
 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

برنامه سازی سیستم چیست؟ نوع خاصی از برنامه نویسی است که نیازمند اطالع از جزئیات فنی سیستم 

 .می باشد

 : directoryکالس 

دارای متدهایی برای ایجاد، حذف، انتقال و انجام اعمال مختلف بر روی  system.io.directoryکالس 

نمونه از  جادیاستفاده از انها الزم به ا یبرا جهیهستند و در نت کیکالس استات نیا پوشه ها است. متدهای

 .ستیکالس  ن

 آمده است. directory کالس دیمف یمتدها ریدر جدول ز

 

 توضیح

 

 

 متد

 

 CreateDirectory دیپوشه جد کی جادیا

 Delete پوشه موجود کیحذف 

مشخص وجود  ریمس کیپوشه در  کی ایکند که آ یمشخص م

 .نه ایدارد 
Exists 

 GetCurrentDirectory .گرداند یرا بر م یپوشه فعل

 یپوشه مشخص وجود دارند را بر م کیرا که در  یینام پوشه ها

 .گرداند
GetDirectories 

 یپوشه مشخص وجود دارند را بر م کیرا که در  ییلهاینام فا

 گرداند.
GetFiles 

 کیموجود در  یو پوشه ها لهایکه شامل نام فا یرشته ا  هیآرا کی

 گرداند یپوشه مشخص است را بر م
GetSystemFileEntries 

 GetParent گرداند. یرا بر م ریمس کیپوشه والد 

 Move کند یمنتقل م یدیپوشه را به مکان جد

 

 ایجاد یک پوشه

 استفاده میشود. به تکه کد زیر توجه کنید: createdirectoryبرای ایجاد یک پوشه از متد 

;)foldername"\@"C:.CreateDirectory(Directory 

. متد کند یم افتیپوشه است را در جادیا ریآرگومان از نوع رشته که همان مس کیمتد  نیا

CreateDirectory  شود  یکه به آن داده م یریپوشه ها را با استفاده از مس ریپوشه ها و زهمچنین همه

 .کند یم جادیا

 

 حذف یک پوشه

استفاده کنید. این متد نیز یک  Delete از متد دیتوان یم دیپوشه را داشته باش کیاگر قصد حذف کردن 

 رد.است که پوشه در آن قرار دا یریکند که همان مس یم آرگومان از نوع رشته دریافت

;)foldername"\@"C:.Delete(Directory 
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کند. اگر را تولید می (exception)اگر یک پوشه خالی نباشد یک استسناء  Deleteدر حالت پیشفرض متد 

 متد یها یاز سربارگذار گرید یکیاز  دیبا دیپوشه را حذف کن کی یپوشه ها ریو ز لهایفابخواهید همه 

Delete  که داری پارامتر دومی از نوع بولی است استفاده کنید. اگر مقدار آن راtrue  قرار دهید هر

 د.شو یکه داخل پوشه مشخص شده است حذف مچیزی 

;)true,foldername"\@"C:.Delete(Directory 

 

 تست وجود یک پوشه

کند که آیا در یک کاربر اعالم می است که به Existsهم دارای  متد  Directory، کالس Fileمانند کالس 

 مسیر مشخص پوشه مورد نظر وجود دارد یا نه؟

if(Directory.Exists(@"C:\foldername") == true) 

{ 

    MessageBox.Show("پوشه وجود دارد"); 
} 

 

 به دست آوردن لیست زیرپوشه ها و پوشه ها

دهد. برای روشن شدن اختیار ما قرار میهمه زیرپوشه های یک مسیر خاص را در  GetDirectoriesمتد 

 مطلب اجازه بدهید

 folder1،folder2،folder3ایجاد کنیم و پوشه هایی را در داخل این پوشه با نام های  Cیک پوشه در درایو 

 قرار دهیم.

 کنیم:برای به دست آوردن لیست زیر پوشه ها به صورت زیر عمل می

 کنیم.اضافه می buttonو  listboxابتدا در فرم یک 

 که ایجاد کردیم مینویسیم buttonکد زیر را در 

string[] list = Directory.GetFileSystemEntries(@"C:\"); 

 

foreach (string str in list) 

{ 

    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(str)); 

} 
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 مثال های سکشن عملی:

مورد نظر را از کاربر دریافت کرده سپس با کلیک روی دکمه ؟.برنامه ای بنویسید که مسیر و نام پوشه 

 نماید. ای پوشه مورد نظر را ایجاد

 طراحی فرم:

 :کنیمابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر و نام پوشه textboxدو 

 برای نوشتن توضیحات labelدو 

 برای ساخت پوشه جدید. buttonیک 

 

 کد نویسی:

 کنیمرا اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

;System.IO using 

 نویسیم.یا همان کلید "ایجاد پوشه" می button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 
string folder_name = TextBox2.Text; 

 میریزد. folder_nameگرفته و در متغیر  2textboxنام پوشه را از 
;.CreateDirectory(path + folder_name)Directory 

پوشه جدید  createDirctoryو متد  directoryمسیر و نام پوشه را بهم اتصال میدهد و با استفاده از کالس 

 می سازد.
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بنویسید که مسیر و نام پوشه مورد نظر را از کاربر دریافت کرده سپس با کلیک روی دکمه  ؟.برنامه ای

 ای پوشه مورد نظر را حذف نماید.

 طراحی فرم:

 :کنیمابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر و نام پوشه textboxدو 

 برای نوشتن توضیحات labelدو 

 برای حذف پوشه. buttonیک 

 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

;System.IO using 

 نویسیم.یا همان کلید "حذف پوشه" می button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 
string folder_name = TextBox2.Text; 

 میریزد. folder_nameگرفته و در متغیر  2textboxنام پوشه را از 
if (Directory.Exists(path + folder_name) == true) 

 اگر پوشه ای با نام و آدرس داده شده وجود داشت
{ 

    Directory.Delete(path + folder_name,true); 

است اگر مقدار  Booleanدر پارامتر اول مسیر و نام پوشه را بهم اتصال میدهد و پارامتر دوم که از نوع 

true  داشته باشد محتویات درون پوشه نیز حذف میشود سپس با استفاده از کالسdirectory  و متدdelete 

 پوشه را حذف می کند.
} 

Else 

 در غیر این صورت
{ 

    MessageBox.Show("نشد یافت نظر مورد پوشه"); 
 پیام "پوشه مورد نظر یافت نشد" را به کاربر نمایش می دهد.

} 
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نمایش  listboxبرنامه ای بنویسید که با دریافت مسیر مورد نظر تمام پوشه های آن مسیر را درون ؟.

 دهد.

 طراحی فرم:

 :کنیمابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای نمایش مسیر و نام پوشه textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 یکی برای دریافت آدرس از کاربر یکی برای نمایش پوشه های مسیر buttonدو 

 برای نمایش پنجره انتخاب پوشه folderbrowserdialogیک 

 برای نمایش نام پوشه ها listboxیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

;System.IO using 

 نویسیم." میBrowseیا همان کلید " button1سپس کد های زیر را در 

folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 

 را برای انتخاب مسیر نمایش می دهد. folderbrowsedialog پنجره
;"\@"+textBox1.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath 

 نمایش می دهد. 1textboxمسیر دریافت شده را با یک / اتصال داده و در 

 نویسیم.یا همان کلید "نمایش پوشه های مسیر" می button2سپس کد های زیر را در 

listBox1.Items.Clear(); 

 را پاک می کند 1listboxتمام آیتم های 
string path = textBox1.Text; 
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 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 
string[] list = Directory.GetDirectories(path); 

 می ریزد. listقرار دارد( را در آرایه ای رشته ای به نام  pathزیر پوشه های مسیر)که در متغیر 
foreach (string str in list) 

 پیمایش می کند. listدر آرایه  strبا متغیر  foreachبا استفاده از دستور 
{ 

    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(str)); 

و متد  pathاضافه می کند)درون پرانتز با استفاده از کالس  1listboxنام زیرپوشه های مسیر را در 

GetFileName  )مسیر را از نام پوشه جدا می کند 
} 
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 نمایش دهد. listboxبرنامه ای بنویسید که با دریافت مسیر مورد نظر تمام فایل های آن مسیر را درون 

 طراحی فرم:

 کنیمابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای نمایش مسیر و نام پوشه textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 یکی برای دریافت آدرس از کاربر یکی برای نمایش فایل های مسیر buttonدو 

 برای نمایش نام فایل ها  listboxیک 

 برای نمایش پنجره انتخاب پوشه folderbrowserdialogیک 

 

 کد نویسی:

اضافه نکرده کنیم)در صورتی که قبال را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

;System.IO using 

 نویسیم." میBrowseیا همان کلید " button1سپس کد های زیر را در 

folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 

 را برای انتخاب مسیر نمایش می دهد. folderbrowsedialog پنجره
;"\@"+textBox1.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath 

 نمایش می دهد. 1textboxمسیر دریافت شده را با یک / اتصال داده و در 

 نویسیم.و پوشه های مسیر" می  یا همان کلید "نمایش فایل ها button2سپس کد های زیر را در 

listBox1.Items.Clear(); 

 را پاک می کند 1listboxتمام آیتم های 
string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 
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string[] list = Directory.GetFiles(path); 

 می ریزد. listقرار دارد( را در آرایه ای رشته ای به نام  pathفایل های مسیر)که در متغیر 
foreach (string str in list) 

 پیمایش می کند. listدر آرایه  strبا متغیر  foreachبا استفاده از دستور 
{ 

    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(str)); 

و  pathاضافه می کند)درون پرانتز با استفاده از کالس  1listboxنام فایل ها و زیرپوشه های مسیر را در 

 مسیر را از نام پوشه جدا می کند(  GetFileNameمتد 

}
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 listboxی آن مسیر را درون و پوشه ها نظر تمام فایل هابرنامه ای بنویسید که با دریافت مسیر مورد ؟.

 نمایش دهد.

 طراحی فرم:

 :کنیمابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای نمایش مسیر و نام پوشه textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 ی مسیرهاو فایل  یکی برای دریافت آدرس از کاربر یکی برای نمایش پوشه ها buttonدو 

 برای نمایش پنجره انتخاب پوشه folderbrowserdialogیک 

 برای نمایش پوشه ها و فایل های مسیر listboxیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

;System.IO using 

 نویسیم." میBrowseیا همان کلید " button1سپس کد های زیر را در 

folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 

 را برای انتخاب مسیر نمایش می دهد. folderbrowsedialog پنجره
;"\@"+textBox1.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath 

 نمایش می دهد. 1textboxمسیر دریافت شده را با یک / اتصال داده و در 

 نویسیم.ی مسیر" میو پوشه ها یا همان کلید "نمایش فایل ها button2سپس کد های زیر را در 

listBox1.Items.Clear(); 

 را پاک می کند 1listboxتمام آیتم های 
string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 
string[] list = Directory.GetFileSystemEntries(path); 
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 می ریزد. listقرار دارد( را در آرایه ای رشته ای به نام  pathی مسیر)که در متغیر و پوشه ها فایل ها
foreach (string str in list) 

 پیمایش می کند. listدر آرایه  strبا متغیر  foreachبا استفاده از دستور 
{ 

    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(str)); 

و متد  pathاضافه می کند)درون پرانتز با استفاده از کالس  1listboxنام زیرپوشه های مسیر را در 

GetFileName  )مسیر را از نام پوشه جدا می کند 
} 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 انتقال یک پوشه

کند استفاده  یکه دو آرگومان قبول م move توان از متد یم گر،یمکان د کیپوشه به  کیانتقال  یبرا

 .به آنجا منتقل شود دیاست که پوشه با یآرگومان مکان نینام پوشه مورد نظر و دوم آرگومان نینمود. اول

, "@"C:Directory.Move(Directory

);"C:AnotherDirectoryDirectory@" 

 : Fileکالس 

موجود در  یلهایفا یدستکار یبرا ییمتدها یاست که دارا  کیکالس استات کی  system.io.fileکالس 

