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هایتحهتکنسهولنمهودهبنويسیداينکتابتاکیدبیشتریبهنوشتنبرنامه#Cتوانیدبازبانموبايلرامی

.است

ههاکهامپیوتر،فنهاوریفتهدررشهتهسهازیپیشهربهعنوانسرفصهلدرسبرنامهه#Cازطرفديگرزبان

.شودوعلومکامپیوترتدريسمیICTاط عات،

ارائهشدهاستکهجهایتقهديروتشهکر#Cنويسیهایزيادیبرایزبانبرنامهدرحالحاضرکتاب

نامها،ايه.دهنهدراموردبررسیقهرارمهی#Cنويسیهانوعخاصاززبانبرنامههريکازاينکتاب.دارد

.هایتحتکنسولداردکتابتمرکزبیشتریرویبرنامه

نويسهیها،دانشجويانمحترمرابازبانبرنامههکتابحاضربابیانمسائلمتعددتحتکنسولوحلآن

C#.کندآشنامی

.گرديدهاستگامبهجم تکوتاوسادهبیانبهکتاببهصورتگام

-توانیدازسايتانتشاراتفهنهومسائلحلشدهدرسايترامیحلشدهایمتنکتاب،مسائلبرنامه

   .دريافتنمايید www.fanavarienovin.netآورینوينبهآدرس

.درپايانامیدوارمايناثرموردتوجهجامعهانفورماتیککشور،اساتیدودانشجويانعزيزقرارگیرد
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 #Cآشنایی با زبان 

 

 

ههایجديهدیوجاوا،موجهبايجهادمشهک تونیازمنهدی++Cنويسینظیرهایبرنامههایزبانپیشرفت

نويسهیمشهکلبهودودرنصهبايهنابهزارهایمختلفبرنامهافزاریاززبانايجاديکپارچگیاجزانرم.گرديد

.یقديمیسازگارنبودهاافزاربانرم8هنسخهجديدقطعاتدلیلبودکهمینبه.مشک تمشترکیوجودداشت

.ايجادشود#CنويسیبرنامهنوزباNET.وجبگرديدتاموب،هایتحتازطرفديگر،نیازبهبرنامه

C#شهانههایمختلهفدرپهرو هزبهانازبههراحتهیبتواننهدسازد،زبانیاستکهبرنامهنويسانراقادرمی

ههارادرخهودجمهرکهرده،ابزارههایزيهادیازآنوجهاواداردو++C،Cريشههدر#Cزيهرا،.استفادهکنند

گرايیبهطورکامهلدرآنپیهادهشهدههااضافهنمودهاستوقوانینشیبراين،ابزارهایجديدیبهآنع وه

محیط توسعه مجتمعايیبااستفادهازهنويسیويژوال،امکانايجادبرنامهدرضمناينزبانباقابلیتبرنامه.است

(IDE)4بااستفادهاز.راتامینکردهاستIDEتواندبهراحتیبرنامهراايجاد،اجهرا،آزمهايشنويسمی،برنامه

رونهدايجهاد.جويیزيادیخواهدشهدصرفهینويسپس،درزمانبرنامه.نمايد(خطايابی)ورفراشکال(تست)

.فاستومعر4(RAD)توسعه سریع برنامه،بهIDEستفادهازهابااسريربرنامه

.نويسیمختلفدرآناستهایبرنامهاستفادهازقطعاتتولیدشدهدرزبان#Cمزيتديگر

 نتنویسی در داتفرآیند برنامه. 1 – 1

نهتدردات.خواهیهدآنراايجهادکنیهدایاستکهمیدرطراحیيکبرنامه،اولینگامتعییننوعبرنامه

هایتحتوب،وبسرويسياهایتحتويندوز،برنامههایمتعددیازقبیلبرنامهتحتکنسول،برنامهبرنامه

ههایتحهتکنسهولوتحهتوينهدوزرادراينکتهابروشايجهادبرنامهه.توانايجادکردانواعديگریرامی

چهون،.ایبرخهورداراسهتاينمرحلهازاهمیتويژه.باشدنويسیمیگامبعدیانتخابزبانبرنامه.آموزيممی

                                                 
1
 .Components                                                  

2
. IDE(Integrated Development Environment)             

3
.RAD(Rapid Application Development)        

4
. Common Language Runtime 



 

هایمختلفبهيکهديگرنتزباناما،دردات.گذارندتانمینتامکاناتمختلفیرادراختیارهایغیرداتزبان

هادرهنگاماجرااززبهانمشهتر چوناينزبان.دندهقرارمیاندوامکاناتيکسانیرادراختیارتانشبیهشده

بنابراين،درزماناجرااينموردکهدرطراحیبرنامهازچهزبانیاسهتفاده.کننداستفادهمی3(CLR)ناجرازما

بنابراينبايدزبانیانتخهاب،هایمختلفگرامرهایمتفاوتیدارندازآنجايیکهزبان.شدهاست،تفاوتیندارد

زبهان،اسهتبهههمهیندلیهل++CوCیهزبهانشهب#Cچهون،گرامهرزبهان.شودتهابهاگرامهرآنآشهناباشهید

