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 مقدمه

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

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

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

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

 که در کتاب هاییمثالمتنوع، بررسی دقیق و موشکافانه موضوعات و سلسله مراتب آموزشی است.  هایمثالاز جمله، بیان ساده مطالب، ارائه 

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

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

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

که با نظرات و پیشنهادات خود بنده را در تکمیل و رفع نواقص آن از  خواهممیبی شک این اثر، خالی از اشکال نیست و از شما خوانندگان عزیز 

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

و ویندوز فرم اینجانب را کمک کردند  LINQان جا دارد از مهندسان عزیز، آقای سیاوش ابراهیمی و محمد ابراهیمی که در تکمیل دو بخش در پای

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

 مراجعه فرمایید. www.w3-farsi.comجدید این کتاب به سایت  هایآپدیتو  هافایلبرای دریافت 
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 چیست؟ شارپسی

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

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

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

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

 خصوصا  ماین زبان برنامه نویسی تنها زبانی است که  .باشدمیو محیط گرافیکی ویژوال استودیو  شارپسیبه معنای استفاده همزمان از  شارپسی

 برای دات نت فریم ورک طراحی شده است.

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

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

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

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

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

نویسید. تر با کدنویسی کمتر ب بهینه تر و پربار هاییبرنامهکه  دهندمیجدیدی به این زبان اضافه شد که به شما امکان  هایقابلیت C# 6.0 با ظهور

 کنون که در جدول زیر آمده است آشنا شوید مختلف این زبان از ابتدا تا هاینسخهبه میان آمد بهتر است که با  شارپسی 1حال که اسم نسخه 

: 

 تاریخ ارائه  Visual Studio نسخه  NET Framework.نسخه شارپسینسخه 

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

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

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

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

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

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

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

 :بدین شرح است که Wikipediaدلیل پیدایش این زبان بر طبق دانشنامه 

 سیستمقرار داد تا در  Microsoft را در اختیار JAVA نویسیاجازه استفاده از زبان برنامه Sun Microsystems ، شرکت6111در سال  

وابسته نبود، ولی مایکروسافت برخی از مفاد قرار داد را زیر پا  عاملی عامل خود از آن استفاده کند. جاوا در اصل به هیچ پلت فرم یا سیستم
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ای علیه مایکروسافت درست کرد پرونده Sun Microsystems عامل بودن جاوا را از آن برداشت. شرکت سیستمگذاشت و قابلیت مستقل از 

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

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

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

 .تغییر نام یافت شارپسیاین زبان به  4333نت در سال معرفی رسمی چارچوب دات

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

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

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

 .است

 

 ( چیست؟NET Framework.دات نت فریم ورک )

.NET Framework ت که توسط شرکت مایکروسافت برای توسعه انواع نرم افزارها علی الخصوص ویندوز طراحی شدیک چارچوب اس..NET 

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

 جدیدی به آن اضافه شده است. هایقابلیتیافته که هر بار 

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

این چارچوب ما را . نددر آن اجرا شوها آورد که برنامهمی است که محیطی را فراهم (CLR)زبان مشترک زمان اجرا  NET Framework. قسمت

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

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

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

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

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

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

کامپایلر  این شوند.می منتقل (JIT)ترجمه شده به زبان میانی به کامپایلر فقط در زمان  کدهای شوند.می ذخیره dll. یا exe. فایل اسمبلی مانند

 به یک برنامه اجراییشارپ سی در زیر نحوه تبدیل کدهای کند.می هدر لحظه فقط کدهایی را که برنامه در آن زمان نیاز دارد به زبان ماشین ترجم

 به طور خالصه آمده است:

 نویسد.شارپ میسی مانندنت دات برنامه نویس برنامه خود را با یک زبان 
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 شوند.می به کدهای معادل آن در زبان میانی تبدیلشارپ سی کدهای 

 شوند.می کدهای زبان میانی در یک فایل اسمبلی ذخیره 

 شوند کامپایلر می وقتی کدها اجراJIT کدهای زبان میانی را در لحظه به کدهایی که برای کامپیوتر قابل خواندن باشند تبدیل 

 کند.می

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

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

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

 کند.می فریم ورک حافظه استفاده شده توسط برنامه را آزادنت دات ابعی، زیاد استفاده نشودمن

 ویژوال استودیو

 شما .باشدنت میدات وشارپ های سیبرای کمک به شما برای توسعه برنامه است، که دارای ابزارهاییای هتوسعه یکپارچ  ویژوال استودیو محیط

ز آن اشارپ سی یا هر برنامه ویرایشگر متن دیگر بنویسید و با استفاده از کامپایلر notepad برنامهاستفاده از   را باشارپ سی توانید یک برنامهمی

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

کنیم که از محیط ویژوال استودیو برای ساخت برنامه استفاده می توصیه اشاره دارد.شارپ سی ه ویژوال استودیو و هم به ویژوالاستودیو هم ب

که وقت ها تعداد زیادی از پردازش باشد.شارپ میهای سیزیادی برای کمک به شما جهت توسعه برنامههای یچون این محیط دارای ویژگ ،کنید

ست که شما را در تایپ ا "اینتلی سنس"ها ییکی از این ویژگ شوند.می دهند به صورت خودکار توسط ویژوال استودیو انجامیم شما را هدر

دهد در طول اجرای برنامه مقادیر می است که به شما اجازه Break Pointاضافه شده های ییکی دیگر از ویژگ کند.می کدهایتان کمک  سریع

مانند بزرگ یا کوچک نوشتن حروف( را )کند و حتی خطاهای کوچک می ویژوال استودیو برنامه شما را خطایابی چک کنید. موجود در متغیرها را

همچنین دارای ابزارهای طراحی برای ساخت یک رابط گرافیکی است که بدون ویژوال استودیو برای ساخت همچین رابط گرافیکی  ،کندمی برطرف

شگفت انگیز صرفه های ییابد و در وقت شما با وجود این ویژگمی قدرتمند بازدهی شما افزایشهای این برنامه با باید کدهای زیادی نوشت.

 شود.می جویی

ارزان ) Visual Studio Professional است. این نسخه به دو نسخه Visual Studio 2015 در حال حاضر آخرین نسخه ویژوال استودیو

 متفاوتی هستند. خبر خوب برای توسعه دهندگانهای یشود و دارای ویژگمی گرانقیمت( تقسیم) Visual Studio Enterpriseقیمت( و 

 Visual ویژوال استودیو،های یکی از نسخه .این است که مایکروسافت تصمیم دارد که ویژوال استودیو را به صورت متن باز ارائه دهدافزار نرم

Studio Community ی نویسبرنامه کافی را برای شروعهای یاین برنامه ویژگ توان آن را دانلود و از آن استفاده کرد.می است وباشد که آزاد می

C# این نسخه دهد.می در اختیار شما قرار (Community) .به هر حال استفاده از کامل نیست و خالصه شده نسخه اصلی است Visual 

Studio Community که جایگزین Visual Studio Express شده و به نوعی همان نسخه Visual Studio Professional  است، برای

 .کافی است کتابانجام تمرینات این 
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Visual Studio Enterprise 2015  یابی و رسم نمودارهای مختلف است که درو ابزارهای بیشتری جهت عیب ترکاملدارای محیطی 

Visual Studio Community  .دیگری از جمله نویسی برنامه هایزبانشود و دارای نمیخالصه شارپ سی ویژوال استودیو فقط بهوجود ندارند

شارپ یس و ویژوال استودیو بسیار شبیه هم است و ما در این کتاب تمرینات را با استفاده ازشارپ سی رابط کاربری باشد.می ویژوال بیسیک نیز

 .دهیممی انجام

 تودیودانلود و نصب ویژوال اس

را آموزش دهیم. در جدول زیر لیست نرم افزارها  Visual Studio Community 2015 نحوه دانلود و نصب نرم افزار خواهیممیدر این درس 

 : آمده است 4363و سخت افزارهای الزم جهت نصب ویژوال استودیو 

 سخت افزار سیستم عامل

Windows 10 1.6 GHz or faster processor 

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

Windows 8 4 GB of available hard disk space 

Windows 7 Service Pack 1 5400 RPM hard disk drive 

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

display resolution 

Windows Server 2012  

Windows Server 2008 R2 SP1  

 Visual Studio Community 2015 دانلود

Visual Studio Community 2015  آن را از لینک زیر دانلود کنید توانیدمیبه صورت آزاد در دسترس است و : 

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

 Visual Studio Community با کلیک بر روی توانمیکه در داخل این صفحه  شودمیبا کلیک بر روی لینک باال صفحه ای به صورت زیر ظاهر 

 : آن را دانلود کرد 2015
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الزم جهت  هایفایلرا انتخاب کرده تا تمام  ISO زبان مورد نظر و سپس فرمت Visual Studio Community 2015 بعد از کلیک بر روی

دیگر بدون نیاز به  هایسیستمرا بر روی  ISO همین فایل توانمیدانلود شوند. با این کار اگر  Visual Studio Community 2015 نصب

گیگابایت حجم دارد و برای دانلود آن به یک اینترنت پر سرعت دارید. با کلیک بر  3حدود  ISO این فایل الزم، نصب کرد. هایفایلدانلود مجدد 

آن را از طریق لینک زیر  توانیدمیاگر در دانلود فایل به روش باال با مشکل مواجه شدید،  .شودمی، دانلود برنامه شروع Download روی دکمه

 : دانلود کنید

http://www.w3-farsi.com/?p=97 

 Visual Studio Community 2015 نصب

به داخل آن رفته و بر روی فایل ، ISO یا باالتر باشید. بعد از اجرای فایل 1بعد از دانلود فایل، شما باید قادر به باز کردن آن در ویندوز 

vs_community.exe دو بار کلیک کنید : 

 

 : کلیک کنید Install را انتخاب و بر روی دکمه Typical . گزینهشودمیبا کلیک بر روی فایل باال صفحه ای به صورت زیر ظاهر 
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 .صبر کنید تا مرحله نصب به پایان برسد

 

 Visual Studio Community کلیک نمایید تا Launch . در این صفحه بر روی دکمهشودمیبعد از اتمام نصب، صفحه ای به صورت زیر نمایان 

 .اجرا شود



   
   

 

44 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

 

 Visual Studio Community شروع کار با

 : برنامه ویژوال استودیو را اجرا کرده و منتظر بمانید تا صفحه آن بارگذاری شود

 

را در فضای ابری ذخیره کرده و اگر آن را در کامپیوتر  دهیدمیتغییراتی که در ویژوال استودیو  توانیدمیاگر دارای یک اکانت مایکروسافت باشید 

با وارد شده به اکانت خود، تغییرات را به صورت خودکار بر روی ویژوال استودیویی که تازه نصب شده اعمال کنید. البته  توانیدمیدیگر نصب کنید، 

 : رد کنید Not now, maybe later این مرحله را با زدن دکمه توانیدمی
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 کنممیرا انتخاب  Blue از بین سه ظاهر از پیش تعریف شده در ویژوال استودیو یکی را انتخاب کنید. من به صورت پیشفرض ظاهر توانیدمیما ش

 : بسته به سلیقه خود، ظاهر دیگر را انتخاب کنید توانیدمیولی شما 

 

 

 : شودمیصفحه ای به صورت زیر ظاهر  Start Visual Studio بعد از زدن دکمه



   
   

 

42 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

 

 که نشان از نصب کامل آن دارد شودمیصفحه اصلی برنامه به صورت زیر نمایش داده  Visual Studio Community بعد از بارگذاری کامل

: 

 

 به ویژوال استودیو خوش آمدید

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

 : را اجرا کنید استودیواین محیط آشنا شوید. برنامه ویژوال 
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 : شویممی استودیوبعد از اینکه صفحه باال بسته شد وارد صفحه آغازین ویژوال 

 

 .توضیح خواهیم داد آنهاشده که در مورد بندی طبقه این صفحه بر طبق عناوین خاصی

 (Menu Bar) منو بار

با کلیک بر روی هر منو دیگر منوهای وابسته  است.ها شامل منوهای مختلفی برای ساخت، توسعه، نگهداری، خطایابی و اجرای برنامه ،(6منو بار )

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

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

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

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

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

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

  Debug .دهدمی اشکال زدایی و اجرای برنامه را، اجازه کامپایلبه شما 

  Data  .باشدها میسیشامل دستوراتی برای اتصال به دیتاب

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

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

  Window  .دهدمی راها به شما اجازه تنظیمات ظاهری پنجره

  Help .باشدمی شامل اطالعاتی در مورد برنامه ویژوال استودیو

 (Toolbarsنوار ابزار )

Toolbar (4،)  قرار دارند منوهابه طور معمول شامل همان دستوراتی است که در داخل. Toolbar کند. هر دکمه درمی همانند یک میانبر عمل 

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

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

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

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

 .دهدمی به شما اجازه جا به جایی آن را Toolbar چپ هر

 (Start Page) صفحه آغازین

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

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

 .بیشتری خواهیم داد

 ویژوال استودیو درگردشی 

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

 .یک پنجره فرم ایجاد کنید  File > New Project مسیرآشنا شویم. از ها تبا این قسماستودیو محیط ویژوال  نفوذ بیشتر در
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 .به شکل زیر نمایش داده خواهد شدای هپنجر

 

و بر روی دکمه  کنیممی و یک اسم برای پروژه انتخاب Windows Forms Applicationگزینه  ،همانطور که در شکل باال نشان داده شده است

OK کنیم تا صفحه زیر نمایان شودمی کلیک : 
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 (Design) صفحه طراحی

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

به فرمتان اضافه  …و ها برچسب، هامانند دکمههایی لتوانید کنتر می است. شما در این صفحه GUIویندوز نمونه بارزی از یک رابط گرافیکی یا 

ابتدا  شودمی ویندوزی آمده است. اما توصیههای مفر گرا در فصل ءشینویسی برنامه وها لویندوزی و کنتر های مجزییات بیشتر در مورد فر کنید.

 .را مطالعه کنیدنویسی برنامه مبانی

 (Solution Explorer) مرورگر پروژه

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

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

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

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

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

Solution Explorer  زیر یکSolution  و فولدرهای مربوط به خود استها لدهد. هر پروژه شامل فایمی پروژه را نشان 4با. 
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 (Properties) پنجره خواص

 

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

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

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

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

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

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

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

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



   
   

 

03 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

 .شودمی نمایش داده

 استودیو ویژوال ظاهرتغییر 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 .کلیک کردشارپ سی کنار محیط ویژوالهای روی تب

 
 

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

auto-hide باشدمی. 

 

 ساخت یک برنامه ساده

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

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

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

 (:زیر

 

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

نویسی رنامهب بیشتر با مفهوم باشد. بهتر است برنامه خود را در محیط کنسول بنویسید تامی وز است و فاقد محیط گرافیکیدداس در محیط وین

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

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

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

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

 

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

( شامل لیست 4اید، منوی وسط )شماره که ایجاد کردهای هشامل نام پروژ (6)شماره  چپکند. منوی سمت می بخشهای مختلف کد را راحت

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

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

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

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

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

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

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

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

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

آینده توضیح های لدر فص هاکالسباره در یک کالس تعریف شده است. 0در خط  .یک بلوک کد یا بدنه فضای نام است 63تا خط  4شده از خط 

 خواهیم داد.

یا  ()Main متد 3باشد. خط می 1تا  2نوشته شده از خط  کدهایبدنه کالس شامل  در مثال باال کدهای شما باید در داخل یک کالس نوشته شود.

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

سپس بقیه  و ()Main متد این بدان معناست که ابتدا تمام کدهای داخل ه است.نقطه آغاز اجرای برنام ()Main متد بعدی توضیح خواهیم داد.

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

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

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

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

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

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

C# Tutorials!”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

man  کدهای مثال  خواهیم داد.  حآینده توضیهای سند که در درو توضیحات از این قاعده مستثنی هستها با هم فرق دارند. رشتهشارپ سی در 

 : شوندنمیشوند و اجرا می زیر با خطا مواجه

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

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

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

 .همیشه کدهای خود را در داخل آکوالد بنویسید

{ 
   statement1; 
} 

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

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

 ذخیره پروژه و برنامه

توانید می استفاده کنید. همچنین Ctrl+Shift+S میانبربروید یا از کلیدهای   File > Save All مسیرتوانید به می ذخیره پروژه و برنامه برای

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

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

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

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

 کامپایل برنامه

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

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

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

 : مانند شکل زیر
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 اجرای برنامه

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

: 

 زدایی اشکال با همراه اجرا (Debug) 

 زدایی اشکال بدون اجرا (Non-Debug) 

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

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

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

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

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

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

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

 آینده توضیح خواهیم داد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .کنیممی استفاده Debug حالترسیدیم از  استثناءها

 وارد کردن فضای نام در برنامه

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

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

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

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

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

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

using namespace; 

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

 : بنویسیم

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

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

Console.WriteLine("Hello World!"); 

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

 : توان به صورت زیر نوشتمی این درس را

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

را به صورت کم  آنها 4363، اگر وجود برخی از فضاهای نام الزامی نباشد، ویژوال استودیو کنیدمیستودیو ایجاد اهنگامی که یک برنامه در ویژوال 

 : بدون هیچ مشکلی این فضاهای نام را پاک کنید توانیدمی، و شما دهدمیرنگ نمایش 

 

 یراست کلیک کرده و سپس بر رو آنهاقبلی ویژوال استودیو هم برای پاک کردن فضاهای نام غیر قابل استفاده، ابتدا بر روی یکی از  هاینسخهدر 

Organize Useings روی و در نهایت بر Remove Unnecessary Usings کلیک کنید : 
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 : شودمیاگر از کالسی استفاده کنید که از قبل فضای نام مربوط به آن را وارد برنامه نکرده باشید در زیر آن کالس خط قرمز کشیده 
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غیر اینصورت بر روی نام کالس با ماوس کمی مکث کنید اگر از قبل نام فضای مربوطه را بلد باشید که باید آن را در قسمت فضای نام وارد کنید در 

 : ظاهر شده و آن را به شما معرفی کند popup تا یک پنجره

 

 : کندمیدر این صورت با کلیک بر روی آن، ویژوال استودیو به طور خودکار فضای نام را وارد برنامه 
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 آینده هایدرسآشنا شدید در  شارپسیال که با خصوصیات و ساختار اولیه . حدهیممیآینده بیشتر توضیح  هایدرسدر مورد فضای نام در 

 .مطالب بیشتری از این زبان برنامه نویسی قدرتمند خواهید آموخت

 IntelliSense استفاده از

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

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

Main() بنویسید. 

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

 .فعال شود  IntelliSense تااولین حرف را تایپ کنید 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

حالت نمایش پیغام در  61کنید دارای می همانطور که در شکل زیر مشاهده ()Writeline متد مثال  را انتخاب کرد. ها ت)باال و پایین( یکی از حال

 .صفحه است

 

IntelliSense   دهدمی دهد و در نتیجه زمان نوشتن کد را کاهشمی به شما پیشنهادبه طور هوشمند کدهایی را. 

 رفع خطاها

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

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

 خطای کامپایلری

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

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

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

 .ممکن است باعث جلوگیری از اجرای برنامه و ایجاد خطای کامپایلری شود
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 خطاهای منطقی

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

لت حادر این  دهد.می کند ولی حاصل تفریق دو عدد را نشانمی است که دو عدد را جمعای برنامه از یک خطای منطقیای هنمون کد را تست کنید.

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

 استثناء

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

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

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

 .شودمی خطای کامپایلری هستند خط قرمز کشیده

 

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

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

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

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

List بروید. 

 

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

 
 

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

 .دهندمی طور کامل جزییات خطاها را نمایش

 ستون توضیحات

  Description توضیحی درباره خطا

  File .فایلی که خطا در آن اتفاق افتاده است
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  Line .شماره خطی از فایل که دارای خطاست

  Column ستون یا موقعیت افقی خطا در داخل خط

  Project  .که دارای خطاستای هنام پروژ

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

 

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

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

نشان دادن قسمتی از برنامه است که دارای  Error List مهم پنجرههای یرا بر طرف نمایید. یکی دیگر از ویژگ  Error List پنجرهموجود در 

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

 خطایابی و برطرف کردن آن 

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

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

 خطا توضیح راه حل

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

 ایدنداده
expected; 

 را حذف یا تعریف کنید. sampleکلمه 

در کد شما نه تعریف شده  sampleکلمه 

 و نه وجود دارد

The name ‘sample’ does 

not exist in the current 

context. 

 نیستشارپ سی دستوراتجزء  کد .دستور را حذف کنید

Only assignment, call, 

increment, decrement, and 

new object expressions 

can be used as a 

statement. 

 مقدار دهی اولیه نشده sampleمتغیر  .اده از متغیر آن را مقدار دهی اولیه کنیدقبل از استف
Use of unassigned local 

variable ‘sample’ 
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 .ایجاد کنید sampleبه نام ، باید یک کالس یا فضای نام

 

تعریف  sampleنوع یا فضای نام متغیر 

 نشده است

The type or namespace 

name ‘sample’ could not 

be found (are you missing 

a using directive or an 

assembly reference?) 