 یرا م لیفا کی جادیحذف، بازکردن، انتقال و ا ،یمتدها به شما اجازه کپ نی.ای می باشد. رکتوریدا کی

 ،ینام یها یکالس در قسمت فضا نیاستفاده از ا یاست برا ابتدا الزم دید دیدهند .همانطور که خواه

 .میرا وارد کن system.ioم نا یفضا

 متد توضیح

خاص مقصد یک در فایل یک کردن کپی  Copy 

 Create خاص مسیر یک در فایل یک ایجاد

 Delete فایل حذف

 فایل یک توانید می شما آن که به وسیله filestreamاز  شی یک بازگشت

 بخوانید. یا بنویسید را
Open 

 Move خاص. مقصد یک به فایل یک انتقال

نه؟ یا دارد وجود خاص مسیر یک در فایل یک آیا اینکه کردن چک  Exists 

 

 ایجاد یک فایل

 قبول رشته نوع از آرگومان یک متد این. کرد ایجاد جدید فایل یک توان می  Createبا استفاده از متد 

 می شود: ذخیره آن در فایل که است رشته مسیری این که کرده

File.Create(@"C:Filessample.txt"); 

 با. شود می جایگزین جدید فایل و شده حذف باشد داشته وجود نام این به قبل از فایلی اگر که اینجاست نکته

 در که دارد، وجود شماست نظر مورد که مسیری آیا که کرد تست میتوان Existsمتد  از استفاده

را بر می  falseو در غیر اینصورت مقدار  trueدایرکتوری،مقدار  یا فایل مسیر کردن پیدا صورت

 گرداند.
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if (File.Exists(@"C:Filessample.txt")== true) 

{ 
MessageBox.Show("فایل وجود دارد"); 
} 

else 

       { 

       MessageBox.Show("فایل وجود ندارد"); 
       } 

 حذف یک فایل

 را کار این دارد قرار آن در فایل  که مسیری و Deleteمتد  از استفاده با توان می فایل یک حذف برای

 داد. انجام

File.Delete(@"C:Filessample.txt"); 

 فایل یک کردن کپی

 نشان برای که است بولی نوع از و سومی پارمتر یک دارای Copyمتد  های سربارگذاری از دیگر یکی

 نه؟ یا شود جایگزین مقصد در خود نام هم فایل با نظر مورد آیا فایل که است این دادن

File.Copy(@"C:Sourcesample.txt", @"C:Destsample.txt", true); 

 فایل یک انتقال

 مقصد و مبداء آرگومان دو که Moveمتد  از توانید می دیگر مسیر به مسیر از یک فایل یک انتقال برای

 .کنید کند استفاده می قبول را فایل

File.Move(@"C:Sourcesample.txt", @"C:Destsample.txt"); 

 فایل یک کردن باز

 با بلکه. نیست فایل اجرای معنای به کردن باز کلمه. رود می کار به فایل یک کردن باز برای  openمتد 

 کالس در را فایل یک آن از استفاده با را برگشت داده که FileStreamمتد یک شی از نوع  این فراخوانی

 بنویسیم. و بخوانیم دیگر های

FileStream fs = File.Open(@"C:Filessample.txt", FileMode.Open); 

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 مثال ها:

؟.برنامه ای بنویسید که مسیر را از کاربر دریافت کرده سپس فایل ها و پوشه های مسیر مورد نظر 

 نمایش دهد. listboxکاربر را بصورت جداگانه در دو 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر از کاربر textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 برای نمایش buttonیک 

 برای نمایش فایل ها و پوشه ها بصورت جداگانه listboxدو 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

;System.IO using 

 نویسیم.یا همان کلید " نمایش" می button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 

string[] list1 = Directory.GetDirectories(path); 

 می ریزد. 1listقرار دارد( را در آرایه ای رشته ای به نام  pathزیر پوشه های مسیر)که در متغیر نام 
string[] list2 = Directory.GetFiles(path); 

 می ریزد. 2listقرار دارد( را در آرایه ای رشته ای به نام  pathزیر فایل های مسیر)که در متغیر 
foreach (string s in list1) 

 پیمایش می کند. 1listدر آرایه  strبا متغیر  foreachبا استفاده از دستور 
    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(s)); 

و متد  pathاضافه می کند)درون پرانتز با استفاده از کالس  1listboxنام پوشه های مسیر را در 

GetFileName  )مسیر را از نام پوشه جدا می کند 

 
foreach (string s in list2) 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 پیمایش می کند. 2listدر آرایه  strبا متغیر  foreachبا استفاده از دستور 
 

    listBox2.Items.Add(Path.GetFileName(s)); 

و متد  pathاضافه می کند)درون پرانتز با استفاده از کالس  2listboxهای مسیر را در  فایلنام 

GetFileName  )مسیر را از نام فایل جدا می کند 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 
دکمه آدرس والد )باالتر( آدرس مورد نظر کاربر را در  یبر رو کیکه با کل دیسیبنو یبرنامه ا ؟.

Textbox دهد ؟ شینما 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر از کاربر و نمایش آدرس والد textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 برای نمایش آدرس والد  buttonیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

using System.IO; 

 نویسیم." میآدرس والد یا همان کلید " نمایش button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(path); 

 می سازد pathو ورودی  diبا نام  directoryinfoیک آبجکت)شی( از نوع کالس 

di = Directory.GetParent(path); 

 قرار میدهد Diرا در آبجکت  pathآدرس والد متغیر  getparentو متد  directoryبا استفاده از کالس 

textBox1.Text = di.FullName; 

 نمایش می دهد. 1textboxوجود دارد را در  diآدرس والد که در 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

ها پسوند دارند(  لیکه فا دیکرده )دقت کن افتیرا از کاربر در لیو نام فا ریکه مس دیسیبنو یبرنامه ا؟.

 دینما جادیمورد نظر کاربر ا ریرا در مس لیسپس فا

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر و نام فایل از کاربر textboxدو 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 برای ساخت فایل buttonیک 

 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

using System.IO; 

 نویسیم.یا همان کلید " نمایش" می button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 

string file_name = textBox2.Text; 

 میریزد. file_nameگرفته و در متغیر  2textboxنام فایل را از 

File.Create(path + file_name); 

 )مسیر و نام فایل را باهم اتصال می دهد و( فایل را می سازد. createو متد  file  با استفاده از کالس

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

مورد نظر را در صورت وجود  لیکرده سپس فا افتیرا در یلیکه آدرس و نام فا دیسیبنو یرنامه ا؟.ب

 دیحذف نما

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر و نام فایل از کاربر textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 برای حذف فایل buttonیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

using System.IO; 

 نویسیم.یا همان کلید " نمایش" می button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 

if (File.Exists(path) == true) 

 وجود فایل را بررسی می کند اگر فایل موجود بود existsو متد  fileبا استفاده از کالس 

    File.Delete(path); 

 فایل مورد نظر را حذف میکند.

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 رییتغ Textboxدر  یجار ریآدرس والد مس Upدکمه  یبر رو کیکه با هر بار کل دیسیبنو یبرنامه ا؟.

 ستیدرون ل دیجد ریموجود در مس یها و پوشه ها لیتمام فا ستیل دیکرده سپس متناسب با آدرس جد

 داده شود شیباکس نما

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای نمایش مسیر textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 upبرای دریافت آدرس و دکمه  buttonدو 

 برای نمایش فایل ها و پوشه ها listboxیک 

 برای دریافت آدرس folderBrowserDialogیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

using System.IO; 

 می نویسیم. Form loadسپس بر روی فرم دبل کلیک میکنیم و کد های زیر را برای رویداد 

textBox1.Enabled = false; 

 را غیرفعال می کند. 1textboxاین کد 

 نویسیم." میupیا همان کلید "  button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(path); 

یا همان  pathمی سازد)که ورودی آن متغیر  diو با نام  DirectoryInfoیک آبجکت از نوع کالس 

 آدرس است(

di = Directory.GetParent(path); 

 diبدست می آورد و در آبجکت  GetParentو متد  Directoryآدرس والد مسیر را با استفاده از کالس 

 می ریزد.

textBox1.Text = di.FullName; 

 نمایش می دهد 1textboxذخیره شده را در  Fullnameو  diآدرس والد مسیر که در آبجکت 

string[] list = Directory.GetFileSystemEntries(textBox1.Text); 

 می ریزد listنام فایل ها و پوشه های مسیر جدید را در یک آرایه به نام 

listBox1.Items.Clear(); 

 را پاک میکند 1listboxمقادیر قبلی 

foreach (string s in list) 

 پیمایش می کند listدر آرایه  Sو متغیر  foreachبا استفاده از دستور 

    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(s)); 

 اضافه می کند. 1listboxهر بار نام فایل ها و پوشه هارا به 

 نویسیم." میBrowseیا همان کلید "  button2سپس کد های زیر را در 

folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 

 را نمایش می دهد 1FolderBrowserDialogپنجره انتخاب پوشه 

textBox1.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath; 

 نمایش میدهد 1textboxمسیر انتخاب شده را در 

string[] list = Directory.GetFileSystemEntries(textBox1.Text); 

 می ریزد listنام فایل ها و پوشه های مسیر جدید را در یک آرایه به نام 
listBox1.Items.Clear(); 

 را پاک میکند 1listboxمقادیر قبلی 
foreach (string s in list) 

 پیمایش می کند listدر آرایه  Sو متغیر  foreach حلقهبا استفاده از 

 
    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(s)); 

 اضافه می کند. 1listboxهر بار نام فایل ها و پوشه هارا به 

 

 باشد: ریکه شامل موارد ز دیسیبنو یبرنامه ا

 (یجار ریدهد؟)فقط در مس شیرا نما ریمس کی یها یرکتورینام تمام دا (الف

 (یجار ریشروع شود؟)فقط در مس Pکه با حرف  دیرا نشان ده ییها یرکتوریب( نام دا

وجود دارند،  ریکه در آن مس ییها لیدهد؟)همه فا شیرا نما ریمس کیموجود در  یها لی( نام تمام فاج

 (یداخل یرهایو چه در مس یجار ریچه در مس

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای نمایش مسیر textboxیک 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 و . . . upبرای دریافت آدرس و دکمه  button پنج

 برای نمایش فایل ها و پوشه ها listboxیک 

 برای دریافت آدرس folderBrowserDialogیک 

 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که قبال اضافه نکرده را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 باشیم(

using System.IO; 

 نویسیم." میBrowseیا همان کلید "  button1سپس کد های زیر را در 

folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 

 را نمایش می دهد 1FolderBrowserDialogپنجره انتخاب پوشه 

textBox1.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath; 

 نمایش میدهد 1textboxمسیر انتخاب شده را در 

 می نویسیم. upیا همان کلید  2buttonکد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 

 میریزد. pathگرفته و در متغیر  1textboxمسیر را از 

DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(path); 

یا همان  pathمی سازد)که ورودی آن متغیر  diو با نام  DirectoryInfoیک آبجکت از نوع کالس 

 آدرس است(

di = Directory.GetParent(path); 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 diبدست می آورد و در آبجکت  GetParentو متد  Directoryآدرس والد مسیر را با استفاده از کالس 

 می ریزد.

textBox1.Text = di.FullName; 

 نمایش می دهد 1textboxذخیره شده را در  Fullnameو  diآدرس والد مسیر که در آبجکت 

 

 یا همان کلید "نمایش" مینویسیم. button3الف(کد های زیر را در 

string[] list = Directory.GetDirectories(textBox1.Text); 

می  1textboxنام پوشه های مسیر که در  GetDirectoriesو متد  directoryبا استفاده از کالس 

 میریزد listباشد را در آرایه 

foreach (string s in list) 

 پیمایش می کند listدر آرایه  Sو متغیر  foreachبا استفاده از دستور 
    listBox1.Items.Add(s); 

 اضافه میکند. 1listboxهربار نام پوشه را به 

 

