بي ثمر است    آنها  

بـا وجـود   .  دانـست قابـل قبـول  ي برنامه نمي توان آن را يك  ،ن برنامه نفرت داشته باشندآ اما كاربران از استفاده از ، دهدكاربر پاسخ 

را تـا حـد   ايجاد برنامه هايي با ظاهر بـسيار زيبـا    NET. اما محيط هاي طراحي ،بررسي نمي شودقسمت  اينكه اين مطالب در اين      

  .ساده كرده اندبرنامه نويسان ممكن براي 

  

  :برنامه هاي دو اليه

  

 در  .سرويس دهنده ياد مي شود و اين دو واژه با يكديگر معادل اند            / به عنوان مدل سرويس گيرنده    عموماً  مدل برنامه نويسي دو اليه      

  . يك سرور يا سرويس مي دهدبه د پست الكترونيكي، سرويس گيرنده تقاضاي اطالعات يا خدمات را مانني  برنامه ،مدل دو اليه

. سرويس دهنده معموال پردازش برنامه ها بين سرويس گيرنده و سرويس دهنـده تقـسيم مـي شـود             / در محيط هاي سرويس گيرنده    

بـر اسـاس   معموالً هم برنامه سرور .  ت مي كندبرنامه سرويس گيرنده رابط كاربر را نمايش مي دهد و اطالعات الزم را از كاربر درياف  

  .اطالعات دريافت شده از سرويس گيرنده خدمات مناسبي را ارائه مي دهد

درسـت اسـت امـا در حالـت     كـامالً   مدل نمايش داده شده در شكل با اين كه.  يك نمونه از اين برنامه ها را نشان مي دهد     زير شكل

  .چيزي است كه در شكل مشاهده مي كنيدز واقعي تعداد كاربراني كه از يك سرور استفاده مي كنند بيشتر ا

  

  
  )سرويس دهنده/سرويس گيرنده(مدل دو اليه 

  

  :مديريت كد در برنامه هاي دو اليه

  

سرويس دهنده وجود دارد كـه عبـارت انـد از مـديريت كـد در      /  براي محيط هاي سرويس گيرندهدمختلف در مديريت كي  دو جنبه   

  .سمت سرويس دهندهقسمت سرويس گيرنده و مديريت كد در ق

 توزيـع  ، نيـست اسـرور هـ   تا زماني كه سرور مورد نظر عضو يك گروه از .واضح و روشن است عموماً   اسرور ه مديريت كد در قسمت     

بـه وجـود    تغييرات ، باشداسرور هك گروه از اما اگر سرور عضو ي. تغييرات اعمال شده بر روي كد فقط در يك قسمت انجام مي شود           



 ٩١٠

 اعمال شود كه معموال ايـن امـر بـه وسـيله نـرم افزارهـاي مـديريتي              اسرور ه يد به صورت دستي يا اتوماتيك به تمام          با دكآمده در   

  . انجام مي شودMS Application Center 2000مانند ي سرور ها كالستر

تغييراتـي كـه در برنامـه    تمـام  .  استاسرور همشكل تر از مديريت كد در عموماً  در بخش سرويس گيرنده داز سوي ديگر مديريت ك   

به صورت همزمان صورت گيرند   كه بايستي     هايي چنين توزيع . ايجاد مي شوند بايد به تمام كامپيوترهاي سرويس گيرنده اعمال شود          

قابـل توزيـع مـورد    ي هايي كه تغييرات را دريافت مي كند بـه يـك بـسته     هماهنگي و بر اساس كامپيوتر   از  به سطح بااليي    معموالً  

  .ان نياز دارنداطمين

تغييراتي كـه در برنامـه   براي مثال .  در بخش سرويس گيرنده با مشكالت ديگري نيز از قبيل هماهنگي با سرور روبرو است            دتوزيع ك 

سرور اعمال مي شود نياز به بروز رساني برنامه هاي سرويس گيرنده دارد و تا زماني كه تمام برنامه هـاي سـرويس گيرنـده بـروز             ي  

  .مه سرور بدون استفاده مي ماندنشود برنا

  

  :كارايي

  

در اين مـدل تمـام تقاضـاهاي اطالعـات و     .  روي كارايي شبكه نيز تاثير مي گذارد    رسرويس دهنده ب  /مدل سرويس گيرنده  استفاده از   

اين . ي شودجا به جا شود و اين امر باعث محدوديت در شبكه مو سرويس گيرنده خدمات بايستي از طريق شبكه بين سرويس دهنده 

  .د خواهد بودتفاده از سيستم باشند بيشتر مشهومشكل زماني كه كاربران زيادي در حال اس

 تقاضاهاي دريافتي براي خدمات صف مي شوند و وقتي تقاضاهاي در حال انتظار افـزايش يابـد                  ،كه كارايي شبكه نزول كند    هنگامي  

دن تمام كاربران از شبكه، بازگرداندن تمام تراكنش ها بـه حالـت قبلـي و در       در اين حال تنها راه حل قطع كر       . سيستم از كار مي افتد    

  .بعضي مواقع راه اندازي مجدد سرور است

 زيـرا  .سرويس دهنده در سطح جهاني غيـر ممكـن اسـت       / توزيع برنامه هاي سرويس گيرنده     ،برحسب پروتكل مورد استفاده در شبكه     

  . در همان شبكه اي قرار گيرد كه برنامه سرور قرار گرفته است باشدنياز داشتهي سرويس گيرنده  برنامه ممكن است

  

  :دسترسي داده ها

  

نه تنها بيشتر برنامه هاي سرويس گيرنده نمي دانند كه چگونـه            . هنگام ارزيابي كارايي، دسترسي به داده ها نيز بايد مدنظر قرار گيرند           

ايـن مـورد كـه بـازاي     . ياج به يك ارتباط اختصاصي با بانك اطالعاتي دارنداحتآنها  بلكه بيشتر    ،به سرور بانك اطالعاتي وصل شوند     

 چه از نظر هزينه پرداختي براي ارتباط با سرور          ،تمام كاربران در حال ارتباط با سرور بانك اطالعاتي بايد يك اتصال فعال برقرار باشد              

ت قابليت به اشتراك گذاشته شدن بين برنامه هـا را ندارنـد   همچنين اين اتصاال. چه از نظر مديريت مربوط به اتصاالت پرهزينه است        

  .كه اين امر تاثير منفي بر مقياس پذيري برنامه دارد
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  . سرويس گيرنده به اتصال اختصاصي به بانك اطالعاتي نياز دارندهر سه

  

  :قواعد تجاري

  

سـرويس   قـسمت    :جراي قواعد تجـاري وجـود دارد       براي ايجاد و ا    قسمتسرويس دهنده فقط دو     /ا سرويس گيرنده  يدر مدل دو اليه     

البته اجراي اين قواعد در سمت سرور منطقي تر است زيرا اين امر  . سرور كه خدمات بانك اطالعاتي را ارائه مي دهد        قسمت  گيرنده و   

  . رفع مي كندرا امكان اينكه يك سرويس گيرنده تغييرات جديد را دريافت نكند 

  

  :برنامه هاي سه اليه

  

سرويس هاي كاربران، سـرويس هـاي تجـاري و سـرويس           : برنامه نويسي سه اليه با تقسيم برنامه هاي دو اليه به سه قسمت            مدل  

اين تقسيم موجب افزايش مقياس پذيري و قابليـت  . سرويس دهنده مي شود   /باعث بهبود برنامه هاي سرويس گيرنده     هاي اطالعاتي   

  .اعتماد برنامه مي شود

  

  
   سه اليهمدل منطقي معماري

  

  :سرويس هاي كاربران

  



 ٩١٢

وينـدوز يـا صـفحات وب مثـل       نيز ناميده مي شود از فايـل هـاي اجرايـي   1اليه سرويس هاي كاربران كه همچنين اليه ارائه دهنده    

HTML  و يا صفحات     ديناميكهاي ASP   اليه خدمات كاربران در حقيقت اليه اي است كه اطالعات سرور را بـه   .  تشكيل شده اند

در مدل سه اليه، اليه ارائه دهنده بـه دانـستن سـاختار             . مايش مي دهد و اطالعات مورد نياز سرور را از كاربر دريافت مي كند             كاربر ن 

  .داردنبانك اطالعاتي و يا هر سرويس ديگري كه به وسيله اليه سرويس هاي اطالعاتي ارائه مي شود احتياج 

  

  :سرويس هاي تجاري

  

.  در حقيقت اين اليه مسئول چگونگي دسترسي به اطالعات استدر برنامه هاي سه اليه،  . جاري است  اليه سرويس هاي ت    ،اليه دوم 

 و  ، فرسـتادن آن بـه اليـه ي داده اي          تقاضاي اطالعات موردنياز از طـرف اليـه سـرويس هـاي كـاربر             دريافت  اين مسئوليت شامل    

و در بيشتر شـرايط بايـد، قواعـد تجـاري اعمـال شـده در برنامـه را        اين اليه مي تواند،     . بازگرداندن نتايج درخواست ها به كاربر است      

  . نگهداري و اجرا كند

با وجود اينكه يكـي از مهمتـرين        . درخواست مي كند  ارائه دهنده   اليه سرويس هاي تجاري قادر به انجام تمام مواردي است كه اليه             

العاتي است اما اين اليه كارهاي بـسيار بيـشتري را انجـام مـي      از اليه سرويس هاي اط    ارائه دهنده    جداسازي اليه    ،اهداف اين اليه  

به ارائه دهنده  تمام كاربران به واسطه اليه . بوسيله اين اليه ارائه مي شوند، اعم از محاسباتي و يا وظايف ويژه برنامه    ،تمام توابع . دهد

 تمام قواعد تجاري    .اي موجود در شبكه قرار مي گيرد      اين اليه به صورت فيزيكي در يكي از سروره        . امكانات اين اليه دسترسي دارند    

فقط بايد در اين اليه توزيع شوند، كه اين امر موجب حـذف نيـاز بـه انتـشار ايـن قواعـد بـين                  آنها  جديد و يا تغييرات اعمال شده در        

  . كامپيوترهاي سرويس گيرنده مي شود

  

  
  اي كاربر استفاده ميشوندكامپوننت هاي اليه سرويسهاي تجاري به وسيله تمام سرويسه

  

  :سرويس هاي اطالعاتي

  

                     
1 Presentation Layer 
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اليه سرويس هاي اطالعاتي امكان دسترسي به اطالعات را براي اليه سرويس هاي تجـاري فـراهم مـي كنـد كـه ايـن اليـه نيـز                        

ـ   ADO.NET.اطالعات را در اختيار كاربران سرويس گيرنده در اليه سرويس هاي كاربر قرار مـي دهـد                ك  و سيـستم مـديريت بان

 راه حـل مايكروسـافت بـراي دسترسـي اطالعـات در           ADO.NET.  هر دو در اين اليه نگهداري مي شوند        (DBMS)اطالعاتي

هـر دو ايـن مـوارد    .  نيز راه حل مايكروسافت براي سيستم هاي مديريت بانك اطالعاتي اسـت MS SQL Server  وشبكه

 SQL Server دريافـت اطالعـات ارائـه مـي دهـد و       روشي را برايADO.NET. دسترسي به اطالعات را فراهم مي كند

  .موتور بانك اطالعاتي است كه براي نگهداري خود اطالعات به كار مي رود

  

  :مديريت كد

  

دليل جداسازي  ه  ب. مديريت كد در برنامه هاي سه اليه بسيار راحت تر از برنامه هاي دو اليه است و دچار مشكالت كمتري مي شود                     

طراحان اليه ارائه دهنده مي توانند بدون دسترسي بـه  . امه ديگر نيازي به يك تيم توسعه براي كل برنامه نيستمنطقي و فيزيكي برن   

زاد آ از درگيري با اليـه ارائـه دهنـده       برنامه نويسان اليه سرويس هاي تجاري مي تواند       . بانك اطالعاتي به طراحي اين اليه بپردازند      

بواسطه اين امـر    .  مي توانند بر روي رابطه اطالعات و يا پياده سازي قواعد تجاري تمركز كنند              شوند و برنامه نويسان بانك اطالعاتي     

 پيكـر بنـدي  مجدداً پايل شده و يا  مي توانند به طور مجزا كام     آنها  كه اين اليه ها به طور منطقي مجزا از يكديگر هستند، هر كدام از               

  .شوند بدون اينكه بر اليه هاي ديگر تاثير بگذارند

  

  :مقياس پذيري

  

از كـاربري  قطع شـود  بدون آنكه  زيرا اتصاالت بانك اطالعاتي مي تواند   ،در برنامه هاي سه اليه مقياس پذيري بسيار بهبود مي يابد          

اليـه   (اين امر تعداد كاربراني كه مي توانند از طريق اليه مياني. و براي ديگر كاربران نگه داشته شودكه به آن نياز ندارد گرفته شده   

پردازش از سمت سرويس    همچنين در اين نوع معماري      . افزايش مي دهد  را  با بانك اطالعاتي در تماس باشند       ) سرويس هاي تجاري  

كارايي شبكه به علت ارتباط اليه سرويس هاي تجاري با اليه بانك اطالعـاتي              . گيرنده به اليه سرويس هاي تجاري انتقال مي يابد        

ي بـه واسـطه   در اين سيـستم هـا   مقياس پذيري  در كل . گيرنده با بانك اطالعاتي نيز افزايش مي يابد      به جاي ارتباط اليه سرويس    

  . دسته بندي اليه سرويس هاي تجاري و سرورهاي بانك اطالعاتي افزايش مي يابد

 در Enterprise Services و يـا +COMكامپوننت هاي تجاري مي توانند به وسيله ابزارهـاي ارائـه شـده توسـط     

اين امر موجب افزايش تعداد كاربراني مـي شـود كـه اليـه سـرويس هـاي          . نجا باقي بمانند  آحافظه بارگذاري شوند و تا موقع نياز در         

  .پاسخ دهد زيرا زمان مورد نياز براي بارگذاري كامپوننت هاي الزم حذف مي شودآنها تجاري مي تواند به 

  

  :قواعد تجاري

  

 زيرا در اين صورت كاربر، به راحتي مي توانـد  .اعمال شوند) اليه كاربر(ئه دهندهجاري نبايد در اليه ارا  در برنامه هاي سه اليه قواعد ت      

عالوه بر اين با قرار دادن يك قاعده تجاري در سمت سرويس گيرنده اين عمل بايد براي تمامي كامپيوترهاي . از اين قواعد عبور كند

  . اين اليه تكرار شود

زماني كه اين قواعـد  . د در هر يك از اليه هاي سرويس هاي تجاري و يا سرويس هاي اطالعاتي قرار داده شوند                 اين قواعد مي توانن   

در اليه سرويس هاي تجاري قرار مي گيرند، بايستي اطمينان حاصل شود كه كاربران فقط از طريق كامپوننت هاي اين اليه به اليه                       
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 زيرا در غيـر ايـن صـورت ايـن     .عبور كرده و به اليه بانك اطالعاتي دسترسي پيدا كنندسوم دسترسي دارند و نمي توانند از اين اليه       

را آنهـا  د ديگـر كـاربران توانـايي عبـور از      اما زماني كه اين قواعد در اليه بانك اطالعاتي اجرا شـدن         ،قواعد به درستي اجرا نمي شوند     

  .نخواهند داشت

با وجود اين، مي .  براي پياده سازي اين قواعد بهينه شده اند#C و يا   VC++،   VB.NETزبانهاي برنامه نويسي از قبيل

 وجود دارد اين قواعد را در اليه بانـك اطالعـاتي پيـاده    SQL Serverتوان با استفاده از امكاناتي كه در برنامه هايي از قبيل 

  .كردسازي 

  

  :برنامه نويسي چند اليه

  

ورت استراتژيك، مي تواند باعث افزايش مقياس پذيري، كارايي، انعطاف پـذيري و قـدرت    به صه،تقسيم بندي يك برنامه به چند الي      

 پيكـر بنـدي   بر روي توسعه و ،ن اليهآداده شود باعث مي شود كه طراحان مديريت شود، اين مورد كه به هر اليه يك وظيفه خاص           

  .         وظيفه مشخص شده عمل كنند

اما در اين بخش منظور از برنامه هـاي چنـد         .  برنامه هاي چند اليه قرار مي گيرد       ء جز ،اليه شود  هر برنامه اي كه شامل بيش از سه         

اليه سرويس هاي تجاري به سه اليـه        آنها  رنامه هاي سه اليه هستند ولي در        اين برنامه ها مشابه ب    . اليه برنامه هاي پنج اليه است     

  . خارجي، كالس اصلي تجاري و كالس دسترسي اطالعاتكالس: يا سه كالس ديگر تقسيم مي شود كه عبارت اند از

  

  
  كالسهاي اليه تجاري به چند كالس جديد تقسيم ميشوند

  

  :كالس خارجي

  

 در حقيقت به عنوان يك بافر بين اليه سرويس هاي كاربر و امكانات ارائه شده توسط اليـه سـرويس هـاي تجـاري     1كالس خارجي 

ستفاده از اين كالس ها اين است كه مي توان چندين كالس براي اين قسمت تعريف كرد و بـا  يكي از مزاياي ا. برنامه عمل مي كند 

اطالعات ايستا را به اطالعاتي كه به سمت سرويس گيرنده فرستاده مي شوند اضافه كرد و بدين وسيله بـه طراحـان و     آنها  استفاده از   

  . كرده كمك برنامه نويسان اليه سرويس هاي تجاري در تسريع طراحي و توسع

  

                     
1 Facades Layer 
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  اليه خارجي به عنوان يك بافر براي كامپوننت ها عمل ميكند

  

. يكي ديگر از مزاياي استفاده از اين كالسهاي خارجي، توانايي از بين بردن پيچيدگي موجود در توابع اليه سرويس هاي تجاري است        

 شوند كه بتوانند به طور عمـومي بـه وسـيله چنـد              كامپوننت هاي موجود در اليه سرويس هاي تجاري اغلب به گونه اي طراحي مي             

 نياز به نمونـه سـازي و يـا بارگـذاري چنـدين      ،همچنين هر كاربر و يا سرويسي از سوي صفحات وب. برنامه مورد استفاده قرار گيرند    