کد دارای  هایقسمتمطمئن شوید که متد در همه 

 .مقدار برگشتی است

که  ()MyMethodت که متد سبدین معنا

به عنوان متدی با مقدار برگشتی در نظر 

کد دارای  هایقسمتگرفته شده در همه 

 رگشتی نیست.مقدار ب

‘MyMethod()’: not all 

code paths return a value 

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

 یکسان کنید.

 type1تواند به متغیر نمی type2متغیر 

 تبدیل شود.

Cannot implicitly convert 

type ‘type1′ to ‘type2′ 

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

 توضیحات

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

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

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

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

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

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Hello World! 

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

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

// single line comment 
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/* multi  
   line 
   comment */ 

 

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

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

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

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

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

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

 .توضیح خواهیم داد آنها

 کاراکترهای کنترلی

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

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

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

Hello 
World! 

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

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

 کند:می

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

 کد باال و کد زیر هیچ فرقی با هم ندارند:

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

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

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

 کاراکتر کنترلی عملکرد کاراکتر کنترلی عملکرد

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

 r\ سر سطر رفتن \\ بک اسلشچاپ 

 t\ حرکت به صورت افقی 0\ چاپ فضای خالی

 v\ حرکت به صورت عمودی a\ صدای بیپ

 u\ چاپ کاراکتر یونیکد b\ حرکت به عقب

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

 ( استفاده کنیم:\\( باید از )\اسلش )

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

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

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

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

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

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

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

I said, "Motivate yourself!". 

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

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

The programmer's heaven. 

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

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

Left Right 

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

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

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

برای مثال  دهیم.می قرار u\کاراکتر را درست بعد از عالمت  61مقدار در مبنای ، u\استفاده کرد. برای استفاده از  u\توان از می کاراکترهای یونیکد

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

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

© 

 برای کاراکترهای یونیکد به لینک زیر مراجعه نمایید: 61برای مشاهده لیست مقادیر مبنای 

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

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

 کند.می استفاده \\از  (\)اسلش 

 عالمت @

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Answer with yes 
o 

 استفاده از عالمت @ برای نادیده گرفتن کاراکترهای کنترلی

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

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

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

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

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

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

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

C:\Some Directory\SomeFile.txt 

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

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

Printing "double quotations"... 

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

 هارشتهاستفاده از عالمت @ برای نگهداری از قالب بندی 

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

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

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

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

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

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

 :استفاده از عالمت @ است

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

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

 متغیرها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( نام متغیر نباید دارای فضای خالیspaces ).باشد 

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

 آیند.می

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

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

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

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

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

 انواع ساده

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

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

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

 نوع محدوده

 sbyte 821تا  -821اعداد صحیح بین 

 byte 222تا  0اعداد صحیح بین 

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

 int 2811118211تا  -2811118211اعداد صحیح بین 

 uint 1221221222 تا 0اعداد صحیح بین 

 long 222881208212111101تا  -2228812082121112101اعداد صحیح بین 

 ulong 81112111018102228282تا  0اعداد صحیح بین 

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

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

 نوع محدوده دقت

 81E82102128 float تا -81E82102128 رقم 1

 801E8212122888112282 double تا -801E8212122888112282 رقم 82-82

 decimal 12221822281221881228218220882  تا -12221822281221881228218220882  رقم 22-21

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

 :اندنمایش داده شده

 نوع مقادیر مجاز

 char کاراکترهای یونیکد

 false bool یا  true مقدار

 string از کاراکترهایای همجموع

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

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

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

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

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

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

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

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

 تعریف متغیر

قرار است در خود ذخیره کنند را  متغیرهارا که این  هاییداده. ابتدا باید نوع اندشدهمتغیرهایی با نوع و نام متفاوت تعریف  1-62در خطوط 

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

 متغیر باید آن را تعریف کرد.

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

 نحوه تعریف متغیر به صورت زیر است:

data_type identifier; 

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

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

data_type identifier1, identifier2, ... indentifierN; 

 مثال

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

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

 نامگذاری متغیرها

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

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

 استفاده کرد.

 مجاز:های منا

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

 غیر مجاز:های منا

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

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

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

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

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

 محدوده یک متغیر مشخص قابل دسترسی هستند. ()Mainاین متغیرها فقط در داخل متد  شوند.می تعریف ()Mainمتغیرها در داخل متد 

 رسد متغیرها از محدوده خارج و بدون استفادهمی ()Mainهنگامیکه برنامه به پایان متد  کند که متغیر در کجای کد قابل دسترسی است.می

 چون به وسیله آن .تشخیص محدوده متغیر بسیار مهم است شوید.می آشنا آنهابعدی با های سمحدوده متغیرها انواعی دارد که در در شوند.می

کد  ثال  م یکسان باشند. توانند دارای نامنمیباید یاد آور شد که دو متغیر در یک محدوده  توان از متغیر استفاده کرد.می فهمید که در کجای کدمی

 کند:می زیر در برنامه ایجاد خطا

int num1; 
int num1; 

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

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

int num1; 
int Num1; 
int NUM1; 

 متغیرها مقداردهی

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

 شده است:

data_type identifier = value; 

 به عنوان مثال:

int myNumber = 7; 

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

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

 به عنوان مثال:

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

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

 به متغیر.

 اختصاص مقدار به متغیر

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

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

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

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

 (Placeholdersجانگهدار )

اری ک آنهااطالعاتی هستند که متد با استفاده از  آرگومانها کند.می ( توجه کنید. این متد دو آرگومان قبول41-04در خطوط ) ()WriteLineبه متد 

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

 گیرد.می مورد استفاده قرار رشته قالب بندی شده

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

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

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

 گیرد.می { به این معناست که اولین آرگومان )مقدار( بعد از رشته قالب بندی شده در آن قرار3جانگهدار }

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

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

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

 

 

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

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

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

 وارد کردن فضاهای نام

و در  6را ننوشتیم چون در خط  Systemکلمه  ،Consoleقبل از  و ()WriteLine شاید به این نکته توجه کرده باشید که ما زمان فراخوانی متد

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

using System; 

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

 بنویسیم:طور کامل 

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

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

Console.WriteLine("Hello World"); 

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

 هاثابت

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

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

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

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

const data_type identifier = initial_value; 

 مثال:

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

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

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

رگز ر برنامه وجود دارند که هچیست؟ اگر مطمئن هستید که مقادیری دها تبرایتان پیش آمده باشد که دلیل استفاده از ثاب سؤالممکن است این 

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

 تبدیل ضمنی

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

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

توانید یک می پس شود.می را شامل 4621210121تا  -4621210121 مقادیر intای هرا در خود ذخیره کند و نوع داد 433تا  3تواند مقادیر می

 تبدیل کنید: intرا به یک نوع  byteمتغیر از نوع 

byte number1 = 5; 
int number2 = number1; 

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

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

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

int number1 = 5; 
byte number2 = number1; 

ی از قرار دارد اما متغیر  3-433د بین یعنی اعدا byteدر محدوده مقادیر  number1متغیر  3اگر چه مقدار  .شویممی مورد ما با خطا مواجهدر این 

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

 ترجمه 636در کامپیوتر به عدد باینری  3برای مثال عدد  است. 6و  3 اعداد یک عدد باینری عددی متشکل از است.دودویی یت یا رقم ب 04شامل 

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

00000101 

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

00000000000000000000000000000101 

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

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

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

 شود.یم بین رفتن بخش اعشاری این اعداد

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

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

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

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

c 
99 

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

 نوع قابلیت تبدیل به انواع

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

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

int, long, float, double, decimal short 

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

long, float, double, decimal int 

long, ulong, float, double, decimal uint 

float, double, decimal long 

float, double, decimal ulong 

double float 

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

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

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

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

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

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

 استفاده کنید. Mمال از کاراکتر اعداد دسی

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

 تبدیل صریح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 

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

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

 .تبدیل کنیم، دهدمی را پوشش 3-433که محدود اعداد بین  Byteاست را به نوع  033

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

Value of number2 is 44. 

خواهیم ببینیم می حال را در خود ذخیره کند. 033تواند مقدار نمیباشد و  433تا  3تواند شامل اعداد می فقط Byteاست.  22خروجی کد باال عدد 

بیت است درحالی  1دارای  byteیک  بستگی دارد.ها ت. این کار به تعداد بیشودمینمایش داده  را در خروجی 22عدد ، 033که چرا به جای عدد 

 است. 22شوید که چرا خروجی عدد می عدد توجه کنید متوجه 4بیت است. حال اگر به مقدار باینری  04دارای  intکه 

300 = 00000000000000000000000100101100  
255 =                         11111111  
 44 =                         00101100 



   
   

 

12 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

بیت اول  1بنابراین فقط  (11111111)بیت باشد  1تواند فقط شامل می ،است 433که عدد  byteدهد که بیشترین مقدار می ی باال نشانخروج

قرار ندادن یک مقدار مناسب در داخل یک متغیر  است. 63در مبنای  22یا عدد  (00101100)یابد که شامل می انتقال byteبه متغیر  intمقدار 

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

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

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

 استفاده کرد. checkedتوان از کلمه کلیدی می

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

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

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

 کنید.

 Convertتبدیل با استفاده از کالس 

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

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

 دستور نتیجه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Original value is: 9.99 
Converted value is: 10 

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

 عبارات و عملگرها

 ابتدا با دو کلمه آشنا شوید:

 دهند.می عملگر: نمادهایی هستند که اعمال خاص انجام 

  دهند.می لی انجامعم آنهاعملوند: مقادیری که عملگرها بر روی 

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

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

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

 ( یگانیUnary) – به یک عملوند نیاز دارد 

 دودویی (Binary) – به دو عملوند نیاز دارد 

 ( سه تاییTernary) – به سه عملوند نیاز دارد 

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

 عملگرهای ریاضی 

 عملگرهای تخصیصی 

 عملگرهای مقایسه ای 
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 عملگرهای منطقی 

 عملگرهای بیتی 

 ریاضی عملگرهای

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

 عملگر دسته مثال نتیجه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اغلب در  متغیرهااز این  کنند.می اضافه آنهاکم یا به  متغیرهارا از  6این عملگرها مقدار  عملگرهای کاهش و افزایش هستند.شارپ سی عملگرهای

 شود:می استفادهها حلقه

 نتیجه مثال دسته عملگر

++ Unary var1 = ++var2; 

 .8بعالوه  var2برابر است با  var1مقدار 

 .شودمی یک واحد اضافه var2متغیر از 

-- Unary var1 = --var2; 

 .8منهای  var2برابر است با  var1مقدار 

 شود.می یک واحد کم var2متغیر از 

++ Unary var1 = var2++; 

 .var2برابر است با  var1مقدار 

 .شودمی یک واحد اضافه var2به متغیر 

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

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

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

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

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

x=2 
y=2 

 

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

x=0 
y=0 

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

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

x=1 
y=0 

 

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

x=1 
y=2 

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

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

 بگیریم:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و  “ Hello“. نتیجه استفاده از عملگر + برای چسباندن دو کلمه اندشدهکنید که دو رشته به وسیله عملگر + به هم متصل می مشاهده 41در خط 

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

 د.شومی

 جایگزینی() یصیتخصعملگرهای 

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

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

 عملگر مثال نتیجه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپس به  با استفاده از عملگر = به آن اختصاص داده شده است. 63عملگر تخصیصی استفاده شده است. ابتدا یک متغیر و مقدار  سهدر برنامه از 

 از آن کم شده است. 63عدد  -و در آخر به وسیله عملگر = اضافه شده است. 63آن با استفاده از عملگر =+ مقدار 
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 عملگرهای مقایسه ای

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

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

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

 دهد:می

 عملگر دسته مثال نتیجه

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

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

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

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

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2 از  ترکوچکvar3  مقدار باشد در

 .است falseغیر اینصورت 
var1 = var2 < var3 Binary < 

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

 .است falseاینصورت 
var1 = var2 > var3 Binary > 

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2 یا مساوی مقدار  ترکوچکvar3 

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

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

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

 دهد:می عملگرها را نشان نبرنامه زیر نحوه عملکرد ای

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

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

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

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

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

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

 عملگرهای منطقی

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

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

 عملگر نام دسته مثال

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

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

var1 = !var1; Unary منطقی NOT ! 

 AND)&&(عملگر منطقی 

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

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

X Y X && Y 

true true true 

true false false 

false true false 

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

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

 باشد. 6333از  ترکوچک salaryو  61از  تربزرگ( age( است اگر سن )trueعنوان مثال نتیجه عبارت زیر درست )

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

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

 به صورت زیر استفاده کرد. ANDتوان از عملگر منطقی می را بگیرد. حال برای انتخاب اعداد خارج از این محدوده 633تا  63مقداری شامل اعداد 

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

 (||)ORعملگر منطقی 

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

 شده است:

X Y X || Y 

true true true 

true false true 

false true true 

false false false 

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

 باشد. 633یا نمره نهایی امتحان آن  13 از  تربزرگ( finalGradeکه رتبه نهایی دانش آموز ) ،( استtrueنتیجه این کد در صورتی درست )

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

 (!)NOTعملگر منطقی 

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

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

X !X 

true false 

false true 

 نباشد. 61یا مساوی  تربزرگ)سن(  ageنتیجه کد زیر در صورتی درست است که 

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

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

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

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

 6برای نشان دادن حالت روشن از عدد  کند وضعیت هر چیز یا خاموش است یا روشن.می در سیستم باینری )دودویی( که کامپیوتر از آن استفاده

ی اعداد باینری را اعداد در مبنا توانند صفر یا یک باشند.می بنابراین اعداد باینری فقط شود.می استفاده 3و برای نشان دادن حالت خاموش از عدد 

بیت است. به عنوان مثال  1یند. یک بیت نشان دهنده یک رقم باینری است و هر بایت نشان دهنده گومی 63اعداد در مبنای  و اعداد اعشاری را 4

 برای ذخیره استفاده 6و  3رقم  04این بدین معناست که اعداد از  بایت فضا برای ذخیره آن نیاز داریم، 2بیت یا  04به  intبرای یک داده از نوع 

 شود:می شود در کامپیوتر به صورت زیر خواندهمی ذخیره intعنوان یک متغیر از نوع وقتی به  633برای مثال عدد  کنند.می

000000000000000000000000000001100100 

است و مابقی صفرهای  4در مبنای  633رقم سمت راست نشان دهنده عدد  1در اینجا  است. 4در مبنای  6633633در مبنای ده معادل عدد  633عدد 

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

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

 عملگر نام دسته مثال

x = y & z; Binary بیتی AND & 

x = y | z; Binary بیتی OR | 

x = y ^ z; Binary بیتی XOR ^ 

x = ~y; Unary بیتی NOT ~ 

x &= y; Binary تخصیصی  – بیتیAND &= 

x |= y; Binary تخصیصی  – بیتیOR |= 

x ^= y; Binary تخصیصی  – بیتیXOR ^= 

 AND(&) بیتی عملگر

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

 در زیر آمده است: ANDجدول درستی عمگر بیتی  گرداند.می گرداند و اگر یکی یا هر دو طرف آن صفر باشد مقدار صفر را برمی را بر 6مقدار  ،باشد 6
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X Y X AND Y 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 آمده است: ANDدر زیر نحوه استفاده از عملگر بیتی 

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

1 

اجازه بدهید ببینیم که چطور این نتیجه  شود.می 6عدد  0و  3بر روی دو مقدار  ANDنتیجه عملکرد عملگر  ،کنیدمی همانطور که در مثال باال مشاهده

 آید:می را به دست

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

خالی  هایبیتبیت است از صفر برای پر کردن  04( intشوند. از آنجاییکه هر عدد صحیح )می تبدیل شانباینریبه معادل  0و  3ابتدا دو عدد 

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

 (|)ORعملگر بیتی 

 این عملگر در زیر آمده است:جدول درستی  خواهد شد. 6در غیر اینصورت  3هر دو صفر باشند نتیجه  ORاگر مقادیر دو طرف عملگر بیتی 

X Y X OR Y 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

خواهد شد. به مثال زیر  6نتیجه  ،باشد 6اگر فقط یکی از دو عملوند  باشند. 3دو طرف آن  عملوندهایاست که  3در صورتی  ORنتیجه عملگر بیتی 

 توجه کنید:

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

15 
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کنیم که چرا این نتیجه به دست می حال بررسی شود.می 63نتیجه ، کنیممی ( استفاده1و  1برای دو مقدار در مثال باال ) ORوقتی که از عملگر بیتی 

 آمده است؟

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

 صحیح است. 63باینری معادل عدد  6666عدد  توان نتیجه استفاده از این عملگر را تشخیص داد.می ORبا استفاده از جدول درستی عملگر بیتی 

 (^)XORعملگر بیتی 

 جدول درستی این عملگر در زیر آمده است:

X Y X XOR Y 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

 XORعملگر بیتی  تأثیردر مثال زیر  شود.می 6در غیر اینصورت نتیجه  ،3باشند نتیجه  6یا هر دو  3در صورتیکه عملوندهای دو طرف این عملگر هر دو 

 کنید:می دههرا بر روی دو مقدار مشا

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

2 

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

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

 شود.می 4توان فهمید که چرا نتیجه عدد می XORبا نگاه کردن به جدول درستی عملگر بیتی 

 (~)NOTعملگر بیتی 

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

X NOT X 

1 0 

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

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

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

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

 از عملگرهای بیتیهایی لمثا

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

 )عادی( استفاده کنید. regularخواهید از سبک می است کهبدین معنی  3توجه کنید که مقدار اولیه 

int fontStyle = 0; 

 را به کار برید. 6کد باید  Boldتوجه کنید که برای فونت  شود.می استفاده OR( از عملگر بیتی Boldبه صورت کلفت )ها تبرای نشان دادن فون

fontStyle = fontStyle | 1; 

 استفاده شود. 4و کد  ORباید از عملگر بیتی  Italicبرای استفاده از سبک 

fontStyle |= 2; 

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

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

fontStyle = 1 | 2 | 4 | 8; 

 (shiftعملگر بیتی تغییر مکان )

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

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

 کد سبک

Regular 0 

Bold 1 

Italic 2 

Underline 4 

Strikeout 8 
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 عملگر نام دسته مثال

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

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

 عملگر تغییر مکان به سمت چپ

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

 مثال:

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

40 

 این انتقال را بررسی کنیم: تأثیر، حال بیایید ایمکردهرا دو مکان به سمت چپ منتقل  63مقدار  هایبیتدر مثال باال ما 

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

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

 شود.می عوض دو صفر به سمت راست اضافه

 عملگر تغییر مکان به سمت راست

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

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

6 

این جا  تأثیرکنیم. اجازه بدهید می واحد به سمت چپ جا به جا 2را به اندازه  633مقدار های استفاده از عملگرتغییر مکان به سمت راست بیتبا 

 به جایی را مورد بررسی قرار دهیم:

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

 شود.می و چهار صفر به سمت چپ اضافهبیت اول سمت راست حذف شده  2این بنابر شود،می واحد به سمت راست منتقل 2هر بیت به اندازه 
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 تقدم عملگرها

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

 به عنوان مثال: محاسبات دارای حق تقدم هستند.

number = 1 + 2 * 3 / 1; 

و در آخر  0×0=1سپس  6+4=0خواهد شد ) 1اگر ما حق تقدم عملگرها را رعایت نکنیم و عبارت باال را از سمت چپ به راست انجام دهیم نتیجه 

 برای مثال عمل ضرب و تقسیم نسبت به جمع و تفریق تقدم دارند. دهد.می دم عملگرها محاسبات را انجاماما کامپایلر با توجه به تق (.6/1=1

شود و می جمع 6با  1در آخر عدد  آید.می به دست 1شود که نتیجه می 6تقسیم بر  آنهاو سپس نتیجه  0ضربدر  4بنابراین در مثال فوق ابتدا عدد 

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

 عملگرها تقدم

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

 *, /, % 

 +, - 

 <<, >> 

 <, >, <=, >= 

 ==, != 

 & 

 ^ 

 | 

 && 

 || 

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

 (used as suffixes) -- ,++ ترینپایین

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

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

int number = 3; 
 
number1 = 3 + ++number; //results to 7 
number2 = 3 + number++; //results to 6 
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 به دست 1شود و در نهایت عدد می جمع 0شود و سپس مقدار جدید با عدد می 2واحد اضافه شده و  یک number در عبارت اول ابتدا به مقدار

گیرد. می قرار number2سپس این مقدار در متغیر  آید.می به دست 1شود و عدد می اضافه numberبه مقدار  0در عبارت دوم مقدار عددی  آید.می

 از عملگرهای زیادی استفاده آنهابرای ایجاد خوانایی در تقدم عملگرها و انجام محاسباتی که در  یابد.می افزایش 2به  numberو در نهایت مقدار 

 کنیم:می شود از پرانتز استفادهمی

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

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

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

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

number = 3 * 2 + 8 / 4; 

 4را ضربدر  0یعنی ابتدا  دهید. تأثیررا در محاسبات  آنهاید از چپ به راست این شما بارای حق تقدم یکسانی هستند. بنابرهر دو عملگر * و / دا

 دهید.می قرار numberکنید. در نهایت نتیجه دو عبارت را جمع کرده و در متغیر می تقسیم 2را بر  1کنید و سپس عدد می

 گرفتن ورودی از کاربر

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

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

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

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

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

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

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



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 16
 

24 
25 
26 

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

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

در خط  .(66)خط  را وارد کند خواهد که نام خودمی برنامه از کاربر. (1و  1و  1)خطوط  کنیممی متغیر را برای ذخیره داده در برنامه تعریف 0ابتدا 

از آنجاییکه نام  شود.می خوانده ()ReadLineمقدار متغیر نام، برابر مقداری است که توسط متد  کنید.می شما به عنوان کاربر نام خود را وارد 64

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

( است، پس نیاز است که ما تبدیل از نوع رشته به صحیح را intمتغیری از نوع صحیح ) ،(. سن60خط ) کندمی سؤالسپس برنامه از ما سن را 

از این متد در متغیر سن مقدار بازگشتی  (.62)خط  کنیممی برای این تبدیل استفاده ()Convert.ToInt32بنابراین از کالس و متد  انجام دهیم.