.انتخابنموديم#Cنويسیوطراحیرابرنامه

:اندازاستکهعبارتهایمختلفیتشکیلشدهنتازکامپايلرهاوزبانويژوالاستوديودات

 #Cويژوال.4ويژوالبیسیک.8

#Fويژوال.3++Cويژوال.4

اندکهايلرهايیراعرضهکردهمپهایخودکاهایديگرنیزبرایزبانکروسافتشرکتيبرماع وه

CLRههابرخهیازايهنزبهان.انهدرابهعنوانمحیطزمهاناجهراینههايیمهورداسهتفادهقهرارداده

وSmalltalk،RPG،Python،Perl،Mercury،ML،Fortran،Cobol،APL:نهههدازابهههارتع

.غیره

در.هایمختلفکدهایمتعددیخواهنهدداشهتالبتهبرنامه.باشدگامسوم،نوشتنکدموردنیازبرنامهمی

.باشهدنمهودنبرنامههمهیمپايهلچههارم،کاگام.اخواهیدشدهاآشنسازیآنادامهباانواعبرنامهوکدهایپیاده

.ترجمهشودCLR،برنامهبهکدمیانیرفرشده(نحویوگرامری)هایبرنامهشودتاخطاموجبمیيلکامپا

 Frameworkنت مجموعه کتابخانه کالس دات. 1 – 2

،بخهشديگهریبههنهامکتابخانههکه سچهارچوبFrameworkنهت،درمجموعههداتCLRع وهبر

(FCL)4ههایمجموعهه.باشدکههرکداموظیفهخاصهیدارنهداينبخششاملهزارانک سمی.وجوددارد

FCLوCLR:اندازدهندکهچندينمدلبرنامهراطراحیکنندکهعبارتبهطراحاناجازهمی

ايهن.برندارنهدکندکهنیازبهرابطگرافیکهیکهارهايیايجادمیبرنامه،های تحت کنسول در ویندوزبرنامه .0

نظیهرکامپهايلرویهامعموالًبهراینوشهتنابزارههايايننوعبرنامه.کنندهاازرابطخطفرماناستفادهمیبرنامه

 (.آموزيمهارامیايننوعبرنامه۳تا8هایدرفصل)روندهایکاربردیبهکارمیبعضیازبرنامه

                                                 
2
.Framework Class Library     

2
. Hyper Text Markup Language     

3. 
Browser       

4
.Client    

5
.Windows Service Control Manager 



 

هايیتحتويندوزبرنامه.دارندکاربردکهنیازبهرابطگرافیکیهايیهستنبرنامههای تحت ویندوز،برنامه .5

ههاتوانازاينبرنامههایتحتوبنیازنباشد،میزمانیکهبهبرنامه.شوندتاپنیزنامیدهمیهایدسکبرنامه

 (.آموزيمهایتحتويندوزرامیروشايجادبرنامه9تا۱هایدرفصل)استفادهنمود

HTMLدکهمبتنیبرصفحاتنکنهايیايجادمیبرنامهی تحت وب،هابرنامه .3
هها،ازايننوعبرنامه.هستند4

دهندهبانکاط عهاتیيهاچنهدينوبسهرويس،اط عهاتمهوردنیازشهانرادريافهتکهرده،طريقسرويس

صهفحاتازتاايننمايندايجادمیHTMLهایموردنیازرابررویآنانجامداده،صفحاتمبتنیبرپردازش

 .دنقابلنمايشباش3درکامپیوترسرويسگیرنده4طريقمرورگرهایوب

نهتايجهادکهردکههتوسهطمهديرکنتهرلسهرويستواندرداتهايیرامیسرويسهای ویندوز،سرویس .9

 عهاتهابرایتبادلاطمعموالًاينسرويس.قابلکنترلهستندFrameworkنتونیزدات۳(SCM)ويندوز

 .شوندهایمختلفاستفادهمیبینبرنامه

اتوابعیهستندکهبهراحتیازطريهقشهبکهوبقابهلدسترسهیوفراخهوانیيهاسرويسها،وب سرویس .1

 .هستند

جديهدههایکه سیباهايوکتابخانه4توانقطعاتمیFrameworkنتدرداتقطعات و کتابخانه کالس، .6

حتهیبهه)ههایديگهرتواندربرنامههرابهراحتیمیهایجديدهایک سکتابخانهاينقطعاتو.ايجادنمود

 .استفادهنمود(هایديگرزبان

وغیره .1

 فضای نام. 1 – 3

هایها،تمامک سبندیک سبرایدسته.وجوددارندهزارانک سFCLدرطورکهبیانگرديد،همان

اينفضهاینهام،.استSystemترينفضاینام،فضایناماصلی.یرندگقرارمی4مرتبطبههمدريکفضاینام

يهککه سپايههاسهتکههتمهامobjectکه س.وتعهدادیکه سپايههديگهراسهتobjectشاملک س

(.هایپايهومشتقآشناخواهیدشدبامفهومک س۳درفصل)شوندازاينک سمشتقمیFCLهایک س

توانهدنويسمی،برنامههاع وهبراينک س.نامدارندهای آمادهکالسوجوددارند،FCLهايیکهدرک س

همههFCLموجهوددرچهون،ممکهناسهتکه س.هااستفادهکندازآنوهایجديدیراايجادکردهک س

دراينبخهش.زيمآمومی۳و۳هارادرفصلچگونگیايجاداينک س.نويسرابرطرفنکندنیازهایبرنامه

                                                 
3
 .Components         

2
.Namespace 



 

بهاتوجههبههکاربردشهاندرFCLیموجهوددرههاکه س.بپردازيمFCLهایموجوددرخواهیمبهک سمی

:نويسدرپیدارداينعملدومزيتزيررابرایبرنامه.گیرندهایناممختلفقرارمیفضای

هستند،دريکفضهاینهامقهرارهايیکهبههممرتبطيعنیک س.شودهامیموجبدستهبندیک س .1

نیهازیهابهآنهارابهپرو هاضافهنمودوثانیاًفضاهاینامیکهدرپرو هگیرندتااوالًبتوانبهراحتیآنمی