 " مینویسیم.pیا همان کلید "نمایش فایل ها حرف ابتدا  button4ب(کد های زیر را در 

string[] list = Directory.GetFileSystemEntries(textBox1.Text, "p*"); 
فایل ها و پوشه هایی که در مسیر  GetFileSystemEntriesو متد  directoryبا استفاده از کالس 

1textbox  پارامتر دوم(حرف اول آنها(هست وp  )و بقیه حروف هرچه بود)عالمت * به معنی هر حرفی

 میریزد. listرا در آرایه 

foreach (string s in list) 

 پیمایش می کند listدر آرایه  Sو متغیر  foreach حلقهبا استفاده از 
    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(s)); 

 اضافه می کند. 1listboxهر بار نام فایل ها و پوشه هارا به 

 

 یا همان کلید " نمایش تمام فایل های مسیر جاری/داخلی" مینویسیم. button5ج(کد های زیر را در 

string[] list = Directory.GetFiles(textBox1.Text, 

"*.*",SearchOption.AllDirectories); 

فایل ها و پوشه هایی که در مسیر  GetFileSystemEntriesو متد  directoryبا استفاده از کالس 

1textbox  هست و)پارامتر دوم(تمام فایل ها )عالمت * به معنی هر حرفی)هر اسم پوشه( و نقطه بین دو

 میریزد. listستاره جداکننده اسم و فرمت)و * دوم به معنی با هر فرمتی است(( را در آرایه 
foreach (string s in list) 

 پیمایش می کند listدر آرایه  Sو متغیر  foreach حلقهبا استفاده از 
    listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(s)); 

 اضافه میکند. 1listboxهربار نام پوشه را به 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :LastIndexOfتابع 

نشان می محل قرار گرفتن اندیس یک کاراکتر خاص یا یک رشته را در رشته موجود 

 دهد و نتیجه را به صورت عدد بر می گرداند.

string s1 = "Msabory1997"; 

MessageBox.Show(s1.LastIndexOf('M').ToString()); 

محل قرار گرفتن اندیس یک کاراکتر خاص یا یک رشته را در رشته موجود نشان می دهد و نتیجه را 

 به صورت عدد بر می گرداند.

 

 :IndexOfتابع 

string s1 = "Msabory1997"; 

MessageBox.Show(s1.IndexOf('M').ToString()); 

-یا  1یا  0 نشان می دهد که یک کاراکتر خاص در ابتدای رشته وجود دارد یا نه و مقدارهای عددی

 را بر می گرداند. 1

 

 :Substring تابع 

string s1 = "Msabory1997"; 

MessageBox.Show(s1.Substring(1,6).ToString()); 

 دریافت یک زیر رشته   

 

 :CompareToتابع 

string s1 = "Msabory1997"; 

string s2 = "Msabory1997"; 

MessageBox.Show(s1.CompareTo(s2).ToString()); 

دو رشته را از هر لحاظ بزرگی و کوچکی ، موقعیت و تعداد حروف مقایسه می کند و نتیجه را به 

 را برمی گرداند. 1-یا  0یا  1صورت عدد 

 

 :Contains  تابع

string s1 = "Msabory1997"; 

MessageBox.Show(s1.Contains("M").ToString()); 

نشان می دهد که یک کاراکتر یا رشته در داخل رشته دیگر وجود دارد یا خیر و مقدار درست یا   

 غلط را برمی گرداند

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :Remove  تابع

string s1 = "Msabory1997"; 

MessageBox.Show(s1.Remove(1,6).ToString()); 

 حذف تعداد مشخصی کاراکتر

 

 نوشتن در یک فایل متنی:

نوشتن در یک فایل متنی راهی برای ذخیره دائمی داده ها می باشد. با وجود 

برای ذخیره اطالعات استفاده می  XMLاینکه بیشتر از دیتابیس ها و فایل های 

شود اما فایل های متنی همچنان در برنامه های قدیمی مورد استفاده قرار می 

کم هستند بهتر است از فایل  گیرند. البته اگر برنامه شما کوچک و داده های آن

متنی برای ذخیره اطالعات تان استفاده کنید. قبل از نوشتن اطالعات، به یک 

استریم نیاز داریم خصوصا یک استریم فایل . یک استریم می تواند به یک فایل در 

بیانگر  FileStreamروی سیستم شما یا سوکت شبکه یا ... اشاره کند. کالس 

به عنوان  FileStreamیک فایل اشاره می کند. شی از نوع  استریمی است که به

 StreamWriterاستفاده می شود. کالس  StreamWriterآرگومان، در سازنده کالس 

 مسئول نوشتن در استریم است.

قرار  System.IOدر فضای نام  StreamWriterو  FileStreamتوجه کنید که کالس های 

 دارند.

 

 متنی:خواندن از یک فایل 

عمل خواندن از یک فایل متنی بسیار شبیه به نوشتن در آن است ابتدا باید یک 

FileStream  که به فایل مورد نظر اشاره دارد ایجاد کنید. ولی به جای ارسال آن به

 ارسال کنیم. StreamReaderباید آن را به کالس  StreamWriterکالس 

 

 :StreamReaderمتد های کالس 

 متد کاربرد

 ()Readline یک خط از متن میخواند

نمایش  integerیک کاراکتر میخواند سپس کد اسکی آن را بصورت 

 می دهد.
Read() 

برای خواندن کلیه محتویات تا انتهای یک  فایل متنی استفاده 
 می شود

ReadToEnd() 

بررسی می کند که  StreamReaderکالس  endofstreamخاصیت 

 اشاره گر به انتهای فایل نرسیده باشد
EndOfSream() 

 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 مثال ها:

؟.برنامه ای بنویسید که درون یک فایل متنی که مسیر و نام آن از کاربر 

 دریافت شده است نام و نام خانوادگی تان را در آن بنویسد.

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر و نام از کاربر textboxدو 

 برای نوشتن توضیحات labelدو  

 برای نوشتن در فایل buttonیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 قبال اضافه نکرده باشیم

using System.IO; 

 نویسیم.یا همان کلید " نوشتن" می button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 
 میریزد. pathگرفته و در متغیر  textbox1مسیر را از 

string file_name = textBox2.Text; 

 میریزد. file_nameگرفته و در متغیر  textbox2نام فایل را از 

StreamWriter sw = new StreamWriter(path + file_name); 

می سازد که به فایلی که کاربر آدرسش را  swیک شی به نام  streamwriterبا استفاده از کالس 

 وارد کرده اشاره دارد.

sw.WriteLine("mahmoud"); 
 نام را در یک خط می نویسد.

sw.WriteLine("sabory"); 

 نام خانوادگی را در یک خط می نویسد.

sw.Close(); 

 بندد.فایل را می 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

؟.برنامه ای بنویسید که آدرس یک پوشه را از کاربر دریافت کرده سپس 

نام تمام فایل ها و پوشه هایی که در مسیر جاری پوشه مورد نظر کاربر 

 ایجاد نماید. Dدر درایو  testوجود دارد را در فایلی به نام 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر از کاربر textboxیک  

 برای نوشتن توضیحات labelیک  

 برای نوشتن در فایل buttonیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 قبال اضافه نکرده باشیم(

using System.IO; 

 نویسیم.همان کلید " نوشتن" مییا  button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 
 میریزد. pathگرفته و در متغیر  textbox1مسیر را از 

string[] list = Directory.GetFileSystemEntries(path); 
 می ریزد listنام تمام فایل ها و پوشه های مسیر داده شده را در آرایه 

StreamWriter sw = new StreamWriter(@"D:\test1.txt"); 
 اشاره دارد D:\test.txtمی سازد که به فایل  swیک شی به نام  streamwriterبا استفاده از کالس 

foreach (string str in list) 
 درآرایه پیمایش می کند foreachبا استفاده از حلقه 

    sw.WriteLine(Path.GetFileName(str)); 
 مینویسد test.txtهر بار نام یک فایل را در فایل 

sw.Close() 

 .فایل را می بندد

 اگر باز هم کلید نوشتن را بزنیم فایل قبلی حذف می شود و دوباره نوشته می شود. *

متنی را اضافه کنیم آنگاه  streamwriterاگر بخواهیم در انتهای فایل با استفاده از کالس  *

 اضافه کنیم streamwriterرا در زمان تعریف یک آبجکت در کالس  trueباید پارامتر 

StreamWriter sw = new StreamWriter(@"D:\test1.txt",true); 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 : StreamReaderمتد های کالس 

 متد کاربرد

 ()ReadLine یک خط از متن می خواند.

یک کاراکتر می خواند سپس کد اسکی آن را بصورت 
Integer .نمایش می دهد 

Read() 

برای خواندن کلیه محتویات تا انتهای یک فایل متنی استفاده 
 می شود.

ReadToEnd() 

بررسی می کند  StreamReaderکالس  EndOfStreamخاصیت 

 که اشاره گر به انتهای فایل نرسیده باشد
EndOfStream() 

 

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

آدرس یک فایل را از کاربر دریافت کرده سپس   ؟.برنامه ای بنویسید که

 نمایش دهد. listboxمحتویات آنرا بصورت خط به خط در 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر از کاربر textboxیک  

 برای نوشتن توضیحات labelیک  

 برای نمایش خط به خط listboxیک 

 برای نوشتن در فایل buttonیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 قبال اضافه نکرده باشیم(

using System.IO; 

 نویسیم.یا همان کلید " نوشتن" می button1سپس کد های زیر را در 

string path = textBox1.Text; 
 میریزد. pathگرفته و در متغیر  textbox1مسیر را از 

string[] list = Directory.GetFileSystemEntries(path); 
 می ریزد listنام تمام فایل ها و پوشه های مسیر داده شده را در آرایه 

StreamReader sr = new StreamReader(path); 
می سازد که به فایل متنی که کاربر  srیک شی به نام  streamReaderبا استفاده از کالس 

 آدرسش را وارد کرده اشاره دارد

while (sr.EndOfStream != true) 

{ 
 تا زمانی که به آخر فایل متنی نرسیده

    string line = sr.ReadLine(); 
 نگه می دارد. lineیک خط از فایل متنی می خواند و در آرایه 

    listBox1.Items.Add(line); 
 می نویسد listbox1خط خوانده شده را در 

} 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

؟.برنامه ای بنویسید که ادرس یک پوشه را از کاربر دریافت کرده سپس 

 فایل ها و پوشه های درون این پوشه را در مسیر دیگری کپی نماید.

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مبدا و مقصد از کاربر textboxدو  

 برای نوشتن توضیحات labelدو  

 برای کپی فایل و پوشه ها buttonیک 

 

 کد نویسی:

کنیم)در صورتی که را اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

 قبال اضافه نکرده باشیم(

using System.IO; 

 نویسیم." میکپییا همان کلید "  button1سپس کد های زیر را در 

string[] list_file = Directory.GetFiles(textBox1.Text); 
 list_fileاست را در آرایه  (textbox1)در آدرس تمام فایل هایی که در آدرس داده شده توسط کاربر

 می ریزد.

foreach (string str in list_file) 
 پیمایش می کند. list_fileدر آرایه  foreachبا استفاده از دستور 

{ 

    File.Copy(str, textBox2.Text + Path.GetFileName(str)); 
 و متد کپی هر بار یک فایل را در مقصد کپی می کند. fileبا استفاده از کالس 

} 

string[] list_dir = Directory.GetDirectories(textBox1.Text); 
 list_dirاست را در آرایه  (textbox1)در آدرس داده شده توسط کاربر آدرس تمام پوشه هایی که در

 می ریزد.

foreach (string str in list_dir) 
 پیمایش می کند. list_fileدر آرایه  foreachبا استفاده از دستور 

 
{ 

    Directory.CreateDirectory(textBox2.Text + Path.GetFileName(str)); 
هر بار یک پوشه همنام با پوشه های درون مبدا در مقصد می  Directoryبا استفاده از کالس 

 سازد.