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

ToDouble()  کالسمربوط به Convert  توانید از متد می عالوه بر آنچه گفته شد شما .(61خط ) کنیماستفادهParse() باال های لبرای تبدی

 مانند:، استفاده کنید

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

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

 

 ساختارهای تصمیم

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

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

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

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

  دستورif 

  دستورif...else  

 عملگر سه تایی 

  دستورif چندگانه 

  دستورif تو در تو 
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 عملگرهای منطقی 

  دستورswitch 

 ifدستور 

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

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

if(condition) 
{ 
  code to execute; 
} 

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

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

if .برنامه زیر پیغام  در داخل برنامه بیندازیمHello World  را اگر مقدارnumber  و  63کمتر ازGoodbye World  را اگر مقدارnumber  63از 

 دهد.می صفحه نمایش باشد در تربزرگ

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

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

Hello World. 
Goodbye World. 

 رسیم برنامه تشخیصمی 66در خط  ifوقتی به اولین دستور  به آن اختصاص داده شده است. 3تعریف و مقدار  numberیک متغیر با نام  1در خط 

و اجرا  64خط بنابراین  .باشدمی منطقی است که نتیجه مقایسه درست است؟ 63از  ترکوچک 3؟ یعنی کمتر است 63از  numberدهد که مقدار می

رسیم برنامه می 61در خط  ifوقتی به دومین دستور  (.61دهیم )خط می تغییر 63را به  numberحال مقدار  شود.می چاپ Hello Worldپیغام 

)خط  کندمی را چاپ Goodbye World است برنامه پیغام تربزرگ 63از  63یعنی  numberکند و چون مقدار می مقایسه 63را با   number مقدار

 توان در یک خط نوشت:می را ifور به این نکته توجه کنید که دست. (43
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if (number > 10) Console.WriteLine("Goodbye World."); 

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

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

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

 این هم یک مثال ساده:

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

نباشد مانند  تربزرگ 63از  xحال اگر به عنوان مثال آکوالد را حذف کنیم و مقدار  شود.می باشد دو پیغام چاپ تربزرگ 63از  xدر مثال باال اگر مقدار 

 کد زیر:

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

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

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

 ترکوچک 63از  xکه مقدار  ایمگذاشتهاینجاست که چون ما فرض را بر این  نیست. ifتور سدجزء  ( در مثال باال0)خط  که دستور دوم بینیدمی

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

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

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

 به عنوان مثال: است. ifدر سمت راست پرانتز  سمیکالندادن 

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

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

 :ifمورد دستور 

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

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

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

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

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

از متغیر برای تشخیص کد اجرایی  توانمی شود.می ذخیره isNewMilleniumباشد سپس حاصل عبارت در متغیر  4333برابر  yearاگر مقدار 

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

 if...elseدستور 

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

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

 است:

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

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

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

 آمده است. if…elseاستفاده از دستور 

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

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

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

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

 تغییر دهیم 63از  تربزرگمقداری  را تغییر دهیم و به numberشود و اگر مقدار می اجرا ifکمتر باشد کد داخل بلوک  63از  numberوقتی مقدار 

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

 عملگر شرطی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بنویسید:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 کند.می سؤالاز شما  جنستاندرباره  64در خط  (.1کند )خط می سؤال سنتانابتدا برنامه از شما درباره  اجازه بدهید که برنامه را کالبد شکافی کنیم.

 .(61)خط  رسدمی ifسپس به اولین دستور 

مربوط به همین  (02)خط  elseشود در غیر اینصورت وارد بلوک می ifسال باشد برنامه وارد بدنه دستور  64در این قسمت اگر سن شما بیشتر از 

را  دیگر ifدو دستور  ifدر بدنه اولین  .ایدشده ifسال است و شما وارد بدنه اولین  64ن شما بیشتر از سحال فرض کنیم که  شود.می ifدستور 

 دوباره فرض .(41خط ) رویدمی متناظر با آن elseمت سشوید و اگر نباشد به قمی دوم ifبدنه  واردباشد شما  43اگر سن کمتر  کنید.می مشاهده

شما مورد جنسیت در اینجا  .(43خط ) شویدمی دیگر مواجه ifدوم شده و با یک  ifدر اینصورت وارد بدنه  باشد، 43کنیم که سن شما کمتر از می

 اجرا ifمربوط به این  elseشود در غیر اینصورت قسمت می اجرا ifاخل بدنه سومین د" باشد کدهای maleگر برابر "ا گیرد که می بررسی قرار

 آورد.می تو در تو در برنامه کمتر استفاده کنید چون خوانایی برنامه را پایین ifشود که از می (. پیشنهاد42خط ) شودمی

 ه از عملگرهای منطقیاستفاد

کنند و در آخر یک مقدار می گیراین عملگرها حداقل دو شرط را در  دهند که چندین شرط را با هم ترکیب کنید.می عملگرهای منطقی به شما اجازه

 در جدول زیر برخی از عملگرهای منطقی آمده است: گردانند.می بولی را بر

 تأثیر مثال تلفظ عملگر

&& And z = (x > 2) && (y < 10) 

 trueاست که هر دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان  trueدر صورتی  Zمقدار 

 خواهد شد. z، falseباشد مقدار  falseمقدار یکی از شروط  باشد. اگر فقط

|| Or z = (x > 2) || (y < 10) 

است که یکی از دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان  trueدر صورتی  Zمقدار 

true .مقدارشاناگر هر دو شرط  باشد false  باشد مقدارz، false  خواهد

 شد.

! Not z = !(x > 2) 

 باشد و در صورتی falseاست که مقدار شرط  trueدر صورتی  Zمقدار 

false  است که مقدار شرطtrue .باشد 
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و  4از  تربزرگ xاست که مقدار  trueبرابر  zرا به این صورت بخوانید: "در صورتی مقدار  z = (x > 2) && (y < 10)به عنوان مثال جمله 

باشد باید مقدار همه  trueاست". این جمله بدین معناست که برای اینکه مقدار کل دستور  falseباشد در غیر اینصورت  63از  ترکوچک yمقدار 

است اگر  trueبرابر  OR( دارد. نتیجه عملگر منطقی &&) ANDتفاوتی نسبت به عملگر منطقی م تأثیر( ||) ORعملگر منطقی . باشد trueشروط 

و  ANDتوان عملگرهای منطقی می خواهد شد. falseنباشد نتیجه  trueباشد. و اگر مقدار هیچ یک از شروط  trueفقط مقدار یکی از شروط 

OR :را با هم ترکیب کرده و در یک عبارت به کار برد مانند 

if ( (x == 1) && ( (y > 3) || z < 10) ) ) 
{ 
    //do something here 
} 

ی مورد بررس (z < 10) || (y > 3) عبارتدر اینجا ابتدا  کنیم.می استفاده هاشرطدر اینجا استفاده از پرانتز مهم است چون از آن در گروه بندی 

حال بیایید نحوه استفاده از  شود.می مقایسه (x == 1) با نتیجه ANDسپس نتیجه آن بوسیله عملگر . به علت تقدم عملگرها() گیردمی قرار

 عملگرهای منطقی در برنامه را مورد بررسی قرار دهیم:

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int age; 
        string gender; 
 
        Console.Write("Enter your age: "); 
        age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter your gender (male/female): "); 
        gender = Console.ReadLine(); 
 
        if (age > 12 && age < 20) 
        { 
            if (gender == "male") 
            { 
                Console.WriteLine("You are a teenage boy."); 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("You are a teenage girl."); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("You are not a teenager."); 
        } 
    } 
} 

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

Enter your age: 18 
Enter your gender (male/female): female 
You are a teenage girl. 
 
Enter you age: 10 
Enter your gender (male/female): male 
You are not a teenager. 
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اگر  کند.می ( برنامه سن شما را چک61رسید )خط می ifوقتی به دستور  (.61دهد )خط می را نشان ANDبرنامه باال نحوه استفاده از عملگر منطقی 

 شوند.می اجرا ifباشد سپس کدهای داخل بلوک  trueباشد( یعنی مقدار هر دو  43 و 64بین  سنتانباشد )  43از  ترکوچکو  64از  تربزرگسن شما 

اگر مقدار  دهد.می د بررسی قرارورعملوند سمت چپ را م ANDعملگر  شود.می اجرا elseباشد کدهای داخل بلوک  falseاگر نتیجه یکی از شروط 

عملوند سمت چپ را مورد بررسی  ||گرداند. بر عکس عملگر می را بر falseکند و مقدار نمیشد دیگر عملوند سمت راست را بررسی با false آن

 نکته مهم اینجاست که شما گرداند.می را بر trueگیرد و مقدار می باشد سپس عملوند سمت راست را نادیده trueدهد و اگر مقدار آن می قرار

 به عنوان عملگر بیتی استفاده کنید. ز عملگرهای & و |توانید امی

if (x == 2 & y == 3) 
{ 
   //Some code here 
} 
 
if (x == 2 | y == 3) 
{ 
   //Some code here 
} 

چپ  عملوند سمت روند این است که دو عملوند را بدون در نظر گرفتن مقدارمی به کار تفاوت جزئی این عملگرها وقتی که به عنوان عملگر بیتی

 ارزیابی ANDعملوند سمت چپ به وسیله عملگر بیتی )&( ،باشد falseبه عنوان مثال حتی اگر مقدار عملوند سمت چپ  دهند.می مورد بررسی قرار

 بهتر (|)OR و (&)ANDجای عملگرهای بیتی  به (||) OR و (&&)AND منطقیرا در برنامه ترکیب کنید استفاده از عملگرهای  هاشرطاگر  شود.می

 به مثال زیر توجه کنید: کند.می است که نتیجه یک عبارت را خنثی یا منفی NOT(!) یکی دیگر از عملگرهای منطقی عملگر خواهد بود.

if (!(x == 2)) 
{ 
   Console.WriteLine("x is not equal to 2."); 
} 

 کند.می Trueآن را  !باشد عملگر falseبرابر  x == 2 عبارتاگر نتیجه 

 Switchدستور 

دهد که با توجه به مقدار ثابت یک متغیر چندین انتخاب داشته باشید. می وجود دارد که به شما اجازه switchساختاری به نام شارپ سی در

و یا کاراکترها را ها رشته، متغیر فقط مقادیر ثابتی از اعداد switchتو در تو است با این تفاوت که در دستور  ifمعادل دستور  switchدستور 

 آمده است: switchدر زیر نحوه استفاده از دستور  کند. مقادیر ثابت مقادیری هستند که قابل تغیر نیستند.می قبول

switch (testVar) 
{ 
   case compareVal1: 
       code to execute if testVar == compareVa11; 
       break; 
   case compareVa12: 
       code to execute if testVar == compareVa12; 
       break; 
   . 
   . 
   . 
   case compareVa1N: 
       code to execute if testVer == compareVa1N; 
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       break; 
   default: 
       code to execute if none of the values above match the testVar; 
       break; 
} 

 switchداخل بلوک  case هایعبارتاین مقدار با هر یک از  دهید.می است قرار testVarکه در مثال باال  switchابتدا یک مقدار در متغیر 

اجرا خواهد شد. به این نکته  caseکد مربوط به آن  ،برابر بود caseشود. اگر مقدار متغیر با هر یک از مقادیر موجود در دستورات می مقایسه

با کلمه کلیدی  caseاز یکی بیشتر باشد نباید از آکوالد استفاده کنیم. آخر هر دستور  caseتوجه کنید که حتی اگر تعداد خط کدهای داخل دستور 

break شود برنامه از دستور می شود که باعثمی تشخیص دادهswitch شوند. اگر این کلمه کلیدی از قلم دستورات بعد از آن اجرا  خارج شده و

شود که مقدار متغیر با هیچ یک از می دارد. این دستور در صورتی اجرا defaultیک بخش  switchدستور  شود.می بیوفتد برنامه با خطا مواجه

افتد. مکان این دستور هم نمیقی حذف شود هیچ اتفا switchاختیاری است و اگر از بدنه  defaultدستور  برابر نباشد. caseدستورات  مقادیر

 توجه کنید: switchبه مثالی در مورد دستور  نویسند.می مهم نیست اما بر طبق تعریف آن را در پایان دستورات

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int choice; 
 
        Console.WriteLine("What's your favorite pet?"); 
        Console.WriteLine("[1] Dog"); 
        Console.WriteLine("[2] Cat"); 
        Console.WriteLine("[3] Rabbit"); 
        Console.WriteLine("[4] Turtle"); 
        Console.WriteLine("[5] Fish"); 
        Console.WriteLine("[6] Not in the choices"); 
        Console.Write("\nEnter your choice: "); 
 
        choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        switch (choice) 
        { 
            case 1: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Dog."); 
                break; 
            case 2: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Cat."); 
                break; 
            case 3: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Rabbit."); 
                break; 
            case 4: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Turtle."); 
                break; 
            case 5: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Fish."); 
                break; 
            case 6: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is not in the choices."); 
                break; 
            default: 
                Console.WriteLine("You don't have a favorite pet."); 
                break; 
        } 
    } 
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45 } 

What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
Enter your choice: 2 
Your favorite pet is Cat. 
 

 
 
What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
Enter your choice: 99 
You don't have a favorite pet. 

کنید و می دهد. به اسم هر حیوان یک عدد نسبت داده شده است. شما عدد را واردمی را تانعالقهبرنامه باال به شما اجازه انتخاب حیوان مورد 

شود و با هر کدام از آن مقادیر که برابر بود پیغام مناسب نمایش داده خواهد شد. اگر هم می مقایسه caseبا مقادیر  switchر این عدد در دستو

توانید از می این است که شما switchدستور های ییکی دیگر از ویژگ شود.می اجرا defaultبرابر نبود دستور  هاcaseبا هیچ کدام از مقادیر 

شود. توجه کنید می باشد یک کد اجرا 0یا  number ،6 ،4در مثال زیر اگر مقدار  برای نشان داده یک مجموعه کد استفاده کنید. caseدو یا چند 

 باید پشت سر هم نوشته شوند. هاcaseکه 

switch (number) 
{ 
   case 1: 
   case 2: 
   case 3: 
       Console.WriteLine("This code is shared by three values."); 
       break; 
} 

 توان نوشت:می برنامه باال را به صورت زیر نیز تو در تو است. ifمعادل دستور  switchذکر شد دستور  قبال  همانطور که 

if (choice == 1) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Dog."); 
else if (choice == 2) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Cat."); 
else if (choice == 3) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Rabbit."); 
else if (choice == 4) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Turtle."); 
else if (choice == 5) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Fish."); 
else if (choice == 6) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is not in the choices."); 
else 
    Console.WriteLine("You don't have a favorite pet."); 
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 ifو  switchحال از بین این دو دستور ). باشدمی elseمعادل دستور  defaultدارد. دستور  switchمانند دستور ای هنتیج دقیقا  کد باال 

else کدامیک را انتخاب کنیم. از دستور )switch خواهیم با دیگر مقادیر مقایسه شود ثابت باشد.می کنیم که مقداری کهمی موقعی استفاده 

 استفاده نکنید. switchدر مثال زیر هیچگاه از  مثال  

int myNumber = 5; 
int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
{ 
   case x: 
       Console.WriteLine("Error, you can't use variables as a value" + 
                                  " to be compared in a case statment."); 
       break; 
} 

یک ثابت  xدهد چون می مقایسه شده است برنامه خطا myNumberاست و به طور واضح با متغیر  3دد ع xکنید که با اینکه مقدار می مشاهده

 constاستفاده کنید و برنامه خطا ندهد باید از کلمه کلیدی  xقابلیت تغییر را دارد. اگر بخواهید از  ،یک متغیر است یا به زبان ساده ترنیست بلکه 

 به صورت زیر استفاده کنید.

int myNumber = 5; 
const int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
{ 
  case x: 
      Console.WriteLine("Error has been fixed!"); 
  break; 
} 

اد. دتوان مقدار آن را در طول برنامه تغییر نمیتوجه کنید که بعد از تعریف یک ثابت  شود.می استفادهها تبرای ایجاد ثاب constاز کلمه کلیدی 

کند و شما الزم نیست که می مقایسه هاCaseیک مقدار را با مقادیر  switchمقداردهی کنید. دستور  حتما  را ها تبه یاد داشته باشید که باید ثاب

 به شکل زیر مقادیر را با هم مقایسه کنید:

switch (myNumber) 
{ 
  case x > myNumber: 
      Console.WriteLine("switch staments can't test if a value is less than " + 
                         "or greater than the other value."); 
  break; 
} 

 

 تکرار

بدون ساختارهای تکرار شما  دهند که یک یا چند دستور کد را تا زمانی که یک شرط برقرار است تکرار کنید.می ساختارهای تکرار به شما اجازه

را تایپ کنید مانند مثال  ”.Hello World“بار جمله  63 شما مجبورید مثال   مجبورید همان تعداد کدها را بنویسید که بسیار خسته کننده است.

 زیر:
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Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 

دهای باال ورد. برای نوشتن کآمی توانید با کپی کردن این تعداد کد را راحت بنویسید ولی این کار در کل کیفیت کدنویسی را پایینمی البته شما

 از: اندعبارتشارپ سی ساختارهای تکرار در است. بهترها استفاده از حلقه

 while  

 do while  

 for  

 Whileحلقه 

دهد و تا زمانیکه شرط برقرار باشد کدهای درون می ابتدا یک شرط را مورد بررسی قرار است. Whileحلقه ارپ شسی ساختار تکرار درترین ابتدایی

 به صورت زیر است: whileساختار حلقه  شوند.می بلوک اجرا

while(condition) 
{ 
  code to loop; 
} 

نویسیم اگر نتیجه درست می بسیار ساده است. ابتدا یک شرط را که نتیجه آن یک مقدار بولی است ifمانند ساختار  whileکه ساختار  بینیدمی

برسد هیچکدام از  whileباشد وقتی که برنامه به حلقه  falseاگر شرط غلط یا  شوند.می اجرا whileباشد سپس کدهای داخل بلوک  trueیا 

به یک متغیر شمارنده در داخل بدنه حلقه نیاز داریم.  اصالح شوند. whileید مقادیر داخل حلقه کند. برای متوقف شدن حلقه بانمیکدها را اجرا 

آن وابسته است. این شمارنده را در داخل بدنه باید  گیرد و ادامه یا توقف حلقه به نوعی بهمی این شمارنده برای آزمایش شرط مورد استفاده قرار

 آمده است: whileدر برنامه زیر نحوه استفاده از حلقه  کاهش یا افزایش دهیم.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int counter = 1; 
 
        while (counter <= 10) 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World!"); 
            counter++; 
        } 
 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 

خط را تایپ کنیم. اجازه  63کردیم مجبور بودیم تمام نمیکند. اگر از حلقه در مثال باال استفاده می را چاپ !Hello Worldبار پیغام  63برنامه باال 

سپس به آن  یک متغیر تعریف و از آن به عنوان شمارنده حلقه استفاده شده است. 1دهید که نگاهی به کدهای برنامه فوق بیندازیم. ابتدا در خط 

کنیم. در حلقه می را وارد Whileحلقه  1توان در شرط از آن استفاده کرد. در خط نمیقدار نداشته باشد دهیم چون اگر ممی را اختصاص 6مقدار 

while  کمتر است یا با آن برابر است. نتیجه هر بار مقایسه ورود به بدنه حلقه  63شود که آیا از می مقایسه 63ابتدا مقدار اولیه شمارنده باwhile 

 .و چاپ پیغام است

شود که مقدار شمارنده می (. حلقه تا زمانی تکرار64شود )خط می کنید بعد از هر بار مقایسه مقدار شمارنده یک واحد اضافهمی همانطور که مشاهده

آید. به این می به وجود ایتبینهنشود یک حلقه  falseبماند و آن را افزایش ندهیم و یا مقدار شرط هرگز  6اگر مقدار شمارنده . کمتر باشد 63از 

شد چون مقدار می بار تکرار 1کردیم کد ما می استفاده >استفاده شده است. اگر از عالمت  =>از  >نکته توجه کنید که در شرط باال به جای عالمت 

ید که هیچگاه خواهید یک حلقه بی نهایت ایجاد کنمی اگر .نیست 10 > 10شود چون می falseبرسد  63است و هنگامی که شرط به  6اولیه 