يـك نمونـه از      دارد سرويس گيرنده فقط نياز      به وسيله كالس هاي خارجي، كاربر اليه      . كامپوننت براي اجراي يك وظيفه خاص دارد      

  .كالس خارجي را شبيه سازي كرده و از پيچيدگي كار در اليه مياني جدا مي ماند

  

  :كالس اصلي تجاري

  

اجراي قواعد : ، در حقيقت فراهم كننده وظايف اصلي تجاري برنامه است كه عبارت اند از           1كالس اصلي تجاري يا اليه مرحله تجاري      

بـه عبـارت ديگـر ايـن كـالس،          . جاري و فراهم كردن دسترسي به كامپوننت هاي اطالعـاتي         تجاري، تضمين كردن كارايي منطق ت     

از كامپوننت هاي اين اليه وظيفه موردنظر خود را انجام مي   با استفاده   كالسهاي خارجي نيز    . هوشمندي واقعي برنامه را ارائه مي دهد      

  . دهند

  

  
  هاي دسترسي اطالعاترابطه بين كالس اصلي تجاري با كالسهاي خارجي و كالس

  

                     
1 Business Level Layer 
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  :كالسهاي دسترسي اطالعات

  

 امكان استفاده از اطالعات را براي اليه اصلي تجاري فراهم مـي    1كامپوننت هاي دسترسي به اطالعات يا اليه دسترسي به اطالعات         

اطالعاتي فقط نياز بـه ايجـاد    در مدل پنج اليه فقط اين اليه به ساختار بانك اطالعاتي دسترسي دارد بنابراين تغييرات در بانك                . كند

  . قسمت هاي ديگر اين برنامه نيازي به اطالع از زير ساخت بانك اطالعاتي ندارند. تغييرات در اين اليه دارد

 روش پيشنهادي مايكروسافت براي اين اليه محسوب ADO.NET ،بدون توجه به نوع برنامه استفاده شده در اليه بانك اطالعاتي

 SQL Server  ،Oracleتوانـايي برقـراري ارتبـاط بـا انـواع منـابع اطالعـاتي را از قبيـل          ADO.NET. مـي شـود  

،Sybase،Access  ،Word  ،Excelيك سيـستم مـديريت   ،در طراحي اليه اي معموال منبع اطالعاتي. را دارد...  و 

 طراحان مـي تواننـد از      ADO.NET هنگام استفاده از  . است كه دسترسي به اطالعات را فراهم مي كند        ) DBMS(بانك اطالعاتي   

عالوه بر اين استفاده از روش هاي داخلي سيستم هاي           .هاي مختلف استفاده كنند    كامپوننت هاي اين كالس براي ايجاد پرس و جو        

 در 40 استفاده كرد كـه حـدود   2مادهآهاي   مي توان از پروسيجرSQL Serverمثال در . بانك اطالعاتي نيز امكان پذير است

  .ريعتر از روش هاي ديگر استصد س

  

  
كامپوننت هاي دسترسي اطالعات براي دريافت و ارسال اطالعات از اليه سرويسهاي اطالعاتي به اليه سرويسهاي تجاري آماده 

  هستند

  

  :سرويس هاي وب

  

 براي ارائـه داده  XML يك تابع يا مجموعه اي از توابع است كه از طريق اينترنت قابل دسترسي است و از تركيب         ،يك سرويس وب  

 توابـع خـود را بـراي    NET. و يـا  COMوب سرويس ها نيز مانند كامپوننت هاي     .  براي انتقال داده ها بهره مي برد       HTTPها و   

در نتيجه وب سرويس هـا در طراحـي   . برنامه هاي سرويس گيرنده هستندعموماً  توابع استفاده كنندگان اين. كاربران عرضه مي كنند   

  .ه راحتي به عنوان يك اليه الحاقي قابل استفاده انداليه اي، ب

، توابـع و وظـايف يـك برنامـه را بـراي      3وب سرويس ها اين امكان را به يك توسعه گر مي دهند كه بدون طراحي كامل يك برنامه        

سـرويس  يـك يـا چنـد    يك طراح برنامه هاي سرويس گيرنده مي تواند در ساخت برنامه خود از امكانـات           . سرويس گيرنده ارائه دهد   

  .مبتني بر وب بهره مند شود

                     
1 Data Access Layer 
2 Stored Procedures 
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  :مدل اليه وب سرويس ها

  

 وب سرويس هـا باعـث سـادگي اسـتفاده از توابـع و نيـز كـاهش                   ،)كالسهاي خارجي كه پيشتر توضيح داده شد      (همانند اليه خارجي  

 يك برنامهدر وب سرويس ستفاده از يك ابه عبارت ديگر براي . پيچيدگي هاي اليه مياني براي برنامه هاي در حال استفاده مي شود    

 تنها كافي است كه توابع مدنظر از اليـه  ،يه اصلي تجاري و اليه خارجي استراي اليه هاي دسترسي اطالعات، ال      چند اليه كه دا    ي

 شـكل زيـر يـك مـدل    . و توسط وب سرويس عرضه شوند و مابقي توابع توسط اليه خارجي قابل دسترسي باشند       شده  خارجي گرفته   

 به وسيله اين وب سرويس قابل ،توسط اليه خارجي فراهم نشده اند     توابعي كه   ن  آمنطقي از يك وب سرويس را ارائه مي دهد كه در            

  . دسترسي هستند

  

  

  
  يك وب سرويس ميتواند عالوه بر توابعي كه در اليه خارجي ارايه ميشوند، توابع مكمل را نيز به اليه سرويس گيرنده ارايه كند

  

  وب سرويس ها؟چرا 

  

ن روبرو هستيم اين است كه با وجود اينكه مي توان از تكنولوژي هـاي قبلـي و راه   آيكي از اصلي ترين سواالتي كه در اين بخش با      

   براي دسترسي از راه دور استفاده كرد چه نيازي به وب سرويس ها است؟ DCOMحل هاي پيشين مايكروسافت همانند 
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 بسياري از مشكالت توزيع برنامه ها و نيز DCOMبا وجود اينكه . بودن وب سرويس ها از پلت فرم است      دليل اصلي اين امر مستقل      

با استفاده از وب سرويس ها و تكنولوژي هـاي اسـتاندارد صـنعتي از    . را حل مي كند، اما وابسته به پلت فرم است    آنها  مقياس پذيري   

 شدن از تمام امكانات سيستم هاي قبلي، از قابليت سازگاري بين پلت             مي توان عالوه بر بهره مند      SOAP  و    HTTP،XMLقبيل  

  .فرم هاي گوناگون نيز استفاده كرد

 همگي سعي بر اين دارند كه پلي را براي ارتباطات اينترنتي ايجاد كننـد و   ... و   MSMQ و   RPC،DCOMسيستم هاي قديمي مانند     

همانطور كه در شـكل  (روسافت موفق بوده اند اما در ارتباط با ديگر پلت فرم ها             با وجود اينكه اين موارد در داخل پلت فرم هاي مايك          

با اسـتفاده از وب سـرويس هـا سـعي شـده اسـت كـه عمـده مـشكالت ايـن                  . با مشكالت زيادي روبرو بودند    ) نشان داده شده است   

  .ناهماهنگي رفع شود

  

  

  
 ردناسازگاري قابليت استفاده از راه دور بدون پروتكل استاندا
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   NET Framework.معماري پلت فرم : 3ضميمه ي 

  

هـدف از ايـن     .  به صورتي گذرا مورد بررسي و تحليل قرار گيرد         NET.در اين ضميمه سعي شده است كه معماري دروني پلت فرم            

 هايي است كه ايـن پلـت فـرم دربـر      و نيز معرفي تكنولوژيNET Framework.بخش نگاهي سطحي به معماري داخلي 

همچنين در اين بخش پروسه تبديل يك سورس كد به يك برنامه قابل توزيع و روش اجراي آن در سيستم عامل مورد بررسي                        . دارد

  .گيرد قرار مي

  

  :هاي مديريت شده كامپايل سورس كد به ماژول

  

برنامه ي تحـت وب، برنامـه ي   ، براي مثال آن را داريمايجاد مرحله تعيين نوع برنامه اي است كه قصد      اولين  در طراحي يك برنامه،     

فرض ميكنيم كه اين قـسمت مهـم از         .  مي توان ايجاد كرد    NET.تحت ويندوز، وب سرويس و يا انواع برنامه هاي ديگري كه در             

  . كامل مشخص شده اندجزئياتبرنامه به پايان رسيده است و مدل كلي برنامه و ويژگي هاي آن با 

انهاي ب زيرا ز،اين مرحله از اهميت بااليي برخوردار است. انتخاب شودبا آن نوشته خواهد شد امه بايستي زباني كه برندر مرحله ي بعد    

كه يك زبـان نـسبتا سـطح        ...)  و   ++Cيا زبانهاي وابسته به آن مانند       ( Cبراي نمونه در    . دهند ه مي ئمختلف امكانات متفاوتي را ارا    

 ستم را دارد، ميتواند به روش دلخواه حافظه را مديريت كند و يا به راحتي تـرد                پايين است طراح برنامه قدرت كنترل كامل بر روي سي         

از سوي ديگر زبانهايي مثل ويژوال بيسيك، به طـراح برنامـه قـدرت ايجـاد سـريع رابطهـاي قـوي         .  جديد در برنامه ايجاد كند     1هاي

  . و يا بانكهاي اطالعاتي رابطه برقرار كنندCOM به راحتي ميتوانند با اشياي انهازبعالوه اين به . گرافيكي كاربر را ميدهد

 با تغييراتي كه نسبت به سيستم هاي قبلي به وجود آمده است، تا حد ممكن زبانهاي مختلف به يكديگر شبيه شـده                   NET.البته در   

ه شده در اين زبانها، هنگام اجرا دليل اين مورد نيز در اين است كه برنامه هاي نوشت         . اند و از قابليتهاي نسبتاً يكساني برخوردار هستند       

همانطور كه از  Common Language Runtimeيا  CLR.  استفاده مي كنندCLRاز يك محيط مخصوص به نام 

و بنـابراين ويژگيهـا   . شـوند   نوشـته مـي  NET.ايي است كه تحـت   هاسم آن نيز مشخص است يك محيط زمان اجرا براي برنامه      

 توانايي ايجاد ترد CLRبراي مثال اگر   . كنند قابل استفاده است    مام زبانهايي كه از آن استفاده مي       براي ت  CLRقابليتهاي موجود در    

اگـر ايـن محـيط از    . هـا را دارنـد   نيـز قابليـت ايجـاد تـرد    كه از آن استفاده مـي كننـد    ها را داشته باشد، تمام زبانهاي برنامه نويسي         

Exception همين روش را دنبال خواهند كردنيز  انهازبتمام فاده كند، استبرنامه استثنا هاي ها براي پيگيري.  

بنابراين هنگام انتخاب زبان برنامه . در حقيقت در زمان اجرا اين مورد كه در طراحي برنامه از چه زباني استفاده شده است تفاوتي ندارد      

باني مي توان برنامه را سـاده تـر و سـريعتر پيـاده     با استفاده از چه ز كه مهمترين موضوعي كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است نويسي  

  . سازي كرد

 ايجاد شود اين است كه اگر استفاده از زبانهاي مختلف تفاوتي  ندارد، پس دليل وجود چند زبان                 ت اين قسم  رسوالي كه ممكن است د    

اهميت اين . هاي متفاوتي دارند نتكسبراي برنامه نويسي چيست؟ در پاسخ به اين سوال ميتوان گفت كه زبانهاي مختلف گرامر و سي         

 با استفاده از گرامر موجود در زبانهايي   ،اقتصاديبراي استفاده در امور     براي مثال طراحي يك برنامه      . مورد را نبايد ناچيز در نظر گرفت      

  . شود ميپياده سازي برنامه  موجب چندين روز صرفه جويي در زمان Perl نسبت به APLمثل 

 Visual كه در مجموعه اي به نـام  ه داده استئبراي زبانهاي مختلف ارا CLRين كامپايلر براي استفاده از مايكروسافت چند

Studio اين زبانها عبارتند از.  قرار دارند: 

  

                     
1 Thread 
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� Visual C++ with Managed Extensions  
� C#  
� Visual Basic  
� Jscript 
� J#  
� IL مياني به شمار مي رود كه يك اسمبلر سطح. 

  

 را بـه عنـوان محـيط زمـان     CLRهايي را عرضه كرده اند كه  يكروسافت شركتهاي ديگر نيز براي زبانهاي خود كامپايلرعالوه بر ما  

، Alice  ،APL  ،Cobol:هايي بـراي زبانهـاي زيـر ارايـه شـده انـد             تاكنون كامپايلر . مورد استفاده قرار داده اند    اجراي نهايي   

Component Pascal ،Eiffel ،Fortran ،Haskell ،Mercury ،ML ،Mondrian ،

Oberon ،Perl ،Python ،RPG ،Scheme و Smalltalk.  

 بدون توجه به كامپايلري كه      ،همانطور كه در شكل مشخص است     . كامپايل فايلهاي سورس كد را نمايش ميدهد      ي  شكل زير پروسه    

 2هاي مديريت شده در حقيقت فايلهـاي اجرايـي   ماژول.  است1يك ماژول مديريت شدهآنها گيرد خروجي تمام  مورد استفاده قرار مي 

  .  نياز دارندCLRبه براي اجرا شدن استاندارد ويندوز هستند كه 

  

  
  كامپايل سورس كدها به ماژول هاي مديريت شده

  

  :يك ماژول مديريت شده از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است كه در جدول زير توضيح داده شده است
 

  توضيح  بخش

PE Header ر ايــــن هــــدر مــــواردي از قبيــــل نــــوع فايــــل      د

)GUI,CUI,DLL (  هاي مربـوط بـه ايجـاد        و يا تاريخ

براي فايلهايي كـه فقـط      . قرار دارند ... فايل، آخرين تغييرات و     

شود امـا     هستند اين قسمت در نظر گرفته نمي       ILشامل كد   

                     
1 Managed Module – منظور كد هايي هستند كه در زمان اجرا شدن به وسيله ي CLRدر مقابل ماژول هاي مـديريت شـده،   .  مديريت مي شوند

نمونـه  . ، به وسيله ي سيستم عامل اجـرا مـي شـوند   CLRا مانند ماژول هاي مديريت نشده وجود دارند كه به صورت عادي و بدون نظارت يك محيط زمان اجر           

نمونه برنامه هاي مـديريت نـشده نيـز، فايلهـاي اجرايـي         .  ايجاد مي شوند   NET.برنامه هاي مديريت شده، برنامه هايي است كه به صورت عادي به وسيله ي               

  . ايجاد شده اندNET.معمولي هستند كه خارج از محيط 
2 Portable Executable Files (PE Files) 
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براي فايلهايي كه شامل كد زبان ماشين هستند ايـن قـسمت            

  .نيز هستجع به كد محتوي اطالعاتي را
CLR header          اين قسمت شامل اطالعاتي است كه فايل مورد نظر را به يك

ايـن قـسمت از فايـل بـه         (ماژول مديريت شده تبديل ميكنـد       

ايـن  ).  و يا برنامه هـاي وابـسته تفـسير ميـشود           CLRوسيله  

 مورد استفاده براي فايل، مكـان و        CLRقسمت شامل نسخه    

ل، منابع، تعدادي فلگ خاص و       در فاي  metadataاندازه  

آدرس ورودي مربـــوط بـــه فايـــل آغـــازين برنامـــه در     

metadataاست .  
Metadata       هايي است كـه بـه نـام        هر ماژول مديريت شده شامل جدول  

metadata   دو نـوع جـدول كلـي در        .  شناخته مي شوند

نـوع اول شـامل جـداولي اسـت كـه           . اين قسمت وجود دارنـد    

هـا و توابـع موجـود در برنامـه را            اطالعات مربوط به كـالس    

نوع دوم شامل جداولي اسـت كـه محتـوي          . كند نگهداري مي 

ها و توابع خارجي است كه به وسيله ايـن فايـل مـورد               كالس

  . استاستفاده قرار گرفته

 Intermediate Language كـد هـاي  

(IL) 

 كدي است كه كامپايلر موقع كامپايل سورس كـد توليـد مـي            

 JITوسيله ي    اين كد را به      CLR ،برنامهموقع اجراي   . كند

  .كند كد زبان ماشين تبديل ميبه 

  

، x86هـايي مربـوط بـه        بـراي مثـال كـد     .  كد مربوط به يك معماري خاص از پردازنده را توليد ميكردند           ،هاي قبلي  بيشتر كامپايلر 

IA64  ،Alpha    و يا PowerPC . هاي سازگار با     اما كامپايلرCLR   كد هاي رس برنامه    هنگام كامپايل سو IL   توليد مـي  

 مـديريت  لمـسئو  CLR زيـرا  ،شود هاي مديريت شده ياد مي   به عنوان ماژول  آنها   هستند كه از     IL كد هاي در حقيقت اين    . كنند

  .اين كدها در زمان اجرا است

به . يز در فايل قرار دهند را نmetadata وظيفه دارند كه اطالعات كامل CLRهاي سازگار با   كامپايلر،ILعالوه بر توليد كد 

 شـامل   ها و توابع استفاده شده در برنامـه را          جدولي دروني در فايل است كه توضيحاتي راجع به كالس          metadataبيان ساده،   

. كنـد  هـاي خـارجي اسـت كـه برنامـه اسـتفاده مـي         شامل جدولي است كه محتـوي كـالس  metadataبه عالوه،  . مي شود 

Metadataهايي مثل  يد تكنولوژي در حقيقت نسخه جدType Library و يا فايلهاي IDL1اما نكته مهـم  .  است

هـا در  metadataها بسيار كاملتر است و بر خالف مـوارد ذكـر شـده،        نسبت به اين تكنولوژي    metadataاين است كه    

 امكـان  ،كنـد  راي كـد توليـد مـي    دليل اينكه كامپايلر اين اطالعات را هنگـام اجـ         ه  ب.  است ILگيرند كه محتوي كد      فايلي قرار مي  

  . خواهد رفتناهماهنگي بين اين اطالعات و كد اصلي نيز از بين

  :عبارت اند ازmetadataبعضي از موارد استفاده 

  

1( Metadata   كند، زيرا تمام اطالعات  هاي هدر و يا كتابخانه ها را هنگام كامپايل حذف مي   نياز به فايل

هـا   كامپايلر.  در خود فايل قرار دارند     ILكد  حاوي  ي استفاده شده در فايل      مورد نياز در مورد توابع و كالسها      

 كرده و از     را به صورت مستقيم از داخل فايلهاي مديريت شده استخراج          metadataتوانند اطالعات    مي

  .آنها استفاده كنند

                     
1 Interface Definition Language 
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هنگـام نوشـتن كـد     از اين اطالعات براي كمك به برنامه نويس ،هاي طراحي از قبيل ويژوال استوديو  محيط )2

كه براي كامل   ) IntelliSense(در حقيقت ويژگي هوشياري در ويژوال استوديو        . كنند استفاده مي 

 بـا اسـتفاده از تحليـل    ،رود در مورد توابع مورد استفاده در كد به كار مـي الزم اطالعات نمايش كردن كدها و  

 . انجام مي شودmetadataاطالعات موجود در 

بـه  . گيـرد   صـورت مـي  metadataدر موجـود   با استفاده از اطالعات    ،كدامنيت  ييد  ويژگي بررسي و تا    )3

هايي كه داراي دستورات تبديل متغيير به صورت امـن           شود كه فقط كد     موجب مي  CLRكمك اين ويژگي    

)Safe (هستند صورت گيرند) Verification(. 