 .نیست،بهپرو هاضافهنگردند

اههفضهاینهاموکه س.ههایتکهراریاسهتفادهنمهودهایمختلفازنامتواندرک سع وهبراينمی .2

.هایتکراریازيکديگرتفکیکشوندشوندتانامموجبمی

یکههالبتههوقته)شهودبههپهرو هاضهافهمهی8–8فضاهاینهامجهدولکنیدوقتیبرنامهجديدیايجادمی

هایديگربهبرنامهاضافهکنیهد،هايیبانوعاگربرنامه.نمايیدايجادمیConsole Applicationایازنوعبرنامه

ع وهبرفضاهاینامیکهبهطورخودکاربههبرنامهه(.تاناضافهشودبهپرو ههاینامديگرمکناستفضایم

توانیهدازدسهتوربرایاينمنظورمهی.تاناضافهکنیدنیزبهپرو هراتوانیدفضاهاینامديگرشوند،میاضافهمی

using:نمايیدبهصورتزيراستفاد

using منامفضاینا; 

:بهعنوانمثال،دستوراتزيرراببینید

using System.Convert; 

using System.Io; 

کندتابتوانیدازمتهدهايیکههبهرایتبهديلرابهبرنامهاضافهمیSystem.Convertدستوراول،فضاینام

ودسهتوردوم،فضهای(آموزيماينمتدهارادرادامهمی)استفادهنمايید،روندهایمختلفبهکارمیانواعداده

ههاماننهدخروجهیداده–هايیکههجههتورودیکندتابتوانیدازک سرابهپرو هاضافهمیSystem.Ioنام

.روند،استفادهنمايیدهابهکارمیفايل

دازخواهیهههايیکههمهیدرکلیههمکهانفضاینامرااضافهنکنیدusingچنانچهدرابتدایبرنامهبادستور

(:بهصورتزير)فضایناماستفادهنمايیدبايدمسیرکاملفضاینامراذکرکنیدآنهایموجوددرک س

System.Convert.ToInt32 

.کنداستفادهمیSystemموجوددرفضاینامConvertک س()ToInt32ايندستورازمتد

.گرددنامباپرو هنیزايجادمیشود،يکفضاینامجديدهمهرپرو هجديدیکهايجادمی

 نویسیهای برنامهآموزش زبان. 1 – 9



 

ههایبهرایآمهوزشزبهانيعنهی.ههایطبیعهیزنهدهدنیهااسهتنويسهیماننهدزبهانهایبرنامهآموزشزبان

:نويسیبايدمراحلزيرراانجامدادبرنامه

بهعنوانمثال،زبانفارسهیازع ئهم.اآموختمانندهرزبانطبیعیابتدابايدع ئمتشکیلدهندهزبانر .0

(نمادهها)هرکدامازايهنع ئهم.،؟وغیرهتشکیلشدهاست:،!وع ئمخاصمانند9تا1الفتای،ارقام

هوغیر/،[،]،:،;،ع ئمويژهنظیر9تا1،Z تاA ، z تاa،نیزازع ئم#Cزبان.مفهومخاصیرادارند

 .آموخت#Cابتدابايدمفاهیمهريکازاينع ئمرادرزبان.تشکیلشدهاست

برخهیازکلمهاتدارایمعنهیو.آينددانیدازترکیبع ئمهرزبانکلماتبوجودمیطورکهمیهمان .5

زبانفارسهیدر،بابا، آب، دادبهعنوانمثال،کلمات.مفهومهستندوبرخیديگرمعنیومفهومخاصیندارند

بههکلمهاتیکههدرزبهاندارایمفههوم.مفهومخاصیندارنهدتپتانم و بکیاپولیکلمات.مفهومخاصیدارند

وجهودintوwhile،else،if،forکلمهاتکلیهدینظیهر#Cدرزبان.گويندمیکلمات کلیدیخاصهستند،

بايهدههارامعنهیوکهاربردهرکهدامازآن.درآموزشاينزبانابتدابايهدکلمهاتکلیهدیراشهناخت.دارند

 .آموخت

 .نام برخی فضاهای  0 – 0جدول 

 هدف فضای نام

System نهتوانهواعدادهازقبیهلهایپايههداتشاملک سdouble،int،charو

.غیرهاست

System.Collection.Generic .باشدنتمیهايیاصلیکلکسیوندرداتشاملک س

System.LINQهايیتشکیلشدهاستکهبرایکارباازک سLINQ.روندبهکارمی3

System.Textهايیتشکیلشهدهاسهتکههبهرایکهارکردنبهررویمهتنازقبیهلازک س

.روندوغیرهبهکارمیStringBuilderرمزگذاری،رمزگشايی،ک س

 

(.مانندباباآبداد)شود،جملهايجادمیدخاصکیبکلماتکلیدیبايکقواعازتردرهرزبانطبیعی .3

نیهز#Cدرزبهان.گیهرددانیددرزبانفارسیابتدافاعل،سپسمفعولودرپايانفعلقرارمیطورکهمیهمان

ههاینهوعبهرایتعريهفدادهintبههعنهوانمثهال،.قواعدخاصیوجهوددارد(دستورات)برایايجادجم ت

 :گردددوبهصورتزيراستفادهمیروصحیحبهکارمی

                                                 
4 برایکسباط عاتبیشتردرزمینه. LINQ گامبهگامبهکتابآموزش LINQ نژادورزیانتشاراتتالیفرمضانعباس