 ( باشد.trueمتوقف نشود باید یک شرط ایجاد کنید که همواره درست )

while(true) 
{ 
    //code to loop 
} 

که در آینده توضیح خواهیم  returnو  breakرات واین تکنیک در برخی موارد کارایی دارد و آن زمانی است که شما بخواهید با استفاده از دست

 داد از حلقه خارج شوید.

 do whileحلقه 

 شودمی است با این تفاوت که در این حلقه ابتدا کد اجرا whileیکی دیگر از ساختارهای تکرار است. این حلقه بسیار شبیه حلقه  do whileحلقه 

 به صورت زیر است: do whileساختار حلقه  گیرد.می و سپس شرط مورد بررسی قرار

do 
{ 
  code to repeat; 
}  
while(condition); 
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 برخالف حلقه شوند.می کنید شرط در آخر ساختار قرار دارد. این بدین معنی است که کدهای داخل بدنه حداقل یکبار اجرامی همانطور که مشاهده

while برتری استفاده از حلقه  مواردیکی از  شوند.نمیدستورات داخل بدنه اجرا  ،که اگر شرط نادرست باشدdo while  حلقه نسبت بهwhile 

 زمانی است که شما بخواهید اطالعاتی از کاربر دریافت کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 whileاستفاده از 

//while version 
Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
while (number < 10) 
{ 
   Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
} 

 

 do whileاستفاده از 

//do while version 
 
do 
{ 
   Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());   
} while (number < 10); 

 

 استفاده شده است. whileنسبت به  do whileکنید که از کدهای کمتری در بدنه می مشاهده

 forحلقه 

 فقط دارای چند خصوصیت اضافی است. دهد ومی انجام whileاین حلقه عملی شبیه به حلقه  است. forیکی دیگر از ساختارهای تکرار حلقه 

 به صورت زیر است: forساختار حلقه 

for(initialization; condition; operation) 
{ 
   code to repeat; 
} 

شرط  قابل دسترسی است. forشمارنده فقط در داخل حلقه  دهیم.می ( اولین مقداری است که به شمارنده حلقهinitializationمقدار اولیه )

(conditionدر اینجا مقدار شمارنده را با یک مقدار دیگر مقایسه ) کند که حلقه ادامه یابد یا نه.می کند و تعیینمی ( عملگرoperation که )

 آمده است: forدر زیر یک مثال از حلقه  دهد.می مقدار اولیه متغیر را کاهش یا افزایش

using System; 
 
namespace ForLoopDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
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            for (int i = 1; i <= 10; i++) 
            { 
                Console.WriteLine("Number " + i); 
            } 
        } 
    } 

{ 

Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 5 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 
Number 10 

 مقدار دهی اولیه 6کنیم و آن را با مقدار می ابتدا یک متغیر به عنوان شمارنده تعریف شمارد.می forرا با استفاده از حلقه  63تا  6برنامه باال اعداد 

 اجرا فورا  ( ++iتوجه کنید که قسمت سوم حلقه ) آیا کمتر است یا مساوی؟ کنیم کهمی مقایسه 63سپس با استفاده از شرط آن را با مقدار  کنیم.می

 iاضافه شده و مقدار  iکند. آنگاه یک واحد به مقدار می را چاپ 6یعنی  iو سپس مقدار جاری  Numberشود و ابتدا رشته می کد اجرا. شودنمی

حال اگر بخواهید معکوس  یابد.می شود ادامه trueشود و این حلقه تا زمانی که مقدار شرط می مقایسه 63با عدد  iشود و بار دیگر می 4برابر 

 عمل کنید: زیربرنامه باال را پیاده سازی کنید یعنی اعداد از بزرگ به کوچک چاپ شوند باید به صورت 

for (int i = 10; i > 0; i--) 
{ 
   //code omitted 
} 

که شمارش ای برنامه (--دهیم و با استفاده از عملگر کاهش )می 63مقدار اولیه شمارنده را  کند )از بزرگ به کوچک(.می چاپ 6به  63کد باال اعداد را از 

توان از عملگرهای می به عنوان مثال دیگر نیز تغییر داد.های توان قسمت شرط و عملگر را به صورتمی کنیم.می دهد ایجادمی معکوس را انجام

توانید از چندین متغیر در ساختار می همچنین قسمت شرط و از عملگرهای تخصیصی در قسمت عملگر افزایش یا کاهش استفاده کرد.منطقی در 

 استفاده کنید. forحلقه 

for (int i = 1, y = 2; i < 10 && y > 20; i++, y -= 2) 
{ 
//some code here 
} 

 را با استفاده از کاما از هم جدا کنید. آنهاکنید باید می استفاده forبه این نکته توجه کنید که اگر از چندین متغیر شمارنده یا عملگر در حلقه 
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  (Nested Loops) تو در تو یهاحلقه

در داخل حلقه دیگر قرار بگیرد، به آن حلقه تو در تو  به صورت تو در تو استفاده کنید. اگر یک حلقه هاحلقهکه از  دهدمیبه شما اجازه  شارپسی

. در زیر نحوه ایجاد حلقه تو در تو شودمی، به ازای اجرای یک بار حلقه بیرونی، حلقه داخلی به طور کامل اجرا هاحلقه. در این نوع شودمیگفته 

 : آمده است

for (init; condition; increment) 
{ 
   for (init; condition; increment) 
   { 
      //statement(s); 
   } 
   //statement(s); 
} 

 

while(condition) 
{ 
   while(condition) 
   { 
      //statement(s); 
   } 
   //statement(s); 
} 

 

do 
{ 
   //statement(s); 
   do 
   { 
      //statement(s); 
   } 
   while(condition); 
 
} 
while(condition); 

 از حلقه توانمی مثال  از یک نوع حلقه در داخل نوع دیگر استفاده کرد.  توانمیکه  تتو در تو وجود دارد این اس هایحلقهنکته ای که در مورد 

for در داخل حلقه while  یک مستطیل با  خواهیدمی. فرض کنید که ذکر شده است هاحلقهاستفاده نمود. در مثال زیر نحوه استفاده از این

 : ستون ایجاد کنید 3سطر و  0

using System; 
 
namespace NestedLoopsDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            for (int i = 1; i <= 4; i++) 
            { 
                for (int j = 1; j <= 5; j++) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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                {                            
                    Console.Write(" * ");    
                }                            
                Console.Write("\n");         
            } 
        } 
    } 
} 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 * * * * * 

 * * * * * 

 * * * * * 

 * * * * * 

 6برابر عدد  i . یعنی وقتی مقدارشودمیبه طور کامل اجرا  (66-62) دوم for (، حلقه1اول )خط  for در کد باال به ازای یک بار اجرای حلقه

 دو از منظور کل در. …و  شودمی، دوباره عالمت * پنج بار چاپ شودمی 4برابر  i وقتی، شودمیبار چاپ  3، عالمت * توسط حلقه دوم شودمی

هم برای  63بار عالمت * چاپ شود. خط  3سطر ایجاد شود و در هر سطر  2ستون چاپ شود یا  3سطر عالمت * در  2این است که در  for حلقه

* در خطوط جدید چاپ  هایعالمتو  شودمیجرا شد، یک خط جدید ایجاد ایجاد خط جدید است. یعنی وقتی حلقه داخلی به طور کامل ا

 .را هم نوشت ;()Console.WriteLine توانمی. البته به جای این خط شوندمی

 continueو  breakخارج شدن از حلقه با استفاده از 

اینجاست که چطور این کار را انجام دهید؟ با استفاده از کلمه کلیدی  سؤالخواهیم حلقه متوقف شود. می گاهی اوقات با وجود درست بودن شرط

break  حلقه را متوقف کرده و با استفاده از کلمه کلیدیcontinue برنامه زیر نحوه  توان بخشی از حلقه را رد کرد و به مرحله بعد رفت.می

 دهد:می را نشان breakو  continueاستفاده از 

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

using System; 
 
namespace BreakContinueDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("Demonstrating the use of break.\n"); 
 
            for (int x = 1; x < 10; x++) 
            { 
                if (x == 5) 
                    break; 
 
                Console.WriteLine("Number " + x); 
            } 
 
            Console.WriteLine("\nDemonstrating the use of continue.\n"); 
 
            for (int x = 1; x < 10; x++) 
            { 
                if (x == 5) 
                    continue; 
 
                Console.WriteLine("Number " + x); 
            } 
        } 
    } 
} 
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Demonstrating the use of break. 
 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
 
Demonstrating the use of continue. 
 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 

 do…whileو  whileهای از حلقه forاگر به جای  .برای نشان دادن کاربرد دو کلمه کلیدی فوق استفاده شده است forدر این برنامه از حلقه 

رسید سپس دستور  3به عدد  x( آمده است وقتی که مقدار 66همانطور که در شرط برنامه )خط  .آمدمی نتیجه یکسانی به دست ،شدمی استفاده

break  شود حتی اگر شرط می حلقه بالفاصله متوقف (.64خط ) شودمیاجراx < 10 .حلقه  44از طرف دیگر در خط  برقرار باشدfor  فقط برای

 کند و بقیه مقادیر چاپنمیرا چاپ  3رد شده و مقدار  3شود حلقه از  3برابر  x)وقتی مقدار یابد می متوقف شده و سپس ادامهص یک تکرار خا

 .(شوندمی

 هاهیآرا

نوع برای تعریف چندین متغیر از یک  کند.می هم نوع را در خود ذخیرههای از دادهای همجموعهای سآرایه نوعی متغیر است که لیستی از آدر

عریف این ت مطمئنا  استفاده کنید.  آنهااگر بخواهید صد متغیر از نوع اعداد صحیح تعریف کرده و از  مثال   هدفی یکسان بسیار خسته کننده است.

ف اهی ساده برای تعریدر زیر ر را در یک خط تعریف کرد. آنهاتوان همه می اما با استفاده از آرایه همه متغیر بسیار کسالت آور و خسته کننده است.

 یک آرایه نشان داده شده است:

datatype[] arrayName = new datatype[length]; 

Datatype  گیرد و نشان دهنده استفاده از آرایه می کروشه که بعد از نوع داده قرار کند.می دهد که آرایه در خود ذخیرهمی را نشان هاییدادهنوع

به عنوان مثال برای  هنگام نامگذاری آرایه بهتر است که نام آرایه نشان دهنده نوع آرایه باشد. دهد.می ه را نشانکه نام آرای arrayName است.

گوید شما قصد دارید چه تعداد می طول آرایه که به کامپایلر استفاده کنید. numberکند از کلمه می که اعداد را در خود ذخیره هاییآرایهنامگذاری 

برای تعریف یک  شود.می هم برای اختصاص فضای حافظه به اندازه طول آرایه استفاده newاز کلمه کلیدی  مقدار را در آرایه ذخیره کنید.داده یا 

 کند باید به صورت زیر عمل کنیم:می مقدار از نوع اعداد صحیح در خود ذخیره 3آرایه که 

int[] numbers = new int[5]; 

ذخیره  هاآدرسحال چطور مقادیرمان را در هر یک از این  شود.می مقدار رزرو 3فضای حافظه کامپیوتر شما برای ذخیره  آدرس از 3در این مثال 

 شود.می استفاده آنهاکنیم؟ برای دسترسی و اصالح مقادیر آرایه از اندیس یا مکان 
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numbers[0] = 1; 
numbers[1] = 2; 
numbers[2] = 3; 
numbers[3] = 4; 
numbers[4] = 5; 

اندیس آرایه از  عضوی دارید، 3به عنوان مثال شما یک آرایه  شود.می اندیس یک آرایه از صفر شروع شده و به یک واحد کمتر از طول آرایه ختم

 6ت و اندیس نشان دهنده اولین عضو آرایه اس 3این بدان معناست که اندیس  .2برابر است با  3-6پس  ،است 3باشد چون طول آرایه می 2تا  3

 برای درک بهتر مثال باال به شکل زیر توجه کنید: نشان دهنده دومین عضو و الی آخر.

 

در گذاشتن اندیس دچار  معموال   ،اندکردهنویسی برنامه کسانی که تازه شروع به داخل کروشه توجه کنید.های سبه هر یک از اجزاء آرایه و اندی

آرایه با استفاده از اندیسی دسترسی  اگر بخواهید به یکی از اجزای شروع کنند. 6را از  هااندیسممکن است در مثال باال  مثال  شوند و می اشتباه

شوید و بدین معنی است که می مواجه IndexOutOfRangeException آرایه شما نباشد با پیغام خطایهای سپیدا کنید که در محدوده اندی

 به صورت زیر است: تعریف سریع و مقدار دهی یک آرایههای یکی دیگر از راه که وجود ندارد. خواهیدمی شما آدرسی را

datatype[] arrayName = new datatype[length] { val1, val2, ... valN }; 

بعد از تعریف اندازه آرایه مقادیر را در داخل آکوالد قرار دهید. به یاد داشته باشید که هر کدام از مقادیر را با  فورا  توانید می در این روش شما

 به مثال زیر توجه کنید: استفاده از کاما از هم جدا کنید. همچنین تعداد مقادیر داخل آکوالد باید با اندازه آرایه تعریف شده برابر باشد.

int[] numbers = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

توانید با استفاده از اندیس به مقدار هر یک از می شما دهد.می کدنویسی را کاهشهای طاین مثال با مثال قبل هیچ تفاوتی ندارد و تعداد خ

دهیم. اگر تعداد می مقدار را در آن قرار 3ما است و  3تعداد اجزاء آرایه در مثال باال  را به دلخواه تغییر دهید. آنهااجزاء آرایه دسترسی یابید و 

مده است. آتعریف آرایه در زیر های یکی دیگر از راه شویم.می دهیم کمتر یا بیشتر از طول آرایه باشد با خطا مواجهمی مقادیری که در آرایه قرار

 به عنوان مثال: اندازه آرایه را مشخص کنید.توانید هر تعداد عنصر را که خواستید در آرایه قرار دهید بدون اینکه می شما

int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

. در این حالت کامپایلر بعد از شمردن تعداد ایمنکردهنکته اینجاست که طول آرایه را تعریف  .ایمدادهمقدار را به آرایه اختصاص  63در این مثال ما 

 ،نیدباید برای آن مقدار تعریف ک ،که اگر برای آرایه طولی در نظر نگیرید کنید نکته توجه این هب دهد.می کوالد طول آرایه را تشخیصمقادیر داخل آ 

 شوید:می یر این صورت با خطا مواجهغدر 

int[] numbers = new int[]; //not allowed 
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 ت:یک راه بسیار ساده تر برای تعریف آرایه به صورت زیر اس

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

طول  ،توان مقادیر را در داخل آکوالد قرار داد. کامپایلر به صورت اتوماتیک با شمارش مقادیرمی newبه سادگی و بدون احتیاج به کلمه کلیدی 

 دهد.می آرایه را تشخیص

 forدستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه 

 شود:می حساب آنهامقدار از کاربر گرفته شده و میانگین  3آمده است. در این برنامه ها در زیر مثالی در مورد استفاده از آرایه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] numbers = new int[5]; 
        int total = 0; 
        double average; 
 
        for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
        { 
            Console.Write("Enter a number: "); 
            numbers[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        } 
 
        for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
        { 
            total += numbers[i]; 
        } 
 
        average = total / (double)numbers.Length; 
 
        Console.WriteLine("Average = {0}", average); 
    } 
} 

Enter a number: 90 
Enter a number: 85 
Enter a number: 80 
Enter a number: 87 
Enter a number: 92 
Average = 86 

برای  آنهاکه از اند متغیرهایی تعریف شده 1و  1خطوط  عدد صحیح را در خود ذخیره کند. 3تواند می یک آرایه تعریف شده است که 1در خط 

صفر است تا از بروز خطا هنگام اضافه شدن مقدار به آن جلوگیری  totalتوجه کنید که مقدار اولیه  ود.شمی استفاده و جمع کل محاسبه میانگین

رایه برای تشخیص تعداد آ( Lengthاز خاصیت طول ) برای تکرار و گرفتن ورودی از کاربر تعریف شده است. forحلقه  63تا  66در خطوط  شود.

آرایه  Lengthولی استفاده از خاصیت  ،را برای شرط قرار دهیم 3مقدار  forتوانستیم به سادگی در حلقه می اگر چه شود.می اجزای آرایه استفاده

ورودی دریافت شده از کاربر  62در خط  .شود با تغییر جدید هماهنگ forتوانیم طول آرایه را تغییر دهیم و شرط حلقه می کار راحت تری است و

برای مثال در ابتدای حلقه  جاری در حلقه است. i( مقدار 62)خط  numberاندیس استفاده شده در  شود.می تبدیل و در آرایه ذخیره intبه نوع 
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 یک واحد اضافه iشود. در تکرار بعدی می اندیس آن برابر صفر ،شودمی اولین داده از کاربر گرفته 62بنابراین وقتی در خط  ،صفر است i مقدار

برقرار  forشود. این حالت تا زمانی که شرط در حلقه می و بعد از ورود دومین داده توسط کاربر اندیس آن برابر یک 62و در نتیجه در خط  شودمی

انند در این حلقه نیز م آرایه استفاده شده است.های دیگر برای دسترسی به مقدار هر یک از داده forاز حلقه  61-43یابد. در خطوط می است ادامه

 کنیم.می حلقه قبل از مقدار متغیر شمارنده به عنوان اندیس استفاده

 total(. مقدار 44توانیم میانگین اعداد را حساب کنیم )خط می بعد از پایان حلقه شوند.می اضافه totalهر یک از اجزای عددی آرایه به متغیر 

آرایه استفاده  lengthتوان از خاصیت می برای دسترسی به تعداد اجزای آرایه کنیم.یم ( تقسیمعددهارا بر تعداد اجزای آرایه )تعداد  یا جمع کل

خواهد  doubleبنابراین نتیجه عبارت یک مقدار از نوع  ،ایمکردهتبدیل  double را به نوع lengthتوجه کنید که در اینجا ما مقدار خاصیت  کرد.

نتیجه تقسیم یک عدد از نوع صحیح خواهد شد  ،تبدیل نکنیم doubleتقسیم را به نوع  عملوندهایباشد. حال اگر می شد و دارای بخش کسری

ر کند. به عنوان تواند تغیینمیکند. طول آرایه بعد از مقدار دهی می مقدار میانگین را در صفحه نمایش چاپ 42و دارای بخش کسری نیست. خط 

 هاکالسالبته تعداد خاصی از  تغییر اندازه دهید.جزء  63به  مثال  توانید آن را نمیدار دهی کنید دیگر است مقجزء  3مثال اگر یک آرایه را که شامل 

ما ش بسیار پر کاربرد هستند و تسلط طدر برخی شرایها آرایه کنند و توانایی تغییر تعداد اجزای تشکیل دهنده خود را دارند.می عملها مانند آرایه

 بسیار مهم است. ،استفاده کنید آنهاچطور از بر این مفهوم و اینکه 

 foreachحلقه 

حلقه  طراحی شده است.ها و مجموعهها تلیس ،هابرای آرایه مخصوصا  باشد که شارپ میسی یکی دیگر از ساختارهای تکرار در foreachحلقه 

foreach توانید بواسطه این متغیر به می دهد و شمامی را در داخل یک متغیر موقتی قرار آنهامقادیر هر یک از ، با هر بار گردش در بین اجزاء

 آمده است: foreachدر زیر نحوه استفاده از حلقه  مقادیر دسترسی پیدا کنید.

foreach (datatype temporaryVar in array) 
{ 
   code to execute; 
} 

temporaryVar کند.می ه را در خود نگهداریمتغیری است که مقادیر اجزای آرایtemporaryVar  باید دارای نوع باشد تا بتواند مقادیر آرایه را

آرایه شما دارای اعدادی از نوع صحیح باشد باید نوع متغیر موقتی از نوع اعداد صحیح باشد یا هر نوع  اگر به عنوان مثال در خود ذخیره کند.