} 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 lastindexof؟.مثال کار با 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 نمایش خروجی و ورودیبرای دریافت  textboxدو  

 و نمایش خروجی برای نوشتن توضیحات label چهار

 انجام کاربرای  buttonیک 

 

 کد نویسی:

 نویسیم." میشروعیا همان کلید " button1کد های زیر را در 

string str = textBox1.Text; 
 می ریزد. strرا در آرایه  textbox1متن درون 

Label4.Text = str.LastIndexOf(textBox2.Text).ToString(); 

رشته دریافتی مورد تطابق را در رشته اولیه را  آخرین موقعیت lastindexofبا استفاده از متد 

 .برمیگرداند

" باشد از انتهای رشته جستجو hello" باشد و رشته دوم "hello worldبرا ی مثال اگر رشته اول "*

از ابتدای رشته اول یا  helloاز انتها را بر میگرداند)که در این مثال کلمه  helloمیکند و جایگاه اولین 

 را بر میگرداند.( 0

از انتهای رشته را بر  hello" باشد باز هم جایگاه اولین hello world helloاگر رشته اول "*

می باشد را بر  12دوم)به دلیل نزدیک تر بودن به انتها( را که  helloمیگرداند)که در این مثال کلمه 

 می گرداند(

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 indexof؟.مثال کار با 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 نمایش خروجی و ورودیبرای دریافت  textboxدو  

 و نمایش خروجی برای نوشتن توضیحات label چهار

 انجام کاربرای  buttonیک 

 

 کد نویسی:

 نویسیم." میشروعیا همان کلید " button1کد های زیر را در 

string str = textBox1.Text; 
 می ریزد. strرا در آرایه  textbox1متن درون 

Label4.Text = str.IndexOf(textBox2.Text).ToString(); 

 
رشته دریافتی مورد تطابق را در رشته اولیه را  اولین موقعیت indexofبا استفاده از متد 

 .برمیگرداند

" باشد از ابتدای رشته جستجو helloباشد و رشته دوم "" hello worldبرا ی مثال اگر رشته اول "*

از ابتدای رشته اول یا  helloاز ابتدا را بر میگرداند)که در این مثال کلمه  helloمیکند و جایگاه اولین 

 را بر میگرداند.( 0

از انتهای رشته را بر  hello" باشد باز هم جایگاه اولین hello world helloاگر رشته اول "*

می باشد را بر  0اول)به دلیل نزدیک تر بودن به ابتدا( را که  helloمیگرداند)که در این مثال کلمه 

 می گرداند(

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 

 substring؟.مثال کار با 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 نمایش خروجی و ورودیبرای دریافت  textboxدو  

 و نمایش خروجی برای نوشتن توضیحات label چهار

 انجام کاربرای  buttonیک 

 

 کد نویسی:

 نویسیم." میشروعیا همان کلید " button1کد های زیر را در 

string str = textBox1.Text; 
 می ریزد. strرا در آرایه  textbox1متن درون 

Label3.Text = str.Substring(1, 5); 

 کلمات بین دو موقعیت داده شده را بر میگرداند. substringبا استفاده از متد 

 را برمی گرداند که  5و  1" باشد کلمات بین موقعیت hello world*برای مثال اگر رشته ورودی "

"ello.می باشد " 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 

 remove؟.مثال کار با 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

  ورودیبرای دریافت  textbox  یک

 و نمایش خروجی برای نوشتن توضیحات label سه

 انجام کاربرای  buttonیک 

 

 

string str = textBox1.Text; 
 می ریزد. strرا در آرایه  textbox1متن درون 

Label3.Text = str.remove(1, 5); 

 کلمات بین دو موقعیت داده شده را حذف می کند. removeبا استفاده از متد 

را حذف میکند و بقیه  5و  1" باشد کلمات بین موقعیت hello worldبرای مثال اگر رشته ورودی "*

 را حذف کرد(. 5تا  1" می باشد را بر میگرداند)*کاراکتر های بین h worldرشته که "

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 

 Contains؟.مثال کار با 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 نمایش خروجی و ورودیبرای دریافت  textboxدو  

 و نمایش خروجی برای نوشتن توضیحات label چهار

 انجام کاربرای  buttonیک 

 

 کد نویسی:

 نویسیم." میشروعیا همان کلید " button1کد های زیر را در 

string str = textBox1.Text; 
 می ریزد. strرا در آرایه  textbox1متن درون 

Label4.Text = str.Contains(textBox2.Text).ToString(); 

 بررسی میکند که ورودی متد در رشته اول وجود دارد یا خیر. containsمتد 

 را بر میگرداند. falseو در غیر این صورت  trueاگر وجود داشت 

 

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :FileStreamکار با فایل های باینری بوسیله 

FileStream fs = new 

FileStream("sample.dat",FileMode.Create,FileAccess.ReadWrite); 

همانطور که می بینید دو آرگومان دریافت می کند: یکی  FileStreamسازنده کالس 

مسیر فایل و دیگری مقدار یک نوع شمارشی. نوع شمارشی تعیین می کند که 

 را باز کند.سیستم عامل چگونه فایل 

 مقادیر مجاز برای این نوع شمارشی را در جدول زیر می بینید.

 مقدار توضیح

اشاره گر را به انتهای فایل میبرد و عمل نوشتن در آنجا آغاز می 
 شود.اگر فایل وجود نداشته باشد آنرا ایجاد می کند.

Append 

آن را فایل را ایجاد می کند ، اگر فایل وجود داشته باشد اطالعات 
 حذف می کند.

Create 

می کند.اگر فایل وجود داشته باشد یک استثنا  ادیک فایل جدید ایج
 رخ می دهد. system.io.ioExceptionاز نوع 

CreateNew 

یک فایل موجود را باز می کند.یک مقدار از نوع شمارشی 
system.io.FileAccess  رفتار این مقدار را مشخص می کند. اگر فایلی

برای باز کردن وجود نداشته باشد یک اسثنا از نوع 
system.io.FileNotFoundException .رخ میدهد 

Open 

اگر فایل موجود باشد آن را پاک میکند و یک فایل جدید ایجاد میکند 
 و اگر فایل موجود نبود یک پیغام خطا میدهد.

Trancate 

عمل می کند با این تفاوت اگر فایلی وجود نداشته   Openه مشاب

 باشد آن را ایجاد می کند.
OpenOrCreate 

 

FileMode.Create  باعث می شود که یک فایل جدید ایجاد شود ، اگر فایل موجود

. اگر بخواهیم اطالعاتی را به انتهای یک باشد اطالعات آن دوباره نویسی می  شود

 استفاده می کنیم. FileMode.Appendفایل موجود اضافه کنیم از 

است که عملیاتی را که قصد دارید   System.IO.FileAccessیک نوع شمارشی دیگر، 

 بر روی فایل انجام دهید مشخص می کند. مقادیر آن در زیر نشان داده شده است.

 مقدار توضیح

 Read نها مجاز به خواندن از فایل هستید .ت

 Write فقط اجازه نوشتن در فایل را دارید

 ReadWrite مجاز به نوشتن و خواندن از فایل هستید.

 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 FileStreamبرای استفاده از این نوع شمارشی ، باید از سازنده دیگری از کالس 

 می پذیرد. FileAccessاستفاده کنید که آرگومان دیگری از نوع شمارشی 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

مثال های زیر روش های رایج بازکردن یک فایل برای خواندن ، نوشتن و 

 ایجاد فایل را نمایش می دهند.

 بازکردن یک فایل موجود برای خواندن و نوشتن

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\file.dat", FileMode.Open); 

 خواندنبازکردن یک فایل موجود برای 

FileStream fileStream = new 

FileStream(@"c:\file.dat",FileMode.Open,FileAccess.Read); 

 بازکردن یک فایل موجود برای نوشتن

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\file.dat",FileMode.Open, 

FileAccess.Write); 

 انتهای آن )اگر فایل موجود نباشد آن را ایجاد می کند(بازکردن یک فایل موجود برای نوشتن  در 

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\file.dat", FileMode.Append); 

ایجاد یک فایل جدید و بازکردن آن برای خواندن و نوشتن . چنانچه فایل موجود باشد آن را 

 بازنویسی می کند.

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\file.dat", FileMode.Create); 

ایجاد یک فایل جدید و بازکردن آن برای خواندن و نوشتن . چنانچه فایل موجود باشد یک استثنا 

 ایجاد می کند .

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:\file.dat", FileMode.CreateNew); 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

برنامه ای بنویسید که آدرس یک فایل را از  کاربر دریافت کرده اطالعات  ؟.

 آنرا خوانده و معادل همان اطالعات را به انتهای فایل اضافه نماید

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت مسیر  textboxیک 

 برای نوشتن توضیحات labelیک 

 برای انجام کار buttonیک 

 

 کنیمرا اضافه می system.ioابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام 

;System.IO using 

 نویسیم.یا همان کلید "اجرای عملیات" می button1سپس کد های زیر را در 

FileStream fs = new FileStream(@"C:\a\test.txt",FileMode.Open); 
است را باز  :test.txt\a\cمی سازد که فایلی که در مسیر  fsبا نام  FileStreamیک آبجکت از کالس 

 می کند
اگر بخواهیم همزمان هم در فایل بنویسیم هم بخوانیم نیازی به نوشتن پارامتر سوم یا  *نکته:

ReadWriteFileAccsess.  نمی باشد و سیستم همانReadWriteFileAccsess. .را در نظر می گیرد 

StreamReader sr = new StreamReader(fs); 
اشاره دارد و با استفاده  fsمیسازد که به  srیک آبجکت به نام  StreamReaderبا استفاده از کالس 

 از آن میتوان محتویات فایل را خواند.

string all = sr.ReadToEnd(); 
 ذخیره میکند allتمام محتویات فایل متنی مورد نظر را در متغیر رشته ای به نام 

sr.Close(); 
 را می بندد. srآبجکت 

fs.Close(); 
 را می بندد. fsآبجکت 

FileStream fs1 = new FileStream(@"C:\a\test.txt", FileMode.Append); 
می سازد که با استفاده از آن میتوان در ادامه فایل مورد  1fsبا نام  FileStreamیک آبجکت از کالس 

 است محتویات اضافه کرد. :test.txt\a\cنظر که در مسیر 

StreamWriter sw = new StreamWriter(fs1); 
اشاره دارد و با استفاده  1fsمیسازد که به  swیک آبجکت به نام  StreamWriterبا استفاده از کالس 

 فایل مورد نظر نوشت.از آن میتوان در 

sw.Write(all); 
 بود را دوباره به فایل اضافه می کند. allمحتویاتی که از فایل خوانده شده بود و در متغیر 

sw.Close(); 
 را میبندد. Swآبجکت 

();fs1.Close 

 را میبندد. Swآبجکت 
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 (:Exception Handingمدیریت خطا)

استثناها، در حقیقت خطاهای غیر منتظره در برنامه های ما هستند. باید روشهایی 

را جهت برخورد با خطاهای موجود در برنامه در نظر گرفت و آنها را پیادهسازی کرد. 

بعنوان مثال، بررسی و تایید داده های ورودی کاربران، بررسی اشیاء تهی و یا 

د از جمله مواردی باشند که باید مورد بررسی بررسی نوع بازگشتی متد ها، میتوانن

قرار گیرند. این خطاها، خطاهایی معمول و رایجی هستند که اکثر برنامه نویسان از 

آنها مطلع بوده و راه هایی را برای بررسی آن ها در نظر میگیرند تا از وقوع آنها 

خطا در برنامه بی جلوگیری نمایند.اما زمانهایی وجود دارند که از اتفاق افتادن یک 

اطالع هستید و انتظار وقوع خطا در برنامه را ندارید. بعنوان مثال،هرگز نمیتوان وقوع 

را پیشبینی نمود و یا کمبود حافظه برای اجرای برنامه و از کار  I/Oیک خطای 

این موارد بسیار غیر منتظره و ناخواسته هستند، اما در  افتادن برنامه به این دلیل.

وع بهتر است بتوان راهی برای مقابله و برخورد با آنها پیدا کرده و با آنها صورت وق

( Exception Handlingبرخورد نمود. در این جاست که مسئله برخورد با استثناها)

 مطرح میشود.