4( Metadata    به وسـيله شـبكه بـه    1 قرار گيردو در حافظه  سريااليز شده   دهد كه     اجازه مي  شيئ به يك ،

 . تبديل شود به حالت اوليهمجدداًيك وسيله ديگر منتقل شود و در آنجا 

5( Metadata   به GC2    كنـد، در صـورت لـزوم آنهـا را      كنترل دهد كه طول عمر اشيا را       اين امكان را مي 

 را شـيئ تواند نـوع    ميGC، ابراي تمام انواع اشي . حذف كرده و حافظه تخصيص داده شده به آنها را آزاد كند           

 . ترتيب اشاره اشيا به يكديگر را تشخيص دهدmetadataتشخيص دهد و سپس با استفاده از 

  

هاي مديريت   همواره ماژولIL و نيز اسمبلر #C# ،Visual Basic ،Jscript ،J كامپايلر هاي زبان هاي 

 و يـا برنامـه هـاي    VB 6انطور كه براي اجراي برنامه هاي هم.  احتياج دارندCLRكه براي اجرا به اي توليد مي كنند شده 

MFC به كتابخانه هاي در كامپيوتر مقصد ،Visual Basic و يا كتابخانه هاي MFC3 نياز است، اجراي فايل هاي 

  . احتياج دارندCLRشوند نيز به  ها توليد مي مديريت شده كه توسط اين كامپايلر

 كه هم اكنـون  DLL و يا EXE عادي كد هاي( مديريت نشده كد هايان ها، زب ديگر  مايكروسافت بر خالف  ++Cكامپايلر  

براي توليد كد مديريت شده توسط اين كامپايلر بايد هنگام .  ندارندز نياCLRاين فايلها براي اجرا به    . كند توليد مي ) وجود دارند 

 مايكروسـافت   ++Cهايي كه ذكر شد فقط كامپايلر        ايلربين تمام كامپ  . هاي خط فرمان استفاده كرد     كامپايل از يكي از سوييچ    

ايـن  . دهد كه در يك ماژول از هر دو نوع كد مديريت شـده و مـديريت نـشده اسـتفاده كنـد                      اين امكان را به برنامه نويس مي      

يجـاد  جديد خود را به صـورت مـديريت شـده ا          كالسهاي  دهد كه    موضوع هنگام طراحي كد اين امكان را  به برنامه نويس مي           

  .استفاده كندنيز مديريت نشده قبلي كالسهاي  ولي همچنان از كرده،

  

  :هاي مديريت شده در اسمبلي ها تركيب ماژول

  

 مفهومي انتزاعي است كـه  ،اسمبلي. كند  بلكه با اسمبلي ها كار مي    ،كند هاي مديريت شده كار نمي      با ماژول  CLRدر واقعيت   

 اسمبلي يك تركيب منطقي از يك يا چند مـاژول مـديريت شـده    ،در تعريف اول. سددرك آن ممكن است ابتدا مشكل به نظر ر 

 و يـا   يامنيتـ سـطوح   ، تعيـين    4در تعريف دوم ميتوان گفت كه اسمبلي كوچكترين واحدي است كه قابليت استفاده مجـدد              . است

 فايلهـاي  ،سـتفاده بـراي كامپايـل برنامـه    توان به وسيله ابزارهاي مورد ا  ميبرنامه نويس بسته به انتخاب    .  را دارد  5تعيين نسخه 

  .هاي مديريت شده توليد كرد اسمبلي يا ماژول

هاي مديريت شـده   بعضي ماژولهمانطور كه در اين شكل مشاهده مي كنيد، . كند شكل زير به درك مفهوم اسمبلي كمك مي  

كند كه گروه بندي منطقـي     توليد مي  يايل اجراي اين ابزار يك ف   . و منابع برنامه به وسيله يك ابزار تحت پردازش قرار گرفته اند           

                     
1 Serialization 
2 Garbage Collector 
3 Microsoft Foundation Class 
4 Reusability 
5 Versioning 
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. شـود   ناميـده مـي    manifestشـامل يـك بـالك داده اي اسـت كـه             فايـل توليـد شـده       . كنـد  چند فايل را بيـان مـي      

Manifest        هاي موجود در   جدولكه در واقع به تعدادي ازmetadata،در رابطـه  ياطالعاتشامل   اطالق مي شود 

مي تواند  كه  از اين اسمبلي    هايي    اطالعاتي راجع به توابع و كالس      عالوهبه  . دهد لي را تشكيل مي   هايي است كه اسمب    با فايل 

 و نيز منابع و يا فايلهاي اطالعاتي كـه بـا    ،)publicمانند كالسهاي   (مورد استفاده قرار گيرد     ديگر اسمبلي ها    به وسيله ي    

  . مي شود قرار داده manifestاين اسمبلي در ارتباط هستند نيز در 

به طور مثال، . كنند هاي مديريت شده را به فايلهاي اسمبلي تبديل مي  ماژول،ها هنگام كامپايل به صورت پيش فرض كامپايلر

يـك  و انجـام كارهـايي از ايـن قبيـل            به ماژول مديريت شـده       manifestبا اضافه كردن     ، هنگام كامپايل  #Cكامپايلر  

، براي توليد يك اسمبلي نيـازي بـه اسـتفاده از سـوييچ خاصـي      استفاده از اين كامپايلر هاام بنابراين هنگ. كند اسمبلي توليد مي 

اما در شرايطي كه مي خواهيم با استفاده از چند ماژول مديريت شده كه هر يك در فايل مخصوص به خود قـرار دارنـد،                        . نيست

  .ر ببريم را به كا1ها بايد ابزارهاي ديگري مثل لينكريك اسمبلي ايجاد كنيم 

  

  
  تركيب ماژول هاي مديريت شده در اسمبلي ها

  

ده و هر كالس در يك فايل قرار داده شود و يا اينكه تمام كالسهاي موجـود در               يك اسمبلي از چند فايل تشكيل ش      اين امر كه    

تصور كنيد كه مي خواهيد  به طور مثال  . بستگي دارد و برنامه نويس    كامال به طراح برنامه     اسمبلي، همه در يك فايل قرار گيرند        

كـه كمتـر مـورد      مربوط بـه برنامـه      از اسمبلي   كالس هايي    يمتوان ميبه اين ترتيب    . برنامه ي خود را از طريق وب توزيع كنيد        

فايـل حـاوي   بـدين وسـيله    . دهـيم را در فايـل ديگـر قـرار         كالسهاي مهم و پر كاربرد      در يك فايل و     را  گيرد   استفاده قرار مي  

اين عمل موجب افزايش سرعت بارگـذاري       . نياز است آنها  شود كه به     ضروري فقط زماني از اينترنت دريافت مي       غيرقسمتهاي  

  .كند شود و نيز فضاي كمتري را در ديسك اشغال مي برنامه از وب مي

 اسـتفاده مـي   آنهاهاي ديگري كه از  اطالعات كافي درباره منابع و اسمبلياين است كه يك اسمبلي يكي ديگر از ويژگي هاي     

 براي اجـراي اسـمبلي بـه        CLRاين امر موجب ميشود كه      .  در خود نگهداري مي كند     را نيز ) براي مثال شماره نسخه آنها    (كند  

 Activeبه عبارت ديگر اجراي اين اسـمبلي هـا بـه ايجـاد تغييـرات در رجيـستري و يـا        . موارد اضافي نياز نداشته باشد

Directory يت نـشده اسـت  هـاي مـدير   وزيع اين اسمبلي ها بسيار ساده تر از توزيع كامپوننـت    به همين دليل ت   .  ندارد .

 نيز بـه همـين دليـل اسـت كـه       NET. براي توزيع برنامه هاي نوشته شده به وسيله ي           XCOPYخاصيت استفاده از روش     

  . نيازشان را توصيف كننداسمبلي هاي مورد استفاده در يك برنامه مي توانند به صورت كامل خود و همچنين فايلهاي مورد
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  :Common Language Runtimeبارگذاري 

  

 كه شـامل چنـد كـالس بـراي اسـتفاده      DLLو يا يك فايل باشد يك فايل اجرايي يا  تواند   شود مي  هر اسمبلي كه ايجاد مي    

ن معني است كه    اين امر بدي  . استاسمبلي   داخل اين    كد هاي  اجراي   لمسئو CLRدر هر صورت    . توسط فايلهاي اجرايي است   

البته در نسخه هاي جديد ويندوز .  در كامپيوتر مقصد نصب شودNET Framework.براي اجراي اين فايلها بايد ابتدا 

  . وجود دارد و نيازي به نصب آن نيستNET Framework.به صورت دروني 

فايـل  ايـن   در قسمت هـدر  text.، كامپايلر مقداري اطالعات خاص را به بخش  )EXE (هنگام ايجاد يك اسمبلي اجرايي    

 با تشخيص نقطه ورودي برنامه،      CLRسپس  . شوند  مي CLRموجب اجراي    اين اطالعات زمان اجراي برنامه    . كند اضافه مي 

  .دهد كه آغاز به كار كند به برنامه اجازه مي

اري و اسـتفاده از يـك        سعي در بارگـذ    LoadLibraryاستفاده از    با   ،مديريت نشده فايل اجرايي   به طور مشابه اگر يك      

  اجرا شده و كنترل فايل مديريت شـده را در دسـت مـي              CLR ،مديريت شده را داشته باشد، قبل از اجراي فايل برنامه         اسمبلي  

  .گيرد

  

  
 CLRبارگذاري و مقدار دهي اوليه به 

  

  :افه ميكندمربوط به فايل اضهدر در  text.هنگامي كه كامپايلر يك فايل اجرايي را ايجاد ميكند، عبارت زير را به بخش 

  
JMP _CorExeMain 
 

ـ .  را فراخواني مـي كنـد   CorExeMain_اين دستور، يك دستور به زبان اسمبلي است كه زير برنامه اي به نام                دليـل  ه ب

 نيز  MSCorEE.dllاسم  پس  ،  قرار دارد  MSCorEE.dll1در فايل    CorExeMain_زير برنامه ي    اينكه  

. شـود   اضافه مـي   idata.كه توسط فايل مورد استفاده قرار گرفته است در بخش           نه هاي كالسي    يكي از كتابخا  به عنوان   

برخـورد  و معمولي شود، ويندوز با آن به صورت يك فايل مديريت نشده         زماني كه يك فايل اجرايي مديريت شده فراخواني مي        

ــي ــد م ــه . كن ــدوز ي برنام ــذاري در وين ــصوص بارگ ــسمت  ،مخ ــي ق ــا بررس ــidata. ب ــل   ش ــذاري فاي ــه بارگ روع ب

MSCorEE.dll    سـپس برنامـه بـا بدسـت آوردن آدرس تـابع            . دهـد  كنـد و آن را در حافظـه قـرار مـي            ميدر حافظه

_CorExeMain اين متد را اجرا مي كند.  
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اجراي اين تـابع    . پردازد  مي CorExeMain_پروسه اصلي كه مربوط به اجراي برنامه است به اجراي تابع            به اين ترتيب    

 .، كنترل برنامه در اختيار آن قرار مـي گيـرد    CLRبا اجرا شدن    .  خواهد شد   و بارگذاري آن در حافظه     CLR  شدن نجر به اجرا  م

CLR با بررسي بخش هدر ابتدا   نيزCLR سـپس  . كنـد   مربوط به فايل، نقطه آغازين برنامه را مشخص مـيCLR   كـدIL 

ايـن عمـل در پروسـه    (  را اجـرا ميكنـد  آنو كرده د زبان ماشين تبديل  ك بهJITوسيله ي به را مربوط به تابع فراخواني شده     

  .شود در اين مرحله اجراي كد مديريت شده آغاز مي). گيرد اصلي برنامه صورت مي

 بـه وسـيله ي يـك فايـل اجرايـي كـه بـا        DLLاگر ايـن  . هاي مديريت شده نيز صادق استDLLهمين شرايط براي ايجاد     

.NET    د استفاده قرار بگيرد، پس حتماً تاكنون         ايجاد شده است مورCLR          اجرا شده است و مي تواند كنترل اين DLL   را نيز 

 مـي خواهـد بـه وسـيله ي يـك فايـل اجرايـي عـادي، بـا اسـتفاده از تـابع                    DLLاما تصور مي كنيم كه اين       . در دست بگيرد  

LoadLibrary  در اين شرايط قبل از اينكه       .  استفاده شودDLL  يد  اجرا شود، باCLR در حافظه قرار گيرد تا بتواند كد 

 NET. كـه بـا      EXEبنابراين در اين شرايط نيز اتفاقاتي همانند اجرا شدن يـك فايـل              .  را كنترل كند   DLLهاي موجود در    

 هـدر   text.هاي مديريت شده، كامپايلر دستور زير را بـه بخـش            DLLهنگام ساختن   يعني  . ايجاد شده است رخ مي دهد     

  :كند بلي اضافه ميمربوط به اسم
JMP _CorDllMain 

شـود كـه    شده است و اين امر موجب مي    قرار داده    MSCorEE.dllفايل  در   نيز   CorDllMain_زير برنامه ي    

كنـد، ابتـدا فايـل      را بارگـذاري مـي  DLLهنگامي كه ويندوز فايل مربوط به .  اضافه شودidata.نام اين فايل به بخش     

MSCorEE.dll    و سـپس   ) بارگـذاري نـشده باشـد     توسط برنامه ي ديگري     البته اگر تاكنون    (دهد   ار مي  را در حافظه قر

 را در ابتدا فراخواني كرده بود تا كـد         LoadLibraryپروسه اي كه تابع     .  مي آورد  آدرس تابع مذكور را در حافظه بدست      

اجراي ايـن تـابع    . ند اجرا مي ك   MSCorEE.dll را از فايل     CorDllMain_ را اجرا كند، تابع      DLLهاي درون   

  .. شده و بدين ترتيب كد مديريت شده ميتواند به صورت عادي اجرا شودCLRنيز موجب راه اندازي 

 و SE ،ME ،NT 4 98، 98مواردي كه براي اجراي فايلهاي محتوي كد مديريت شده ذكر شـد فقـط در وينـدوز هـاي     

 به صورت 2003 و ويندوز سرور XPويندوز .  وجود آمده اند بهCLR الزم است زيرا اين سيستم عاملها قبل از عرضه 2000

نكته ديگر اين است كه ايـن توابـع         . دروني اجراي فايلهاي مديريت شده را پشتيباني مي كنند و نيازي به موارد ذكر شده نيست               

  . هستند و در مدل ها و ساختارهاي ديگر پردازنده درست عمل نمي كنندx86مخصوص دستگاههاي 

  

  :كد هاي مديريت شدهاجراي 

  

 يك زبان سطح مياني اسـت كـه     IL.  هستند IL و كد هاي     metadataهمانطور كه ذكر شد فايلهاي اسمبلي محتوي        

تـشخيص اشـياي ايجـاد شـده از         . اين زبان نسبت به زبان ماشين بسيار سطح باالتر است         . توسط مايكروسافت ايجاد شده است    

ر دهي اوليه آنها، توانايي فراخواني توابع داخل اشيا، قابليت خطا يابي در داخل برنامه ها و             كالسها و دستوراتي براي ايجاد و مقدا      

در حقيقت اين زبـان يـك نـسخه        . نگهداري عناصر در يك آرايه به صورت مستقيم از توانايي هاي اين زبان محسوب مي شود               

  .شيئ گرا از زبان ماشين به شمار مي رود

.  اسـتفاده مـي كننـد   Visual Basic و يا #C طراحي برنامه از زيانهاي سطح باال مانند معموال برنامه نويسان براي

  . تبديل مي كندILسپس كامپايلر كد اين زبانها را به 

 نمي تواند به طور كامل از الگوريتم هايي كه آنها استفاده كرده انـد محافظـت   ILبعضي از برنامه نويسان عقيده دارند كه زبان   

ت ديگر، به نظر آنها مي توان يك فايل حاوي كد مديريت شده توليد كرده و سپس با استفاده از برنامـه هـايي كـه        به عبار . كند

  . يك برنامه، به الگوريتم اصلي آن دست پيدا كنندILو مشاهده كد ) ildasm1مانند ( را نمايش دهند ILمي توانند كد 
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ديريت شده تبديل مي شوند از امنيت كد پايين تري نسبت به برنامه هـاي  اين امر كامالً درست است و برنامه هايي كه به كد م  

البته برنامه هاي تحت وب و يا وب سرويس ها و به طور كلي برنامه هـايي كـه در يـك سـرور                        . محتوي كد زبان ماشين دارند    

برنامـه هـاي موجـود در سـرور         مركزي اجرا مي شوند كمتر از اين لحاظ در خطر هستند، زيرا فقط تعداد محدودي از افـراد بـه                     

  .دسترسي دارند و بنابراين كدها كامالً ايمن خواهند ماند

 را ILاما براي برنامه هايي كه بايستي به صورت عمومي توزيع شوند، ميتوان از نرم افزارهاي شركتهاي ديگـر كـه كـد هـاي               