در زیر  نویسیم.می و بعد از آن نام آرایه را inسپس کلمه کلیدی  .longیا  doubleره کند مانند دیگری که بتواند اعداد صحیح را در خود ذخی

 است: آمده foreachنحوه استفاده از حلقه 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
        foreach (int n in numbers) 
        { 
            Console.WriteLine("Number {0}", n); 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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        } 
    } 
} 

12 
13 
14 

Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 5 

ما یک  شود.می شروع foreachحلقه  1(. در خط 1قرار داده شده است )خط  آنهادر  3تا  6جزء تعریف شده و مقادیر  3با ای یه آرا باال در برنامه

مقادیر عددی را از آرایه ، nمتغیر موقتی  foreachکند. در هر بار تکرار از حلقه می که اعداد آرایه را در خود ذخیره ایمکردهمتغیر موقتی تعریف 

 دهد.می آرایه را در اختیار ما قرارزء مقادیر اولین تا آخرین ج foreachکند. حلقه می استخراج

 خط) کنیممی مقدار متغیر موقتی را چاپ ،گرفتن مقدار یکی از اجزای آرایه ازبعد  برای دریافت هر یک از مقادیر آرایه کاربرد دارد. foreachحلقه 

را بخوانیم ولی اجازه  آنهادسترسی یابیم و یا ها دادهسازد که به می ست که این حلقه ما را قادرا یک ضعف دارد و آن این foreachحلقه  .(66

 افزایش یابد:یک واحد  برای درک این مطلب در مثال زیر سعی شده است که مقدار هر یک از اجزا آرایه دهد.نمیاصالح اجزاء آرایه را 

int[] numbers = { 1, 2, 3 }; 
 
foreach(int number in numbers) 
{ 
   number++; 
} 

 استفاده کرد. forتوان از حلقه می برای اصالح هر یک از اجزا آرایه .شویدمی برنامه را اجرا کنید با خطا مواجه اگر

int[] numbers = { 1, 2, 3 }; 
 
for (int i = 0; i < number.Length; i++) 
{ 
   numbers[i]++; 
} 

 چند بعدیهای آرایه

 یک آرایه چند بعدی را باید از چندین اندیس استفاده کنیم. آنهاهستند که برای دسترسی به هر یک از عناصر  هاییآرایهچند بعدی های آرایه

دی با چند بعهای یابد و آرایهمی اندازه ابعاد آرایه نیز افزایش هااندیسبا افزایش  ی ستون و ردیف تصور کنید.دتوان مانند یک جدول با تعدامی

 نحوه ایجاد یک آرایه با دو بعد به صورت زیر است: آیند.می جودبیش از دو اندیس به و

datatype[,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY]; 

 شود:می و یک آرایه سه بعدی به صورت زیر ایجاد

datatype[, ,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY, lengthZ]; 

با های سه بعدی یا آرایههای به دلیل اینکه آرایه زیادی بعد ایجاد کرد به شرطی که هر بعد دارای طول مشخصی باشد.یک آرایه با تعداد  توانمی

وع در تعریف این ن دو بعدی تمرکز کنیم.های گیرند اجازه بدهید که در این درس بر روی آرایهمی بیشتر از دو بعد بسیار کمتر مورد استفاده قرار
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سپس یک جفت کروشه و در داخل  کنیم.می کند را مشخصمی ابتدا نوع آرایه یعنی اینکه آرایه چه نوعی از انواع داده را در خود ذخیره ،آرایه

 دهیم.می یک کاما قرارها کروشه

 کاما قرار دهیم. 4بعدی است باید  کاما و اگر سه 6اگر آرایه ما دو بعدی است باید  توجه کنید. ،گذاریدمی به تعداد کاماهایی که در داخل کروشه

در یک آرایه دو بعدی برای  کنیم.می نوع داده و طول آن کامل، newسپس یک نام برای آرایه انتخاب کرده و بعد تعریف آنرا با گذاشتن کلمه 

نشان دهنده ستون  Yده ردیف و مقدار نشان دهن Xکه مقدار  Yو دیگری مقدار  Xدسترسی به هر یک از عناصر به دو مقدار نیاز داریم یکی مقدار 

توان به صورت یک مکعب تصور کرد که دارای می یک آرایه سه بعدی را آرایه است البته اگر ما آرایه دو بعدی را به صورت جدول در نظر بگیریم.

 یک مثال از آرایه دو بعدی در زیر آمده است: ارتفاع آن است. Zعرض و  Yطول،  Xسه بعد است و 

int[,] numbers = new int[3, 5]; 

در شکل زیر مکان هر عنصر در یک آرایه دو بعدی  خانه(. 63گوید که فضای کافی به عناصر آرایه اختصاص بده )در این مثال می کد باال به کامپایلر

 نشان داده شده است.

 

چطور یک آرایه چند بعدی را مقدار دهی کنیم؟ چند راه  دهیم.می اختصاص ،ستون داریم 3چون  Yرا به  3سطر و مقدار  0چون  ،xرا به  0مقدار 

 وجود دارد.ها برای مقدار دهی به آرایه

datatype[,] arrayName = new datatype[x, y] { { r0c0, r0c1, ... r0cY }, 
                                             { r1c0, r1c1, ... r1cY }, 
                                                       . 
                                                       . 
                                                       . 
                                             { rXc0, rXc1, ... rXcY } }; 

 صرف نظر کرد. [,]new dataypeقسمت  توان از نوشتنمی برای راحتی کار

datatype[,] arrayName = { { r0c0, r0c1, ... r0cY }, 
                          { r1c0, r1c1, ... r1cY }, 
                                   . 
                                   . 
                                   . 
                          { rXc0, rXc1, ... rXcY } }; 
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 به عنوان مثال:

int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                   { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                   { 11, 12, 13, 14, 15 } }; 

 توان مقدار دهی به عناصر را به صورت دستی انجام داد مانند:می و یا

array[0, 0] = value; 
array[0, 1] = value; 
array[0, 2] = value; 
array[1, 0] = value; 
array[1, 1] = value; 
array[1, 2] = value; 
array[2, 0] = value; 
array[2, 1] = value; 
array[2, 2] = value; 

و یک جفت کروشه  Yو  Xهای ستوان از اندیمی ه دو بعدی به سادگیکنید برای دسترسی به هر یک از عناصر در یک آرایمی همانطور که مشاهده

 مانند مثال استفاده کرد.

 چند بعدیهای گردش در میان عناصر آرایه

تو در تو است.  forو یا حلقه  foreachچند بعدی نیاز به کمی دقت دارد. یکی از راههای آسان استفاده از حلقه های گردش در میان عناصر آرایه

 استفاده کنیم. foreachازه دهید ابتدا از حلقه اج

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                           { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                           { 11, 12, 13, 14, 15 } 
                         }; 
 
        foreach (int number in numbers) 
        { 
            Console.Write(number + " "); 
        } 
    } 
} 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

را  هاردیفتوانیم انتهای نمی foreachمشاهده کردید که گردش در میان مقادیر عناصر یک آرایه چند بعدی چقدر راحت است. به وسیله حلقه 

 د.استفاده کنیها برای خواندن همه مقادیر آرایه و تعیین انتهای ردیف forدهد که چطور از حلقه می برنامه زیر نشان .مشخص کنیم

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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        int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                           { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                           { 11, 12, 13, 14, 15 } 
                         }; 
 
        for (int row = 0; row < numbers.GetLength(0); row++) 
        { 
            for (int col = 0; col < numbers.GetLength(1); col++) 
            { 
                Console.Write(numbers[row, col] + " "); 
            } 
 
            //Go to the next line 
            Console.WriteLine(); 
        } 
    } 
} 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 

تو در  forتوان به مقادیر دسترسی یافت بلکه به یک حلقه نمی forهمانطور که در مثال باال نشان داده شده است با استفاده از یک حلقه ساده 

 کند. این حلقه تا زمانی ادامهمی ( گردشrowآرایه )های ( یک متغیر تعریف شده است که در میان ردیف64)خط  forنیاز داریم. در اولین حلقه  تو

این متد طول آرایه را در  .ایمکردهاستفاده  Arrayکالس  ()GetLengthدر این مثال از متد  یابد که مقدار ردیف کمتر از طول اولین بعد باشد.می

به عنوان مثال برای به دست آوردن طول اولین بعد آرایه  باشد.می دهد و دارای یک پارامتر است که همان بعد آرایهمی یک بعد خاص نشان

 شود.می فر تا یک واحد کمتر از تعداد ابعاد انجامکنیم چون شمارش ابعاد یک آرایه از صمی مقدار صفر را به این متد ارسال

( columns) هایستوندر این حلقه یک شمارنده برای شمارش تعداد  (.62دیگری تعریف شده است )خط  forحلقه  forدر داخل اولین حلقه 

کنیم تا می را به آن ارسال 6این بار مقدار استفاده شده است، ولی  ()GetLengthهر ردیف تعریف شده است و در شرط داخل آن بار دیگر از متد 

 طول بعد دوم آرایه را به دست آوریم.

سپس مقدار هر عنصر از آرایه را با  شود.می اجرا [4 ,0]تا  [0 ,0]از  حلقه دوم، ( صفر باشدrowپس به عنوان مثال وقتی که مقدار ردیف )

 6و ردیف  6باشد مقدار عنصری که در ستون  3برابر  (col) و مقدار ستون 3برابر ( row) دهیم، اگر مقدار ردیفمی استفاده از حلقه نشان

(numbers[0, 0])  است. 6قرار دارد نشان داده خواهد شد که در مثال باال عدد 

که به  ()Console.WriteLineدستورات بعد از آن اجرا خواهند شد، که در اینجا دستور  فورا  بعد از اینکه دومین حلقه تکرار به پایان رسید، 

 کند.می این فرایند را دوباره تکرار rowحلقه با اضافه کردن یک واحد به مقدار  سپس دهد که به خط بعد برود.می برنامه اطالع

طول اولین  کمتر از rowمقدار  شود کهمی این فرایند تا زمانی اجرا شود.می اجرا شده و مقادیر دومین ردیف نمایش داده forسپس دومین حلقه 

گیرد و یم برنامه نمره چهار درس مربوط به سه دانش آموز را از ما این در یک برنامه به کار بریم. ایمگرفتهنچه را از قبل یاد آحال بیایید  بعد باشد.

 کند.می معدل سه دانش آموز را حساب

1 
2 

using System; 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        double[,] studentGrades = new double[3, 4]; 
        double total; 
 
        for (int student = 0; student < studentGrades.GetLength(0); student++) 
        { 
            total = 0; 
 
            Console.WriteLine("Enter grades for Student {0}", student + 1); 
 
            for (int grade = 0; grade < studentGrades.GetLength(1); grade++) 
            { 
                Console.Write("Enter Grade #{0}: ", grade + 1); 
                studentGrades[student, grade] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
                total += studentGrades[student, grade]; 
            } 
 
            Console.WriteLine("Average is {0:F2}", (total / studentGrades.GetLength(1))); 
            Console.WriteLine(); 
        } 
    } 
} 

Enter grades for Student 1 
Enter Grade #1: 92 
Enter Grade #2: 87 
Enter Grade #3: 89 
Enter Grade #4: 95 
Average is 90.75 
 
Enter grades for Student 2 
Enter Grade #1: 85 
Enter Grade #2: 85 
Enter Grade #3: 86 
Enter Grade #4: 87 
Average is 85.75 
 
Enter grades for Student 3 
Enter Grade #1: 90 
Enter Grade #2: 90 
Enter Grade #3: 90 
Enter Grade #4: 90 
Average is 90.00 

کنیم که مقدار محاسبه می تعریف totalهمچنین یک متغیر به نام  (.1تعریف شده است )خط  doubleدر برنامه باال یک آرایه چند بعدی از نوع 

برای  sudentیک متغیر به نام  for(. در اولین حلقه 63شویم )خط می تو در تو forشده معدل هر دانش آموز را در آن قرار دهیم. حال وارد حلقه 

اده شده است. وارد بدنه هم برای تشخیص تعداد دانش آموزان استف ()GetLengthاز متد  .ایمکردهتشخیص پایه درسی هر دانش آموز تعریف 

سپس برنامه  کنید که چرا این کار را انجام دادیم.می مشاهدهبعدأ  دهیم.می را برابر صفر قرار totalمقدار متغیر  64در خط  شویم.می forحلقه 

تا به  ایمکردهاضافه  studentرا به  6(. عدد student + 1شماره دانش آموز را وارد کنید ) خواهد کهمی دهد و از شمامی یک پیغام را نشان

 شروع شود، تا طبیعی تر به نظر برسد. Student 1، با Student 0جای نمایش 

کنیم که طول دومین بعد آرایه را با می تعریف gradeرسیم. در این حلقه یک متغیر شمارنده به نام می 61در خط  forسپس به دومین حلقه 

برنامه چهار نمره  دهد.می کند را نشانمی سؤالآورد. این طول تعداد نمراتی را که برنامه از می به دست GetLength(1)ی متد استفاده از فراخوان
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ها شود. وقتی همه نمرهمی اضافه total کند، نمره به متغیرمی گیرد. هر وقت که برنامه یک نمره را از کاربر دریافتمی مربوط به دانش آموز را

توجه  {F2:0}شود. به فرمت می معدل دانش آموز نشان داده 40-42در خطوط  دهد.می هم جمع همه نمرات را نشان totalشدند، متغیر وارد 

آید. از متد می )جمع( بر تعداد نمرات به دست totalدهد. معدل از تقسیم کردن می این فرمت معدل را تا دو رقم اعشار نشان کنید.

GetLength(1) شود.می ای به دست آوردن تعداد نمرات استفادههم بر 

 دندانه دارهای آرایه

 بهای یه آرا ،. آرایه چند بعدی سادهاندمختلف هایستونتعداد با  هاییردیفچند بعدی هستند که شامل های دندانه دار نوعی از آرایههای آرایه

 ینامتفاوت است. بنابر هایستونتعداد ی آرایه دندانه دار دارای سطرهایی با آن یکسان است ول هایستونچون تعداد  ،شکل مستطیل است

 آمده است.دندانه دار های در زیر نحوه تعریف آرایه فرض کرد.ها از آرایهای یه توان یک آرایه دندانه دار را آرامی

datatype[][] arrayName; 

 در زیر نحوه مقدار دهی به یک آرایه دندانه دار نشان داده شده است: است. دندانه دار بسیار گیج کنندههای مقدار دهی به آرایه

int[][] myArrays = new int[3][]; 
 
myArrays[0] = new int[3]; 
myArrays[1] = new int[5]; 
myArrays[2] = new int[2]; 

 

آرایه و سپس دو جفت کروشه که در جفت کروشه اول ای هبعد نوع دادکنیم، و می تعریف newآرایه را به وسیله کلمه کلیدی  هایردیفابتدا تعداد 

های سهر ردیف را با استفاده از سه ردیفی که در دسترس است و با استفاده از اندی هایستونحال تعداد  کنیم.می قرار دارد را تعریف هاتعداد ردیف

 مقادیر اختصاص داد: ازای ههر ردیف مجموع هایستونتوان به می کنیم.می مانند یک آرایه ساده مقدار دهی آنها

int[][] myArrays = new int[3][]; 
 
myArrays[0] = new int[3] { 1, 2, 3 }; 
myArrays[1] = new int[5] { 5, 4, 3, 2, 1 }; 
myArrays[2] = new int[2] { 11, 22 }; 

 زیر است: دندانه دار به شکلهای یک راه بهتر برای مقداردهی آرایه
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int[][] myArrays = new int[3][] { new int[3] { 1, 2, 3 }, 
                                  new int[5] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                                  new int[2] { 11, 22 } }; 

 آرایه صرف نظر کرد: هایردیفتوان از ذکر طول می همچنین

int[][] myArrays = new int[][] { new int[] { 1, 2, 3 }, 
                                 new int[] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                                 new int[] { 11, 22 } }; 

 توان ساده تر نوشت:می کد باال را باز هم

int[][] myArrays = { new int[] { 1, 2, 3 }, 
                     new int[] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                     new int[] { 11, 22 } }; 

 آن استفاده کرد:های و ردیفها توان از ستونمی برای دسترسی به عناصر یک آرایه دندانه دار

array[row][column] 

Console.WriteLine(myArrays[1][2]); 

 استفاده کرد.ها توان برای دسترسی به اجزای این آرایهنمیساده  foreachاز یک حلقه 

foreach (int array in myArrays) 
{ 
      Console.WriteLine(array); 
} 

برای حل این مشکل  آرایه هستند نه عدد یا رشته یا... .، هاچون عناصر این نوع آرایه ،شویممی استفاده کنیم با خطا مواجه foreachاگر از حلقه 

 مثال: دیگری برای دسترسی به مقادیر استفاده کرد. foreachو از حلقه  ( را تغییر دادهarrayباید نوع متغیر موقتی )

foreach (int[] array in myArrays) 
{ 
    foreach (int number in array) 
    { 
         Console.WriteLine(number); 
    } 
} 

 تو در تو قابل اجراست: forاین کار با استفاده از یک حلقه 

for (int row = 0; row < myArray.Length; row++) 
{ 
    for (int col = 0; col < myArray[row].Length; col++) 
    { 
        Console.WriteLine(myArray[row][col]); 
    } 
} 

دوم نیز با استفاده از  forدر حلقه  آوریم.می آرایه را به دستهای تعداد ردیف Length ،myArrayبا استفاده از خاصیت  forدر اولین حلقه 

 کنیم.می عناصر آرایه را چاپ ،آوریم. سپس با استفاده از اندیسمی را به دست هاستونعنصر ردیف جاری تعداد  Lengthخاصیت 
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 متدها

 د.استفاده کر آنهاتوان از می از کدها هستند که در هر جای برنامهای هدهند که یک رفتار یا وظیفه را تعریف کنید و مجموعمی متدها به شما اجازه

یک متد را در داخل متد دیگر  تواننمیشود. می در داخل کالس تعریف متد کنند.می هستند که وظیفه متد را مشخص ییآرگومانهامتدها دارای 

دی متشارپ سی کند. درمی زنید برنامه به قسمت تعریف متد رفته و کدهای آن را اجرامی ی که شما در برنامه یک متد را صداتعریف کرد. وقت

ها همان چیزهایی پارامتر. نام دارد ()Mainاین متد ، ید از کجا شروع شونددانند بانمیها بدون آن برنامه وجود دارد که نقطه آغاز هر برنامه است و

گاهی اوقات دو کلمه پارامتر و آرگومان به  شوند.می مقادیری هستند که به پارامترها ارسال آرگومانها است. آنهاهستند که متد منتظر دریافت 

 ساختار یک متد به صورت زیر است:ترین ساده روند.می یک منظور به کار

returnType MethodName() 
{ 
   code to execute; 
} 

 در این برنامه از یک متد برای چاپ یک پیغام در صفحه نمایش استفاده شده است: به برنامه ساده زیر توجه کنید.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void PrintMessage() 
    { 
        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        PrintMessage(); 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Hello World! 

 تعریف کنید. ()Mainتوانید آن را زیر متد می . مکان تعریف آن در داخل کالس مهم نیست. به عنوان مثالایمکردهیک متد تعریف  3-1در خطوط 

توانیم در داخل آن نام متدی که می است که ()Mainمتد دیگر ما در اینجا متد  دیگر صدا زد )فراخوانی کرد(.توان این متد را در داخل متد می

تعریف شده است. برای اینکه  staticبه صورت  ()Main متد( را صدا بزنیم. ()PrintMessage)یعنی متد  ایمکردهتعریف  برای چاپ یک پیغام

 تعریف کنیم. staticباید آن را به صورت  ،استفاده کنیم ()Mainدر داخل متد  ()PrintMessageمتد  بتوان از

همواره باید  ()Mainساخته شود. متد ای هتوان از متد استفاده کرد بدون اینکه از کالس نمونمی به طور ساده به این معناست که staticکلمه 

ا رسیدید گر ءشینویسی برنامه کند. وقتی به مبحثمی سازی از کالس از آن استفاده و بدون نمونه فورا  تعریف شود چون برنامه  staticبه صورت 

را اجرا  ایمکردهشود که برنامه دو متدی را که تعریف می )مثال باال( زمانی اجرا classگیرد. برنامه می مورد بحث قرار staticبه طور دقیق کلمه 

در تعریف متد باال بعد  آموزیم.می آینده مطالب بیشتریهای سباره این کلمه کلیدی در دردرتعریف شود.  staticبه صورت  ()Mainکند و متد 

در درس آینده در مورد مقدار برگشتی از یک  آمده است که نشان دهنده آن است که متد مقدار برگشتی ندارد. voidکلمه کلیدی  staticاز کلمه 
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به این نکته توجه کنید که در نامگذاری  است. ()PrintMessageمختلف توضیح داده خواهد شد. نام متد ما متد و استفاده از آن برای اهداف 

توان از این روش استفاده می . این روش نامگذاری قراردادی است وایمکردهشود( استفاده می متد از روش پاسکال )حرف اول هر کلمه بزرگ نوشته

ن آاین روش برای تشخیص متدها استفاده کنید. بهتر است در نامگذاری متدها از کلماتی استفاده شود که کار  شود که ازمی نکرد، اما پیشنهاد

 .OpenDoorیا  GoToBedمانند  هایینام مثال   کندمی متد را مشخص

مانند  ،ک کلمه سوالی انتخاب کنیدتوانید اسم متد خود را به صورت یمی ،متد یک مقدار بولی باشد همچنین به عنوان مثال اگر مقدار برگشتی

IsLeapyear  یاIsTeenager ...  . آید نشان دهنده می دو پرانتزی که بعد از نام در آخر اسم متد خودداری کنید. سؤالذاشتن عالمت گولی از

آینده در مورد های سدر در ندارد. چون پارامتریهیچ چیزی نوشته نشده  پرانتزهادر داخل  تعلق به یک متد است. در این مثالآن است که نام م

ر د خواهیم اجرا شوند رامی دهد و کدهایی را کهمی دهیم که بدنه متد را تشکیلمی دهیم. بعد از پرانتزها دو آکوالد قرارمی متدها بیشتر توضیح

 نویسیم.می آکوالدهاداخل این 

پرانتزها  ،زنیم. برای صدا زدن یک متد کافیست نام آن را نوشته و بعد از ناممی را صدا ایمکردهایجاد  64متدی که در خط  ،()Mainدر داخل متد 

آینده توضیح های سدر این مورد نیز در در. را به ترتیب در داخل پرانتزها قرار دهید آرگومانهادارای پارامتر باشد باید شما  را قرار دهیم. اگر متد

به محل  ()Main برنامه از متد ()PrintMessageشوند. برای اجرای متد می داخل بدنه آن اجرادهیم. با صدا زدن یک متد کدهای می بیشتری

یعنی جایی ، 1به خط  64برنامه از خط  ،زنیممی صدا 64را در خط  ()PrintMessageوقتی ما متد  مثال  رود. می ()PrintMessage تعریف متد

 توانند آن را صدا بزنند.می کالسهمه متدهای این  کهداریم  Program السک اکنون ما یک متد در رود.می که متد تعریف شده

 مقدار برگشتی از یک متد

توانند در محاسبات یا به دست آوردن یک داده مورد استفاده قرار می داشته باشند. این مقادیرای هتوانند مقدار برگشتی از هر نوع دادمی متدها

خواهید که کار یک سند را به پایان برساند. می زنید و از اومی د که کارمند شما یک متد است و شما او را صدادر زندگی روزمره فرض کنی بگیرند.