.فناورینوينمراجعهفرمايید  



 

int    5متغیر , 0متغیر , … ,  n متغیر; 

جم تمرتبطبهههمپهاراگرافايجهادگرفتنکنارهمقرارازهایطبیعیدانید،درزبانطورکهمیهمان .9

در.شهودمهینويسینیزباکنارهمقراردادندستوراتمرتبطبههم،ب  ايجهادهایبرنامهدرزبان.شودمی

.يابدخاتمهمی}شروعوبا{،هرب  با#Cزبان

.يابدتايککتابنوشتهشودصفحاتوفصولراايجادخواهندکردواينروندادامهمیپاراگرافچند .1

طمهرتبفايهلچندب  ،فايل،وتعدادی.هاهمهمینروندراداردسازینیزنوشتنبرنامههایبرنامهدرزبان

 .کندبههم،برنامهراايجادمی

.پردازيممیبااينشیوه#Cدرادامهکتاببهآموزشزبان

 هاشناسه. 1 – 3

،۳،فیلهدها3،متهدها4،فضاهاینهام4هاازقبیلک س#Cنويسبهعناصرهايیهستندکهبرنامه،نام۳هاشناسه

ایکهدرهدراينشکلهرکلم.رامشاهدهکنید(8–8شکل)بهعنوانمثال،.کندانتخابمیوغیره۳خواص

قوانیننامگذاری.هارانامگذارینمودهابايدآناستفادهازشناسهازقبل.استد،شناسهداخلمستطیلقراردار

.گردندبارنگسبزمشخصمی#Cهادرشناسه(.8–8شکل)اندهادرزيرآمدهشناسه

 .توانندهرمکاننامشناسهقرارگیرندمی(-)وخطربط(zتاa،ZاتA)کارکترهایالفبايی


 .های در یک برنامهبرخی از شناسه     1 – 1شکل 

                                                 
5
 .Identifiers   

2
.Classes       

3
.Namespaces       

4
.Methods     

5
. Fields        

6
.Properties 



 

هسانشمان

رتکراکنیلوا

دناوتیمدناوتیمن

0 - 9
a – z, A-

Z, @, _

یدعبیاهرتکراک

دناوتیمدناوتیمن

@
a – z, A-

Z, 0 - 9, _

 
 .هاروش نامگذاری شناسه   1 – 2شکل 

ههایديگهرنهامرمکانتواننددمییگیرند،ولددراولینمکاننامشناسهقرارتوانننمی9ارقامصفرتا

 .شناسهمورداستفادهقرارگیرند

هایديگرنهامشناسههرمکانددتوانتوانددراولینمکاننامشناسهقراربگیرد،اما،نمیمی@کارکتر

 .گیردقرار

ودMyVarوmyVarههایهيعنی،شناسه.بزرگوکوچکحساساستنامشناسهنسبتبهحروف

.دنشودرنظرگرفتهمیناسهشدوناممختلفبرای

 کلمات کلیدی . 1 – 6

.شهوندمیهدهمهینا6یکلمرات کلیرد  ،دارنهدومفهومخاصیدرآنزباناندکلماتیکهدرزبانشناختهشده

ازکلمهات#C.اينکلماتدرداخلمستطیلقراردارند.بینیدمی(8–4شکل)برخیازکلماتکلیدیرادر

بها#Cبرنامهکلماتکلیدیدر)بینیدمی8-4هارادرجدولشودکهبرخیازآنمیکلیدیزيادیتشکیل

(.شوندرنگآبیمشخصمی
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.Keywords 



 

 

 .#Cبرخی از کلمات کلیدی در برنامه     1 – 3شکل 

 .#Cکلمات کلیدی   0 – 5جدول 

typeof 

uint 

ulong 

uchecked 

unsafe 

unshort 

using 

virtual 

void 

volatile 

while

short 

sizeof 

stackalloc 

static 

string 

struct 

switch 

this 

throw 

true 

try

int 

interface 

internal 

is 

lock 

long 

namespace 

new 

null 

object 

operator

out 

override 

params 

private 

protected 

public 

readonly 

ref 

return 

sbyte 

sealed

extern 

false 

finally 

fixed 

float 

for 

foreach 

goto 

if 

implicit 

in

const 

continue 

decimal 

default 

delegate 

do 

double 

else 

enum 

event 

explicit

abstract 

as 

base 

bool 

break 

byte 

case 

catch 

char 

checked 

class

 #Cکلمات کلیدی مختص زبان 

group 

select
get 

partial
from 

orderby
equals 

on 

yield

descending 

let 

where

by 

join 

value

ascending 

into 

set

 فضای سفید . 1 – 7

ايهنکارکترههاتوسهطکامپهايلر.،کارکترهايیهستندکهقابلیتچاپندارنهد(whitespace)فضایسفید

اشاسهتفادهنهويسبهرایافهزايشخوانهايیبرنامههازايهنکارکترههادربرنامههشوند،امابرنامهمیناديدهگرفته

Tab      کارکتر.4(space)کارکترفضایخالی.8:اندازبرخیازاينکارکترهاعبارت.کندمی

.(carriage return)Enterکلید.3و(New Line)خطجديد.4

 ها لیترال. 1 – 8



 

تواننهدمقهاديرههامهیلیتهرال.کنیهدتانواردمیدرکدبرنامهبهصورتثابتهايیهستندکه،داده۱هالیترال