را تغيير مي ...) مانند نام توابع، متغيير ها و   (رفته در كد    اين برنامه ها تمامي نامهاي به كار        . گنگ و نامفهوم ميكنند استفاده كرد     

به اين ترتيب هدف و وظيفه هر تـابع از روي نـام آن قابـل تـشخيص                  . دهند و آنها را با نامهاي بدون معني جايگزين مي كنند          

 شايان ذكر است كه قـدرت   . يك برنامه به سادگي از الگوريتم آن مطلع شود         ILنخواهد بود و فرد نمي تواند با مشاهده ي كد           

 توانايي پردازش آن را CLR توليد شده محدود است، زيرا اگر كد بيش از حد تغيير كند ILاين برنامه ها در نامفهوم كردن كد        

  .نخواهد داشت

 در يـك  اگر اهميت كد به حدي باال است كه نتوان به برنامه هاي نامفهوم كننده اطمينان كرد، ميتوان كد هاي مهـم برنامـه را              

 براي ارتباط كد هاي مديريت شده CLRسپس از ويژگي . كالس مجزا قرار داد و آن را به صورت كد زبان ماشين كامپايل كرد

  .و كد هاي مديريت نشده براي دسترسي به مابقي كد استفاده كرد

انهـاي ديگـر قـسمتي از امكانـات     تمام زب.  را ارائه مي دهدCLR تمام امكانات موجود در  ILبايد در نظر داشت كه فقط زبان        

بنابراين هنگام انتخاب زبان برنامه نويسي بايستي اين نكته در نظر گرفته شود و اگر        .  را شامل مي شوند    CLRارائه شده توسط    

 IL به وجود آمد كه در زبان مورد استفاده وجود نداشت مي توان آن قسمت از برنامه را به صورت كد CLRنياز به امكاناتي از     

  .نوشت و يا از زبانهاي ديگر كه آن ويژگي را ارائه مي دهند استفاده كرد

اين امر بدين معنا است كه كد هاي مديريت شده در          .  به هيچ پردازنده اي وابسته نيست      ILنكته مهم ديگر اين است كه زبان        

بيتـي عرضـه   32 براي ويندوز هـاي  CLRالبته نسخه اوليه ي .  براي آن ارائه شده باشد اجرا مي شودCLRهر پلت فرمي كه   

شده است، اما در هر صورت اين موضوع برنامه نويسان را از توجه به پردازنده اي كه توسط كاربر مورد استفاده قرار گرفته اسـت   

  .آزاد مي كند

. ن ماشين تبديل كرد در فايل ذخيره شده اند ابتدا بايد آنها را به كد هاي زبا          ILبراي اجراي كد هاي مديريت شده كه به زبان          

شكل زير مراحلي كه هنگام اجراي يك تابع بـراي اولـين بـار رخ مـي      .  است JIT1 به نام    CLRاين امر وظيفه ي بخشي از       

  .دهد را نشان مي دهد

.  نوع تمام اشيايي كه توسط اين تابع استفاده شده اند را تشخيص مـي دهـد  CLR اجرا شود، Mainدرست قبل از اينكه تابع   

براي مثال .  يك جدول داده اي داخلي براي مديريت دسترسي به نوع هاي ارجاعي تشكيل دهد       CLRمر باعث ميشود كه     اين ا 

 در جـدول داده اي  CLR استفاده مي كند كه ايـن مـورد توسـط    Console از كالس ارجاعي Mainدر شكل باال تابع    

هـر  . ه شده، يك رديف اطالعات را در جـدول ايجـاد مـي كنـد          ساختار مذكور بازاي هر تابع كه در كالس استفاد        . قرار مي گيرد  

هنگام مقدار دهـي اوليـه ي ايـن سـاختار، تمـام      . رديف شامل آدرس مكاني از حافظه است كه پياده سازي تابع در آن قرار دارد     

  . اشاره مي كنندJITCompiler به نام CLRرديفهاي آن به يكي از توابع دروني 

 بـه جـدول داده اي كـه ايجـاد          CLR را فراخواني مي كند،      WriteLine اولين مرتبه تابع      براي Mainزماني كه تابع    

امـا همـانطور كـه گفـتم     . شده بود نگاه مي كند تا تشخيص دهد تابعي كه بايد احضار كند در كدام قسمت از حافظـه قـرار دارد         

 اشـاره كنـد بـه آدرس تـابعي بـه نـام       هنگام ايجـاد جـدول، مقـدار اوليـه ي هـر تـابع بـه جـاي اينكـه بـه آدرس خـود تـابع                    

JITCompiler   بنابراين در اين قسمت به جاي تابع        .  اشاره مي كندWriteLine   تابع ،JITCompiler 

به دليل اين كه كد هاي .  به كد زبان ماشين را بر عهده داردILاين تابع وظيفه تبديل كد .  احضار مي شودCLRبه وسيله ي 

IL      ياز است به كد زبان ماشين تبديل مي شوند، از اين قسمت از         فقط زماني كه به آنها نCLR عموماً به عنوان JITter 

  . ياد مي شودJIT Compilerو يا 
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  فراخواني تابع براي اولين بار

  

، اين تابع مي داند كه چه تابعي در اصل فراخـواني شـده اسـت و ايـن تـابع در چـه                        JITCompilerهنگام احضار تابع    

 مربوط به تابع فراخواني شده را بدست آورده و آن را به كد زبان ماشين        IL كد   JITCompilerپس  . داردكالسي قرار   

در . كد توليد شده در اين مرحله در يك بالك از حافظه كه به صورت ديناميك تعيين شده است قرار مـي گيـرد       . تبديل مي كند  

 ايجـاد شـده     CLRكور در جدول داده اي داخلي كه توسط          با تغيير رديف مرتبط با تابع مذ       JITCompilerمرحله بعد،   

 بـه  JITCompilerدر نهايـت  . بود، آدرس موجود در رديف را با آدرس كد زبان ماشين توليد شده جـايگزين مـي كنـد     

ع در پايان ايـن تـابع اجـراي برنامـه بـه تـاب            . آدرس موجود در حافظه كه محتوي كد توليد شده است رفته و كد را اجرا مي كند                

Mainباز گشته و اجراي برنامه ادامه پيدا مي كند  .  

 بـراي دومـين مرتبـه       WriteLine، همانطور كه در شكل مشخص است تـابع          Mainبا بازگشت اجراي برنامه به متد       

 به كـد زبـان ماشـين        JITCompiler مربوط به تابع احضار شده قبال توسط         ILدر اين مرتبه، كد     . فراخواني مي شود  

بنابراين اجراي برنامه در اين قسمت به بالك حافظه اي مي رود كه كد مربوط به تابع     . و در حافظه قرار گرفته است     تبديل شده   

  . اجرا نمي شودJITCompilerقرار دارد و 

  



 ٩٢٨

  
  فراخواني تابع براي مرتبه دوم

  

اما در مرتبه هاي بعدي احـضار تـابع،   اين مورد در مرتبه اول فراخواني يك تابع باعث ايجاد يك مكث كوتاه در برنامه مي شود              

  .در حقيقت اين كامپايل فقط يك بار در طول برنامه رخ مي دهد. تابع با سرعتي برابر كد هاي زبان ماشين اجرا مي شوند

مه بنابراين هنگام خاتمه برنا. همانطور كه ذكر شد كد زبان ماشين تابع فراخواني شده در يك بالك حافظه ديناميك قرار ميگيرد

در مراتـب بعـدي كـه برنامـه اجـرا مـي شـود هنگـام فراخـواني تـابع مـورد نظـر،                         . كد مورد نظـر از حافظـه پـاك مـي شـود            

JITCompilerمجدداً احضار شده و تابع را به زبان ماشين تبديل مي كند .  

منفـي بـر كـارايي برنامـه         ممكن است عقيده داشته باشند كه اين عمل تاثير           ++Cطراحاني با پيش زمينه از محيطهايي مانند        

با وجود اينكه كد هاي مديريت نشده براي يك ساختار پردازنده خاص توليد مي شوند، اما هنگام اجرا ايـن كـدها                    . خواهد داشت 

در مرحله اول سورس برنامه بايستي به كـد    . اما اجراي كد هاي مديريت شده شامل دو مرحله مي شود          . به راحتي اجرا مي شوند    

IL  د و سپس در مرحله بعد در هر بار اجراي برنامه، كد بايستي به زبان ماشين تبديل شده و در حافظه ذخيره شـود                        تبديل شو .

  .اين عمل موجب صرف بيشتر حافظه و زمان پردازنده مي شود

 برنامه ندارد و در نگاه اول ممكن است نظر اين افراد درست جلوه كند اما حقيقت اين است كه اين اعمال تاثير چنداني بر كارايي  

بررسي هاي انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد كه تاثيري كه انجام امور ذكر شده براي اجراي كد هـاي مـديريت شـده بـر                          

  .سرعت برنامه ميگذارد اصال مشهود و قابل توجه نيست
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اين امر بـه ايـن دليـل        . شودحتي در بعضي از شرايط اجراي كد هاي مديريت شده سريعتر از كد هاي مديريت نشده انجام مي                   

 هاي مديريت نشده اطالعـات بيـشتري از محـيط اجـرا در              ر هنگام كامپايل برنامه ها نسبت به كامپايل       JITاست كه كامپايلر    

  : سريعتر از ديگر كامپايلر ها عمل مي كندJITبه طور مثال در شرايط زير كامپايلر . دست دارد

  

نده كه برنامه بر روي آن اجرا مي شود اطالع دارد و مي تواند از دستورات ويژه اي           از نوع ساختار پرداز    JITيك كامپايلر    )1

براي مثال اين كامپايلر ميتوانـد برنامـه را بـراي پردازنـده        . كه آن نوع پردازنده ارائه مي دهد حداكثر استفاده را داشته باشد           

ورتي كامپايل مي شوند كـه بـا تمـام انـواع            اما معموال برنامه هاي مديريت نشده به ص       .  بهينه كند  Pentium4هاي  

 .اين امر از بهره وري از امكانات ويژه ي پردازنده جلوگيري مي كند. پردازنده ها سازگار باشند

براي مثال يك   .  مي تواند شرايطي را كه همواره نادرست هستند تشخيص دهد و آنها را كامپايل نكند               JITيك كامپايلر    )2

بع هرگز كامپايل نمي شود و اين امر موجب مي شود كه كد مورد نظر براي محيطي كه بايد در    دستور مشابه زير در يك تا     

 آن اجرا شود بهينه شود

if (numberOfCPUs > 1) 
{ 
 . 
 . 
 . 
}  

  

اينها تنها تعداد محدودي از داليلي بودند كه نشان دهنده اجراي بهتر كد هاي مديريت شده نسبت به كد هاي مـديريت نـشده                        

اما با وجود اين اگـر همچنـان ايـن احـساس         . همانطور كه ذكر شد سرعت اين كدها براي برنامه ها كامالً مناسب است            . هستند

 به كد زبـان ماشـين در   ILوجود دارد كه اين كدها سرعت مطلوب را ارائه نمي دهند مي توان از ابزارهايي كه براي تبديل كد          

.NET Framework SDKبراي مثال ابزاري به نام .  وجود دارد استفاده كردngen.exe   وجود دارد كـه كـد 

 مشاهده كنـد كـه كـد زبـان     CLRهنگامي كه .  را در ديسك ذخيره مي كندILزبان ماشين مربوط به يك فايل محتوي كد         

  . استفاده مي كندILماشين فايلي كه قصد اجراي آن را دارد در ديسك موجود است از آن كد به جاي كد 

  

  :NET Framework.خانه كالس مجموعه كتاب

  

 بخش ديگري نيز وجود دارد كه شامل يـك كتابخانـه ي كـالس    NET Framework.، در مجموعه CLRعالوه بر 

ايـن  .  نام دارد شامل چندين هزار كالس است كه هر كدام وظيفه خاصـي را انجـام مـي دهنـد          FCL1اين بخش كه    . مي شود 

  : ان اجازه مي دهند كه چندين مدل برنامه را طراحي كنند كه عبارت اند از، به طراحFCL و CLRمجموعه با هم، يعني 

  

 وب سرويس ها توابعي هستند كه به راحتي از طريق شبكه وب قابـل دسترسـي و      :XMLوب سرويسهاي مبتني بر      )1

 . محسوب مي شودNET.اين قسمت در حقيقت اصلي ترين فلسفه ي ظهور و ابداع . فراخواني هستند

عمومـاً ايـن   .  هستندHTML اين برنامه ها، برنامه ها و يا وب سايت هايي مبتني بر صفحات         :ي تحت وب  برنامه ها  )2

برنامه ها با استفاده از درخواست اطالعات از سرورهاي بانك اطالعـاتي و چنـدين وب سـرويس، اطالعـات مـورد نيـاز را          

 مبنـي بـر درخواسـت كـاربر را تـشكيل داده و         HTMLدريافت كرده و بعد از تحليل و انجام پردازش روي آنها، صفحات             

                     
1 Framework Class Library 
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ايـن قـسمت در حقيقـت اليـه         . اطالعات خواسته شده را از طريق مرورگر كامپيوترهاي سرويس گيرنده نمايش مي دهند            

 .مياني يا اليه منطق تجاري در برنامه هاي چند اليه محسوب مي شود

همانند برنامه هاي تحت وب، اين . ي سيستم عامل ويندوز برنامه هايي با رابط گرافيكي برا    :برنامه هاي تحت ويندوز    )3

 XMLبرنامه ها نيز قدرت برقراري ارتباط با سرورهاي بانك اطالعاتي را داشته و ميتوانـد از وب سرويـسهاي مبتنـي بـر                     

مكانات شبكه و نيـز  بنابراين در مواقعي كه نياز به برنامه هاي تحت وب نباشد ميتوان از اين نوع برنامه ها با ا    . استفاده كند 

 . قدرت بيشتر در طراحي رابط گرافيكي استفاده كرد

 در مواقعي كه نيازي به رابط گرافيكي كاربر نيست و يا يك رابط ساده كـافي                 :برنامه هاي تحت كنسول در ويندوز      )4

يـز ابزارهـا از ايـن دسـته     كامپايلر ها و بعضي از برنامه هاي كـاربردي و ن . است مي توان از اين نوع برنامه ها استفاده كرد 

 .هستند

 وجـود دارد، سرويـسهاي    NET. يكي ديگر از انواع برنامـه هـايي كـه قابليـت طراحـي آن بـا                   :سرويسهاي ويندوز  )5

 قابـل كنتـرل   NET Framework. و نيـز  SCM(1(ويندوزي است كه به وسيله مركز كنترل سـرويس وينـدوز   

 .هستند

 مي توان به طراحي كامپوننت هـايي  NET Framework.يله  به وس:كامپوننت ها و كتابخانه هاي كالس )6

 .پرداخت كه به راحتي قابل توزيع و نيز قابل استفاده در محيطهاي ديگر باشد

  

 شامل چندين هزار كالس مي شود، تمام كالسهاي مرتبط به يكديگر در يك فضاي نام گـردآوري شـده                    FCLبه دليل اينكه    

 و تعـدادي كـالس پايـه اي ديگـر     Object است كه محتوي كـالس  Systemام اصلي ترين فضاي نام، فضاي ن     . اند

الزم به ذكر اسـت     .  از اين كالس مشتق مي شوند      FCL يك كالس پايه است كه تمام كالسهاي         Objectكالس  . است

 اند كه در هـر       رعايت شده اند و بدين ترتيب اين امكان را به برنامه نويس داده             FCLكه تمام قواعد شيئ گرايي در كالسهاي        

مرحله بتواند امكانات و يا توابع برنامه را مطابق نيازهاي خود تغيير دهد و كالسهاي جديدي طراحي كند كه عالوه بـر امكانـات      

  .كالسهاي قبلي، نيازهاي طراح و برنامه نويس را نيز به طور كامل برطرف كند

  . كرده و به طور مختصر راجع به آنها توضيح ميدهد را معرفيFCLجدول زير بعضي از فضاي نام هاي پر كاربرد در 

  

  شرح  فضاي نام
System            محتوي تمام كالسهاي پايه اي است كه به وسيله تمام برنامه

  .ها استفاده مي شوند
System.Collections              مجموعه اي است از كالسها كه براي نگهداري آرايه هـايي از

ـ        شته، ليـست  اشيا كه شامل آرايه هاي عمـومي مثـل صـف، پ

  .مي شود به كار مي رود... پيوندي و 
System.Diagnostics             محتوي كالس هايي براي مستند سازي و نيـز خطـا يـابي در

  .برنامه است
System.Drawing         شامل كالس هايي براي نگهداري اشياي مربوط بـه گرافيـك

اين مجموعه بيشتر براي برنامـه هـاي تحـت          . دو بعدي است  

نمايش عكس در برنامه هاي تحـت وب بـه كـار      ويندوز و نيز    

  .مي رود
System.EnterpriseServices            ،اين فضاي نام شامل كالس هايي براي مديريت تراكنش هـا

                     
1 Windows Service Control Manager 
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است كه موجب كارايي بيـشتر      ... ، امنيت و    JITفعال سازي   

  .كد هاي مديريت شده در سرور مي شوند
System.Globalization براي پشتيباني زبانهاي ديگر از اين قسمت شامل كالس هايي 

قبيل حروف آن زبانها، نحوه ي نمايش تاريخ و قالب بندي در            

  .مي شود... آن و 
System.IO               كالس هايي براي انجام عمليـات ورودي و خروجـي از قبيـل

  .كار با فايلها و دايركتوري ها را دربر دارد
System.Management      ر كامپيوترها بـه وسـيله      شامل كالس هايي براي مديريت ديگ

  . استWMIدستگاه هاي مديريتي ويندوز يا 
System.Net  شامل كالس هايي براي برقراري ارتباطات شبكه اي است.  