سند را به شما تحویل دهد. سند همان مقدار برگشتی متد است. نکته مهم در مورد یک متد، مقدار  ،خواهید که بعد از اتمام کارشمی سپس از او

 برگشت یک مقدار از یک متد آسان است. کافیست در تعریف متد به روش زیر عمل کنید: برگشتی و نحوه استفاده شما از آن است.

returnType MethodName() 
{ 
   return value; 
} 

returnType کند )می مقدار برگشتی را مشخصای هدر اینجا نوع دادint، bool، ...( در داخل بدنه متد کلمه کلیدی .return  و بعد از آن یک

ل از نام بنویسیم. نوع این مقدار برگشتی باید از انواع ساده بوده و در هنگام نامگذاری متد و قمی را ،مقدار یا عبارتی که نتیجه آن یک مقدار است

مثال زیر یک متد که دارای مقدار برگشتی  قبل از نام متد استفاده کنیم. voidمتد ذکر شود. اگر متد ما مقدار برگشتی نداشته باشد باید از کلمه 

 دهد.می است را نشان

using System; 
 
public class Program 
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{ 
    static int CalculateSum() 
    { 
        int firstNumber = 10; 
        int secondNumber = 5; 
 
        int sum = firstNumber + secondNumber; 
 
        return sum; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int result = CalculateSum(); 
 
        Console.WriteLine("Sum is {0}.", result); 
    } 
} 
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Sum is 15. 

که نشان دهنده آن است که متد  ایمکردهاستفاده  voidبه جای  intکنید هنگام تعریف متد از کلمه می مثال فوق مشاهده 3همانطور که در خط 

. توجه کنید که این متغیرها، متغیرهای اندشدهدو متغیر تعریف و مقدار دهی  1و  1در خطوط  ما دارای مقدار برگشتی از نوع اعداد صحیح است.

قابل دسترسی نیستند و فقط در متدی که در آن تعریف  ()Mainمحلی هستند. و این بدان معنی است که این متغیرها در سایر متدها مانند متد 

 فراخوانی returnتوسط دستور  sumمقدار برگشتی  64گیرد. در خط می قرار sumتغیر در متغیر جمع دو م 63قابل استفاده هستند. در خط اند شده

 شود.می

کنیم. متد می را فراخوانی ()CalculateSumکنیم و متد می تعریف 61در خط  resultبه نام  یک متغیر ()Mainدر داخل متد 

CalculateSum()  در داخل متغیر این مقدار گرداند که می را بر 63مقدارresult مقدار ذخیره شده در متغیر  61در خط  شود.می ذخیرهresult 

با وجودیکه کدهای زیادی در متد باال نوشته شده ولی همیشه مقدار  شود. متدی که در این مثال ذکر شد متد کاربردی و مفیدی نیست.می چاپ

مد است آرا به آن اختصاص دهیم. این متد در صورتی کار 63ی یک متغیر تعریف کرده و مقدار توانستیم به راحتمی است، در حالیکه 63برگشتی 

 switchیا  ifخواهیم در داخل یک متد از دستور می هنگامی که. آینده توضیح خواهیم دادهای سکه پارامترهایی به آن اضافه شود که در در

 برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه کنید: باشند.استفاده کنیم باید تمام کدها دارای مقدار برگشتی 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int GetNumber() 
    { 
        int number; 
 
        Console.Write("Enter a number greater than 10: "); 
        number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (number > 10) 
        { 
            return number; 
        } 
        else 
        { 
            return 0; 
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        } 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int result = GetNumber(); 
 
        Console.WriteLine("Result = {0}.", result); 
    } 
} 
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Enter a number greater than 10: 11 
Result = 11 
Enter a number greater than 10: 9 
Result = 0 

خواهد. اگر عدد وارد شده توسط کاربر می را 63از  تربزرگتعریف شده است که از کاربر یک عدد  ()GetNumberیک متد با نام  20-5در خطوط 

در هنگام اجرای برنامه با پیغام  ،را از آن حذف کنیم returnو یا دستور  ifدستور  elseو اگر قسمت  گرداندمی درست نباشد متد مقدار صفر را بر

رود تا مقدار صفر را می elseرا وارد کند( برنامه به قسمت  63نادرست باشد )کاربر مقداری کمتر از  ifشویم. چون اگر شرط دستور می خطا مواجه

چون برنامه نیاز به مقدار  ،حذف شود returnشود و همچنین اگر دستور می حذف شده است برنامه با خطا مواجه elseگرداند و چون قسمت بر 

که توانید از یک متد می خواهیم به شما آموزش دهیم این است که شمامی و آخرین مطلبی که در این درس دهد.می پیغام خطا ،برگشتی دارد

را در آن به  returnتوانید کلمه کلیدی می باز هم ،کنیدمی در یک متد استفاده voidای هحتی اگر از نوع داد، خارج شوید. مقدار برگشتی ندارد

 شود.می باعث خروج از بدنه متد و اجرای کدهای بعد از آن returnاستفاده از  کار ببرید.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void TestReturnExit() 
    { 
        Console.WriteLine("Line 1 inside the method TestReturnExit()"); 
        Console.WriteLine("Line 2 inside the method TestReturnExit()"); 
 
        return; 
 
        //The following lines will not execute                           
        Console.WriteLine("Line 3 inside the method TestReturnExit()"); 
        Console.WriteLine("Line 4 inside the method TestReturnExit()"); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        TestReturnExit(); 
        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
} 
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Line 1 inside the method TestReturnExit() 
Line 2 inside the method TestReturnExit() 
Hello World! 

و نادیده گرفتن همه کدهای بعد از این کلمه کلیدی نشان داده شده است. در  returnدر برنامه باال نحوه خروج از متد با استفاده از کلمه کلیدی 

 شود.می فراخوانی و اجرا ()Main( در داخل متد ()TestReturnExitمتد تعریف شده ) ،پایان برنامه
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 آرگومانهاپارامترها و 

ید فرض کن. دهدمی کند و سپس اطالعاتی را که به دنبال آن هستید در اختیار شما قرارمی را پردازش آنهاخامی هستند که متد های پارامترها داده

داشته  تواند هر تعداد پارامترمی کارش را به پایان برساند. یک متد آنهاکه بر طبق  ،دهیدمی پارامترها مانند اطالعاتی هستند که شما به یک کارمند

 پارامتر نشان داده شده است: Nدر زیر یک متد با  تواند از انواع مختلف داده باشد.می باشد. هر پارامتر

returnType MethodName(datatype param1, datatype param2, ... datatype paramN) 
{ 
   code to execute; 
} 

توان تعداد پارامترهای زیادی به متد اضافه کرد. می دهدمی گیرند. بر اساس کاری که متد انجاممی پارامترها بعد از نام متد و بین پرانتزها قرار

رسال شوند. ترتیب امی مقادیری هستند که به پارامترها اختصاص داده آرگومانهاکنید.  تأمینآن را نیز  یآرگومانهابعد از فراخوانی یک متد باید 

اجازه  شود.می باعث به وجود آمدن خطای منطقی و خطای زمان اجرا آرگومانهابه پارامترها مهم است. عدم رعایت ترتیب در ارسال  آرگومانها

 بدهید که یک مثال بزنیم:

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int CalculateSum(int number1, int number2) 
    { 
        return number1 + number2; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int num1, num2; 
 
        Console.Write("Enter the first number: "); 
        num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        Console.Write("Enter the second number: "); 
        num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.WriteLine("Sum = {0}", CalculateSum(num1, num2)); 
    } 
} 

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

Enter the first number: 10 
Enter the second number: 5 
Sum = 15 

که وظیفه آن جمع مقدار دو عدد است. چون این متد مقدار دو  ،( تعریف شده است3-1)خطوط  ()CalculateSum در برنامه باال یک متد به نام

کنیم. به نوع می ارسال آنهاپارامتر است که اعداد را به  باشد. متد دارای دو intکند پس نوع برگشتی ما نیز باید می عدد صحیح را با هم جمع

کنند. در بدنه متد دستور می ( دریافتintمقادیری از نوع اعداد صحیح ) number2و  number1پارامترها توجه کنید. هر دو پارامتر یعنی ای هداد

return گرداند. در داخل متد می نتیجه جمع دو عدد را برMain() قرار متغیرهارا داخل  آنهاکند و می برنامه از کاربر دو مقدار را درخواست 

شود. می به پارامتر دوم ارسال num2به پارامتر اول و مقدار  num1کنیم. مقدار می فراخوانی ایمکردهآن را آماده  یآرگومانهادهد. حال متد را که می
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به پارامتر دوم ارسال شود( هیچ تغییری  num1به پارامتر اول و مقدار  num2تغییر دهیم )یعنی مقدار حال اگر مکان دو مقدار را هنگام ارسال به متد 

 چون جمع خاصیت جابه جایی دارد. ،در نتیجه متد ندارد

مطابقت  شده در متد ی تعریفبا ترتیب قرارگیری پارامترها دقیقا  هنگام فراخوانی متد  آرگومانهافقط به یاد داشته باشید که باید ترتیب ارسال 

کنند. به این نکته نیز توجه کنید که نام پارامترها طبق قرارداد به می را دریافت آنهاپارامترها ، به پارامترها 3و  63داشته باشد. بعد از ارسال مقادیر 

( دو 1ود. در داخل بدنه متد )خط شمی ( نوشتهشوند میبجز کلمه اول بقیه کلمات با حرف بزرگ شروع ) camelCasingشیوه کوهان شتری یا 

 شود.می ارسال کند(می را فراخوانی ()CalculateSum متدشوند و نتیجه به متد فراخوان )متدی که می مقدار با هم جمع

توان به سادگی نتیجه جمع را می کنید کهمی ولی در اینجا مشاهده ،کنیممی در درس آینده از یک متغیر برای ذخیره نتیجه محاسبات استفاده

را  ()CalculateSumمتد  61در خط  شود.می دو عدد که قرار است با هم جمع شوند درخواست از ما ()Main(. در داخل متد 1نشان داد )خط 

شود. مقدار می رگرداندهب آنهادو عدد صحیح در داخل متد با هم جمع شده و نتیجه  کنیم.می کنیم و دو مقدار صحیح به آن ارسالمی فراخوانی

. در برنامه زیر یک متد تعریف شده است (61)خط  شودمی نمایش داده Consoleاز کالس  ()WriteLineبرگشت داده شده از متد به وسیله متد 

 مختلف است:ای هکه دارای دو پارامتر از دو نوع داد

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void ShowMessageAndNumber(string message, int number) 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        ShowMessageAndNumber("Hello World!", 100); 
    } 
} 
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Hello World! 
Number = 100 

کند. متد به می دریافت intدر مثال باال یک متدی تعریف شده است که اولین پارامتر آن مقداری از نوع رشته و دومین پارامتر آن مقداری از نوع 

کنیم. حال می اول با یک رشته و سپس یک عدد خاص فراخوانی متد را 60دهد. در خط می سادگی دو مقداری که به آن ارسال شده است را نشان

 شد:می اگر متد به صورت زیر فراخوانی

ShowMessageAndNumber(100, "Welcome to Gimme C#!"); 

 .شودمی صحیح ارسالبه پارامتری از نوع اعداد  !Hello World یرشتهبه پارامتری از نوع رشته و  633چون عدد  ،آمدمی در برنامه خطا به وجود

به  intدر آن مثال دو عدد از نوع  .توجه کنید 6به مثال  به پارامترها هنگام فراخوانی متد مهم است. آرگومانهادهد که ترتیب ارسال می این نشان

 ،های متد دارای اهداف خاصی باشنددو پارامتر از یک نوع بودند مهم نبود. ولی اگر پارامتر چون هر آنهاکه ترتیب ارسال  ،پارامترها ارسال کردیم

 مهم است. آرگومانهاترتیب ارسال 
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void ShowPersonStats(int age, int height) 
{ 
    Console.WriteLine("Age = {0}", age); 
    Console.WriteLine("Height = {0}", height); 
} 
 
//Using the proper order of arguments 
ShowPersonStats(20, 160);  
 
//Acceptable, but produces odd results 
ShowPersonStats(160, 20); 

باز هم بهتر است ترتیب بر اساس تعریف پارامترها  ،قبول کندای هدر مثال باال نشان داده شده است که حتی اگر متد دو آرگومان با یک نوع داد

را  آرگومانهاسانتی متر است. اگر  613و قد او  43چون سن شخص  ،آیدنمیین فراخوانی متد باال اشکالی به چشم به عنوان مثال در اول. رعایت شود

دانستن مبانی مقادیر برگشتی و ارسال  که به واقعیت نزدیک نیست. ،شودمی سانتی متر 43و قد او  613سن شخص  ،به ترتیب ارسال نکنیم

ه توانید مقدار برگشتی از یک متد را بمی دهد که شما حتیمی تری تعریف کنید. تکه کد زیر نشانمدآهای کارشود که شما متدمی باعث آرگومانها

 عنوان آرگومان به متد دیگر ارسال کنید.

int MyMethod() 
{ 
   return 5; 
} 
 
void AnotherMethod(int number) 
{ 
   Console.WriteLine(number); 
} 
 
// Codes skipped for demonstration 
 
AnotherMethod(MyMethod()); 

 3شود خروجی کد باال هم عدد می ارسال ()AnotherMethodاست و به عنوان آرگومان به متد  3عدد  ()MyMethodچون مقدار برگشتی متد 

 است.

 آرگومانهانامیدن 

آوری و رعایت ترتیب پارامترها هنگام ارسال به یاد شما را از آرگومانها. استفاده از نام ستآنهااستفاده از نام  آرگومانهاارسال های یکی دیگر از راه

دارد نیازی  Intellisenseکند. در عوض شما باید نام پارامترهای متد را به خاطر بسپارید )ولی از آن جاییکه ویژوال استودیو می راحت آرگومانها

 .به این کار نیست(

 توانید ببینید که چه مقادیری به چه پارامترهایی اختصاص داده شده است.می چون شما ،بردمی خوانایی برنامه را باال آرگومانهااستفاده از نام 

توانید از این خاصیت نمی ،کنیدمی استفاده 4331شارپ سی قبلی مانندهای مطرح شده است و اگر شما از نسخه 4363شارپ سی در آرگومانهانامیدن 

 نشان داده شده است: ،شودمی وقتی که متد فراخوانی آرگومانهادر زیر نحوه استفاده از نام  اده کنید.استف

MethodToCall(paramName1: value, paramName2: value, ... paramNameN: value); 
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 حال به مثال زیر توجه کنید:

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void SetSalaries(decimal jack, decimal andy, decimal mark) 
    { 
        Console.WriteLine("Jack's salary is {0:C}.", jack); 
        Console.WriteLine("Andy's salary is {0:C}.", andy); 
        Console.WriteLine("Mark's salary is {0:C}.", mark); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        SetSalaries(jack: 120, andy: 30, mark: 75); 
 
        //Print a newline 
        Console.WriteLine(); 
 
        SetSalaries(andy: 60, mark: 150, jack: 50); 
 
        Console.WriteLine(); 
 
        SetSalaries(mark: 35, jack: 80, andy: 150); 
    } 
} 
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Jack' salary is $120. 
Andy's salary is $30. 
Mark's salary is $75. 
 
Jack's salary is $50. 
Andy's salary is $60. 
Mark's salary is $150. 
 
Jack's salary is $80. 
Andy's salary is $150. 
Mark's salary is $35. 

استفاده کرده است که یک داده عددی را به نوع پولی  ،شودمی نشان داده {C:0}که با  ،از فرمت پول رایج 1-1در خطوط  ()WriteLineمتد 

مقادیر مناسب به پارامترهای  ،در سه متد فراخوانی شده را تغییر دهیم آرگومانهادهد که حتی اگر ما ترتیب می خروجی نشان کند.می تبدیل

 به شرطی ،ثابت )مقداری( به طور همزمان استفاده کرد یآرگومانهادارای نام و  یآرگومانهاتوان از می همچنین شود.می اختصاص داده شانمربوطه

 .دارای نام قرار بگیرند یآرگومانهاثابت قبل از  یآرگومانهاکه 

SetSalary(30, andy: 50, mark: 60); 
 
 
SetSalary(30, mark: 60, andy: 50); 
 
 
SetSalary(mark: 60, andy: 50, 30); 
 
 
SetSalary(mark: 60, 30, andy: 50); 
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را به  03مقدار ، در کد باال ثابت هنگام فراخوانی متد ذکر شوند. در اولین و دومین فراخوانی یآرگومانهاکنید ابتدا باید می همانطور که مشاهده

دارای  یآرگومانهاچون  ،سومین و چهارمین خط کد باال اشتباه هستند. دهیممی اختصاص jackعنوان اولین آرگومان به اولین پارامتر متد یعنی 

 کند.می از بروز خطا جلوگیری ،ثابت آرگومانهادارای نام بعد از  یآرگومانهاقرار گرفتن  .اندگرفتهثابت قرار  یآرگومانهانام قبل از 

 به روش ارجاع آرگومانهاارسال 

ارسال با ارجاع زمانی مفید  نه مقدار آن را. ،کنیدمی ارسال را ن بدان معناست که شما آدرس متغیرتوان به کمک ارجاع ارسال کرد. ایمی را آرگومانها

در این حالت وقتی که آرگومان ارسال شده را در  ند یک آبجکت( را ارسال کنید.است که شما بخواهید یک آرگومان که دارای مقدار بزرگی است )مان

ای به ج آنهاکه در  پارامترهاتعریف ای یه در زیر دستورالعمل پا کند.می مقدار اصلی آرگومان در خارج از متد هم تغییر ،کنیممی داخل متد اصالح

 مقدار از آدرس استفاده شده است نشان داده شده:

returnType MethodName(ref datatype param1) 
{ 
   code to execute; 
} 

شود هم باید از کلمه کلیدی می ارسال آنهابه  آرگومانهاشود و می استفاده کنید. وقتی یک متد فراخوانی refکه باید از کلمه کلیدی  فراموش نشود

ref .استفاده شود 

MethodName(ref argument); 

 تفاوت بین ارسال با ارجاع و ارسال با مقدار آرگومان را با یک مثال توضیح دهیم. اجازه دهید که

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void ModifyNumberVal(int number) 
    { 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Value of number inside method is {0}.", number); 
    } 
 
    static void ModifyNumberRef(ref int number) 
    { 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Value of number inside method is {0}.", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int num = 5; 
 
        Console.WriteLine("num = {0}\n", num); 
 
        Console.WriteLine("Passing num by value to method ModifyNumberVal() ..."); 
        ModifyNumberVal(num); 
        Console.WriteLine("Value of num after exiting the method is {0}.\n", num); 
 
        Console.WriteLine("Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ..."); 
        ModifyNumberRef(ref num); 
        Console.WriteLine("Value of num after exiting the method is {0}.\n", num); 
    } 
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} 31 

num = 5 
 
Passing num by value to method ModifyNumberVal() ... 
Value of number inside method is 15. 
Value of num after exiting the method is 5. 
 
Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ... 
Value of number inside method is 15. 
Value of num after exiting the method is 15. 