(8–3شهکل)در.باشهند(FalseيهاTrue)نطقیيام(گیرندینجفتکتیشنقرارمیکهدرب)ایعددی،رشته

.هادرداخلمستطیلقراردارندلیترالکلدراينش .بینیدهارامیبرخیازلیترال



 .#Cها در برخی از لیترال    1 – 4شکل 

 #Cساختار برنامه . 1 – 18

کنهیموازرویبرنامههجديهدآشناشويم،يهکبرنامههجديهدايجهادمهی#Cبرایاينکهباساختاربرنامه

.راببینید8-84برایايجادبرنامهجديد،مثال.آموزيم ساختاربرنامهرامی

 که مراحل ایجاد و اجرا یک برنامه در ای برنامه .1 -13مثالC#  هدف این برنامه آشنایی با )را ن ان می دهد

 .(است #Cایجاد و اجرای برنامه در 

 و اجرا طراحیمراحل 

 :برایاينمنظورگزينهزيررااجرانمائید.رااجراکنید#Cنرمافزار .0

Start/All Programs/Microsoft Visual Studio 2010/Microsoft Visual  Studio  2010 

 .(8-1شکل)شوداکنونصفحهاولويژوالاستوديوظاهرمی .5
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.Literals 



 

 

.صفحه اول ویژوال استودیو     1 – 8 شکل  

رارااجراکنیدياآيکهن(Ctrl+Shift+Nکلیدهای)File/New/Projectگزينه .3

دراينپنجرهاط عاتزيهررا(.8-9شکل)شودظاهرمیNew Projectدرهرصورت،پنجره.کلیکنمائید

 :انتخابکنید

و#Visual Cدراينبرنامهه،زبهان.درسمتچپ،زبانبرنامهنويسیونوعبرنامهنويسیراانتخابکنید 

 .انتخابنمايیدWindowsنوعبرنامهنويسیرا

راانتخهابConsole Applicationدرايهنبرنامههنهوع.یدراانتخابنماي#Cدرپنجرهوسط،نوعبرنامه 

 .کنید

 .انتخابشدهاستCh1_13دراينبرنامه.،نامپرو هراواردکنید Nameدرجلوی 

\C:\Book\Csharp\1درايهنبرنامهه،مسهیر.مکهانذخیهرهبرنامههراانتخهابکنیهدLocationدربخش 

 .انتخابگرديدهاست



 

 
 .New Projectپنجره    1 – 9شکل 

 :دستوراتاينبرنامهبهصورتزيرمیباشند.کلیککنیدتابرنامهجديدايجادشودراOKدکمه .9

:بخشاصلیاست۳نامهدارایاينبر

ايندستوراتبا.کنداينبخشفضاهاینامموردنیازبرنامهرامعرفیمیی نام مورد نیاز برنامه،هابخش فضا .0

 (:دستوراتزير)شوندشروعمیusingدستور

هافقهطبههفضهاینهامدراکثربرنامه.تانحذفکنیدتوانیدازبرنامهمیرا فضاهاینامهايیکهنیازنداريد

System.یدنامراازبرنامهحذفنمايتوانیدبقیهفضاهایبنابراينمی.نیازاست

()ReadLineو()WriteLine()،Read،()WriteنظیهرSystemایتوابرکتابخانههSystemدرفضاینام

.درادامهبااينتوابرآشناخواهیدشد.دستوراتورودیوخروجیکنسولوجوددارند

 using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

namespace Ch1_13 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args)  { 

  } 

 } 

} 

 using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 



 

کنیهد،فضهاینهامجديهدیبههنهامپهرو هايجهادهربرنامهجديدیکهايجادمی،تعریف فضای نام پروژه .5

 :دراينبرنامهاينفضاینامبادستورزيرايجادگرديد.شودمی

ايجهادProgramنهامهکنیهديهککه سبههربرنامهجديدیکههايجهادمهی،Programتعریف کالس  .3

 هاتوانفیلدها،متدها،واسطک سمیاينازطريق.شودمی
۳بامفهومک سدرفصلههای.ايجادکردرا1

 :بادستورزيرايجادگرديدProgramک س.بیشترآشناخواهیدشد۳و

ههایدرتمامبرنامه()Mainوجودمتد)باشدمیProgramيکیازمهمترينمتدهایک س،()Mainمتد  .9

 :اينمتدبهصورتزيرتعريفشدهاست(.یاستراجرايیضرو

اين.تعريفشدهاستstatic کلیدیباکلمه()Mainکنید،متدهمانطورکهدرايندستورمشاهدهمی

فقطدرهمینک سقابلاجرامیباشدمتدکندکهاينبیانمیstaticکلمهکلیدی.نامداردModifierکلمه

(.شناخواهیدشدآبیشترstaticبامتدهای۳و۳هایدرفصل)باشدديگریقابلاجرانمی9وازطريقهیچنمونه

متهدهادرفصهلتعريهفبا.کندکهاينمتدهیچمقداریرابرگشتنمیدهدتدتعیینمیدراينمvoid کلمه

توانبرای،آرگومانهايیراتعیینمیکنندکهازطريقخطفرمانمیargsکلمه.سومبیشترآشناخواهیدشد

.ارسالکرد()Mainمتد

 :باشندمیزيربهصورت()Mainدراينبرنامهدستوراتمتد،()Mainدستورات متد  .1

.دهد،بنابراينهیچدستورینداردچوناينبرنامههیچعملیراانجامنمی

.رااجرانمائیدFile/Save  Allبرایاينمنظور،گزينه.پرو هراذخیرهکنید .1

 :برایاينمنظوريکیازاعمالزيرراانجامدهید.پرو هرااجراکنید .6

.دهیدرافشارF5کلید

 .رااجرانمائیدDebug/Start Debuggingگزينه

ايهنصهفحهسهیاه،.گرددشودوسريرردمیدرهرصورتپرو هاجراشده،صفحهسیاهینمايشدادهمی

.صفحهخروجیبرنامهنامدارد

                                                 
8
.Interpace           

2
.Instance 

 

 namespace Ch1_13 

 class Program 

 static void Main(string[] args) 