System.Reflection            شامل كالس هايي براي بررسي و استفاده از اطالعات داخـل

metadataاست .  
System.Resources         جي اسـتفاده شـده در      كالس هايي براي مـديريت منـابع خـار

  .برنامه را شامل مي شود
System.Runtime.InteropServices        كالس هاي اين فضاي نام به كـد هـاي مـديريت شـده ايـن

امكــان را مــي دهــد كــه از امكانــات قبلــي وينــدوز از قبيــل  

ــاي   ــت ه ــاي    COMكامپونن ــود در فايله ــع موج ــا تواب  و ي

Win32استفاده كنند .  
System.Runtime.Remoting                  كالس هايي را شامل مي شود كـه بـه ديگـر كالسـها اجـازه

  .ميدهند از را دور مورد استفاده قرار گيرند
System.Runtime.Serialization                  كالس هايي را در بر دارد كه به اشيا اين امكان را مـي دهنـد

به رشته اي تبديل شوند كه معرف آنها باشد و از رشته اي كه              

  . شيئ تبديل شوندمعرف آنها است به يك
System.Security كالس هايي براي محافظت از اطالعات و منابع برنامه.  

System.Text             كالس هايي براي كار بـا مـتن در قالبهـاي مختلـف از قبيـل

ASCII و يا Unicode.  
System.Threading      شامل كالس هايي است كه براي اجراي همزمان پردازش هـا

سي به اطالعات مورد استفاده قرار مي و نيز هماهنگي در دستر   

  .گيرد
System.Xml              كالس هايي براي بررسي و پردازش داده ها در قالـبXML 

  .را دربر دارد

  

  :سيستم نوع داده اي عمومي

  

ايـن كالسـها    .  درباره ي كار با كالسـها اسـت        CLRاحتماالً تا كنون متوجه اين نكته شده ايد كه يكي از مهمترين قسمتهاي              

كالسها موجب مي شوند كه كد هاي طراحي شده در يك . رايي الزم را به برنامه و يا كامپوننت در حال طراحي ارائه مي دهند كا

 را كالسها تشكيل مـي دهنـد، مايكروسـافت يـك            CLRبه علت اينكه هسته اصلي      . زبان در زبانهاي ديگر قابل استفاده باشد      



 ٩٣٢

 عنوان كرد كه شامل چگونگي تعريف كالسها و         CTS1 را تحت عنوان     NET.سري خصوصيات عمومي در مورد كالسها در        

  .چگونگي رفتار آنها مي شود

اعضاي قابل تعريف در كالس     .  هر كالس ميتواند شامل چند عضو باشد و يا شامل هيچ عضوي نباشد             CTSطبق خصوصيات   

  :عبارت اند از

  

فيلد ها به وسيله نام و نوع داده اي آنها مـشخص     . است يك متغير داده اي است كه معرف وضعيت كنوني شيئ            :فيلد ها  )1

  .ميشوند

اين پردازش معموال شامل تغيير وضـعيت آن مـي   .  تابعي است كه پردازش خاصي را بر روي شيئ انجام مي دهد   :متد ها  )2

 سـطح   متد ها معموال شامل يك نام، ليست مقادير ورودي، ليست مقادير خروجي و نيز عبـارت هـايي بـراي تعيـين                     . شود

 . دسترسي به آن هستند

متد ) يا دو( براي كاربر كالس اين عضو همانند يك فيلد است اما براي طراح كالس اين عضو همانند يك    :2مشخصات )3

اين نوع عضو هاي كالس به طراح و برنامه نويس اين امكان را مي دهند كـه قبـل از قـرار دادن ورودي كـاربر در                           . است

عـالوه  . ت آن بپردازد و يا پردازش هاي مورد نياز ديگر را قبل از قرار دادن مقدار انجام دهـد متغير مربوطه، به بررسي صح 

 .بر اين، اين نوع عضوها به طراحان اجازه ايجاد فيلد هاي فقط خواندني يا فقط نوشتني را مي دهند

بـراي مثـال يـك    . مي شوند رويدادها مكانيسمي براي اطالع ديگر اشيا از يك رخداد خاص در شيئ محسوب              :رويدادها )4

 .دكمه مي تواند هنگامي كه فشرده شد اشياي ديگر را از اين اتفاق مطلع كند

  

CTS       بـراي مثـال اشـيايي كـه بـه عنـوان       .  عالوه بر اين موارد امكاناتي را براي تعيين سطح دسترسي به اعضا ارائه مي دهـد

public           از . خل و چه در خـارج اسـمبلي قابـل دسترسـي هـستند              در نظر گرفته مي شوند توسط كالسهاي ديگر، چه در دا

باعث ميشود آن   )  ناميده مي شود   C#  ،internalدر   ( Assemblyسوي ديگر تعيين يك عضو داده اي به عنوان          

  . عضو فقط در كالسهاي موجود در داخل اسمبلي قابل دسترس باشد

  .عريف ميكندليست زير سطح دسترسي هاي مختلف را براي اعضاي داده اي كالس ت

  

1( Private:متد مورد نظر فقط به وسيله ديگر متدهاي همان كالس قابل دسترسي است .  

2( Family:           متد مورد نظر فقط به وسيله كالس هايي كه از آن كالس مشتق شده اند، بدون توجـه بـه اينكـه در 

 .همان اسمبلي قرار دارد يا نه، قابل استفاده است

3( Family and Assembly:د نظر فقط در توابعي از همان اسمبلي كه عالوه بر آن از كالس  متد مور

 Visual و #Cبسياري از زبانهاي برنامـه نويـسي از قبيـل    . مورد نظر نيز مشتق شده اند قابل استفاده است

Basicاين نوع سطح دسترسي را ارائه نمي دهند . 

4( Assembly:ي قابل استفاده است متد مورد نظر فقط به وسيله كالسهاي داخل همان اسمبل. 

5( Family or Assembly:     متد مورد نظر به وسيله تمام كالس هايي كه از ايـن كـالس مـشتق مـي 

عالوه بر ايـن، ايـن متـد در همـه كالسـهاي آن اسـمبلي نيـز قابـل                    . شوند، در همه اسمبلي ها، قابل استفاده است       

 .دسترسي است

6( Public:ينكه در چه اسمبلي قرار دارد، قابل دسترسي است متد مورد نظر د همه كالسها صرف نظر از ا. 
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  .  قواعدي را براي وراثت، طول عمر اشيا، توابع مجازي و غيره نيز بيان مي كندCTSعالوه بر اين، 

  

  :خصوصيات عمومي زبانهاي برنامه نويسي

  

ايـن  . بـه وسـيله زبـاني ديگـر بـود      عرضه شد، استفاده از كد هاي نوشته شده در يك زبان COMيكي از امكاناتي كه همراه با       

 با يكي كـردن تمـام زبانهـا ايـن           CLRاز سوي ديگر،    .  نيز به نحوي بسيار كامل تر ارائه شده است         CLRامكان به وسيله ي     

اين قابليت بـا توجـه بـه نـوع داده اي            . امكان را مي دهد كه اشياي توليد شده در يك زبان در زبانهاي ديگر قابل استفاده باشد                

ها براي شرح اطالعات كالس و محيط اجراي عمومي به وجود metadata مشترك بين همه ي زبانها، استفاده از     عمومي

  .آمده است

با توجه به اينكه زبانهاي برنامه نويسي امكانات كامال متفاوتي را عرضه مي كنند، اين قابليت بسيار شگفت انگيز بـه نظـر مـي                         

مه نويسي حساس به بزرگي و كوچكي حروف هستند، بعضي سربار گـذاري عملگـر هـا را    براي مثال بعضي از زبانهاي برنا . رسد

  .پشتيباني مي كنند و يا بعضي اين امكان را مي دهند تا متدهاي با تعداد پارامترهاي نامحدود ايجاد كنيم

رنامه هاي ديگر بسيار مشكل خواهد اگر در ايجاد يك برنامه از امكانات خاصي يك زبان استفاده كنيم، استفاده از آن برنامه در ب        

بنابراين براي طراحي كالس هايي كه به راحتي در تمام زبانهاي ديگر قابل استفاده باشـند بايـستي از امكانـاتي در برنامـه                        . بود

ـ         . استفاده كرد كه تضمين بشود در همه زبانهاي برنامه نويسي ديگر وجود دارند             ين براي مشخص تر كردن اين امكانات كه در ب

 نـام   CLS1همه ي زبانهاي برنامه نويسي مشترك است، مايكروسافت يك مجموعه از خصوصيات عمومي را معين كرده كـه                   

  .دارد

بنابراين اگر كالس تحت .  تعيين كرده است را ارائه مي دهند       CLS، امكاناتي بسيار بيشتر از آنچه       CTS و   CLRمجموعه ي   

شكل زير سعي مفهـوم ذكـر   .  استفاده كردCLR و CTSد مي توان از تمام امكانات     طراحي نبايد در زبانهاي ديگر استفاده شو      

  .شده را بيان مي كند

  

  
   را ارايه مي دهندCLS و تمام امكانات CLRتمام زبانها زير مجموعه اي از تواناييهاي 

  

 بـراي اسـتفاده از تمـام ايـن     بنـابراين .  را ارائه نمي كنـد   CLRهمانطور كه در شكل مشخص است هيچ زباني تمامي امكانات           

، C# ،Visual Basic، ديگـر زبانهـا از قبيـل    ILبـه جـز زبـان    .  كمـك گرفـت  ILامكانـات بايـستي از زبـان    

Fortran و غيره فقط قسمتي از امكانات CLR و CTSرا ارايه مي دهند .  

                     
1 Common Language Specifications 
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 نظـر قـرار داد كـه در آن كـالس نبايـد از      اگر كالسي به منظور استفاده در ديگر زبانها طراحي مي شود، بايستي اين نكته را مد      

در غير اين صورت آن قسمت از برنامه در زبانهاي ديگـر كـه ويژگـي         .  هستند استفاده كرد   CLSامكاناتي كه خارج از محدوده      

  . مورد استفاده را پشتيباني نمي كنند قابل استفاده نخواهد بود

 تعريـف شـده   CLS، به صورت سازگار با    CLSCompliantي  براي مثال در كد زير يك برنامه با استفاده از خصيصه            

اين مـوارد باعـث   .  را نقض ميكنندCLSاما همانطور كه مشخص است، تعدادي از ويژگي هاي به كار رفته در آن قواعد             . است

  .مي شوند كه كامپايلر هنگام كامپايل كد با خطا روبرو شود

  
// Tell the compiler for check the CLS compliance 
[ CLSCompliant ( true )] 
// Errors appear because the class is public 
public  class  App 
{ 
 // Error: Return type of 'App.Abc' is not CLS-Compl iant 
 public  UInt32  Abc() 
 { 
  return  0; 
 } 
  
 // Error: Identifier 'App.abc' differing only in ca se is not 
 // CLS-Compliant 
 public  void  abc()  
 { } 
 
 // No error: method is private 
 private  UInt32  ABC()  
 {  
  return  0;  
 } 
} 

  

 باعث مي شود كه كامپايلر كد هايي از برنامه كه به صـورت              [CLSCompliant(true)]اين كالس، عبارت  در  

public        هستند را براي هماهنگ بودن با CLS هنگام كامپايل اين كد، كامپايلر در دو قسمت برنامه با خطـا  . ند بررسي ك

 Visual Basic است كه در بعضي از زبانها ماننـد  Abcخطاي اول به علت نوع داده بازگشتي تابع . مواجه مي شود

ـ     .  استabc و Abcخطاي دوم نيز مربوط به هم نام بودن توابع    . پشتيباني نمي شود   ودن بـه  ايـن توابـع فقـط در حـساس ب

  .حروف تفاوت دارند كه تمام زبانها به اندازه حروف حساس نيستند

اگر سطح دسترسـي كـالس و   . البته تمام اين خطاها به اين علت ايجاد مي شود كه سطح دسترسي كالس از نوع عمومي است                 

  .رفت تغيير كند خطاي مربوط به آن نيز از بين خواهد private به publicيا هر كدام از توابع از 

  

  



 ٩٣٥

  NET.مديريت حافظه در : 4ضميمه 

  
به عنوان دو .  در نظر گرفته ميشود، بررسي شدNET Framework. كه به عنوان هسته اصلي CLRدر بخش قبلي، 

. ، ميتوان از توانايي برقراري ارتباط آن بين زبانهاي مختلف برنامه نويسي  و نيز مديريت حافظه قوي آن ياد كردCLRويژگي مهم 

 با استفاده از يك سري خصوصيات عمومي كه به وسيله تمام CLRتوضيح ويژگي اول، همانطور كه در قسمت قبلي ذكر شد، در 

  . ، امكان استفاده از كالس نوشته شده در يك زبان را، در زبانهاي ديگر فراهم ميكند)CLS(زبانها پشتيباني ميشود

 بر عهده CLRاين بخش در . ه در آن ميشود، مديريت حافظه آن است كه موجب افزايش كارايي برنامCLRويژگي مهم ديگر 

Garbage Collectorاست كه به علت اهميت اين موضوع در اين قسمت كامال توضيح داده ميشود .  

  :Garbage Collector كار مبانيدرك 

  

، نمايش صفحه هاي  حافظه، فضاهاي فر، بافايلهاتوانند مي  منابع اين. كندي  استفاده ممشخصي از منابع نحويهر برنامه به 

 شده در برنامه تعريف گرا هر نوع داده شيئ محيطك ي در حقيقتدر .  باشنداينها و مانند اطالعاتي، منابع بانك ايارتباطات شبكه 

 ي آن نوع مقدارارائه براي داده ها الزم است كه اين استفاده از هر نوع از براي. دهدمي  ارائه برنامه را براي از منابع موجود بعضي

  : استنياز منبع مورد يك به دسترسي براي زيرموارد .  داده شودتخصيصحافظه 

  

 حافظه با استفاده از دستور تخصيص اين. دهدمي  ارائه كه منبع مورد نظر را اي نوع داده براي حافظه تخصيص )1

newobj در زبان IL  و #C مثل  هايير زبان دnew دستور از ترجمه دستور اين كه گيردمي  صورت 1

Visual Basic شودمي  ايجاد نويسي برنامه هاي  زبانديگر و.  

 اين در Constructorتوابع .  منابع و قابل استفاده كردن آن2آغازين حالت تنظيم برايه حافظه ي اولدهي مقدار )2

  . هستندآغازين حالت اين ايجاد براي تنظيمات ايننوع داده ها مسئول 

 . موجود در نوع دادهاعضاي به دسترسيابع با استفاده از من )3

 . پاك كردن آنبراي منابع ي بردن حالت كلبيناز  )4

 . رودمي مرحله به شمار اين مسئول مطلق Garbage Collector.  حافظهسازي آزاد )5

 
د ي آيش مي پياديقع زموا. رود ي به شمار منويسي شده در برنامه ايجاد خطاهاي اصلي هاي ريشه از يكي نمونه به ظاهر ساده اين

س از يد كه برنامه نوي آيش مي پياديمواقع ز. ست فراموش مي كندياز نيگر مورد ني ديك حافظه را وقتي يس آزادسازيكه برنامه نو

  .ك حافظه كه قبال آزاد شده استفاده كندي

 ينيش بين خطاها را پيا زمان به وجود آمدن ايب يتواند ترتيس نميرا معموال برنامه نوياند ز بدترآنها ن دو باگ برنامه ها از اكثر يا

ن دو باگ موجب نشت ياما ا. ديح كني تصحيك برنامه آن را به سادگيد با مشاهده رفتار اشتباه يتوانيها شما م گر باگي ديبرا. كند

 كمك يبرا. دهدير مييمختلف تغ ي برنامه را در زمانهاييشوند كه كارايا مي اشيدارين رفتن پايو از ب)  حافظهيجا يمصرف ب (3منابع

 و Windows Task Manager مانند يژه اي وين نوع خطاها ابزارهايص اي تشخيس برايك برنامه نويبه 

System Monitor ActiveX Control و NuMega Bounds Checker  يطراح...  و 

  .شده اند
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به . بردين مي از بي مطلب اصليس را بر رويكز برنامه نون مورد تمريا. ار مشكل و خسته كننده استيت منبع مناسب بسيريك مدي

فرم  در پلت. شدينه به وضوح احساس مين زمين نحو انجام دهد در ايت حافظه را به بهتريريسم كه مديك مكانياز به يل نين دليهم

.NETن امر توسط ي اGarbage Collectorشودي انجام م. 

Garbage Collectionكندي آن راحت مي زمان آزادسازي از كنترل استفاده از حافظه و بررسس راي كامال برنامه نو .

 يعنيداند، يز نميچ چي درمورد منابع ارائه شده توسط نوع داده در حافظه هGarbage Collectorاگرچه 

Garbage Collectorيابع برا منين بردن حالت كلياز ب:  از موارد باال را انجام دهد4تواند مرحله يداند چه طور مي نم 

 و يد چه گونه حافظه را به درستيداند باين قسمت را انجام دهد چون او مي مربوط به ايها د كديس بايبرنامه نو. پاك كردن آن

  .س انجام دهدي برنامه نوي از كار را براييز قسمتهاينه نين زميتواند در اي مGarbage Collectorالبته . كامال آزاد كند

 و Int32، Point ، Rectangle ، String ،ArrayList ه ها، مانندشتر نوع داديالبته، ب

SerializationInfoمثال يبرا. ژه اي از آزادسازي حافظه ندارندي به نوع وياجي استفاده مي كنند كه احتي از منابع 

 .شودي آزاد مشيئ در حافظه  Y و X يها لدي و با نابود كردن في به راحتPoint از نوع شيئك يمنابع 

ك يك سوكت، ي، ياطالعاتك ارتباط بانك يل، يك فايدهد، مانند ي را ارائه ميت نشده ايريك نوع داده كه منابع مديگر، ياز طرف د

Bitmap ،از دارندي آزاد كردن حافظه گرفته شده نيژه براي كد وي مقداريشه به اجراينها هميكون و مانند ايك آي.  

CLR1ك ي از از دارد كه حافظه تمام منابعي نheap مخصوص كه managed heapص داده شوديشود تخصيده مي نام .