Exception handling شارپ توسط چهار کلمه کلیدی  در سیthrow،catch ،try  و

finally   یک زیرسیستم مرتبط را به وجود می آورند که مدیریت میشود. اینها

استفاده از هرکدام، اشاره به استفاده از دیگری دارد. آن قسمت از خط کدهای 

قرار  block tryآن را بررسی کنید، درون  (exceptionsبرنامه که قصد دارید خطاهای)

اصطالح( )به  exceptionرخ دهد، این  try blockدرون  exceptionمیگیرند. اگر یک 

 blockرا در قسمت  exception( می شود. کد شما می تواند این throwپرتاب)

catch  دریافت و به روشی منطقی آن راhandle  .کندException  های استاندارد

کردن یک  throwمی شوند اما برای  throwسیستم، خودشان به صورت خودکار 

exception  به صورت دستی باید از کلمه کلیدیthrow .استفاده کنید 

قرار  finally blockهر کدی که در نهایت تحت هر شرایطی باید اجرا شود در قسمت 

 می گیرد.
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 ؟.مثال مدیریت خطا در برنامه جمع دو عدد

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای دریافت اعداد  textbox دو

 برای نمایش جواب labelیک 

 برای جمع اعداد buttonیک 

 برای مدیریت خطا timerیک 

 

 خطا هایی که ممکن است پیش بیاید:

 ها خالی باشد textbox.یکی از 1

 ها فقط عدد نباشد)حروف یا ترکیبی از عدد و حروف باشد( textbox.محتویات 2

 .عدد وارد شده از محدوده متغیر بزرگتر باشد3

 

 (:catchو  tryروش اول)مدیریت خطا با بلوک 

Try 
 برنامه سعی میکند کد های زیر را اجرا کند

{ 

    int num1 = int.Parse(textBox1.Text); 
 می ریزد. 1numرا در متغیر  1textboxعدد درون 

    int num2 = int.Parse(textBox2.Text); 
 می ریزد. 2numرا در متغیر  2textboxعدد درون 

    int sum = num1 + num2; 
 نگه میدارد sumجمع دو عدد را در متغیر 

    label1.Text = sum.ToString(); 
 نمایش می دهد. 1labelرا در  sumمقدار 

} 

catch(FormatException f) 

{ 

    MessageBox.Show("کنید وارد را عدد"); 
( پیغام عدد 2یا  1مشکلی بوجود بیاید)مانند خطای احتمالی  intبه  textboxاگر در تبدیل محتویات 

 را وارد کنید را نمایش می دهد.

} 
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catch (OverflowException o) 

{ 

    MessageBox.Show("است بزرگ بسیار شده وارد عدد"); 
( پیغام عدد وارد شده 3اگر عدد وارد شده بزرگ تر از محدوده متغیر بود)مانند خطای احتمالی 

 بسیار بزرگ است را چاپ می کند.

} 

 (:catchو  tryروش دوم)مدیریت خطا بدون بلوک 

کلیک راست کرده و از  timerاضافه می کنیم سپس روی  toolboxاز  timerابتدا یک 

 را انتخاب می کنیم properties/enable/trueبخش 

 دابل کلیک کرده: timerسپس روی 

if(textBox1.Text!= "" && textBox2.Text != "") 
 خالی نبود 2textboxو  textboxاگر 

    button1.Enabled = true;  
 1buttonرا قبال غیر فعال کرده باشید)روی  1buttonفعال می شود)توجه داشته باشید  1buttonکلید 

 قرار میدهیم( falseرا  enableگزینه  propertiesکیک میکنیم و از 

if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "") 
 خالی بود 2textboxیا  1textboxاگر 

    button1.Enabled = false; 

 غیرفعال می شود. button1کلید 

 

کلیک کرده و از قسمت  textboxها حروف نگیرد روی  textboxدرصورتی که بخواهیم 

properties (عالمت رعد و برقevent را انتخاب میکنیم و روی )keypress  دابل کلیک

 میکنیم

 سپس کد های زیر را می نویسیم.

if (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9') 
 (9تا  1بود)هر چیزی غیر از  9و بزرگتر از  0اگر کاراکتر وارد شده کوچکتر از 

    e.Handled = false; 
 عدد وارد نشود

Else 
 در غیر اینصورت

    e.Handled = true; 

 عدد وارد شود.
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 ارسال پارامتر به صورت مقدار

متداول ترین نوع ارسال پارامتر به توابع، ارسال از طریق مقدار است. در این حالت 

یک کپی از پارامتر مذکور در پشته تهیه شده و برای تابع ارسال می شود. لذا اگر 

ارسال شود و داخل تابع تغییر کند، وقتی تابع متغیری به عنوان پارامتر به تابعی 

شود، مقدار اصلی خود را خواهد داشت، چرا که متغیری که به تابع ارسال  تمام

شده بود، کپی متغیر اصلی بوده است نه خود آن. دومین نکته این است که می 

که یک توان در حین فراخوانی تابع، اعداد ثابت را به عنوان پارامتر ارسال کرد، چرا 

متغیر با مقدار مذکور در پشته ایجاد شده و برای تابع ارسال می شود. در نهایت در 

 این روش می توان برای پارامترها، مقدار پیش فرض هم تعریف کرد.

 ارسال پارامتر به صورت ارجاع 

این حالت دو تفاوت عمده با روش ارسال با مقدار دارد: اول این که خود متغیر اصلی 

ارسال شده و هر گونه تغییری که تابع روی متغیر بدهد، روی متغیر اصلی  به تابع

اعمال خواهد شد. دوم  اینکه به همین دلیل، نمی توان عدد ثابت را به عنوان 

پارامتر ارسال کرد !چون در این صورت متغیری وجود نخواهد داشت که تابع با آن کار 

 نند مقدار  پیش فرض داشته باشند.کند .نکته دیگر این که این متغیرها نمی توا

 

در زیر دستورالعمل پایه ای تعریف پارامتر ها از آدرس استفاده شده است نشان 

 داده شده :

returnType MethodName(ref datatype param1) 

{  

code to execute;  

} 

استفاده کنید. وقتی یک متد فراخوانی  refفراموش نشود  که باید از کلمه کلیدی 

استفاده  refمی شود و آرگومانها به آنها ارسال می شود هم باید از کلمه کلیدی 

 شود.

MethodName(ref argument); 

در برنامه زیر تفاوت بین ارسال با ارجاع و ارسال با مقدار آرگومان توضیح داده شده 

 است.
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در برنامه باال دو متد که دارای یک هدف یکسان هستند  تعریف شده اند و آن اضافه 

( 9-5به مقداری است که به آنها ارسال می شود. اولین متد)خطوط   10کردن عدد 

( دارد. وقتی که متد intدارای یک پارامتر است که نیاز به یک مقدار آرگومان )از نوع 

( ،کپی  آرگومان به  24آن اختصاص می دهیم )خط  را صدا می زنیم و آرگومانی به

پارامتر متد ارسال می شود. بنابراین مقدار اصلی متغیر خارج از متد هیچ ارتباطی 

( اضافه کرده و numberرا به متغیر پارامتر) 10به پارامتر متد ندارد سپس مقدار 

 نتیجه را چاپ می کنیم.

نکرده است  مقدار آن را یکبار دیگر چاپ  هیچ تغییری  numبرای اثبات اینکه متغیر 

 کرده و مشاهده میکنیم که تغییری نکرده است.

( نیاز به یک مقدار با ارجاع دارد. در این حالت به جای 15-11دومین متد)خطوط 

اینکه یک کپی از مقدار به عنوان آرگومان به آن ارسال شود آدرس متغیر به آن 

مقدار اصلی متغیر که زمان فراخوانی متد به آن ارسال می شود.  حال پارامتر به 

ارسال می شود دسترسی دارد. وقتی که ما مقدار متغیر پارامتری که شامل آدرس 

( در واقع مقدار متغیر اصلی در خارج از 13متغیر اصلی است را تغییر می دهیم )خط 

د خارج شدیم را متد را تغییر داده ایم. در نهایت مقدار اصلی متغیر را وقتی که از مت

 نمایش می دهیم و مشاهده می شود که مقدار آن واقعا تغییر کرده است.
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 :out پارامترهای 

پارامترهایی هستند که متغیرهایی را که مقدار دهی اولیه نشده  outپارامترهای 

زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که  outاند را قبول می کنند. کلمه کلیدی 

بخواهیم یک متغیر بدون مقدار را به متد ارسال کنیم. متغیر بدون مقدار اولیه ، 

متغیری است که مقداری به آن اختصاص داده نشده است. در این حالت متد یک 

مقدار به متغیر می دهد. ارسال متغیر مقداردهی نشده  به متد زمانی مفید است 

ا بخواهید از طریق متد متغیر را مقدار دهی کنید. استفاده از کلمه کلیدی که شم

out .باعث ارسال آرگومان به روش ارجاع می شود نه مقدار. به مثال زیر توجه کنید 

 

برای پارامترهای متد استفاده شده است بنابراین می توانند  outاز کلمه کلیدی 

متد را فراخوانی   15، خط  Mainدر متد  متغیرهای مقداردهی نشده را قبول کنند.

را قرار می دهیم. متغیر مقداردهی  outمی کنیم و قبل از آرگومان کلمه کلیدی 

به آن اختصاص داده  10( به متد ارسال می شود و در آنجا مقدار myNumberنشده )

نمایش داده می شود و مشاهده  17در خط  myNumber( مقدار 7می شود)خط 

ه مقدارش برابر مقداری است که در داخل متد به آن اختصاص داده شده می کنید ک

بدین معنا نیست که شما همیشه  out(. استفاده از پارامتر های 10است)یعنی 

نیاز دارید که آرگومانهای مقداردهی نشده را به متد ارسال کنید بلکه آرگومانهایی 

کرد. این کار درحکم استفاده که شامل مقدار هستند را هم می توان به متد ارسال 

 است. refاز کلمه کلیدی 

 نکته : نام یک آرایه اشاره گر به خانه اول آن آرایه می باشد.
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Dll  چیست؟ 

 یک فرمت استاندارد برای ویندوز مایکروسافت بوده و مخفف عبارت DLL فایل

 Library Link-Dynamicهایاست. فایل lib و ocx و drv  ًمشابههم تقریبا DLL 

هایی شامل توابع، کدها، منابع )تصویر، آیکون و ...( و داده DLL یک فایل هستند.

کنم با به است که به توسعه دهندگان و برنامه نویسان این امکان را فراهم می

های خود استفاده کنند. یکی از خواص ها لینک نموده و از توابعشان در برنامهآن

توانند از این است که در یک زمان چندین برنامه می DLL یاهای کتابخانهمهم فایل

ها استفاده کنند درحالی که کدهایش در یک مکان ثابت قرار داشته و نیازی به آن

 .گرفتن فضای بیشتر برای هر برنامه نیست

بطور ساده: برنامه نویس ها برای راحت تر شدن کارشان و عدم انجام دوباره)برای 

ی که فرم الگین برنامه ای را برنامه نویسی و طراحی کرده است مثال برنامه نویس

ذخیره کند و در برنامه های دیگر از همان استفاده کند که  dllمی تواند آنرا بصورت 

 ها استفاده می کنند. dllاین باعث صرفه جویی در زمان می شود(کد نویسی از 

 

 :DLLساخت 

یجاد می کنیم و پس از کد نویسی و پایان کار .ابتدا پروژه ای را در ویژوال استودیو ا0

 مراحل زیر را طی می کنیم.

Folder open روی نام پروژه راست کلیک می کنیم و  Explorer solution.از قسمت 1

Explorer File In  را می زنیم.)این کار مارا به پوشه ای که پروژه در آن وجود دارد می

 پوشه را نبندید و مینی مایز کنید(-برد
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 )پوشه پروژه(

 کلیک میکنیم)شکل آچار( propertiesروی  Explorer solution. از 2
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 قرار می دهیم. Library Classرا روی  type Output.در پنجره باز شده 3

 

سپس برنامه را اجرا میکنیم و مشاهده میکنیم که برنامه اجرا نمی شود چون فایل 

اجرایی نیستند و باید از آنها در برنامه های دیگر استفاده شود.)غیر  dllهای 

 ضروری(

 را می زنیم( Solution Buildسپس  Build.از پروژه بیلد میگیریم)از منوی باال گزینه 4

 

ساخته می  DLLاضافه می شود و  DLLسپس یک فایل به پوشه برنامه با پسوند 

 شود.