 { 

} 



 

 دستورات ورودی و خروجی. 1 – 19

شدادهودادهههايکبرنامهمتنیرانمهادهديکنسولويندوز،خطفرمانسادهويندوزاستکهاجازهمی

(Systemدرفضهاینهام)Consoleک سهیبههنهام#Cبرایانجاماينکاردر.راازصفحهکلیددريافتکند

ايهنکه سدارای.وجودداردکهشاملمتدهایبرایورودیوخروجیدادهدريککنسهولوينهدوزاسهت

.خروجیرادرادامهمیبینیدمتدهایمختلفیاستکهمتدهایورودیو

 متدهای خروجی . 1 – 19 – 1

:اندازايندومتدعبارت.دارایدومتدبراینمايشدادهدرخروجیاستConsoleک س

 .کارکترهای کنترلی 0 -00جدول 

 هدف کد اسکی کارکتر

\’ 0x0027.کندراتعیینمی(‘)کارکترتککتیشن

.کندراتعیینمی(“)کتیشنکارکترجفت0x0022”\

.کندراتعیینمی(Backslash)اسلشکارکتربک0x005C\\

.کندراتعیینمی(null)کارکترتهی0x00000\

\a0x0007.آوردبوقسیستمرابهصدادرمی

\b0x0008کارکترBackspace.کندراتعیینمی

\f0x000C.دهدالمیانتقینمارابهصفحهبعدمکان

\n0x000A.دهدانتقالمیینمارابهسطربعدمکان

\r0x000DکارکترCarrage returnکندراتعیینمی. 

\t0x0009نمارابهمکانTab.دهدافقیبعدیانتقالمی

\v0x000BنمارابهمکانTab.دهدعمودیبعدیانتقالمی

:شوداينمتدبهصورتزيراستفادهمی.دروخروجیبهکارمیبراینمايشدادهدر،()Writeمتد  

Console.Write(formatString , subVal0, subVal1, …) 

:اينپارامترهاعبارتانداز.پذيرد چندپارامتررامی Writeبینید،متدراينمتدمیهمانطورکهد



 

81هایجهايگزينیتواندشاملع متگذاریمیاينرشته.رشتهفرمتنامدارد،formatStringپارامتر  .0
 

ع متگهذاریخواههدکهردکههازيهکمقهدار،يکع متگذارجايگزينی،مکانیرادررشتهفرمت.باشد

توانیدازکارکترهایکنترلهیاسهتفادهدررشتهفرمتمی.شودقراردارد،تشکیلمی}و{عددیکهدرداخل

 .اندهآمد 1 – 11کنید،اينکارکترهادرجدول

هایجهايگزينیدرمقاديریهستندکهبايدجايگزينع متگذاری،...و  subVal1 , subVal0مقادیر  .5

يعنهی،اولهینمقهداردارای.شهودشروعمی(1)اينمقاديرجايگزينیشمارهدارندکهازصفر.خروجیشوند

 :بهعنوانمثال،دستورزيراراببینید.شمارهصفر،دومینمقدارشمارهيکواينروندادامهمیيابد

:دهدايندستورخروجیزيررانمايشمی

گزينی،جهايگزينع مهتگهذارجهاي4گردد،مقدارجايگزينیهمانطورکهدراينخروجیمشاهدهمی

.شدهاست{1}جايگزينع متگذارجايگزينی6ومقدارجايگزينی{0}

بااينتفاوتکهپسازنمايشاط عاتدرخروجیمکان.است()Writeهمانندمتد،()WriteLineمتد  

:نوانمثال،دستوراتزيرراببینیدعبه.دهدنمارابهسطربعدخروجیانتقالمی

 One    Two:دهندرانمايشمیمقابلايندستوراتخروجی

:اکنوندستوراتزيرراببینید  

:نددهايندستوراتخروجیزيررانمايشمی

One 

Two 

رودوبههصهورتزيهراسهتفادهدربرنامههبههکهارمهی(توقفموقت)برایايجادمکث،()ReadKeyمتد  

 ;()Console.ReadKey:شودمی
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.Subsutitution 

 Console.WriteLine("Two sample integers are{0}and{1}.",3,6); 

 Two sample integers are 3 and 6. 

 Console.Write("One "); 

Console.Write("Two "); 

 Console.WriteLine("One "); 

Console.WriteLine("Two "); 



 

برنامهبهاينمتدبرسد،اجرایبرنامهبهطورموقتقطرخواهدشدتاکهاربرکهارکتریوقتیکنترلاجرای

ايهنمتهدمعمهوالبهرای.يابهدبهمحضاينکهکاربرکارکتریرافشارداد،اجرایبرنامهادامهمهی.رافشاردهد

.رودتاکاربرخروجیبرنامهراببیندايجادتوقفبهکارمی  

 مه که عبارت برنا:1-19مثال  First output in c# .دهدرا نمایش می   
 مراحل طراحی و اجرا

یهدتهارااجرانمايFile/New/Projectايجادکنید،برایاينمنظور،گزينهCh1_14پرو هجديدیبهنام .0