شود. اولین می ارسال آنهابه مقداری است که به  63و آن اضافه کردن عدد اند تعریف شده، تد که دارای یک هدف یکسان هستنددر برنامه باال دو م

 زنیم و آرگومانی به آن اختصاصمی متد را صدا وقتی که ( دارد.int( دارای یک پارامتر است که نیاز به یک مقدار آرگومان )از نوع 3-1متد )خطوط 

پس س شود. بنابراین مقدار اصلی متغیر خارج از متد هیچ ارتباطی به پارامتر متد ندارد.می پارامتر متد ارسالکپی آرگومان به ، (42دهیم )خط می

 کنیم.می ( اضافه کرده و نتیجه را چاپnumber) را به متغیر پارامتر 63مقدار 

ی نکرده است. دومین متد کنیم که تغییر می مقدار آن را یکبار دیگر چاپ کرده و مشاهدههیچ تغییری نکرده است،  numاثبات اینکه متغیر برای 

 هآدرس متغیر ب ،ن ارسال شودان آرگومان به آ( نیاز به یک مقدار با ارجاع دارد. در این حالت به جای اینکه یک کپی از مقدار به عنو66-63)خطوط 

دسترسی دارد. وقتی که ما مقدار پارامتری که  ،شودمی حال پارامتر به مقدار اصلی متغیر که زمان فراخوانی متد به آن ارسال. شودمی آن ارسال

ار اصلی متغیر در نهایت مقد .ایمدادهدر واقع مقدار متغیر اصلی در خارج از متد را تغییر  ،(60دهیم )خط می شامل آدرس متغیر اصلی است را تغییر

 تغییر کرده است. واقعا  شود که مقدار آن می دهیم و مشاهدهمی را وقتی که از متد خارج شدیم را نمایش

 out پارامترهای

 زمانی مورد استفاده قرار outکنند. کلمه کلیدی می را قبول ،اندنشدهپارامترهایی هستند که متغیرهایی که مقدار دهی اولیه  ،outپارامترهای 

متغیری است که مقداری به آن اختصاص داده نشده ، بخواهیم یک متغیر بدون مقدار را به متد ارسال کنیم. متغیر بدون مقدار اولیه ،گیرد کهمی

یر غاست که شما بخواهید از طریق متد، متبه متد زمانی مفید  دهد. ارسال متغیر مقداردهی نشدهمی است. در این حالت متد یک مقدار به متغیر

 به مثال زیر توجه کنید: .شود نه مقدارمی باعث ارسال آرگومان به روش ارجاع outاستفاده از کلمه کلیدی  دهی کنید.را مقدار

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void GiveValue(out int number) 
    { 
        number = 10; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        //Uninitialized variable 
        int myNumber; 
 
        GiveValue(out myNumber); 
 
        Console.WriteLine("myNumber = {0}", myNumber); 
    } 
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} 19 

myNumber = 10 

 63خط ، ()Mainمتغیرهای مقداردهی نشده را قبول کنند. در متد  توانندمیبنابراین  ،پارامترهای متد استفاده شده استبرای  outاز کلمه کلیدی 

و در آنجا  شودمیبه متد ارسال  (myNumber) . متغیر مقداردهی نشدهدهیممیرا قرار  outو قبل از آرگومان کلمه کلیدی  کنیممیمتد را فراخوانی 

که مقدارش برابر مقداری  کنیدمیو مشاهده  شودمینمایش داده  61در خط  myNumber(. مقدار 1)خط  شودمین اختصاص داده به آ 63مقدار 

بدین معنا نیست که شما همیشه نیاز دارید که  out(. استفاده از پارامترهای 63است که در داخل متد به آن اختصاص داده شده است )یعنی 

 حکم به متد ارسال کرد. این کار در توانمیکه شامل مقدار هستند را هم  ییآرگومانهابلکه  ،شده را به متد ارسال کنیدمقداردهی ن یآرگومانها

که متغیر مقدار دهی اولیه و بعد به  گویدمیبه کامپایلر  ref این است که کلمه کلیدی out با ref تفاوت .است refاستفاده از کلمه کلیدی 

که متغیر مقدار دهی اولیه نشده و باید در داخل متد مقدار دهی اولیه شود. زمانی که الزم  گویدمیبه کامپایلر  out متد ارسال شده است ولی

 .کنیممیاستفاده  out باشد یک متد دارای چندین خروجی باشد از

 ارسال آرایه به عنوان آرگومان

زیر توجه  به مثال را به عنوان آرگومان به متد ارسال کرد. ابتدا شما باید پارامترهای متد را طوری تعریف کنید که آرایه دریافت کنند.ها آرایه توانمی

 کنید.

using System; 
 
namespace ArraysAsArgumentsDemo1 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void TestArray(int[] numbers) 
        { 
            foreach (int number in numbers) 
            { 
                Console.WriteLine(number); 
            } 
        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
            TestArray(array); 
        } 
    } 
} 
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وقتی  کند.می آرایه دریافت، یک متد ایجاد کرد که پارامتر آن ،پارامترای هتوان با گذاشتن کروشه بعد از نوع دادمی مشاهده کردید که به سادگی

هم به روش ارجاع به ها کنیم. پس آرایهمی شود، آرایه را فقط با استفاده از نام آن و بدون استفاده از اندیس ارسالمی فراخوانی 61در خط متد 
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 ستفادها ،ایمکردهوان آرگومان به متد ارسال نبرای دسترسی به اجزای اصلی آرایه که به ع foreachاز حلقه  1-64شوند. در خطوط می متدها ارسال

 کنیم. در زیر نحوه ارسال یک آرایه به روش ارجاع نشان داده شده است.می

using System; 
 
namespace ArraysAsArgumentsDemo2 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void IncrementElements(int[] numbers) 
        { 
            for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
            { 
                numbers[i]++; 
            } 
        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
            IncrementElements(array); 
 
            foreach (int num in array) 
            { 
                Console.WriteLine(num); 
            } 
        } 
    } 
} 
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کند. به این نکته توجه کنید که از می عناصر آن یک واحد اضافهکند و به هر یک از می دهد که یک آرایه را دریافتمی برنامه باال یک متد را نشان

ل . در داخآنهاچون این حلقه برای خواندن مقادیر آرایه مناسب است نه اصالح  ،توان برای افزایش مقادیر آرایه استفاده کنیمنمی foreachحلقه 

کنید که هر یک از مقادیر می دهیم. مشاهدهمی ارج شده و نتیجه را نشانسپس از متد خ. ایمدادهاجزای آرایه را افزایش مقادیر هر یک از  ،متد

 به عنوان مثال: مقداردهی مستقیم به متد فراخوانی شده است.، . راه دیگر برای ارسال آرایه به متداندشدهاصلی متد هم اصالح 

IncrementElements(new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }); 

را مانند آرایه قبول کند. از آنجاییکه در این  آنهاکه کنیم، می را به پارامتر ارسال از مقادیرای هبلکه مجموع ،کنیمنمیتعریف ای یه در این روش ما آرا

همیشه برای هر یک  ،کنیدمی اگر از چندین پارامتر در متد استفاده نتیجه را چاپ کنیم. ()Mainتوانیم در متد نمی ،ایمنکردهتعریف ی یه اروش آرا

 به عنوان مثال: کنند از یک جفت کروشه استفاده کنید.می از پارامترهایی که آرایه قبول

void MyMethod(int[] param1, int param2) 
{ 
   //code here 
} 
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حال  ( یک عدد صحیح.param2پارامتر دوم )کند ولی می ( آرگومانی از جنس آرایه قبولparam1پارامتر اول ) .توجه کنید به پارامترهای متد باال

 کردیم:می باید برای آن هم از کروشه استفاده ،کردمی ( هم آرایه قبولparam2) اگر پارامتر دوم

void MyMethod(int[] param1, int[] param2) 
{ 
   //code here 
} 

 params کلمه کلیدی

کد زیر طریقه استفاده از  آورد.می در یک آرایه ساده را فراهم آنهاو ذخیره  همنوع پارامترهاي دلخواه تعداد ارسال امكان params کلمه کلیدی

 دهد:می را نشان paramsکلمه کلیدی 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int CalculateSum(params int[] numbers) 
    { 
        int total = 0; 
 
        foreach (int number in numbers) 
        { 
            total += number; 
        } 
 
        return total; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3)); 
 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 + 4 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3, 4)); 
 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 + 4 + 5 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3, 4, 5)); 
 
    } 
} 

1 + 2 + 3 = 6 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

 کنیم.می فراخوانی آرگومانهاشود )مثال باال(. حال متد را سه بار با تعداد مختلف می آرایه پارامتر استفادهای هقبل از نوع داد paramsاز کلمه کلیدی 

 را جمع و به متد فراخوان برگشت آرگومانهااین  foreachشوند. با استفاده از حلقه می در داخل یک پارامتر از نوع آرایه ذخیره آرگومانهااین 

 .دهیممی

بوده و همچنین از لحاظ مکانی باید آخرین  paramsباید دارای کلمه کلیدی  آنهافقط یکی از  ،کنیدمی دهوقتی از چندین پارامتر در یک متد استفا

دار  paramsاست( در آخر پارامترهای دیگر قرار نگیرد و یا از چندین پارامتر  params)پارامتری که دارای کلمه کلیدی  اگر این پارامتر پارامتر باشد.

 اشتباه و درست زیر توجه کنید:های لبه مثا شوید.می واجهاستفاده کنید با خطا م

void SomeFunction(params int[] x, params int[] y) //ERROR 
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void SomeFunction(params int[] x, int y, int z)     //ERROR 
 
void SomeFunction(int x, int y, params int[] z)     //Correct 

 متغیر همحدود

ابل متغیر ق توان از متغیر استفاده کرد و یامی گوید که در کجای برنامهمی دارای محدوده هستند. محدوده یک متغیر به شماشارپ سی در متدها

با نام  توان دو متغیرمی فقط در داخل بدنه متد قابل دسترسی است. ،شودمی دسترسی است. به عنوان مثال متغیری که در داخل یک متد تعریف

 کند:می برنامه زیر این ادعا را اثبات یکسان در دو متد مختلف تعریف کرد.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void DemonstrateScope() 
    { 
        int number = 5; 
 
        Console.WriteLine("number inside method DemonstrateScope() = {0}", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int number = 10; 
 
        DemonstrateScope(); 
 
        Console.WriteLine("number inside the Main method = {0}", number); 
    } 
} 

number inside method DemonstrateScope() = 5 
number inside the Main method = 10 

ادیر مق آنهاتوان به هر کدام از می متفاوتی هستند،های کنید که حتی اگر ما دو متغیر با نام یکسان تعریف کنیم که دارای محدودهمی مشاهده

ندارد. وقتی به  ()DemonstrateScopeهیچ ارتباطی به متغیر داخل متد  ()Mainمختلفی اختصاص داد. متغیر تعریف شده در داخل متد 

 رسیدیم در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. هاکالسمبحث 

 ختیاریپارامترهای ا

آرگومان ارسال کرد یا نه. این پارامترها دارای مقادیر  آنهاتوان به می اختیاری هستند و ،پارامترهای اختیاری همانگونه که از اسمشان پیداست

 به مثال زیر توجه کنید: کنند.می استفادهفرض پیش آرگومانی ارسال نشود از مقادیر ،رامترهااگر به اینگونه پا پیشفرضی هستند.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void PrintMessage(string message = "Welcome to Visual C# Tutorials!") 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
    } 
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    public static void Main() 
    { 
        PrintMessage(); 
 
        PrintMessage("Learn C# Today!"); 
    } 
} 
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Welcome to Visual C# Tutorials!  
Learn C# Today! 

توان به آسانی و با استفاده از عالمت = یک می برای تعریف یک پارامتر اختیارییک پارامتر اختیاری دارد.  (3-1)خطوط  ()PrintMessageمتد 

 ،کنیمنمی( ما آرگومانی به متد ارسال 64کنیم. در اولین فراخوانی )خط می (. دو بار متد را فراخوانی3مقدار را به یک پارامتر اختصاص داد )خط 

( یک پیغام )آرگومان( 62)خط  کند. در دومین فراخوانیمی ( استفاده!Welcome to Visual C# Tutorials)فرض پیش بنابراین متد از مقدار

د کنید همه پارامترهای اختیاری بایمی شود. اگر از چندین پارامتر در متد استفادهمی پارامترفرض پیش که جایگزین مقدار ،کنیممی به متد ارسال

 زیر توجه کنید. هایلبه مثا در آخر بقیه پارامترها ذکر شوند.

void SomeMethod(int opt1 = 10, int opt2 = 20, int req1, int req2) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int opt1 = 10, int req2, int opt2 = 20) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int req2, int opt1 = 10, int opt2 = 20) //Correct 

ختصاص مقدار ا باید به پارامترهایی که از لحاظ مکانی در آخر بقیه پارامترها نیستند ،شوندمی با چندین پارامتر اختیاری فراخوانیوقتی متدهای 

 توان برای نادیده گرفتن یک پارامتر به صورت زیر عمل کرد:نمیبه یاد داشته باشید که . داد

void SomeMethod(int required1, int optional1 = 10, int optional2 = 20) 
{ 
   //Some Code 
} 
 
// ... Code omitted for demonstration 
 
SomeMethod(10, , 100); //Error 

 کنید.اگر بخواهید از یک پارامتر اختیاری که در آخر پارامترهای دیگر نیست رد شوید و آن را نادیده بگیرید باید از نام پارامترها استفاده 

SomeMethod(10, optional2: 100); 

 نویسید،بو بعد مقدار اختصاص شده به آن را  (:)توانید نام مخصوص پارامتر و بعد از نام عالمت کالن می شما به راحتیپارامتر، استفاده از نام  برای

بنابراین این پارامتر از مقدار پیشفرضی که در زمان  ،ندارد optional1متد باال هیچ آرگومانی برای پارامتر اختیاری . (optional2: 100مانند )

 کند.می استفاده ،تعریف متد به آن اختصاص داده شده است
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 سربارگذاری متدها

 امه ازبرن و تعداد پارامترهای مختلف هستند. ءبا نام یکسان تعریف کنید که دارای امضا متد چندیندهد که می بارگذاری متدها به شما اجازهسر

 ت.یا کدام متد مد نظر شماساید دهد که کدام متد را فراخوانی کردهمی تشخیص ودکاربه صورت خ ،کنیدمی که شما به متد ارسال ییآرگومانهاروی 

 به مثال زیر توجه کنید: است. دهنده ترتیب و نوع پارامترهای آنامضای یک متد نشان 

void MyMethod(int x, double y, string z) 

 متد باال که امضای

MyMethod(int, double, string) 

 .آمده است متدهااز سربارگذاری ای هشوند. در مثال زیر نموننمیبه این نکته توجه کنید که نوع برگشتی و نام پارامترها شامل امضای متد 
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using System; 
 
namespace MethodOverloadingDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void ShowMessage(double number) 
        { 
            Console.WriteLine("Double version of the method was called."); 
        } 
 
        static void ShowMessage(int number) 
        { 
            Console.WriteLine("Integer version of the method was called."); 
        } 
 
        static void Main() 
        { 
            ShowMessage(9.99); 
            ShowMessage(9); 
        } 
    } 
} 

Double version of the method was called. 
Integer version of the method was called. 

 برنامه زمان زیادی برای انتخاب یک متد از ،شدنمیپشتیبانی شارپ سی . اگر سربارگذاری متد توسطاندشدهتعریف  همنامدر برنامه باال دو متد 

 در صورتی فرق همنام یا چند متد الزم داشت. رازی در نوع پارامترهای متد نهفته است. کامپایلر بین دو ،شوندمی بین متدهایی که فراخوانی

ط دهد. در فراخوانی اول )خمی را تشخیص آرگومانهامتد نوع ، کنیممی وقتی یک متد را فراخوانی که پارامترهای متفاوتی داشته باشند. ،گذاردمی

( که دارای پارامتری از نوع 1-63طوط )خ ()ShowMessageدر نتیجه متد  ،ایمکردهارسال  ()ShowMessage را به متد double( ما یک مقدار 61

double  ،شود.می اجرااست 

-63)خطوط  ()ShowMessageمتد  .کنیممی ارسال ()ShowMessage را به متد intما یک مقدار  ،(43شود )خط می در بار دوم که متد فراخوانی

 سربارگذاري از اصلی سربارگذاری متد همین است که توضیح داده شد. هدفشود. معنای اصلی می اجرا ،است int( که دارای پارامتری از نوع 64
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نت داتهای ستعداد زیادی از متدها در کال .کرد تعریف را دهندمی انجام یکسانی وظیفه که متد چندین بتوان که ،است این متدها

تواند یک آرگومان از نوع رشته دریافت می مشاهده کردید که این متد قبال   .Consoleاز کالس  ()WriteLineمانند متد  ،شوندمی سربارگذاری

 تواند دو یا چند آرگومان قبول کند.می کند و آن را نمایش دهد، و در حالت دیگر

 بازگشت

 بحث پیچیده دربازگشت یک م کند تا زمانی که به یک مقدار مورد نظر برسد.می بازگشت فرایندی است که در آن متد مدام خود را فراخوانی

رای بازگشت باید در یک نقطه متوقف شود، در غیر اینصورت که ب ،حتی نیست. به این نکته هم توجه کنیدط به آن کار رالاست و تسنویسی برنامه

یک عدد صحیح دهیم. فاکتوریل می کند. در این درس یک مثال ساده از بازگشت را برای شما توضیحمی بی نهایت بار، متد، خود را فراخوانی

 توجه کنید. 3به فاکتوریل عدد  باشد.می یا مساوی آن ترکوچک( شامل حاصل ضرب همه اعداد مثبت صحیح !nمثبت )

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 

ح است. فاکتوریل فقط برای اعداد مثبت صحی، توضیح بازگشتبر اساس  بنابراین برای ساخت یک متد بازگشتی باید به فکر توقف آن هم باشیم.

 کنیم.می است. در نتیجه از این مقدار برای متوقف کردن بازگشت استفاده 6عدد صحیح مثبت  ترینکوچک

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static long Factorial(int number) 
    { 
        if (number == 1) 
            return 1; 
 
        return number * Factorial(number - 1); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        Console.WriteLine(Factorial(5)); 
    } 
}   
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120 

ه مورد تواند در محاسبمی تواند خیلی بزرگ باشد. متد یک آرگومان که یک عدد است ومی گرداند چون محاسبه فاکتوریلمی متد مقدار بزرگی را بر

سپس مقدار  ،باشد 6گوییم که اگر آرگومان ارسال شده برابر می 1نویسیم و در خط می ifدر داخل متد یک دستور  پذیرد.می استفاده قرار گیرد را

در عددی یک واحد  numberمقدار جاری متغیر  63در خط  شود.می شرط باعث توقف تکرارها نیز را برگردان در غیر اینصورت به خط بعد برو. این 6

 numberکند و آرگومان آن در این خط همان می خود را فراخوانی ،()Factorialدر این خط متد  شود.می ( ضربnumber – 1کمتر از خودش )

در  ()Factorialآرگومان متد  ،را به دست بیاوریم 63یعنی اگر ما بخواهیم فاکتوریل عدد ، باشد number، 63جاری  اگر مقدار مثال  است.  1 –

 را نشان 3شکل زیر فاکتوریل عدد  .برابر نشود 6یابد که آرگومان ارسال شده با عدد می فرایند ضرب تا زمانی ادامه خواهد بود. 1اولین ضرب 

 دهد.می
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 توان نوشت.می زنی forکد باال را به وسیله یک حلقه 

factorial = 1; 
 
for ( int counter = number; counter >= 1; counter-- ) 
   factorial *= counter; 

استفاده از بازگشت زمانی  شود.می خاصی در علوم کامپیوتر استفادههای این کد از کد معادل بازگشتی آن آسان تر است. از بازگشت در زمینه

پس اگر سرعت برای  ،کندمی استفاده از بازگشت حافظه زیادی اشغال ( استفاده کنیم.Iterationرسد که ما از غیر بازگشتی )می طبیعی تر به نظر

 از آن استفاده نکنید. ،شما مهم است

 (Delegates) هاندهینما

Delegate  ک برای تعریف ی. رفتار هر متدی را کپی برداری کنندتوانند می کنند. همچنینمی انواعی هستند که مرجع یک متد را در خود ذخیرهها

delegate  از کلمه کلیدیdelegate تعریف یک . شودمی استفادهdelegate با این تفاوت که متد بدنه  ،بسیار شبیه به تعریف یک متد است

گویند که چه می ها، Delegateپارامترها هستند. از ای همانند متدها دارای نوع برگشتی و مجموع دقیقا   Delegate. ندارد delegateدارد ولی 

 نشان داده شده است: delegateدر زیر نحوه تعریف  توانند در خود ذخیره کنند.می نوع متدی را

delegate returnType DelegateName(dt param1, dt param2, ... dt paramN); 

 و فواید آن نشان داده شده است: delegateدر زیر نحوه استفاده از یک 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    delegate void ArithmeticDelegate(int num1, int num2); 
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    static void Add(int x, int y) 
    { 
        Console.WriteLine("Sum is {0}.", x + y); 
    } 
 
    static void Subtract(int x, int y) 
    { 
        Console.WriteLine("Difference is {0}.", x - y); 
    } 
 
    static void Main() 
    { 
        ArithmeticDelegate Operation; 
 
        int num1, num2; 
 
        Console.Write("Enter first number: "); 
        num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter second number: "); 
        num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (num1 < num2) 
        { 
            Operation = new ArithmeticDelegate(Add); 
        } 
        else 
        { 
            Operation = new ArithmeticDelegate(Subtract); 
        } 
 
        Operation(num1, num2); 
    } 
} 
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Enter first number: 3 
Enter second number: 5 
Sum is 8 
Enter first number: 5 
Enter second number: 3 
Difference is 2 

به دنبال آن نوع برگشتی متدی که . برای نشان داده آن استفاده شده است delegateتعریف شده است. از کلمه کلیدی  delegate، 3در خط 

بهتر است  کنیم. همچنین برای تشخیص بهتر،می استفاده Pascalمانند متدها از روش  delegateبرای نامگذاری  هم آمده است. ،کندمی قبول

باید از نظر نوع و تعداد با پارامترهای متدها  ،کنیممی تعریف delegateاستفاده شود. پارامترهایی که برای  آنهادر نامگذاری  delegateاز کلمه 

 برابر باشد.