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 به پروژه: DLLنحوه اضافه کردن 

 Addروی نام پروژه راست کلیک کرده و  Explorer solution.در پروژه جدید از قسمت 1

 را انتخاب می کنیم. Referenceسپس 

 

پایین  Browseرا انتخاب می کنیم و کلید  Browse.در دسته بندی های سمت چپ 2

 پنجره را می زنیم.

 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 1آدرس پوشه برنامه اول را که مینی مایز کرده بودیم را کپی می کنیم)مرحله .3

 (DLLساخت 

 

 Enterمی کنیم و  paste.آدرسی را که کپی کرده بودیم را در نوار آدرس ظاهر شده 4

 می زنیم.

 

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 را می زنیم. Addدارد را انتخاب می کنیم و  DLL.سپس فایلی که پسوند 5

 

 

 را می زنیم. OK.در نهایت 6

 

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 در برنامه جدید و فراخوانی آن: DLLنحوه استفاده از 

برای مثال اگر برنامه ای داشته باشیم که بخواهیم بعد از کلیک روی دکمه ای 

 صورت عمل میکنیم: آنرا اضافه میکنیم( باز شود به این Dllبرنامه دیگری)که با 

با توجه به توضیحات ابتدای جزوه روی فرم  DLLپس از ساخت برنامه اول و ساخت 

 برای اجرای برنامه اضافه می کنیم Buttonیک 

 

 سپس روی آن دبل کلیک می کنیم تا وارد قسمت کد نویسی شویم.

sp_06_01_dll.Form1 f1 = new sp_06_01_dll.Form1(); 

 ساختیم را می نویسیم. DLLابتدا اسم برنامه قبلی که از آن 

می باشد( را  1Formسپس نقطه و اسم فرمی که می خواهیم اضافه کنیم)بصورت پیشفرض 

می باشد و  _dll01_06sp_مینویسیم و از آن یک آبجکت میسازیم.)برای مثال در اینجا اسم برنامه 

 می باشد( 1Formاسم فرم 

f1.ShowDialog(); 

 آنرا نمایش می دهیم. ShowDialogو در انتها اسم آبجکتی که ساختیم را می آوریم و با 

 

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

DLL .یک کالس است که مجموعه ای از توابع و متد ها است 

 استفاده کنیم ... DLLقصد داریم از توابع درون 

طراحی شده اند این امکان را برای ما بوجود  Microsoftاین توابع که قبال توسط 

امکان پذیر  Visual Studioآورده اند که بتوانیم عملیات مختلفی را که توسط 

 نیست را انجام دهیم.

 

 :dllکتابخانه مورد نیاز برای فایل های 

using System.Runtime.InteropServices; 

 

 :#Cو نحوه فراخوانی در  dllimportکالس 

[Dllimport("LibName.dll"), Entity Point = "Name"] 

[Public/Private] Static Extern ReturnType AliasName([Parameters]); 

زمانی که بخواهیم به سگمنتی بغیر از سگمنت خود برنامه اشاره کنیم از 

Extern .استفاده می کنیم 

 

 :FindWindowتابع 

پنجره مورد نظر را بدست می آورد. معموال کاربرد: این تابع دستگیره)هندل( 

 این هندل مورد استفاده توابع دیگر قرار میگیرد.

 نحوه تعریف:

[DllImport("user32.dll")] 

public static extern IntPtr FindWindow(string LpClassname, String LpWindowName); 

( از پنجره مورد نظر idاگر تابع کار خود را با موفقیت انجام دهد یک اشاره گر)

 برمیگرداند.

 پارامتر ها:

LpClassName.این پارامتر نام کالس پنجره را بیان می کند : 

LpWindowName.این پارامتر عنوان پنجره را بیان می کند : 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 را نمایش دهد. notepadپنجره  id؟.برنامه ای بنویسید که 

 طراحی فرم:

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای انجام کار buttonیک 

 

 کنیمرا اضافه میSystem.Runtime   ابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام

using System.Runtime.InteropServices; 

 به برنامه اضافه می کنیم. dllسپس دستورات زیر را برای اضافه شدن 

[DllImport("user32.dll")] 

public static extern IntPtr FindWindow(string LpClassname, String LpWindowName); 

 " می نویسیم.notepadبرنامه  idیا "نمایش  button1سپس دستورات زیر را در 

IntPtr p = FindWindow("Notepad", null); 

 findwindowتعریف می کنیم و با استفاده از تابع  pبه نام  intptrیک متغیر از نوع 
 پنجره را دریافت می کنیم. idکه ورودی اول آن نام کالس پنجره است 

MessageBox.Show(p.ToString()); 

 نمایش می دهیم. messageboxرا به رشته تبدیل میکنیم و با  pمتغیر 

 

بسته است در غیر اینصورت  notepadباشد به این معناست که  0پنجره  idاگر 

آن توسط تابع  idبرنامه عدد باشد برنامه درحال اجرا است و  idاگر 

FindWindow .دریافت شده است 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

پیغام  notepad؟.برنامه ای بنویسید که درصورت بسته بودن برنامه 

 مناسب نمایش دهد.

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 انجام کاربرای  buttonیک 

 

 کنیمرا اضافه میSystem.Runtime   ابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام

using System.Runtime.InteropServices; 

 به برنامه اضافه می کنیم. dllسپس دستورات زیر را برای اضافه شدن 

[DllImport("user32.dll")] 

public static extern IntPtr FindWindow(string LpClassname, String LpWindowName); 

 " می نویسیم.NotePadیا "باز یا بسته بودن  button1سپس دستورات زیر را در 

IntPtr p = FindWindow("Notepad", null); 

 findwindowتعریف می کنیم و با استفاده از تابع  pبه نام  intptrیک متغیر از نوع 

 پنجره را دریافت می کنیم. idکه ورودی اول آن نام کالس پنجره است 
 

if (p.ToInt32() == 0) 

 بود 0برابر  notepadپنجره  idاگر 
    MessageBox.Show("نشده اجرا برنامه"); 

 پیغام برنامه اجرا نشده نمایش داده می شود
Else 

 در غیر اینصورت
;.Show(p.ToString())MessageBox     

 آیدی پنجره نمایش داده می شود.

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 را نمایش دهد. paintپنجره  Id؟.برنامه ای بنویسید که 

یا همان  ++spyبرای بدست آوردن نام کالس یا عنوان برنامه میتوان از ابزار 

spyxx )استفاده کرد)که آموزش آن بصورت جداگانه در کانال قرار خواهد گرفت 

آنرا دریافت می  ++spyکه با برنامه  paintپس از بدست آوردن کپشن برنامه 

 کنیم.

( عمل می کنیم فقط notepadبرنامه  idدرست همانند برنامه اول)بدست آوردن 

 در دستور 

IntPtr p = FindWindow("Notepad", null); 

 nullرا می تویسیم و بجای  nullکه نام کالس پنجره است  notepadeبجای 

 کپشنی را که کپی کرده ایم قرار می دهیم.

 

 باز شود. paint؟.برنامه ای بنویسید که با زدن یک دکمه برنامه 

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای انجام کار buttonیک 

 

 کنیمرا اضافه می System.Diagnotics   ابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام

;System.Diagnostics using 

 " می نویسیم.paintیا "اجرای  button1سپس کد های زیر را در 

Process.Start("Mspaint"); 

 را اجرا میکند paintبرنامه 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

برنامه ای که در باالترین سطح ممکن در  Id؟.برنامه ای بنویسید که 

 بین برنامه های دیگر قرار گرفته را نمایش دهد.

 GetForegroundWindow*استفاده از تابع 

کاربرد: هندل پنجره ای را که کاربر با آن کار میکند را بدست می آورد. به 

 عبارت دیگر پنجره ای که روی سایر پنجره های ویندوز قرار دارد، برمیگرداند.

 

 کنیم:ابزار های زیر را اضافه می toolboxاز بخش 

 برای انجام کار buttonیک 

 

 کنیمرا اضافه میSystem.Runtime   ابتدا در باال و ابتدای کد نویسی فضای نام

using System.Runtime.InteropServices; 

 به برنامه اضافه می کنیم. dllسپس دستورات زیر را برای اضافه شدن 

[DllImport("user32.dll")] 

public static extern IntPtr GetForegroundWindow(); 

 

 باالترین پنجره" کد های زیر را مینویسیم. idیا "نمایش  button1سپس در 

IntPtr q = GetForegroundWindow(); 

آیدی باالترین پنجره را بدست می  GetForegroundWindowبا استفاده از تابع 
 می ریزیم. qآوریم و در متغیر 

MessageBox.Show(q.ToString()); 

 نمایش می دهد.آیدی باالترین پنجره را 

 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 Get parentتابع 

 آیا باتن یک فرزند فرم یک است؟

 استفاده میکنیم. Get parentبرای این منظور از تابع 

 برای حل این سؤال در گام اول با استاده از تابع آیدی باتن یک را بدست می آوریم

 فرم یک را بدست می آوریمگام دوم آیدی 

 را با هم مقایسه میکنیم. 2و1گام سوم مراحل 

 می نویسیم: فرم یک در قسمت فضای نام

[DllImport("user32")] 

        public static extern IntPtr getparent(IntPtr hwnd); 

        [DllImport("user32")] 

;d) stringhwnd, stringFindwindow( IntPtr extern static public         

 :Button1درون دکمه 

   IntPtr parentid = getparent(button1.Handle); 

            if(this.Handle == parentid) 

                MessageBox.Show("true"); 

 

نمایش دهد؟) با باز کردن برنامه  labelرا بر روی یک  notepadبرنامه ای بنویسید که ابعاد پنجره 

notepad  یکابعاد پنچره را درMessagebox  ).نمایش می دهد 

 برای گرفتن ابعاد  GetwindowRectتابع 

 تعریف تابع بصورت زیر می باشد.

[DllImport("user32")] 

;)Rectangle outhwnd,  IntPtrgetwindowrect( IntPtr extern static public 

 : Button1سپس در 

  IntPtr find = findwindow ("notepad", null); 

ID  پنچرهnotepad را میگیرد 

            Rectangle Rect = new Rectangle(); 

Rectangle  یک کالس است که باید اول از آن یکobject .تعریف کرد 

            getwindowrect(find, out Rect); 

 را گرفته. notepadابعاد پنچره  Rect window getبا استفاده از تابع 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

();label1.Text = Rect.ToString             

 نمایش می دهد.  labelدرابعاد را به رشته تبدیل کرده و 

  

 move window تابع

 تغییر دهد. 200و عرض  200برنامه ای بنویسید که اندازه فرم را به اندازه طول ؟.