Ch1_14ونهامآنراConsole Applicationدراينپنجره،نوعبرنامههرا.ظاهرشودNew Projectپنجره

 .راکلیککنیدOKانتخابکرده،دکمه

 :نرابهصورتزيرتاییردهیدآبرويدودستوراتProgramبهک س .5

دههدودسهتوردوممکهثرانمهايشمهی#First output in Cعبهارت ()Mainدسهتوراولداخهلمتهد .3

.کوتاهیايجادخواهدکردتاکاربرکلیدیرافشاردهد

 .پرو هراذخیرهواجراکنیدتاخروجیرابهشکلزيرمشاهدهنمائید .9

 

باشدکهبرایخوانهايییمیتوجهکنیدکهزمینهخروجیدرحالتعادیمشک

.کتابآنرابهسفیدتاییرداديم  

 متدهای ورودی. 1 – 19 – 2

وجودConsoleک سدر()ReadLineو()Readبرایخواندناط عاتازصفحهکلیدمتدهای#Cدر

:رونداينمتدهابهصورتزيربهکارمی.دارند

Console.Read(); 

Console.ReadLine(); 

 using System; 

namespace Ch1_14 { 

 class Program { 

  static void Main(string[] args)  { 

    Console.WriteLine("Frist output in C#"); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

} 



 

.رود،برایخواندنکارکتربعدیازورودیاستانداردبهکارمی()Readمتد  

کهاربرپهسازورودداده.رودازدادهمتنیازکاربربهکارمهیيکخطبرایخواندن، ()ReadLineمتد  

 .رافشاردهدEnterبايدکلید

ایصورترشهتههارابههایعددیراازورودیبخوانیدبايدآنچنانچهبخواهیدداده

 (.تبديلرشتهبهعددراقب ديديد)بهعددتبديلکنید،خوانده

   دهدای که دو عدد را دریافت کرده، چهارعمل اصلی بر روی دو عدد را انجام میبرنامه .1-13مثال . 

 مراحل طراحی و اجرا 

يجههادکههرده،دسههتوراتکهه ساCh1_15پههرو هجديههدیبهههنههام .0

Program.csرابهصورتزيرتاییردهید: 

ایراازصهفحهکلیهددههد،دسهتوردوم،رشهته،يهکپیاهامرانمهايشمهی()Mainدستوراولداخلمتد

دهد،دستورسهوم،پیاهامورودعهدددومرابههکهاربرقرارمیnum1کندودرمتایرخوانده،بهعددتبديلمی

دسهتور.قرارخواهددادnum2نمايدودرایراخواندهبهعددتبديلمیدهد،دستورچهارم،رشتهنمايشمی

ومجمههوعدوعههدد(num2, {1})،عههدددوم(num1, {0})،عههدداول()WriteLineپههنجم،بههامتههد

(num1+num2, {2}).دهدانمايشمیر

.دهندضربوتقسیمرانمايشمیدستوراتششمتاهشتمباروشدستورپنجم،حاصلتفريق،

 :دوعددخواستهشدهراواردنمايیدتاخروجیرابهشکلزيرمشاهدهکنید.پرو هراذخیرهواجراکنید .5

هدفمتایر

num1 

num2 
عدداول

عدددوم
 using System; 

namespace Ch1_15 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args)  { 

    Console.Write("Enter number one:"); 

    int num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    Console.Write("Enter number two:"); 

    int num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    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.ReadKey(); 

  } 

 } 

} 



 

 
 

 مسائل حل شده. 1 – 23

  هدف این برنامره  )دهد های عددی را نمایش میای که حداقل و حداکثر مقدار انواع دادهبرنامه .1-1مثال

 (های عددی استانواع داده Max و   Minشنایی با خواص آ

 مراحل طراحی و اجرا 

،آنرابهصورتزيرProgram.csايجادکرده،دستوراتک سSolveCh1_1پرو هجديدیبهنام .0

 :تاییردهید

 using System; 

namespace SolveCh1_1 { 

 class Program   { 

  static void Main(string[] args)  { 

   Console.WriteLine("=> Data type Functionality:"); 

   Console.WriteLine("sbyte({0}, {1})", sbyte.MinValue,     

           sbyte.MaxValue); 

   Console.WriteLine("byte({0}, {1})", byte.MinValue,       

           byte.MaxValue); 

   Console.WriteLine("ushort({0}, {1})", ushort.MinValue,   

           ushort.MaxValue); 

   Console.WriteLine("short({0}, {1})", short.MinValue,     

           short.MaxValue); 

   Console.WriteLine("int({0}, {1})", int.MinValue,         

           int.MaxValue); 

   Console.WriteLine("uint({0}, {1})", uint.MinValue,       

           uint.MaxValue); 

   Console.WriteLine("long({0}, {1})", long.MinValue,       

           long.MaxValue); 

   Console.WriteLine("ulong({0}, {1})", ulong.MinValue,     

           ulong.MaxValue); 

   Console.WriteLine("float({0}, {1})", float.MinValue,     

           float.MaxValue); 

   Console.WriteLine("decimal({0}, {1})", decimal.MinValue,  

           decimal.MaxValue); 

   Console.WriteLine("double({0}, {1})", double.MinValue,   

           double.MaxValue); 

   Console.ReadLine(); 

  } 



 

 :پرو هراذخیرهواجراکنیدتاخروجیرابهشکلزيرمشاهدهکنید .5

 

 خواند و عبارت نام کراربر  ای که نام کاربر را از ورودی میبرنامه .1-2مثالWelcome   دهرد  را نمرایش مری 