چ ي شما هheapن ين است كه در ايك لحاظ متفاوت است و آن اي است و فقط از C ي زمان اجراheapه ي شبheapن يا

. شوندينباشد آزاد مآنها  به يازيگر ني دي وقتheapن يا موجود در ايقت اشيدر حق. ديكنيص داده شده را آزاد نميوقت حافظه تخص

  ست؟ي خاص نشيئك ي به يازيگر نيشود كه دي متوجه مmanaged heapكند كه چگونه يجاد مين سوال را اين مورد ايا

 يها برا تمين الگوريش هستند و هر كدام از اي در حال حاضر در مرحله آزماGarbage Collectorتم از ين الگوريچند

 Garbageتم ي الگورين مقاله رويدر ا.  شده اندينه سازين راندمان بهيبهتر كسب يز برايط خاص و نيك محي

Collector استفاده شده در Microsoft .NET Framework CLRمتمركز شده است .  

ن آدرس يدهد اي آن اختصاص ميوسته از آدرس حافظه را برايك قسمت پي CLRشود، ي م2هي اولهيمقدار دك پروسه ي كه يزمان

ن به بعد يك اشاره گر مخصوص هم دارد كه ما از اين ي همچنheapن يا. شوديده مي نامmanaged heapه  حافظيفضا

ن اشاره يدر ابتدا ا. كندي مشخص مheap را در ي بعدشيئ يرين اشاره گر مكان قرار گيا. مي نامي مNextObjPtrآن را 

  .كندي اشاره مmanaged heap ي گرفته شده براي فضايگر به آدرس ابتدا

 ي براVisual Basic و #Cاز جمله  انهازبشتر يب. شوديد مي جدشيئك يجاد ي باعث اIL در زبان newobjدستور 

  :ر را انجام دهدي مراحل زCLRشود كه ي باعث مILن دستور يا. دهندي را در برنامه ارائه مnew عملگر ILن دستور در كد يدرج ا

  

  ن نوع دادهيا ياز براي مورد نيها تيمحاسبه تعداد با )1

ك اشاره گر به ي:  داردoverheadلد ي دو فشيئهر . شيئ overheadاز براي يهاي مورد ن تي اضافه كردن با )2

 8ت هستند، كه ي ب32ها  لدين فيتي، هر كدام از ايب32ستمهاي يدر س. هSyncBlockIndexك يجدول تابع و 

ت را براي ي با16ت است كه ي ب64ها  لدين فيهر كدام از اتي، ي ب64ستم هاي يدر س.  اضافه مي كندشيئت را به هر يبا

 . اضافه مي كندشيئهر 

 ياگر فضا.  موجود باشدmanaged heapد در ي جدشيئ ياز برايكند كه حافظه مورد ني چك مCLRسپس  )3

تابع . شوديجاد ميكند اي به آن اشاره مNextObjPtr كه ي در آدرسشيئن ي موجود باشد ايكاف

constructor اشاره گر (شود ي مي مذكور فراخوانشيئNextObjPtrبه عنوان پارامتر  this به 

constructorو دستور ) شودي فرستاده مnewobj نكه يدرست قبل از ا. گردانديجاد شده را برمي اشيئ آدرس
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 شيئ دي كه بايكند و مثل قبل آدرسي ميشرويجاد شده پي اشيئ به بعد از NextObjPtrآدرس برگردانده شود، 

 .دارديرد را در خود نگه مي در آن قرار گيبعد

  

د ي جدشيئك ياگر . دهديدارد را نشان مي را درخود نگه مC و Bو A  شيئ را كه سه managed heapك ير يشكل ز

  ).C شيئدرست بعد از (رد يگيكند قرار مي به آن اشاره مNextObjPtr كه ييقا در جاي دقشيئن يجاد شود ايا

  

  
  

ص حافظه ي تخصC ي زمان اجراheapك يدر . مي كني بررسC ي زمان اجراheapص حافظه را در يد تخصيجازه دهدر عوض ا

دا شد يك بالك حافظه با اندازه الزم پي كه يزمان. از داردي نيونديست پيك لي داده از يان ساختارهاي به حركت در ميك شي يبرا

 در آن ي نگه داري برايونديست پي موجود در ليشود و اشاره گرهايجاد ميا مذكور در آن شيئشود و يم مين بالك حافظه تقسيا

ك مقدار به اشاره ي اضافه كردن ي به معناشيئك ي يص حافظه براي تخصmanaged heap يبرا. شوندير داده ميي تغشيئ

 stackدر ر ييك متغيجاد يبا به سرعت اي تقرmanaged heap در شيئك يص حافظه به يقت تخصيدر حق. گر است

 ي كافي خاليشود كه فضاي اختصاص داده ميي حافظه در جاC ي زمان اجراheapها مانند heapشتر يبه عالوه در ب! است

ت آدرس حافظه با يبا ن مگايا چندين اشيجاد شوند، ممكن است اي بالفاصله بعد از هم در برنامه اشيئن اگر چند يبنابرا. افت شودي

ا در ين اشي ايبي بالفاصله بعد از هم باعث قرار گرفتن ترتشيئجاد چند ي اmanaged heap در يهم فاصله داشته باشند ول

  .شوديحافظه م

ا ي داشته باشد يگر ارتباط قوي دشيئك يا بخواهد با يشود كه ي حافظه در نظر گرفته مشيئك ي ي برايشتر برنامه ها وقتيدر ب

جاد ي اBinaryWriter شيئ يك حافظه براي ي مثال معموال وقتيبرا. ك قطعه كد استفاده شودين بار در يبخواهد چند

كند ي استفاده مBinaryWriterسپس برنامه از .  گرفته شودFileStream يك حافظه برايشد بالفاصله بعد از آن 

له يط كنترل شده به وسيك محيدر . كندي هم استفاده مFileStream شيئ از يقت به صورت درونيكه در حق

Garbage Collectorش ين عمل موجب افزايشود كه اي فضا در نظر گرفته ميد به صورت متوالي جدياي اشي برا

ز ين ني پروسه شما كمتر شده و اي است كه مجموعه كارهاين معنين مورد به ايژه ايبه و. شوديها م ت ارجاعيل موقعيدله راندمان ب

  . استCPU Cacheدر  مورد استفاده توسط برنامه يايمتشابه قرار گرفتن اش

 يل سادگيز به دلين ني است و اC ي زمان اجراheapار برتر از ي بسmanaged heapد كه يرسينگونه به نظر ميتا كنون ا

 يين تواناي اmanaged heapن است كه يد در نظر گرفته شود اينجا باي كه ايگرياما نكته د.  و سرعت آن استياده سازيپ

ت ينهاي آدرس و حافظه بين است كه فضايدهد و آن فرض ايك فرض بزرگ انجام مي آورد كه ي مل به دستين دليها را به ا

 را به كار يژه ايسم ويك مكانيد ي باmanaged heapرسد و مسلما ي خنده دار به نظر مين فرض كميبه وضوح ا. هستند

شود ، كه در ادامه طرز كار آن يده مي نامGarbage Collectorسم ين مكانيا. ن فرض را انجام دهديبرد تا بتواند ا

  .شوديشرح داده م

.  مورد نظر وجود نداشته باشدشيئ ي براي كافي خاليكند ممكن است فضاي مي را فراخوانnewك برنامه عملگر ي كه يزمان

heapاز به آدرس موجود در ين موضوع را با اضافه كردن حجم مورد ني اNextObjPtrي فضاجه ازياگر نت. شودي متوجه م 

  .د آغاز به كار كندي باGarbage Collector پر شده است و heap برنامه تجاوز كرد يدر نظر گرفته شده برا
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 ي زمانGarbage Collectionك يت يدر واقع. ت صورت ساده شده مسئله بوديقي كه ذكر شد در حقي مطالب:مهم

سم يك مكاني كنند كه ياز نسل ها استفاده م ها Garbage Collector يبعض.  دهد كه نسل صفر كامل شوديرخ م

جاد شده نسل صفر به شمار ي تازه اياين صورت است كه اشي به ايده اصليا.  استييش كاراي آن افزاي رود و هدف اصليبه شمار م

 يبه نسل هاآنها  يا و دسته بندي اشيجداساز. رندي گي باالتر قرار مي تر در طول عمر برنامه در نسل هايمي قديياي روند و اشيم

 يا مورد بررسي تمام اشي را به جاي موجود در نسل خاصيياي اجازه دهد اشGarbage Collector تواند به يمختلف م

 Garbage شود كه ياما تا ان مرحله فرض م.  شونديات تمام شرح داده مي نسل ها با جزئي بعديدر بخش ها. قرار دهد

collectorدهد كه ي رخ مي وقت heapر شود پ.  

  

  :Garbage Collectionالگوريتم 

  

Garbage Collectionا در ي آي كند كه مي بررسheap اگر . گر توسط برنامه استفاده نشودي وجود دارد كه دشيئ

 heapد در ي جدياي اشي برايچ حافظه اياگر ه(شود يا آزاد مين اشي در برنامه موجود باشند حافظه گرفته شده توسط اياين اشيچن

 Garbage اما چگونه ). دهدي رخ مnew توسط عملگر OutOfMemoryException يود نباشد خطاموج

Collectorن سوال پاسخ يد اير؟ همانطور كه ممكن است تصور كنيا خياز دارد ير را نيك متغيا برنامه يدهد كه آيص مي تشخ

  . ندارديساده ا

ك يا به ين اشاره گر يا. يك نوع داده ارجاعي است به ياره گر اشrootك ي. ها استrootك مجموعه از ي يهر برنامه دارا

 يها ريي مثال تمام متغيبرا. شده استي مقدار دهnullا با مقدار يكند ي اشاره مmanaged heap در ينوع داده ارجاع

 توابع در يپارامترهاا ي كه از نوع ارجاع باشد و ير محليبه عالوه هر متغ. روند ي به شمار مrootك ي 1يا عموميك و ياستات

stackك يز ي نrootك ثبات يك تابع، يت، درون يدر نها. روندي به شمار مCPU از نوع ارجاع اشاره كند شيئك ي كه به 

  .رودي به شمار مrootك يز ين

ل يز تشكي نيك جدول داخلي Native يها د كديكند عالوه بر توليل مي را كامپاIL ك كدي JITلر ي كه كامپايزمان

 يدهند و براي تابع نشان مي براCPU ي آفست را در دستورات محليها تيك محدوده از باين جدول يف از ايمنطقا هر رد. دهديم

ها هستند مشخص root ي را كه محتوCPU يها ا ثباتي حافظه يها ك مجموعه از آدرسين محدوده ها يهر كدام از ا

  :اشدر بي مثال جدول ممكن است مانند جدول زيبرا. كنديم

  
Sample of a JIT compiler-produced table showing map ping of 
native code offsets to a method's roots 

Roots Ending Byte 
Offset 

Starting Byte 
Offset 

this, arg1 , 
arg2, ECX , 
EDX 

0x00000020 0x00000000 

this, arg2 , 
fs, EBX 

0x00000122 0x00000021 

Fs 0x00000145 0x00000123 
  

                     
1 Global Variables 
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 در حال 0x00000122 و 0x00000021ن آفست ي بي كه كدي زمانGarbage Collectorك ياگر 

  و fs ي محليها ريي و متغarg2و this يداند كه پارامترهاي مGarbage Collectorاجرا است آغاز شود، 

 Garbageبه عالوه .  شونديباله تلقد زيكنند كه نباي اشاره مheap درون يياي هستند و به اشroot همه EBXثبات 

Collectorن يتواند بي مstack حركت كند و rootي شده با امتحان كردن جدول داخلي تمام توابع فراخوانيها را برا 

 بدست آوردن مجموعه ي را برايگريله دي وسGarbage Collector. ن توابع مشخص كنديهر كدام از ا

rootبردي به كار ميك و عمومي استاتي ارجاعيارهي شده توسط متغي نگه داريها.  

  

 يزيگر به چي د0x00000020 در آفست CPU تابع بعد از دستورات arg1د كه آرگومان ي در جدول باال توجه كن:نكته

سط تواند توين دستورات مي ايكند هر زمان بعد از اجراي به آن اشاره مarg1 كه شيئي است كه ين معنين امر بديكند و اياشاره نم

Garbage Collectorمورد ارجاع توسط شيئ در برنامه به يگري دشيئچ ينكه هيالبته فرض بر ا( شود ي جمع آور 

arg1شدن توسط ي جمع آوري باشد براير قابل دسترسي غشيئك ينكه يگر به محض ايبه عبارت د). كندي اشاره نم 

Garbage Collectorك متد توسط يان يا تا پايش ماندن اين علت باقيشود و به همي داوطلب مGarbage 

Collectorشودين نمي تضم.  

 يژگيا وي اجرا شده باشد و debug كه در حالت يك برنامه زماني كه ين زمانيبا وجود ا

System.Diagnostics.DebuggableAttributeنكه يا اي شده باشد و اضافه برنامه ي به اسمبل

لر يم شده باشد، كامپاي برنامه تنظconstructor در true  با مقدارisJITOptimizeDisabledپارامتر 

JITان يدهد كه معموال همان پايش ميان محدوده شان افزاي و چه از نوع مقدار، تا پايها را، چه از نوع ارجاع ري طول عمر تمام متغ

باعث اضافه شدن دهد كه ي را ارائه مdebug/چ خط فرمان به نام ييك سويكروسافت ي ما#Cلر يكامپا( تابع است

DebuggableAttributeز پارامتر يشود و ني اضافه مي به اسمبلisJITOptimizeDisabledز ي را ن

trueها توسط  ري شدن متغيش طول عمر از جمع آورين افزايا). كندي مGarbage Collectorيي در محدوده اجرا 

  .شوديد واقع ميك برنامه مفي debugن عمل فقط در زمان يكند و اي ميريدر طول برنامه جلوگآنها 

  

.  زباله هستندheap موجود در يايكند كه تمام اشيكند، فرض مي شروع به كار مGarbage Collector كه يزمان

 Garbageسپس . كندي اشاره نمheapدر  شيئچ ي برنامه به هيهاrootچ كدام از يكند كه هيگر فرض ميبه عبارت د

Collectorاني شروع به حركت در م rootك گراف از تمام يكند و ي برنامه ميهاrootل ي تشكي قابل دسترسيها

كند ي اشاره مheap در شيئك ي را كه به ير عموميك متغي ممكن است Garbage Collector مثال يبرا. دهديم

شخص است همانطور كه در شكل م. دهديص داده شده نشان مي تخصشيئن ي را با چندheapك ير يشكل ز.  كنديابيت يموقع

rootياي برنامه فقط به اشيها A و C و D و Fگراف محسوب يا از اعضاين اشين تمام ايبنابرا. كننديم اشاره مي به طور مستق 

كند، ي اشاره مH شيئ به شيئن يشود كه اي متوجه مD، Garbage Collector شيئ كردن اضافهزمان . شونديم

 ي قابل دسترسياي تمام اشGarbage Collectorب ين ترتيشود و به هميز به گراف برنامه اضافه مي نH شيئن يبنابرا

  .كندي را مشخص مheapدر 
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ا را يكند و مجددا اشي را چك مي بعديهاGarbage Collector ،rootن بخش از گراف كامل شد ي كه ايزمان

 كند كه يشود، اگر سعي مگر منتقلي دشيئك ي به شيئك ي از Garbage Collectorنكه يدر طول ا. كندي ميبررس

ن نوع رفتار يا. كندير را متوقف مي حركت در آن مسGarbage Collector  را به گراف اضافه كند،ي تكرارشيئك ي

كند راندمان برنامه را به ي دو بار عبور نمشيئچ ي از هGarbage Collectorنكه چون ياول ا: كنديدو هدف را دنبال م

ا موجود  باشند ، ي از اشيره اي دايوندي پيها ستيقدر هم در برنامه ل نكه هريدوم ا. دهديش مي افزايشكل قابل توجه

Garbage Collectorمانديت نمينهاي  بي  در حلقه ها .  

 از ي است كه به نحويياي تمام اشي محتوGarbage Collector شدند، گراف يها بررسroot كه تمام يزمان

 ي است كه توسط برنامه قابل دسترسين معني كه در گراف نباشد به اشيئ باشند و هر ي مي قابل دسترسبرنامه يهاrootق يطر

كند و دنبال ي مي را طheap ي به صورت خطGarbage Collectorن يبعد از ا. شوديك زباله محسوب ميست و ين

 يها اگر بالك). شوندي محسوب مي خاليكه هم اكنون فضا(گردد ي مشخص شده توسط گراف ميوسته از زباله هاي پيها بالك

  .كندي رها ميها را به همان حال قبل ن بالكي اGarbage Collectorدا شوند ي پيكوچك

 Garbageن حال، يافت شد، در اي Garbage Collectorع توسط يوسته وسيك بالك پياگر 

Collectorن حافظه يير زباله را به سمت پاي غياي اشheapاستاندارد ن كار با تابعيو ا(دهد يفت مي ش memcopy 

معتبر شدن   باعث ناheapن در ييا به سمت پاي حركت دادن اشعتاًيطب. كندي را فشرده مheapق ين طريو به ا) شوديانجام م

 Garbage بود يگري دشيئ به ي اشاره گري محتوشيئبه عالوه، اگر . شوديا مي آن اشي موجود برايتمام اشاره گرها

Collectorي روين عمل فشرده سازين كه ايبعد از ا. شودي اشاره گرها منيح اي مسئول تصح heap انجام شد 

NextObjPtrك ير يشكل ز. كندير زباله اشاره مي غشيئن ي به آخرmanaged heap را بعد از اتمام كار 

Garbage Collectorدهدي نشان م.  
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اد ياما به . كنديجاد مي را اي قابل توجهيش بازدهيك افزاي Garbage Collectorد،يني بيهمانطور كه در شكل م

 managedكند كه نسل صفر كامل شود و تا آن زمان ي شروع به كار مGarbage Collector يد زمانيداشته باش

heapعتر از ي سري به صورت قابل توجهheapي زمان اجرا Cت يدر نها.  استGarbage Collector  مربوط 

 يش مي افزايادي را مقدار زGarbage Collector ي دهد كه راندمان كاريم را ارائه ينه سازي روش بهCLRبه 

  .دهد

  :شونديت ميريمدآنها شود و يص داده ميا حافظه تخصيدهد كه چگونه به اشير نشان ميكد ز
Class App 
{ 

static void Main() 
{ 
 // ArrayList object created in heap, a is now a ro ot 
 ArrayList a = new ArrayList(); 
  
 // Create 10000 objects in the heap 
 for(Int32 x=0;x<10000;x++ 
 { 
  a.Add(new Object()); // Object created in heap 
 } 
  
 //Right now, a is a root (on the thread's stack). So a is  
 // reachable and the 10000 objects it refers to  

// are reachable.  
Console.WriteLine(a.Length); 
 
//After a.Length returns, a isn't referred to in th e code  
//andis no longer a root. If another thread were to  start  
//a garbage collection before the result of a.Lengt h were  
//passed to WriteLine, the 10001 objects would have  their  
// memory reclaimed. 
 