Delegate  دارای مقدار برگشتی نیستند و دو پارامتر از نوع  که کندمی فقط مرجع متدهایی را قبول ،استتعریف شده  3ی که در خطint  .دارند

 دوبرگشتی ندارند و هر دو،  کنیم. هر دو متد هیچ مقدارمی مشابه به عنوان نماینده تعریف دقیقا  دو متد با امضای  delegateبعد از تعریف 

این  (.61کنیم )خط می تعریف، ایمکردهتعریف  قبال  ی که  delegateیک متغیر از نوع  ()Mainدر داخل متد . دکننمی قبول intآرگومان از نوع 

را وارد کند. بعد از وارد  intخواهد دو مقدار از نوع می مطابقت دارد. برنامه از کاربر Delegateمتغیر اشاره به متدی دارد که امضای آن با امضای 

 دو عدد با هم جمع ،اشدچنانچه مقدار اولین عددی که کاربر وارد کرده از دومین عدد وارد شده کمتر ب، شویممی ifوارد اولین دستور  ،کردن مقادیر
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 delegateشوند. برای ارجاع یک متد به یک می از هم کم ،یا مساوی دومین عدد باشد تربزرگ غیر اینصورت اگر مقدار اولین عدددر شوند، می

 کنیم:می رت زیر عملبه صو

variable = new DelegateName(MethodName); 

استفاده کنیم )مثال باال(. در داخل  newاز کلمه کلیدی  delegateباید قبل از نام  ،دهیممی متد برابر قراریک را با مرجع  delegateوقتی یک 

 delegateیک راه بسیار ساده تر برابر قرار دادن نام متد با متغیر  نشان داده شده است. ،کندمی به آن مراجعه delegateپرانتز نام متدی که 

 است:

Operation = Add; 
Operation = Subtract; 

 ()Subtractو هنگامی که شرط نادرست باشد آن را به متد  ()addرا به متد  delegate، گردیم وقتی شرط درست باشدمی بر ifبه دستور 

اگر قصد داشته باشید که بیش از یک متد را  کند.می به آن مراجعه delegateشود که می باعث اجرای متدی delegateاجرای  دهیم.یم ارجاع

 : اضافه کنید باید از عملگر =+ استفاده نمایید delegate به

MyDelegate del = Method1; 
del += Method2; 
del += Method3;    
... 

 .دهیممیآینده توضیح  هایدرسکه در  باشدمی رویدادهاها هنگام کار با  delegate کاربرد اصلی

  (Command Line Arguments) خط فرمان یآرگومانها

این متد باید به  که نقطه آغاز برنامه است. ،وجود داشته باشد ()Main ی باید یک متد مهم به نام متدشارپسیبرای اجرای موفق یک برنامه 

چطور؟  Main(string[] args) آرگومان ارسال کرد، اما برای متد توانمیمتدها  بهتعریف شود. همه ما می دانیم که  public static صورت

را برای این متد ارسال کنید. برای روشن شدن  ییآرگومانها CMD از طریق دستور خط فرمان ویندوز یا همان توانیدمیشما  ت.جواب مثبت اس

 : ایجاد کنید، سپس کدهای برنامه را به صورت زیر بنویسید Sampleمه کنسول به نام مطلب یک برنا

using System; 
 
namespace Sample 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.WriteLine("First Name is " + args[0]); 
            Console.WriteLine("Last  Name is " + args[1]); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

توجه کنید. در حقیقت این پارامتر  args برنامه را یک بار اجرا و ذخیره کنید )ممکن است با پیغام خطا مواجه شوید ولی مهم نیست(. به پارامتر

دسترسی داشته  exe. را ایجاد کرده و به فایل با پسوند تانبرنامهچندین آرگومان از نوع رشته قبول کند. اگر  تواندمییک آرایه رشته ای است که 
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است را به یک درایو  تانبرنامه Debug پوشهرا که در  Sample.exe ارسال کنید. فایل ()Main پارامترهای رشته ای را به متد توانیدمیباشید 

. دهیممیقرار  C در درایو مستقیما  را  Sample.exe یا پوشه مشخص که مسیر گیج کننده ای نداشته باشد انتقال دهید. در این مثال ما فایل

 : را بزنید Enter نوشته و دکمه CMD ویندوز را اجرا کنید، سپس کدهای زیر را در داخل CMD حال

Microsoft Windows[Version 6.1.7601] 
Copyright(c) 2009 Microsoft Corporation.All rights reserved. 
 
C:\Users\VisualCsharp>cd/ 
 
C:\>Sample Steven Clark 
First Name is Steven 
Last  Name is Clark 

. همانطور که در کد مشاهده نویسیممیرا   Clark سپسو  Stevenلمه . بعد از نوشتن نام فایل کشویممیباعث اجرای آن  ،با نوشتن نام فایل

 اول و دوم آرایه هستند. کلمه هایخانه. این دو متغیر به ترتیب ایمکردهتعریف  args[1] و args[0] هاینامما دو متغیر به  کنیدمی

Steven  در متغیر رشته ایargs[0]  که اولین عنصر آرایه و کلمه Clark ر متغیر رشته ایرا د args[1]  که دومین عنصر آرایه است ذخیره

با  توانیدمیشما . کنندمیاز این تکنیک استفاده  هابرنامه. در حقیقت بسیاری از کنیممیرا چاپ  آنها ()WriteLine و سپس با استفاده از متد

 .نحوه اجرای برنامه را تغییر دهید ()Main به متد ییآرگومانهاارسال 

  (Enumeration) شمارش

واهید خمی به عنوان مثال شما را بپذیرند.اید تعریف کرده محدودی که شما از قبل توانند مقادیرمی است که هاییدادهشمارش راهی برای تعریف 

 enumerationابتدا یک را در خود ذخیره کند.  southو  east ،west ،northمانند  یک متغیر تعریف کنید که فقط مقادیر جهت )جغرافیایی(

به نحوه  د.کنیمی توانند در داخل بدنه آن قرار بگیرند تعریفمی کنید و برای آن یک اسم انتخاب کرده و بعد از آن تمام مقادیر ممکن کهمی تعریف

 توجه کنید: enumerationتعریف یک 

enum enumName 
{ 
   value1, 
   value2, 
   value3, 
   . 
   . 
   . 
   valueN 
} 

 enumاز روش پاسکال استفاده کنید. در بدنه  enumerationبرای نامگذاری شارپ سی بریم. درمی و سپس نام آن را به کار enumابتدا کلمه کلیدی 

 به یک مثال توجه کنید: مقادیری وجود دارند که برای هر کدام یک نام در نظر گرفته شده است.

enum Direction 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
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صفر و  Northفرض پیش هستند. به عنوان مثال مقدار intتواند ذخیره کند از نوع می enumerationمقادیری که یک فرض پیش در حالت

 است. 0برابر  West و مقدار 4ابر بر South، مقدار 6برابر  Eastمقدار بقیه مقادیر یک واحد بیشتر از مقدار قبلی خودشان است. بنابراین مقدار 

 را به دلخواه تغییر دهید، مانند:فرض پیش توانید این مقادیرمی

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East = 5, 
    South = 7, 
    West = 9 
} 

 یرد.گمی آن عنصر به صورت خودکار مقدار ،اگر به عنوان مثال هیچ مقداری به یک عنصر اختصاص ندهید

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East = 5, 
    South, 
    West 
} 

و به  1 یعنی Eastاین به صورت خودکار یک واحد بیشتر از بنابر ،ایمنگرفتهدر نظر  South کنید که ما هیچ مقداری برایمی اهدهدر مثال باال مش

West  یک واحد بیشتر ازSouth  توان مقادیر یکسانی برای عناصر می شود. همچنینمی اختصاص داده 1یعنیenumeration .در نظر گرفت 

 مثال:

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East, 
    South = North, 
    West 
} 

دهیم مقدار می Northرا به  0 است. وقتی مقدار 2، 0، 2، 0به ترتیب  North ،East ،South ،Westمقادیر باال را حدس بزنید؟ مقادیر  توانیدمی

East  سپس وقتی مقدار . شودمی 2برابرSouth  به صورت اتوماتیک مقدار  ،قرار دهیم 0را برابرWest  خواهید که مقادیر نمیاگر  شود.می 2برابر

 آن اسفاده کنید.های مآیتای هبه عنوان نوع داد byte مثال  توانید از نوع می ( باشدint)از نوع فرض پیش شما enumeration هایمآیت

enum Direction : byte 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 

 محدود ،اضافه کنید enumerationتوانید به می این تعداد مقادیر که شماشود بنابرمی 433تا  3فقط شامل مقادیر بین  byteای هنوع داد

 توجه کنید.شارپ سی در یک برنامه enumerationبه نحوه استفاده از  باشد.می

using System; 
 

1 
2 



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 603
 

enum Direction 
{ 
    North = 1, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Direction myDirection; 
 
        myDirection = Direction.North; 
 
        Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 
    } 
} 

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

Direction: North 

شود که می . این کار باعثایمدادهرا خارج از کالس قرار  enumerationکنیم. توجه کنید که می تعریف 0-1را در خطوط  enumerationابتدا 

enumeration .توان می در سراسر برنامه در دسترس باشدenumeration در این صورت فقط در داخل  ا در داخل کالس هم تعریف کرد ولیر

 کالس قابل دسترس است.

class Program 
{ 
    enum Direction 
    { 
        //Code omitted 
    } 
 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        //Code omitted   
    } 
} 

در خط  .اندشدهمقدار دهی  2تا  6با  آنهانام چهار جهت جغرافیایی وجود دارد که هر یک از  enumerationدهیم. در داخل بدنه می برنامه را ادامه

 نحوه تعریف آن به صورت زیر است: کند.می قدار یک جهت را در خود ذخیرهیک متغیر تعریف شده است که م 63

enumType variableName ; 

که  ایمکردهنامی است که برای آن انتخاب  نیز variableName و باشدمی یا مسیر( Direction مثال  نوع داده شمارشی )  enumTypeدر اینجا 

برای اختصاص یک مقدار به صورت  (.61دهیم )خط می اختصاص myDirectionسپس یک مقدار به متغیر . است myDirectionدر مثال قبل 

 کنیم:می زیر عمل

variable = enumType.value; 

دهی به روش زیر مقدار ، فورا  توان یک متغیر را می نویسیم.می ( راNorth مثال  سپس عالمت نقطه و بعد مقدار آن )  Enumerationابتدا نوع 

  کرد:
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Direction myDirection = Direction.North; 

 ()ToStringتوجه کنید که با استفاده از متد . کنیممی را چاپ myDirectionمقدار  ()Console.WriteLineبا استفاده از  61حال در خط 

 ،نبود شما مجبور بودید که به جای کلمات enumerationتصور کنید که اگر  کنیم.می جهت چاپ تبدیل، را به رشته myDirectionمقدار عددی 

متغیرهای  شوند.می در واقع اعدادی هستند که با نام مستعار توسط شما یا هر کس دیگر تعریف enumerationاعداد را حفظ کنید چون مقادیر 

 تواند به نوع شمارشی معادلش تبدیل شود.ای میهرشتتبدیل شوند. همچنین یک مقدار  stringیا  intتوانند به انواع دیگری مانند می شمارشی

  تبدیل انواع شمارشی

ر عدد ، به هآنهامقادیر شمارشی در واقع مقادیر عددی هستند که برای درک بهتر  انواع شمارشی را به دیگر مقادیر تبدیل کرد و بالعکس. توانمی

 به مثال زیر توجه کنید: یک نام اختصاص داده شده است.

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

using System; 
 
enum Direction 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Direction myDirection = Direction.East; 
        int myDirectionCode = (int)myDirection; 
 
        Console.WriteLine("Value of East is {0}", myDirectionCode); 
 
        myDirection = (Direction)3; 
        Console.WriteLine("\nDirection: {0}", myDirection.ToString()); 
    } 
} 

Value of East is 1 
 
Direction: West 

در داخل  Eastمقدار فرض پیش در حالت .ایمدادهرا به اختصاص  myDirectionمتغیر را به  Directionنوع شمارشی  Eastمقدار  62در خط 

از نوع شمارشی به عدد صحیح معادل آن به روش تبدیل صریح نشان آیتم  نحوه تبدیل یک 63در خط  باشد.می 6 ،این داده شمارشیهای مآیت

 نحوه این تبدیل به صورت زیر است: شده است. داده

variable = (DestinationDataType)enumerationVariable; 

توان به سادگی نوع داده می باید در آن قرار بگیرد. intاست در نتیجه یک مقدار  int( از نوع 63)خط  myDirectionCodeاز آنجاییکه متغیر 

 61دهد. در خط می نتیجه یک مقدار تبدیل شده را برگشت (.63قرار داد و آن را کنار نوع شمارشی بگذارید )خط مقصد را در داخل یک جفت پرانتز 

دهیم. می قرار Westآیتم  را برابر 0مقدار  کنیم.می در این خط یک مقدار صحیح را به یک مقدار شمارشی تبدیل دهیم.می معکوس این کار را انجام
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 ددی را کهبه این نکته توجه کنید که اگر ع تبدیل صریح(.) کنیممی شبیه به تبدیل یک نوع شمارشی به صحیح استفاده برای تبدیل آن از روشی

 ال:به عنوان مث شمارشی و عدد برابر هم نیستند.آیتم  شود ولی آنمی خواهید تبدیل کنید در محدوده انواع شمارشی نباشد، تبدیل انجاممی

myDirection = (Direction)10; 
 
Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 
 

Direction: 10 

 0و  4و  6و  3نوع شمارشی مثال باال به ترتیب های منوع شمارشی مثال باال نیست )مقدار آیتهای ممقدار هیچ کدام از آیت 63از آنجاییکه عدد 

معادل با آن آیتم  ،هر کدام از مقادیر عددی ذکر شده را قرار دهید 63ولی اگر به جای عدد  .دهدمی خود عدد را نشان Consoleخروجی  باشد(می

 نمایش داده خواهد شد.

 به یک نوع شمارشیای هتبدیل یک نوع رشت

مثال باال تبدیل  Direction.Westرا به نوع شمارشی  ”West“خواهید رشته می مثال  را به نوع شمارشی تبدیل کرد. ای هیک نوع رشت توانمی

 به صورت زیر استفاده کنید: Systemو فضای نام  Enumکنید. برای این کار باید از کالس 

Direction myDirection = (Direction)Enum.Parse(typeof(Direction), "West"); 
 
Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 

Direction: West 

دهیم. می نوع شمارشی را برگشت typeofبا استفاده از عملگر . دارای دو پارامتر است. اولین پارامتر نوع شمارشی است ()Enum.Parseمتد 

بنابراین یک تبدیل  ،است (object)شیء  چون مقدار برگشتی از نوع .رار است به نوع شمارشی تبدیل شوداست که قای هرشت، دومین پارامتر

 دانیم که چگونه یک رشته را به نوع شمارشی تبدیل کنیم.می با این جزییات االن. مناسب نوع شمارشی الزم است

enumType name = (enumType)Enum.Parse(typeof(enumType), string); 

 شوید.می خطا مواجهبا  ،داده شمارشی نباشدهای مآیتجزء  کنیدمی که به متد ارسالای هاگر رشت

 ساختارها

 توانند دارای فیلد و متد باشند. با ساختارهامی ( وuser-define) شوندمی توسط کاربر تعریف ،هستند که هادادهانواعی از  ،structساختارها یا 

قوق و ح نام شخص را ذخیره کند بلکه سنایجاد کنیم که نه تنها ای هخواهیم دادمی فرض کنید خیلی سفارشی ایجاد کرد.ای هتوان نوع دادمی

 کنیم:می برای تعریف یک ساختار به صورت زیر عمل ماهیانه او را نیز در خود جای دهد.

struct StructName 
{ 
   member1; 
   member2; 
   member3; 
   ... 
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   member4; 
} 

در  ءاعضا شود.می استفاده Pascalبرای نامگذاری ساختارها از روش نامگذاری . شودمی استفاده structبرای تعریف ساختار از کلمه کلیدی 

 در زیر مثالی از یک ساختار آمده است: توانند متغیر باشند یا متد.می (member1-4) مثال باال

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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8 
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22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

using System; 
 
public struct Employee 
{ 
    public string name; 
    public int age; 
    public decimal salary; 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Employee employee1; 
        Employee employee2; 
 
        employee1.name = "Jack"; 
        employee1.age = 21; 
        employee1.salary = 1000; 
 
        employee2.name = "Mark"; 
        employee2.age = 23; 
        employee2.salary = 800; 
 
        Console.WriteLine("Employee 1 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee1.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee1.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee1.salary); 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator 
 
        Console.WriteLine("Employee 2 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee2.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee2.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee2.salary); 
    } 
} 

Employee 1 Details 
Name: Jack 
Age: 21 
Salary: $1000.00 
 
Employee 2 Datails 
Name: Mike 
Age: 23 
Salary: $800.00 

در هنگام تعریف توجه کنید. این کلمه  Publicیک ساختار تعریف شده است. به کلمه  0-1در خطوط . دهیممی کد باال را شرح بهتر، برای درک

یکی از سطوح  Publicحتی خارج از برنامه. نامه قابل دسترسی و استفاده باشد، در هر جای بر تواندمی Employeeدهد که می کلیدی نشان

کنیم. نام می استفاده structآینده آمده است. قبل از نام ساختار از کلمه کلیدی های سکه توضیحات بیشتر در مورد آن در در ،دسترسی است
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 . این سه فیلد مشخصات(3-1)خطوط  ایمکردهکند. در داخل بدنه ساختار سه فیلد تعریف می پیروی Pascalساختار نیز از روش نامگذاری 

Employee دهند.می )کارمند( مان را نشان 

 بنابراین در خارج از ساختار نیز ،اندتعریف شده Publicباشد. همچنین هر سه فیلد به صورت می یک کارمند دارای نام، سن و حقوق ماهانه مثال  

تعریف شده است. تعریف یک نمونه از ساختارها بسیار شبیه به  Employee ساختاره از دو نمون 63و  62را فراخوانی کرد. در خطوط  آنهاتوان می

 employeeبه فیلدهای مربوط به هر  40تا  61کنید. در خطوط می تعریف یک متغیر معمولی است. ابتدا نوع ساختار و سپس نام آن را مشخص

تعریف کنید. ابتدا نام متغیر را تایپ کرده  Publicرا به صورت  آنهادهید. برای دسترسی به فیلدها در خارج از ساختار باید می مقادیری اختصاص

این عملگر اجازه دسترسی به اعضای مخصوص  ،کنیممی نویسیم. وقتی که از عملگر دات استفادهمی و در آخر نام فیلد را( .)و سپس عالمت دات 

توانید به مقادیر ذخیره شده در هر فیلد دسترسی می نشان داده شده که شما چطور 03تا  43دهد. در خطوط می کالس را به شماآن ساختار یا 

 یابید.

همه  employee2قرار دهید،  employee1را برابر  employee2در مثال باال  مثال  ساختارها انواع مقداری هستند. این بدین معنی است که اگر 

 کالس یک ساختار ساده است ولی از انواع مرجع به حساب. کندمی کپی برداری، مراجعه کند آنهارا به جای اینکه به  employee1فات مقادیر ص

 مثال زیر اصالح شده مثال قبل است. متد هم اضافه کرد.، توان به ساختارمی آینده توضیح خواهیم داد.های سآید. در مورد کالس در درمی

using System; 
 
public struct Employee 
{ 
    public string name; 
    public int age; 
    public decimal salary; 
 
    public void SayThanks() 
    { 
        Console.WriteLine("{0} thanked you!", name); 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Employee employee1; 
        Employee employee2; 
 
        employee1.name = "Jack"; 
        employee1.age = 21; 
        employee1.salary = 1000; 
 
        employee2.name = "Mark"; 
        employee2.age = 23; 
        employee2.salary = 800; 
 
        Console.WriteLine("Employee 1 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee1.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee1.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee1.salary); 
 
        employee1.SayThanks(); 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator 
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22 
23 
24 
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26 
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        Console.WriteLine("Employee 2 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee2.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee2.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee2.salary); 
 
        employee2.SayThanks(); 
    } 
} 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Employee 1 Details 
Name: Jack 
Age: 21 
Salary: $1000.00 
Jack thanked you! 
 
Employee 2 Details 
Name: Mike 
Age: 23 
Salary: $800.00 
Mike thanked you! 

را گرفته و  nameدهد و مقدار فیلد می یک متد در داخل ساختار تعریف شده است. این متد یک پیام را در صفحه نمایش نشان 64تا  1در خطوط 

ه نام فیلد را بنویسیم، نام متد را نوشت ،به جای اینکه بعد از عالمت داتبرای فراخوانی متد،  دهد.می یک پیام منحصر به فرد برای هر نمونه نشان

دهیم و در صورتی که متد به آرگومان هم نیاز داشت در می ( پرانتزها را قرار22و  03کنید )خطوط می و بعد از آن همانطور که در مثال باال مشاهده

 نویسیم.می را آنهاداخل پرانتز 

 

 : زیر مراجعه فرمایید کتاب به لینک کاملو خرید نسخه چاپی  PDFنسخه دانلود برای 
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