 باشد. تعریف تابع بصورت زیر می

  [DllImport("user32")] 

        Public static extern IntPtr movewindow(IntPtr hwnd, int x, int y, int width, int 

height, bool repoint); 

 :button1سپس در 

movewindow(this.Handle, this.Location.X, this.Location.Y, 200,200,false); 

 ای که میخواهیم در آن تغییر ایجاد کنیم را قرار میدهیمدر پارامتر ایدی پنجره 

در پارامتر دوم و سوم مختصات و محل قرارگیری فرم را وارد میکنیم)اگر بخواهیم فرم سر جای خودش 

و در پارامتر سوم  location.xیا نام فرم و سپس در پارامتر دوم  thisباشد همانند کد باال ابتدا 

location.y )را می نویسیم 

 وارد شده. 200در پارامتر سوم و چهارم طول و عرض پنجره را وارد می کنیم که در این سوال هر دو 

 

 حرکت کند. ؟.برنامه ای بنویسید که فرم به آرامی

Int x; 

Int y; 

 تعریف میکنیم. yو  xدر ابتدا دو متغیر برای 

ذخیره کند و هر لحظه  yو  xسپس درون تایمر کد زیر را مینویسیم تا در هر لحظه مختصات را در 

 مختصات را تغییر دهد.

y = this.Location.Y; 

x = this.Location.X; 

movewindow(this.Handle, ++x, this.Location.Y, this.Width, this.Height, false); 

 تبدیل کند .  note padد فرم را به اندازه ابعاد پنجره ؟.برنامه ای بنویسید که ابعا



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 اندازه ابعاد را گرفته  getwindowrectرا بدست می آوریم بعد با تابع  notepadابتدا آیدی پنچره 

        IntPtr find = findwindow("notepad", null); 

 

        Rectangle rect = new Rectangle(); 

 

        getwindowrect(find , out rect ); 

         movewindow(this.Handle, rect.X, rect.Y, rect.Width, rect.Height, false); 

 setparentتابع 

 قرار دهد. notepadرابرنامه ای بنویسید که والد یک باتن 

 نحوه تعریف تابع به شکل زیر است.

      [DllImport("user32")] 

        public static extern IntPtr setparent(IntPtr hwndchild, IntPtr hwndparent); 

 مینویسیم. button1سپس در 

        IntPtr find = findwindow ("notepad", null); 

setparent(button1.handle,find); 

 getwindoTextتابع 

 عنوان پنچره مورد نظر را بر میگرداند.

public static extern bool getwindowtext(IntPtr hwnd, StringBuilder b, int bh); 

 

 را بر روی عنوان فرم نمایش دهد. paintبرنامه ای بنویسید که عنوان  پنچره ؟.  

 نحوه تعریف بصورت زیر می باشد.

public static extern bool getwindowtext(IntPtr hwnd, StringBuilder b, int bh); 

        IntPtr find = findwindow("maspaintapp", null); 

 مینویسیم. button1سپس کد زیر را در 

StringBuilder build = new StringBuilder(); 

getwindowtext(find, build, 50); 

this.Text = build.ToString(); 

 getwidnowtextlengthتابع 

 می کندتعداد کارکترهای عنوان پنچره را مشخص 

 نحوه تعریف بصورت زیر میباشد.



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

IntPtr find = findwindow("maspaintapp", null); 

        int textlength = getwindowtextlength(find); 

 

 سپس کد زیر را مینویسیم.
 

StringBuilder build = new StringBuilder(); 

getwindowtext(find, build, textlength + 1); 

this.Text = build.ToString(); 

 setwindowtextتابع 

نیز به تبع آن تغییر   notepadمتن عنوان پنچره  text box؟.برنامه ای بنوسید که با نوشتن در یک 

 کند.

 ابتدا مینویسیم.

[DllImport("user32")] 

public static extern bool setwindowtext(IntPtr hwnd, string intptr); 

 تکست باکس مینویسیم. textchangeسپس در رویداد 

string text = textBox1.Text; 

IntPtr find = findwindow("notepad", null); 

setwindowtext(find, text); 

 destroy windowتابع 

 کار این تابع بستن برنامه است فقظ بر روی فرم ها عمل میکنند

 کنیم.ابتدا برای تعریف بصورت زیر عمل می 

public static extern bool destroywindow(IntPtr hwnd); 

 مینویسیم. button1سپس در 

destroywindow(this.Handle); 

 

 openwindowتابع 

 closwindowعکس تابع 

    IntPtr p = findwindow("notepad", null) 

            openlcon(p); 

 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 Activatekeyboordlayoutتابع 

public static extern bool Activatekeyboordlayout(HK1 hk1,uint uflays) 

 قبل از تعریف تابع 

    [Flag] 

        public enum HK1:int 

            { 

             prer = 0; 

             next = 1; 

            } 

عادل آن عدد تولید می کند به نوع دادهایی است که به ازای رشته های دریافتی م  enumنوع داده  

اینصورت که رشته اول صفر رشته دوم یک و رشته سوم دو و الی آخر حال اگر هر کدام از رشته ها را 

 استفاده کنیم سیستم معادل عددی آن را انتخاب کرده و استفاده می کند.

 getkeystateتابع 

روشن باشد پیغام مناسب  capslockاگره  textboxبرنامه ایی بنویسید که در صورت نوشتن در یک 

 دهد .

 زمانی که در حال تایپ هستیم وقتی کلید روشن بود یک پیغام دهد.

public static extern short getkeystate(Keys nrirtkey) 

 :text_changeدر رویداد 

         short x = getkeystate(Keys.CapsLock); 

            if (x == 0) 

            { 

                MessageBox.Show("turn off caplock"); 

            } 

 .زمانی که روشن باشد پیغام را می دهد

using System.Diagnostics; 

 درون دکمه 

pracess.start("shutdown.exe", "-s"); 

-L--- log off 

-R--- reset 

 

 صفحه نمایش : محدوده حرکت ماوس درClipcursorتابع 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

[DllImport("user 32")] 

 
 
        public static extern bool clipcursor(ref Rectangle iprect) 

 برنامه ایی بنویسید که محدوده فعالیت ماوس را به اندازه فرم تغییر دهد؟

 اول باید ابعاد فرم گرفته شود

یعنی گرفتن ابعاد فرم                                                                                                                  

 { 

   Rectangle rec = new Rectangle(this.Left, this.Top, this.Width, this.Height); 

 
            clipcursor(ref rec); 

} 

 اجرای برنامه ماوس فقط در محدوده فرم وجود داردبا 

 قرار دهد   note padبرنامه ایی بنویسید که محدوده ی ماوس را در برنامه تمرین : 

 notepadاول گرفتن ابعاد برنامه 

 : محدوده ماوس را می دهدgetclipcursorتابع 

} 

    Rectangle rec = new Rectangle(); 

            getclipcursor(out rec) 

            label1.Text = rec.ToString(); 

 

{ 

 موقعیت یا مکان دقیق ماوس را در صفحه نمایش نشان می دهد:getcursorposتابع 

public static extern bool getcursorpos(out Point intpoint); 

 را نشان دهداستفاده از تایمر که محدوده ماوس که هر لحظه تغییر می کند 

با اجرای این برنامه با حرکت ماوس محدودت ماوس که در هر لحظه تغییر می کند را نشان می دهد 

 تایمر تغییر می کند

       { 
            Point p = new Point(); 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

            getcursorpos(out p); 

            label1.Text = p.ToString(); 

 
        } 

 ماوس را به مختصات داده شده انتقال می دهد.      :  set cursorposتابع 

public static extern bool setcursorpos(int x, int y); 

 با اجرای این برنامه ماوس هر نقطه داده شده انتقال پیدا می کند                                  

setcursorpos(200, 200); 

 
 : مخفی کردن مکان نما یا مخفی کردن اشاره گر ماوس  show cursorتابع 

 نحوه تعریف:

public static extern int showcursor(bool bshow); 

Showcursor(false); 

 کلیک راست و کلیک چپ را با یکدیگر جا به جا می کند .:  swap mouse buttonتابع 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 DLL مثال های توابع

 :FindWindowتابع 

 را نمایش دهد. NotePad؟.برنامه ای بنویسید که درحال اجرا بودن یا نبودن 

1.using System.Runtime.InteropServices; 

2. 

3.namespace Msabory1997 

4. { 

5.     public partial class Form1 : Form  

6.     {  

7.         public Form1()  

8.         {  

9.             InitializeComponent();  

10.         }  

11.   

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern IntPtr FindWindow(string LpclassName, string                

LpWindowName);  

14.           

15.   

16.   

17.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

18.         {  

19.             IntPtr p = FindWindow("Notepad", null);  

20.             if (p.Equals(IntPtr.Zero))  

21.                 MessageBox.Show("Not Running");  

22.             else  

23.                 MessageBox.Show("Running");  

24.         }  

25.     }  

26. }  

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :GetForegroundWindowتابع 

 ؟.برنامه ای بنویسید که شناسه پنجره ای که روی بقیه پنجره ها است را نمایش دهد.

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2.   

3. namespace Msabory1997  

4. {  

5.     public partial class Form1 : Form  

6.     {  

7.         public Form1()  

8.         {  

9.             InitializeComponent();  

10.         }  

11.   

12.         [DllImport("user32")] 

13.         public static extern IntPtr GetForegroundWindow();  

14.   

15.         private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)  

16.         {  

17.             IntPtr p = GetForegroundWindow();  

18.             MessageBox.Show(p.ToString());  

19.         }  

20.   

21.       }  

22. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :GetActiveWindowتابع 

 شناسه پنجره فعال را نمایش دهد.؟.برنامه ای بنویسید که 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern IntPtr GetActiveWindow();  

12.         private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)  

13.         {  

14.             IntPtr p = GetActiveWindow();  

15.             MessageBox.Show(p.ToString());  

16.         } 

 17.     }  

18. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :GetParentتابع 

 آن نمایش داده شود. parentشامل یک دکمه باشد و با کلیک بر روی آن ؟.برنامه ای بنویسید که 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         [DllImport("user32")]  

7.         public static extern IntPtr GetParent(IntPtr hwnd);  

8.         public Form1()  

9.         {  

10.             InitializeComponent();  

11.         }  

12.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

13.         {  

14.             IntPtr par = GetParent(button1.Handle);  

15.             MessageBox.Show(par.ToString());  

16.         }  

17.     }  

18. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :FlashWindowتابع 

 یکبار چشمک بزند. NotePad؟.برنامه ای بنویسید که برنامه 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2.   

3. namespace Msabory1997  

4. {  

5.     public partial class Form1 : Form  

6.     {  

7.         public Form1()  

8.         {  

9.             InitializeComponent();  

10.         }  

11.   

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern IntPtr FindWindow(string LpclassName , string LpWindowName); 

14.   

15.         [DllImport("user32")]  

16.         public static extern bool FlashWindow(IntPtr p , bool bln);  

17.           

18.   

19.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

20.         {  

21.             IntPtr p = FindWindow( "Notepad" , null); 

22.             FlashWindow(p,true);  

23.         }  

24.   

25.         

26.     }  

27. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 NotePadشامل یک دکمه بوده که وقتی روی آن کلیک کردیم برنامه  بنویسید که؟.برنامه ای 

 شروع به چشمک زدن کند و با کلیک دوباره دیگر چشمک نزند.

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997 

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]         

11.         public static extern IntPtr FindWindow(string LpclassName , string LpWindowName); 

12.   

13.         [DllImport("user32")]  

14.         public static extern bool FlashWindow(IntPtr p , bool bln);  

15.   

16.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

17.         {  

18.             if (timer1.Enabled == true)  

19.             {  

20.                 timer1.Enabled = false;  

21.                 button1.Text = "Start";  

22.             }  

23.             else  

24.             {  

25.                 timer1.Enabled = true; 

26.                 button1.Text = "Stop";  

27.             }  

28.         }  

29.   

30.         private void timer1_Tick_1(object sender, EventArgs e)  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

31.         {  

32.             IntPtr p = FindWindow("Notepad", null);  

33.             FlashWindow(p, true);  

34.         }  

35.   

36.        