Console.WriteLine("End Of Method"); 

 } 
}  

د يشود، ممكن است تعجب كني با ارزش محسوب ميك تكنولوژي Garbage Collectorد كه يكنياگر فكر م: نكته

ارد كه اج دي احتGarbage Collectorن است كه ين مورد ايل ايدل. ردي گي قرار نم++ANSI Cكه چرا در 
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rootمشكل با . دا كنديا را پي اشيد بتواند تمام اشاره گرهايز بايت كند و نين هويي موجود در برنامه را تعيهاC++ت يري مد

ن كه يدن اي فهمي برايچ راهيداند و هيگر مجاز ميك نوع ديك نوع به يك اشاره گر را از ير نوع يين برنامه تغين است كه اينشده ا

 شيئك ي يداند كه نوع واقعيشه مي همCLR،  managed heapدر . كند وجود ندارديز اشاره ميچه چن اشاره گر به يا

 كنند استفاده يگر اشاره مي دياي به اشيك شينكه كدام عضوها از ي مشخص كردن اي براmetadataست و از اطالعات يچ

  . كنديم

  

  :هاي ضعيف ارجاع

  

 شود چون ي جمع آورGarbage Collectorتواند توسط ي نميئشكند ي اشاره مشيئك ي به rootك ي كه يزمان

ك ارجاع يشود كه يكند، اصطالحا گفته مي اشاره مشيئك ي به rootك ي كه يزمان. دا كندي پيممكن است برنامه به آن دسترس

. دكني ميبانيف هم پشتين از ارجاعات ضعي همچنGarbage Collectorن وجود يبا ا.  موجود استشيئ به آن يقو

ن به برنامه اجازه دهد ي كند و همچني را جمع آورشيئ دهند كه ي اجازه مGarbage Collectorف به يارجاعات ضع

  . داشته باشدي دسترسشيئكه به آن 

 heap از شيئ آغاز به كار كند آن Garbage Collector موجود باشند و شيئك يف به ياگر فقط ارجاعات ضع

 يگر برايبه عبارت د. شودين عمل با شكست مواجه ميدا كند اي پي كند به آن دسترسينامه سع كه بريشود و سپس زمانيپاك م

 Garbageنكه ياگر برنامه قبل از ا.  به آن داشته باشديك ارجاع قويد يف برنامه بايك ارجاع ضعي به يدسترس

Collectorن يل دهد، بنابراي تشكشيئ به آن يك ارجاع قوي كند ي آن را جمع آورGarbage Collector 

  . موجود استشيئ به آن يك ارجاع قوي را حذف كند چون شيئن ي تواند اينم

  :مي كني موضوع را در كد بررسي واقعيد معنياجازه ده
Void SomeMethod() 
{  
 // Create a string reference to a new Object. 
 Object o = new Object(); 
 
 // Create a strong reference to a short WeakRefere nce object. 
 // The WeakReference object tracks the Object's li fetime. 
 WeakReference wr = new WeakReference(o); 
  
 o = null; // Remove the strong reference to the ob ject. 
 
 O = wr.Target; 
 if(o==null) 
 { 

// A garbage collection occurred and Object's memor y was 
// reclaimed. 

} 
else 
{ 
//A garbage collection didn't occur and I can succe ssfully 
 // access the Object using o. 
} 

}  

 يدگ از ساختار داده ها به سايكند؟ خوب بعضيجاد مي را ايتيف چه مزيجاد شود كه استفاده از ارجاعات ضعين سوال ايممكن است ا

 از تمام يستيد كه به لي داشته باشي مثال ممكن است شما برنامه ايبرا.  كنندي حافظه را اشغال مياديشوند اما مقدار زيجاد ميا
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د يل دهين اطالعات تشكيك درخت از تمام ايد ي تواني ميشما به سادگ. از داشته باشديوتر ني موجود در كامپيلهاي ها و فايركتوريدا

ن امر سرعت برنامه شما را ين درخت در حافظه مراجعه كند اي مراجعه به هارد به اي برنامه شما اجرا شد به جانكهيو به محض ا

  .دهديش ميافزا

 از برنامه را آغاز كند، يگرياگر كاربر بخش د.  كندي اشغال محافظه را از ياديار زين ساختار داده حجم بسين است كه اياما مشكل ا

ن درخت ي به ايد ارجاع اصلي توانيشما م.  را اشغال كرده استحافظه از يادياز نباشد اما مقدار زيگر مورد نين درخت ممكن است ديا

ارجاعات . د داشتين درخت خواهي اياز به بازسازياما اگر كاربر به قسمت اول برنامه شما برگشت، شما مجددا ن. ديدر حافظه را رها كن

  .ديت را كنترل كنين موقعين نحو ايبه بهتردهد كه ي ار به شما مامكانن يف ايضع

ن درخت در حافظه ي مربوط به اrootف به يك ارجاع ضعيد ي تواني كه كاربر از قسمت اول برنامه شما خارج شود، شما ميزمان

 Garbageگر برنامه كم شد، ي دي بخشهاياگر حافظه برا. دين ببري به آن را از بيد و تمام ارجاعات قويجاد كنيا

Collectorكه كاربر مجددا به قسمت اول برنامه برگشت و يرد و زماني گي حافظه گرفته شده توسط درخت مذكور را م 

. دهديل مي خورد و برنامه مجددا درخت را تشكين تالش شكست مي بدست آورد، ايك ارجاع قويف ي كرد از ارجاع ضعيبرنامه سع

  . كنديد در حافظه استفاده م موجوين صورت برنامه از همان درخت قبلير ايدر غ

  :دهدي را ارائه مي عمومConstructor دو System.WeakReferenceنوع داده 

  
public WeakReference(Object target); 
public WeakReference(Object target, Boolean trackRe surrection); 
 

پارامتر .  كنديخص م كند مشيد نگه داري باWeakReference را كه شيئ targetپارامتر 

trackResurrectionا ي كند كه آي مشخص مWeakReferenceبعد از ي را حتشيئد ي با 

finalizeن پارامتر ير كه معموال مقدار ايا خي كند ي شدن هم نگه دارfalseاست .  

 را كه بعد از يفيو ارجاع ضعف بلند ي ميكند ارجاع ضعي هم آن را نگه دارشيئ يايف را كه بعد از احيك ارجاع ضعي ي راحتيبرا

 را ارئه ندهد ارجاع finalize تابع شيئاگر نوع داده . مي ناميف كوتاه مي كند را ارجاع ضعي نمي آن را نگه دارشيئ ياياح

ن يرا ايد، زي كنيف خودداري شود كه از به كار بردن ارجاعات ضعيه مياما به شدت توص.  كننديف كوتاه و بلند مانند هم عمل ميضع

ك يد كه موجب به وجود آمدن يا كني شدن هم احfinalize بعد از ي را حتشيئك يدهند كه ينوع ارجاعات به شما اجازه م

  . شودي مشيئ ي براينيش بير قابل پيت غيموقع

د، در ير ده قراnull به آن را برابر يد تمام ارجاعات قويد عموما بايجاد كردي اشيئك ي يف را برايك ارجاع ضعيك بار كه شما ي

  . نخواهد داشتي را در مواقع ضرورشيئن ي اي جمع آوريي تواناGarbage Collectorن صورت ير ايغ

د از ي توانين كار شما مي ايبرا. ديل كني تبديك ارجاع قويف را به يد ارجاع ضعي شما باشيئ استفاده مجدد يبرا

WeakReference.Targetز  ايكي را به شيئن يد و اي استفاده كنrootن ياگر ا. دي برنامه اختصاص دهي ها

ن ير اي شده است، در غي جمع آورGarbage Collector مذكور توسط شيئ يعني را برگرداند، nullعبارت مقدار 

 مذكور را كنترل شيئ تواند يق مين طري شود و برنامه از اين مقدار محسوب مي به ايك ارجاع قوي آدرس ي حاوrootصورت 

  .كند
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  :1نسلها

  

 آن يرود كه هدف اصلي به شمار مCLR Garbage Collector درون يسميشتر ذكر شد نسلها مكانيهمانطور كه پ

ـ .  برنامه اسـت ييبهبود كارا ـ  كـه بـا مكان  Garbage Collectorك ي ـ (كنـد  يسم نـسلها كـار م  ي ن بـه عنـوان   يهمچن

Garbage Collectorرديگي خود در نظر م كارير را براي زيفرضها) شوديده مي هم نام2 زودگذر:  

  

  . هم خواهد داشتيجاد شده باشد طول عمر كوتاهتريدتر ايئ جديك شيهر چه  )1
 . هم خواهد داشتيتر باشد طول عمر بلندتريميئ قديك شيهر چه  )2

 . كل آن استيعتر از جمع آوري سرheap از ي قسمتيجمع آور )3

  

اده يـ ات بـر طـرز پ     ين فرض يد كرده اند و ا    يي موجود تا  ياز برنامه ها   ي مجموعه بزرگ  يات را برا  ين فرض ي معتبر بودن ا   ياديمطالعات ز 

  .سم شرح داده شده استين مكانين قسمت طرز كار ايدر ا. ر داشته اندي تاثGarbage Collector يساز

 شـوند در  اضـافه  heap كه به يياياش. ستيئ نيچ شي هيشود دارايجاد مي بار اول اي براmanaged heapك ي كه يزمان

 Garbage هـستند كـه تـا كنـون توسـط      يجـاد شـده ا  ي تـازه ا ياي موجود در نسل صـفر اشـ  ياياش. رنديگي صفر قرار منسل

Collector ئ ي پـنج شـ  يدهـد كـه دارا  يك برنامه را كه تازه آغاز به كار كـرده اسـت نـشان م   ير ير زيتصو.  نشده اند ي بررس

  .شوندي ميرسر قابل دستي غE و C ياي اشيبعد از مدت).  E  تا Aاز (است

  

  
  

ـ    يگي نسل صفر در نظر م   ي را برا  ييك مقدار نها  يكند  ي آغاز به كار م    CLR كه   يزمان ـ با لـو ي ك256ش فـرض  يرد كـه بـه طـور پ ت ي

 وجـود نداشـته باشـد    ي كـاف يجاد شود و در نسل صفر فضا  ي بخواهد ا  شيئن اگر   يبنابرا). رديگير قرار م  يين مقدار مورد تغ   يالبته ا (است

Garbage Collectorيايم كه اشيد تصور كنياجازه ده. كندي آغز به كار م A تا E 256ت فضا اشغال كـرده  يبا لوي ك

ـ  باGarbage Collectorل شـود  ي بخواهـد تـشك  F شـيئ  كـه  يانـد زمـان    Garbage. د آغـاز بـه كـار كنـد    ي

Collectorيايدهد كه اشيص مي تشخ C و Eشيئن يشوند و بنابراي زباله محسوب م Dشيئن ين اي شود بنابراد فشردهي با 

 موجود در نـسل  ياياش. شونديك ميوارد نسل ) D و B و A ياياش(مانند ي مين مرحله باق  ي كه بعد از ا    يياياش. رودي م B شيئبه كنار   

 برنامـه مفـروض بعـد از    Heap.  شده اندي بررسGarbage Collectorك بار توسط ي هستند كه ين معنيك به اي

  .ندي آير در مير زيون مرحله به صورت تصياول

  

                     
1 Generations 
2 Ephemeral Garbage Collector 
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ن ي كه بعد از اييايشه اشيمثل هم.  ماندي نمي در نسل صفر باقشيئچ ي هGarbage Collector يك بار اجرايبعد از 

بـه عـالوه در   . دهـد ي را نـشان م K تا F ياي برنامه و به وجود آمدن اش     ير اجرا يشكل ز . شوندي شوند به نسل صفر اضافه م      يجاد م يا

  .د آزاد شوديباآنها ر قابل استفاده شده اند و حافظه گرفته شده توسط ي غJ و H و B يايمه اش برنايطول اجرا

  

  
  

چون . ت فراتر روديلوبايك256ن نسل از ي موجود در اي در نسل صفر مقدار داده هاL ي شيص حافظه برايم با تخصيحال فرض كن

 Garbage كه عمـل  يزمان. آغاز به كار كندد ي باGarbage Collectorده است يحد خود رس نسل صفر به سر

Collectionشود ي آغاز مGarbage Collectorقـرار  يد مـورد بررسـ  يـ رد كه كدام نـسل با يم بگيد تصمي با 

 CLRن يهمچن. دهديت فضا اختصاص ميبا لوي ك256 نسل صفر يكند براي آغاز به كار م CLR كه يشتر ذكر شد كه زمانيپ. رديگ

  . ت باشديبا  مگا2ن مقدار فضا شامل يم ايكنيفرض م. رديگينظر م ك درينسل  يز برايحد ن ك سري

كند ي مين بررسي همچنGarbage Collector شود،ي انجام مGarbage Collection كه عمل يزمان

ن ي بنـابرا ت را اشغال كرده استيبا  مگا2 كمتر از ييك فضاين حالت نسل يدر ا. ك اشغال شده استيكه چه مقدار فضا توسط نسل   

Garbage Collector   ـ . دهـد ي قـرار م ي فقط نسل صـفر را مـورد بررسـ  Garbageات يگـر فرضـ  يك بـار د ي

Collector        هـستند  ي عمر كوتاه تـر    يجاد شده دارا  ي تازه ا  ياين بود كه اش   ين فرض ا  ياول. دي را كه در ابتدا ذكر شد مرور كن  .

 ين نـسل موجـب آزاد سـاز       ي حافظه از ا   ين مقدار زباله باشد و جمع آور      يترشي ب يرسد كه نسل صفر دارا    ين گونه به نظر م    ين ا يبنابرا

 نـسل صـفر   يكند و فقط به جمـع آور يك را رها مي نسل Garbage Collectorن يبنابرا. شودي حافظه مياديمقدار ز

  .شودي مGarbage Collectorش سرعت كاركرد پروسه ين عمل موجب افزايپردازد كه ايم

ـ  مGarbage Collector ييش سرعت و كـارا يك وجب افزاي نسل ياياش يبه وضوح، رها ساز ـ بـا وجـود ا  . شودي ن ي

 را Managed Heap موجـود در  يايكند چـون تمـام اشـ   يدا ميش پيشتر افزاي بGarbage Collector ييكارا

ـ اگـر  . كنـد ي نميبررسـ  ـ  rootك ي ـ ا ي ـ  از اشـيئ ك ي  Garbage تـر اشـاره كنـد،    يمي از نـسل قـد  شـيئ ن نـسل بـه   ي

Collector از  يل گراف ي تشك ياز را برا  يله زمان مورد ن   ين وس يرد، و بد  ي تر را در نظر نگ     يمي قد ياي اش يتواند ارجاعات داخل  ي م 

نـان از   ي اطم يبـرا . د اشاره كنـد   ي جد شيئك  ي به   يمي قد شيئك  ين امر ممكن است كه      يالبته ا . دهدي قابل دسترس كاهش م    ياياش

 اسـتفاده  JIT يسم داخلـ يك مكاني از Garbage Collectorرد يگي قرار ميز مورد بررسي نيمي قدشيئن ين كه ايا

ـ ا. كنـد يم ميت را تنظ يك ب ير كرد   يي تغ شيئك  يلد ارجاع   يك ف ي كه   ين نحو كه زمان   يكند به ا  يم  باعـث  JIT توسـط  يبانين پـشت ي

 تا كنون يجمع آورن عمل ي از زمان آخريمي قديايص دهد كدام از اشي بتواند تشخGarbage Collectorشود كه يم

 از نسل صفر شيئيا به ينكه آي اي شدن براياج به بررس  ير كرده هستند احت   يي تغ يها لدي ف ي كه دارا  يمي قد يايفقط اش . ر كرده اند  ييتغ

  .اج دارنديكنند احتياشاره م
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 يليمك ي در نسل صفر كمتر از Garbage Collectionدهند كه عمل يكروسافت نشان مي مايي كارايتستها: نكته

  .برديهرتز  زمان م  مگا200وم با سرعت يوتر پنتيك كامپيه در يثان

 اسـت كـه در   يادي كه مدت زييايكند كه اشين تصور ميكند همچني كه از نسلها استفاده مGarbage Collectorك ي

ـ  در نسل     موجود يايرود كه اش  ين احتمال م  ين ا يبنابرا. شونديز از حافظه خارج نم    ي ن يحافظه مانده اند به زود     ك همچنـان در طـول      ي

 كند احتماال يك را بررسي موجود در نسل ياي اشGarbage Collectorن اگر يبنابرا. برنامه قابل دسترس خواهند بود

 نـسل   ين آزاد سـاز   يبنابرا.  را آزاد نخواهد كرد    ياديافت و احتماال حافظه ز    ي در برنامه نخواهد     ير قابل دسترس  ير غ يي متغ ياديمقدار ز 

 يبعـد از اجـرا  .  خواهـد مانـد    يد در همان نسل باق    يايك به وجود ب   ي در نسل    ياگر هر زباله ا   .  جز اتالف وقت نخواهد بود     يزيك چ ي

  .ندي آير در مي به صورت زheapات ذكر شده شكل يعمل

  

  
  

 Garbage Collectorچـون  . ك شده انـد ي مانده اند وارد نسل ي كه از نسل صفر باقيايد تمام اشينيبيهمانطور كه م

 Garbageن عمـل  ينكـه از آخـر  يكنـد بـا وجـود ا   ي را كه گرفته اسـت آزاد نم ي حافظه اB شيئكند ي نميك را بررسينسل 

Collector   شـيئ چ ي هـ ي نـسل صـفر دارا  يمجددا بعـد از جمـع آور  . ر در برنامه قابل استفاده نبوده استيين متغ ي تا كنون ا 

 O تـا  L يايدهد و اشـ يدر ادامه برنامه به كار خود ادامه م. شوديد محسوب مي جدياي اشيري قرارگي براين مكانينخواهد بود و بنابرا 

ن يبنـابرا . كنـد ير قابـل دسـترس م     يـ را غ آنهـا   دهـد و    يان م ي را پا  M و   L و   G يايو در حال اجرا برنامه استفاده از اش       . كنديجاد م يرا ا 

heapشوديل مير تبدي به صورت ز.  

  

  
  

  مجدد ين عمل موجب اجرايحد خود شود و ا  باعث تجاوز نسل صفر از سرP شيئ يص حافظه براي تخصم كهيد فكر كنياجازه ده

Garbage Collectorـ با  مگـا 2ك كمتـر از  يـ  موجـود در نـسل   يايچون تمام اش.  شود  Garbageت اسـت  ي

Collector  يك چشم پوش  يدر نسل    ير قابل دسترس  ي غ ياي كند و از اش    يرد كه فقط نسل صفر را بررس      يگيم م ي مجددا تصم 

  .دي آير در مي به صورت زheap يبعد از عمل جمع آور). G و B ياياش(كند
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 موجـود در    يايم كه اش  يد تصور كن  ياجازه ده . ش حجم است  يك به مرور در حال رشد و افزا       يد كه نسل    يكنير باال، مشاهده م   يدر تصو 

 خـود را  ين مرحلـه، برنامـه مراحـل اجـرا    يـ در ا. ك را اشغال كرده اندي قابل استفاده در نسل   يت فضا يبا  مگا 2حد   ك تا سر  ينسل  

 Heap. كننديحد خود پر م ز تا سريا نسل صفر را نين اشيشوند كه ايد مي تولS  تا P ياين مرحله اشيدهد و در ايهمچنان ادامه م

  .شودير مين مرحله مشابه شكل زيدر ا

  

  
  

ـ  باGarbage Collector دارد نسل صفر كامال پر است و T شيئ يص حافظه براي در تخصي كه برنامه سعيزمان د ي

ـ  نـسل  يحد فضا  خود را تا سريت فضايبا  مگا2ك هر ي موجود در نسل ياين مرتبه، اشيا. آغاز به كار كند  . ك اشـغال كـرده انـد   ي

ر قابل اسـتفاده در آمـده   يرت غك هم به صوي موجود در نسل ياي از اشيشود كه بعض  ي موجود در نسل صفر، تصور م      يايعالوه بر اش  

ك و نسل صفر را مورد ي موجود در نسل يايرد كه تمام اشيگيم مي تصمGarbage Collectorن مرتبه، ين ايبنابرا. اند

 قـرار گرفتنـد،   ي مـورد بررسـ  Garbage Collectorنكه هر دو نسل به طـور كامـل توسـط    يبعد از ا.  قرار دهديبررس

heapدي آير در مي به صورت شكل ز.  

  

  
  

ن مرحلـه از  يـ ي كه در ايايز اشيشوند و نيك م ي ماندند وارد نسل     ي از نسل صفر باق    ين مرحله از جمع آور    ي كه در ا   ييايمانند قبل، اش  

ـ  جديايشود و اشـ يـ  ميا خاليشه، بالفاصله نسل صفر از اش     يمثل هم . شوندي ماندند وارد نسل دو م     يك باق ينسل   ـ تواننـد در ا يد مي ن ي

 مـورد  Garbage Collector هـستند كـه حـداقل دو بـار توسـط      ياي موجود در نسل دو اشياياش. رنديقسمت قرار گ

 حافظـه آزاد  يك مقـدار يـ ن عمل در نـسل  ي نسل صفر، با انجام ا    يا دو بار جمع آور    يك  يممكن است بعد از     .  قرار گرفته اند   يبررس

 جمـع  ين بـار اجـرا  ياز به چندين كار ممكن است نيشود كه ايم نمحد خود نرسد انجا ك به سري كه نسل ين عمل تا زمانيشود، اما ا  

  . در نسل صفر باشديآور

Managed heapبه نام نـسل سـه وجـود    يزين چيبنابرا. ك و نسل دوينسل صفر، نسل : كندي ميباني فقط سه نسل را پشت 

حـد   شتر ذكـر شـد، سـر   يـ همانطور كه پ. رديگيم هر سه نسل در نظر ي را براييها حد كند، سري آغاز به كار م   CLR كه   يزمان. ندارد

ت يبا  مگا10 نسل دو حدود يحد برا ت است و سريبا  مگا2 حدوداًك  ي نسل   يحد برا  ت است، سر  يلوبايك256 نسل صفر حدود     يبرا

ك نـسل  يـ د ح هرچه سر.  و راندمان برنامه شوديش بازدهي انتخاب شده است كه موجب افزايحد نسلها به گونه ا   ن سر يبنابرا. است

د ي آي به وجود مييو دوباره، بهبود كارا. رديگي آن نسل صورت مي كمتر روGarbage Collectionشتر باشد عمل يب

  . دارنديشتري طول عمر بيمي قدياي هستند، اشي طول عمر كوتاهتريد داراي جدياياش: ه استيات اوليل فرضيكه به دل

Garbage Collector موجود در CLR ن معنا اسـت كـه   ين بديا. م كننده خودكار استي كننده با تنظيك جمع آوري

Garbage Collectorمثال اگـر  يبرا.  را انجام دهديد عمل جمع آوري باي آموزد كه چه زماني از رفتار برنامه شما م 
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 حافظـه در  ي كـه آزاد سـاز  ن امر ممكن استي استفاده كند، اي مدت زمان كوتاهيبراآنها جاد كند و از   ي را ا  يادي ز يايبرنامه شما اش  

  . ممكن است تمام حافظه گرفته شده در نسل صفر آزاد شوديحت. حافظه را آزاد كنديادينسل صفر مقدار ز

 ماندنـد،  يا بـاق ي از اشـ يك تعـداد محـدود  ي نسل ي مشاهده كند كه بعد از انجام جمع آورGarbage Collectorاگر 

ن ي معـ ين كاهش در فضايا. ت كاهش دهد يبا لوي ك 128ت به   يبا لوي ك 256را از   حد نسل صفر     رد كه سر  يم بگ يممكن است كه تصم   

 ين كارهـا  يبنـابرا .  كند ي را بررس  ي كمتر ي رخ دهد اما فضا    ي كوتاه تر  يد در فواصل زمان   ي با ي است كه عمل جمع آور     ين معن يبه ا 

 بـه  ياجيـ گـر احت ي صفر زباله محـسوب شـوند د    موجود در نسل   ياياگر تمام اش  . ابدي يش نم ي افزا يپروسه شما به صورت قابل توجه     

ـ  نGarbage Collector حافظـه توسـط   يفـشرده سـاز   ـ ا. ستي  بـا آوردن اشـاره گـر    يتوانـد بـه سـادگ   ين عمـل م ي

NextObjPtrكندين عمل به سرعت حافظه را آزاد ميا.  نسل صفر انجام شودي حافظه مورد نظر براي به ابتدا!  

 كـار  XML بـر  ي وب مبتنـ يسهاي و سروASP.NET ي نحو با برنامه هاني به بهترGarbage Collector:نكته

ا يشود، اشـ يل ميد تشكي جديايك جعبه از اشيرسد، ينت ميك تقاضا از طرف كالي  ،ASP.NET تحت ي برنامه هايبرا. كنديم

 ي موجـود بـرا    ياي تمـام اشـ    ن مرحله يدر ا . گرددينت بر م  يجه به سمت كال   يدهند، و نت  ينت را انجام م   ين شده توسط كال   يي تع يكارها

 از  ياديـ جاد حجـم ز   ي باعث ا  ASP.NET تحت   ي برنامه ها  يگر، هر تقاضا  يان د يبه ب . شوندي م ينت زباله تلق  ي كال يانجام تقاضا 

 مقـدار   ي موجـب آزاد سـاز     يستند هر عمل جمـع آور     ي ن يگر قابل دسترس  يجاد د يا اغلب بالفاصله بعد از ا     ين اش يچون ا . شونديزباله م 

 Garbageن رانــدمان يدهــد بنــابرايار كــاهش مي پروســه را بــسين كــار مجموعــه كارهــايــا. شوديــ حافظــه م ازياديــز

Collectorمحسوس خواهد بود .  

ـ  قرار دهد و مشاهده كند كه مقـدار ز ي نسل صفر را مورد بررسGarbage Collectorگر، اگر يان ديبه ب ا ي از اشـ يادي

ـ  آزاد نمGarbage Collectionتوسط  از حافظه ياديك شدند، مقدار زيوارد نسل   Garbageن يشود، بنـابرا ي

Collector ن يـ شود اما با هر بار انجـام ا       ين مرحله كمتر انجام م    يدر ا . دهديش م يت افزا يبا لوي ك 512حد نسل صفر را تا        سر

  .شودي حافظه آزاد مياديعمل مقدار ز

ـ  يحد نـسلها  حد نسل صفر سر اما عالوه بر سر. اده شدحد نسل صفر شرح د ك سرينامير ديي تغين قسمت چگونگيدر طول ا  ك و ي

ـ بـه ا  . كننـد ير م ييتم تغ ين الگور يز بر اساس هم   يدو ن  ـ  ي رنـد  يگي قـرار م ين نـسلها مـورد عمـل جمـع آور    يـ  كـه ا  ي كـه زمـان    ين معن

Garbage Collectorبـر  . نـد ا به نـسل بعـد رفتـه ا   يكند كه چه مقدار فضا آزاد شده است و چه مقدار از اشي مي بررس

كـه باعـث    ش دهـد يا افزاين نسلها را كاهش يت اي ممكن است ظرفGarbage Collectorها ين بررسيج اياساس نتا

  .شودي برنامه ميش سرعت اجرايافزا

  

  :Garbage Collectorديگر نتايج كارايي 

  

ك فرض يحات ين توضيان وجود در طول يبا ا.  شرح داده شدGarbage Collectorتم كار ين مقاله الگوريشتر در ايپ

ـ   .  در حال اجـرا اسـت  1ك تردينكه فقط يا: بزرگ صورت گرفته بود  managed heapن تـرد بـه   ي چنـد يامـا در مـدل واقع

 عمـل  يك ترد موجب اجـرا ي كه يزمان. دهندير ميي رو تغmanaged heap قرار گرفته در يايا حداقل اشي دارند و يدسترس

 managed موجـود در  ياي بـه اشـ  يها حق دسترس گر ترديشود، دي مGarbage Collector توسط يجمع آور

heapموجود در ياي اشيها ن مورد شامل ارجاعيا( را ندارند stack را يـ ز) شوديـ  هـم مGarbage Collector 

  .ر دهدييا را تغين اشيممكن است مكان ا

                     
1 Thread 
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 يهـا   كدي كه در حال اجراييها د را آغاز كند، تمام تري بخواهد عمل جمع آورGarbage Collector ين وقتيبنابرا

ق يها را به حالت تعل تواند تردي متفاوت است كه منسبتاًسم ين مكاني چندي داراCLR.ندي آيق در مي هستند به حال تعل1ت شده يريمد

الت اجرا نگـاه  كند به حيسم استفاده مين مكاني از چندCLRنكه يل ايدل.  اجرا شوديتواند به درستي مين عمل جمع آور يدر آورد بنابرا  

هـا از    سميـ ن مكان يـ ح ا يتـشر . در حافظه تا حداقل زمان ممكن است      آنها  ها تا حداكثر زمان ممكن و كاهش سربار كردن           داشتن ترد 

 ي ناشـ ي كاهش فشار پردازشي را برايادي زيتهايكروسافت فعالين حد الزم است ذكر شود كه ماين مقاله خارج است اما تا ا  ياهداف ا 

 يين كـارا ير هستند تا به بهترييها به سرعت در حال تغ سمين مكانيز ايو ن.  انجام داده استGarbage Collectorاز 

  .خود برسند

 را كـه در حـال   يهـا در پروسـه جـار     را اجرا كند، ابتدا تمام تـرد Garbage Collectorخواهد ي م CLR كه يزمان

 يت هـر تـرد تمـام اشـاره گرهـا     يـ ن موقعيـي  تعي بـرا CLR سپس . آورد يق در م  يت شده هستند به حال تعل     يري مد يها  كد ياجرا

 توسط ترد در حال اجرا بوده آدرس اشـاره گـر   ينكه چه كدي انييتع يسپس برا. كندي ميها را بررس دستورات در حال اجرا توسط ترد 

  .شوديسه مي مقاJIT لريجاد شده توسط كامپايدستور با جدول ا

ك نقطـه امـن     يـ شود كه ترد بـه      يله جدول مذكور باشد گفته م     يك آفست مشخص شده به وس     ياگر دستور درحال اجرا توسط ترد در        

 Garbageق در آورد تـا  ي ترد را به حال تعليچ مشكليتوان بدون هي است كه در آنجا ميك نقطه امن نقطه اي.  دارديدسترس

Collector     ك آفـست مـشخص شـده توسـط جـدول           ي ي ترد در رو   ياگر اشاره گر دستور در حال اجرا      . كار خود را آغاز كند

.  را اجرا كنـد Garbage Collectorتواند ي نمCLRك نقطه امن قرار ندارد و ين ترد در ي تابع قرار نداشت، بنابرايدرون

دهـد كـه آدرس   ير مييـ  تغي استك مربوط بـه تـرد را بـه گونـه ا        CLR كه   ين معن يبه ا : كندي م 2جكي ترد را ها   CLRن حالت يدر ا 

 كـه متـد در حـال     يزمان. گردديسپس ترد به ادامه كار خود بازم      .  اشاره كند  CLR شده درون    ياده ساز يتابع خاص پ  ك  يبازگشت به   

  .آمد ژه اجرا خواهد شد و ترد به حالت تعلق درخواهدين تابع ويدا كند، اياجرا توسط ترد ادامه پ

 CLRدهـد،   ي خـود ادامـه م     ي كـه تـرد بـه اجـرا        ين زمـان  يابنابر. نگردد  مواقع ترد از متد خود باز      ين ممكن است در بعض    يبا وجود ا  

اگر ترد بـه  . ا نهيده است ي رسJITك نقطه امن طبق جدول    يا ترد به    يكند كه آ  ي م يسپس دوباره بررس  . كنديه صبر م  ي ثان يليم250

ن يـ ر ايغكند در ي را اجرا مGarbage Collector آورد و يق درمي ترد را به حالت تعلCLRده بود يك نقطه امن رسي

 CLR انتقال دهد در صورت شكست مجددا يگري آن را به تابع دي مربوط به ترد اجراStackر ييكند با تغي م يصورت مجددا سع  

ـ دند يك نقطه امـن رسـ  يها به   كه تمام ترديزمان. كنديز صبر م يگر ن يه د ي ثان يلي چند م  يبرا ـ نكـه بـا موفق  يا اي جـك شـدند،   يت هاي

Garbage Collectorيت قبليها به وضع  انجام شد تمام تردي كه عمل جمع آوريزمان.  كار خود را آغاز كندتواندي م 

  .گردنديه خود بازمي اوليجك شده هم به متدهاي هايها ترد. كنديدا مي برنامه ادامه پيگردند و اجرايم خود بر

  

ك ي يابد كه ترد در حال اجرا    ي درآورد و در   قيك ترد را به حالت تعو     ي CLRاگر  .  كوچك دارد  يچ خوردگ يك پ يتم  ين الگور ي ا :نكته

ن ين وجود در ايبا ا.  خود ادامه دهديشود كه به اجرايشود و به ترد اجازه داده ميجك مي بود آدرس بازگشت ترد ها  3ت نشده يريكد مد 

ـ ا.  كه ترد مذكور در حال اجرا اسـت يشود كه اجرا شود در حالي اجازه داده مGarbage Collectorحالت به   مـورد  ني

تـا    ندارنـد ي دسترسـ managed heap موجـود در  يايت نشده به اشـ يري مديها را كدي آورد زي را به وجود نميچ اشكاليه

 حـق حركـت دادن آن را در   Garbage Collector اسـت كـه   ين شده شـ ي پشيئك ي.  شوند4نيا پي كه آن اشيزمان

managed heapـ  يت نشده بود، شروع بـه اجـرا  يريك كد مدي يا كه در حال حاضر در حال اجرياگر ترد.  ندارد ك كـد  ي

 بـه  ي به درستGarbage Collection كه يد تا زماني آيق درميشود و به حالت تعليجك ميت شده كند، ترد هايريمد

  .اتمام برسد

  

                     
1 Managed Code 
2 Hijack 
3 Unmanaged Code 
4 Pin 
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ـ  از مكاني از بعضGarbage Collector، )جك كردنينسلها، نقاط امن، و ها( ذكر شدهيسمهايعالوه بر مكان  ياسمهي

  .شودي آن ميش بازدهيكند كه باعث افزايز استفاده مي نيگري دياضاف

  

  :اشياي بزرگ

  

ـ  با85000 كه  شيئهر  .  مانده است  يشود باق ي بهتر م  يش سرعت و بازده   يگر كه باعث افزا   يك نكته قابل ذكر د    يفقط   ـ ا بيـ ت ي شتر ي

. رنـد يگي بـزرگ قـرار م  يايژه اشـ ي وheapك يگ در  بزرياياش. شودي بزرگ در نظر گرفته مشيئك ي حافظه را اشغال كند      يفضا

ا ين اشـ ين وجود ايبا ا. شوندي و آزاد مfinalize) صحبت شد آنها  كه راجع به    ( كوچك   ياي مانند اش  heapن  ي درون ا  ياياش

ـ  با85000فت دادن يرا شيرند زيگ ي قرار نم  يچ وقت تحت فشرده ساز    يه ـ  مقـدار ز heapت بـالك حافظـه درون   ي  از زمـان  يادي

CPUدهدي را هدر م.  

 در حافظه يادي كه مدت زمان زي منابعيد فقط برايا باين اشين ايشوند، بنابراي بزرگ همواره به عنوان نسل دو در نظر گرفته م          ياياش

 يشود كه  عمل جمـع آور ي بزرگ باعث مياي طول عمر كوتاه هستند در قسمت اش       ي كه دارا  ييايص اش يتخص. جاد شوند ي مانند ا  يم

  .كندي برنامه صدمه وارد ميي و كارايز به بازدهين مورد نيعتر انجام شود و ايسرنسل دو 
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