37.     }  

38. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 

 :GetWindowRectتابع 

 را نمایش دهد. NotePad؟.برنامه ای بنویسید که مختصات پنجره 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.    public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern bool GetWindowRect(IntPtr hwnd, out Rectangle lpRect);  

14.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

15.         {  

16.             IntPtr hn = FindWindow("Notepad", null);  

17.             Rectangle rec = new Rectangle();  

18.             if (GetWindowRect(hn, out rec))  

19.                 MessageBox.Show(rec.ToString());  

20.         }  

21.     }  

22. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 

 :GetWindowTextتابع 

 را نمایش دهد. NotePad؟.برنامه ای بنویسید که عنوان برنامه 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.      public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern bool GetWindowText(IntPtr hwnd, StringBuilder lpClassName, int 

nMaxCount);  

14.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

15.         {  

16.             IntPtr hn = FindWindow("Notepad", null);  

17.             StringBuilder sb = new StringBuilder(100);  

18.             if (GetWindowText(hn, sb, sb.Capacity))  

19.                 MessageBox.Show(sb.ToString());  

20.         }  

21.    }  

22. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :GetWindowTextLengthتابع 

 را نمایش دهد. NotePad؟.برنامه ای بنویسید که طول عنوان برنامه 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern int GetWindowTextLength(IntPtr hwnd);  

14.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

15.         {  

16.             IntPtr hn = FindWindow("Notepad", null);  

17.             int len = GetWindowTextLength(hn);  

18.             MessageBox.Show(len.ToString());  

19.         }  

20.     } 

21. }  

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :SetForegroundWindowتابع 

 را روی سایر پنجره ها قرار دهد. NotePadبرنامه  ؟.برنامه ای بنویسید که

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hwnd);  

14.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

15.         {  

16.             IntPtr hn = FindWindow("Notepad", null);  

17.             SetForegroundWindow(hn);  

18.         }  

19.    }  

20. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :EnableWindowتابع 

غیرفعال شده و  NotePad؟.برنامه ای بنویسید که شامل یک دکمه باشد که با کلیک روی آن برنامه 

 با کلیک مجدد روی آن برنامه فعال شود.

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. { 

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         static bool b = false;  

7.         [DllImport("user32")]  

8.         public static extern bool EnableWindow(IntPtr hwnd, bool bEnable);  

9.         [DllImport("user32")]  

10.         public static extern IntPtr FindWindow(string LpClassName, string LpWindowName); 

11.         public Form1()  

12.         {  

13.             InitializeComponent();  

14.         }  

15.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

16.         {  

17.             IntPtr p = FindWindow("Notepad" , null );  

18.             if(!p.Equals(IntPtr.Zero))  

19.             {  

20.                 if (!b)  

21.                     button1.Text = "Enabled";  

22.                 else  

23.                     button1.Text = "Disable";  

24.                 }  

25.                 EnableWindow(p,b);  

26.                 b = !b;  

27.                 }  

28.         }  

29. } 



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :SetParentتابع 

انتقال  NotePadکه با کلیک روی آن دکمه، برنامه  ؟.برنامه ای بنویسید که شامل یک دکمه باشد

 .یابد و با کلیک مجدد روی فرم قرار بگیرد

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern IntPtr GetParent(IntPtr hwnd);  

14.         [DllImport("user32")]  

15.         public static extern IntPtr SetParent(IntPtr hwndChild, IntPtr hwndNewParent);  

16.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

17.         {  

18.             IntPtr pb = GetParent(button1.Handle);  

19.             IntPtr hn = FindWindow("Notepad", null);  

20.             if (pb == this.Handle)  

21.                 SetParent(button1.Handle, hn);  

22.             else  

23.                 SetParent(button1.Handle, this.Handle);  

24.         }  

25.     }  

26. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :SetWindowTextتابع 

 ؟.برنامه ای بنویسید که عنوان پنجره ای که روی تمام پنجره ها قرار دارد را تغییر دهد.

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern IntPtr GetForegroundWindow();  

12.         [DllImport("user32")]  

13.         public static extern bool SetWindowText(IntPtr hwnd , string lpString);  

14.         private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)  

15.         {  

16.             IntPtr h = GetForegroundWindow();  

17.             SetWindowText(h ,  textBox1.Text );  

18.         }  

19.       }  

20. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :DestroyWindowتابع 

 نمایش دهد. NotePadرا روی برنامه  DestroyWindow؟.برنامه ای بنویسید که عملکرد تابع 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         [DllImport("user32")]  

7.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

8.         [DllImport("user32")]  

9.         public static extern bool DestroyWindow(IntPtr hwnd);  

10.         public Form1()  

11.         {  

12.             InitializeComponent();  

13.         }  

14.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

15.         {  

16.             IntPtr p = FindWindow("Notepad", null);  

17.             DestroyWindow(p);  

18.         }  

19.     }  

20. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :DestroyWindowتابع 

 نمایش دهد. NotePadرا روی برنامه  CloseWindow؟.برنامه ای بنویسید که عملکرد تابع 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         [DllImport("user32")]  

7.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

8.         [DllImport("user32")]  

9.         public static extern bool CloseWindow(IntPtr hwnd);  

10.         public Form1()  

11.         {  

12.             InitializeComponent();  

13.         }  

14.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

15.         {  

16.             IntPtr p = FindWindow("Notepad", null);  

17.             CloseWindow(p);  

18.         }  

19.     }  

20. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :MoveWindowتابع 

 را نصف حالت فعلی تنظیم کند. NotePadطول و عرض برنامه ؟.برنامه ای بنویسید که 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         [DllImport("user32")]  

7.         public static extern IntPtr FindWindow(string x, string y);  

8.         [DllImport("user32")]  

9.         public static extern bool GetWindowRect(IntPtr hwnd, out Rectangle lpRect);  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern bool MoveWindow(IntPtr hwnd, int x, int y, int nWidth, int nHeight, 

bool bRepaint);  

12.         public Form1()  

13.         {  

14.             InitializeComponent();  

15.         }  

16.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

17.         {  

18.             IntPtr p = FindWindow("Notepad", null); 

19.             Rectangle rec = new Rectangle();  

20.             GetWindowRect(p, out rec);  

21.            MoveWindow(p, rec.X, rec.Y, (rec.Width - rec.X) / 2, (rec.Height -   rec.Y) / 2, true); 

22.         }  

23.     }  

24. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :ClipCursorتابع 

؟.برنامه ای بنویسید که دارای یک دکمه باشد  و با کلیک روی آن ماوس در محدوده فرم جاری حبس 

 شود.

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern bool ClipCursor(ref Rectangle lpRect);  

12.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

13.         {  

14.             Rectangle lp = new Rectangle(this.Left, this.Top, this.Right, this.Bottom);  

15.             ClipCursor(ref lp);  

16.         }  

17.       }  

18. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :GetClipCursorتابع 

 را نمایش دهد. GetClipCursor؟.برنامه ای بنویسید که عملکرد تابع 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern bool GetClipCursor(out Rectangle lpRect);  

12.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

13.         {  

14.             Rectangle lp = new Rectangle();  

15.             if (GetClipCursor(out lp))  

16.                 MessageBox.Show(lp.ToString());  

17.         }  

18.       }  

19. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :GetCusorPosتابع 

 ماوس را روی یک برچسب نمایش دهد. yو  xدر هر لحظه مختصات ؟.برنامه ای بنویسید که 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4. public partial class Form1 : Form  

5. {  

6.    public Form1()  

7.      {  

8.          InitializeComponent();  

9.      }  

10. [DllImport("user32")]  

11. public static extern bool GetCursorPos(out Point lpPoint);  

12.  private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)  

13.    {  

14.       Point p;  

15.       GetCursorPos(out p);  

16.       label1.Text = string.Format("Mouse Cursor Position=({0},{1})",p.X,p.Y);  

17.       }  

18.    }  

19. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :SetCursorPosتابع 

 بنویسید که اشاره گر ماوس را در مختصات دلخواه قرار دهد.؟.برنامه ای 

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory 1997 

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern bool SetCursorPos(int x , int y );  

12.          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

13.         {  

14.             SetCursorPos(500, 500);  

15.         }  

16.            }  

17. }  

  

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :ShowCursorتابع 

دارای یک دکمه باشد که با کلیک روی آن اشاره گر ماوس مخفی شده و با ؟.برنامه ای بنویسید که 

 کلیک مجدد روی آن اشاره گر نمایش داده شود.

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern int ShowCursor(bool bShow);  

12.         static bool CursorHide = false;  

13.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

14.         {  

15.             ShowCursor(CursorHide);  

16.             CursorHide = !CursorHide;  

17.         }  

18.      }  

19. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 :SwapMouseButtonتابع 

 جا کند.به؟.برنامه ای بنویسید که جای کلیک چپ و راست ماوس را جا

1. using System.Runtime.InteropServices;  

2. namespace Msabory1997  

3. {  

4.     public partial class Form1 : Form  

5.     {  

6.         public Form1()  

7.         {  

8.             InitializeComponent();  

9.         }  

10.         [DllImport("user32")]  

11.         public static extern bool SwapMouseButton(bool bSwap);  

12.         static bool ButSwap = true;  

13.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  

14.         {  

15.             SwapMouseButton(ButSwap);  

16.             ButSwap = !ButSwap;  

17.         }  

18.             }  

19. } 

  



 

 

 زینوند لرستانی  ایوب استاد سیستم نویسی برنامه جزوه

 لرستانی

 تهیه کننده: محمود صبوری

 پایان ترم پروژه

 3برنامه دلخواه را اجرا کرده سپس با کلیک بر روی یک دکمه هر  3برنامه ای بنویسید که ؟.

 بگیرند با هر اندازه ای که برنامه ها داشته باشند.برنامه روی هم قرار 

 کنیم.برنامه دلخواه را اجرا می start 3و متد  Processابتدا با استفاده از کالس 

 )برای مثال(

Process.Start("calc"); 
Process.Start("notepad"); 
Process.Start("mspaint"); 

-قرارگرفتن برنامه ها قرار میدهیم و در قسمت کدنویسی میکلید برای روی هم  1سپس در فرم اصلی 

 نویسیم:

IntPtr hn3 = FindWindow("CalcFrame", null); 
آیدی  FindWindowکنیم و با با نام دلخواه تعریف می IntPtrیک متغیر از نوع //

برنامه ای که در قسمت قبل باز کرده ایم را در آن متغیر میریزیم.)تا در آینده 

 جایی پنجره ها از آیدی آنها استفاده کنیم.(بهبرای جا

Rectangle frm1 = new Rectangle(); 
 کنیم.یک رگتنگل با نام دلخواه تعریف می//

GetWindowRect(hn3, out frm1); 
ابعاد برنامه اول را در رگتنگلی که تعریف کردیم  GetWindowRectبا استفاده از //

 میریزد.

MoveWindow(hn3, 100, 100, frm1.Width - frm1.X, frm1.Height - frm1.Y, true); 
 جا میکنیم:بهپنجره را جا MoveWindowبا استفاده از //

 جا میشود استبهپارامتر اول هندل برنامه یا پنجره ای که جا//

فاصله دلخواه فرم از سمت چپ صفحه است)که معیار محاسبه آن نقطه پارامتر دوم //

 سمت راست باالی فرم است(

پارامتر سوم فاصله دلخواه فرم از باالی صفحه است)که معیار محاسبه آن نقطه سمت //

 راست باالی فرم است(

 آید:پارامتر چهارم عرض پنجره است که به اینصورت بدست می//

 آوریفاصله نقطه پایین سمت راست فرم را بدست می widthخاصیت با 

 کنیمبرنامه که نقطه باال سمت چپ برنامه است کم می xسپس از خاصیت 

 آید.به این ترتیب عرض پنجره بدست می

دهیم تا انجام می yو  heightمثل همین کار را برای پارامتر پنجم و خاصیت های //

 آوریم.طول پنجره را بدست 

شود ورودی آن آخرین پارامتر یک پارامتر برای بازنوشتن برنامه است که توصیه می//

 قرار دهید. Trueرا 

 

IntPtr hn = FindWindow("notepad", null); 
Rectangle frm2 = new Rectangle(); 
GetWindowRect(hn, out frm2); 
MoveWindow(hn, 100, 100, frm2.Width - frm2.X, frm2.Height - frm2.Y, true); 

 مانند قسمت قبلی با این تفاوت که برای برنامه دیگری است.//

 
IntPtr hn2 = FindWindow("mspaintapp", null); 
Rectangle frm3 = new Rectangle(); 
GetWindowRect(hn2, out frm3); 
MoveWindow(hn2, 100, 100, frm3.Width - frm3.X, frm3.Height - frm3.Y, true); 

 مانند قسمت قبلی با این تفاوت که برای برنامه دیگری است.//

 