 (هدف این برنامه دریافت و نمایش رشته است)

 مراحل طراحی و اجرا 

،آنرابهصورتزيرProgram.csايجادکرده،دستوراتک سSolveCh1_2بهنامپرو هجديدی .0

 :تاییردهید

رافشاردهیدتاخروجیرابهشهکلEnterکلید،نامکاربرراواردکرده.پرو هراذخیرهواجراکنید .5

 :زيرمشاهدهکنید

 

 مسائل حل شده در سایت. 1 – 21

 .دهدمايشمیایکهعددیدورقمیرادريافتکرده،مجموعارقامآنرانبرنامه .0

 .دهدایکهدوعددراخوانده،باقیماندهتقسیمعدداولبرعدددومرانمايشمیبرنامه .5

 } 

} 

هدفمتایر 

userName نامکاربر

using System; 

namespace SolveCh1_2 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args)  { 

    Console.Write("Enter user name:"); 

    string userName = Console.ReadLine(); 

    Console.WriteLine("Welcome {0}", userName); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

} 



 

 .دهدایکهعددیراخوانده،قدرمطلقآنرانمايشمیبرنامه .3

 .دهدایکهسهعددراخوانده،بزرگترينعددرانمايشمیبرنامه .9

 .دهدرانمايشمی0فردبود،رقميکان،وگرنه4انبتوانایکهعددیراخوانده،اگررقميکبرنامه .1

y=3xراخوانده،حاصلعبارتxایکهبرنامه .6
4
+2x

 .دهدرانمايشمی2

 Failed،وگرنهکلمهPassedبود،عبارت81ایکهنمرهدانشجويیراخوانده،اگرنمرهبزرگترازبرنامه .1

 .دهدرانمايشمی

Z=X:دهدرانمايشمیمقابلخوانده،حاصلعبارتراY وXایکهبرنامه .8
5
 + 2X

4
Y

3 
-7 

 :دهدراخوانده،حاصلعبارتزيررانمايشمیXایکهبرنامه .4

مساحتمستطیل)دهدایکهطولوعرضمستطیلیراخوانده،محیطومساحتآنرانمايشمیبرنامه .01

 .(است(عرض+طول)2*ومحیطمستطیلبرابرباباشدعرضمی*برابرباطول

میبرنامه .00 محاسبه را مثلث مساحت خوانده، را مثلث ارتفاع و قاعده که میای نمايش و -کند

 (.مساحتمثلثبرابرباارتفاعضربدرنصفقاعدهاست)دهد

 .کندعويضمیهاراتایکهدوعددراخوانده،بدوناستفادهازمتایرکمکیمقدارآنبرنامه .05

 .دهدنمايدونمايشمیگتبديلمیریراخوانده،آنرابهحروفبزرایکهکارکتبرنامه .03

 .دهدرانمايشمی logy(x)راازورودیخوانده،مقدارYوXایکهبرنامه .09

eراازورودیخوانده،حاصلX ایکهبرنامه .01
Xدهدرانمايشمی. 

 .دهدرانمايشمیX،بخشصحیح(يکعدداعشاریاستX)راخواندهXایکهبرنامه .06

 .دهدنمايدونمايشمیراخوانده،آنراگردمیXایکهعدداعشاریبرنامه .01

 .دهدراخوانده،بخشاعشارآنرانمايشمیXایکهعدداعشاریبرنامه .08

 .دهدمیایکهيکعددسهرقمیراخوانده،میانگینارقامآنرانمايشبرنامه .04

اشاشچندماهوباقیماندهکندچندسال،باقیماندهتانرابهروزخوانده،تعیینمیایکهسنبرنامه .51

 (.باشدروزمی41روزوهرماه4۳۳هرسال)چندروزاست

 هاتمرین. 1 – 22

 .هددکهشعاعيکدايرهراخوانده،محیط،مساحتوقطرآنرانمايشبنويسید ایبرنامه .1



 

 )14159.3(  ) 

*شعاع 2 قطردايره=  

*شعاع  * 2 محیطدايره=  

*شعاع*شعاع  مساحتدايره=  

مايهلدر4.۳مايلدرساعتبهه81سرعتيکدوچرخهسواردريکجادهسربااليیدرمدتيکدقیقهاز .8

ايستدراحسهابایکهشتابدوچرخهسوارراحسابکرده،وزمانیکهدوچرخهسوارمیبرنامه.رسدساعتمی

 :شودبرایحلمسالهازفرمولزيراستفادهمی(.مايلدرساعتفرضشدهاست81سرعتاولیه)نمايدمی

tvva if /)(   

a شتاب،، vfسرعتنهايیو،vi .سرعتاولیه  

کهزمانالزمبنويسیدایبرنامه.دهندینمسابقهدرمسافتیبهطوليکمايلبايکديگرمسابقهمیچهارماش .4

ومتربر(FPS)برایهرماشینکهدرزيرآمدهاسترادريافتکندوسرعتهرماشینرابرمبنایفوتبهثانیه

 .فوتاست4414برابربافوتويککیلومتر۳411هرمايلبرابر.محاسبهنامید(MPS)ثانیه

 ثانیههادقیقه

4۳4.14  

4۳9.14  

311.14  

38۳.44  

(شعاع*شعاع*)مساحتاينظروفبرابربامساحتقاعده.ایقصدتولیدظروففلزیراداردکارخانه .3

،ارتفاع(radius)ایبنويسیدکهشعاعقاعدهبرنامه.است(ارتفاعظرف*شعاع*4)بهع وهمساحتجانبی

سطحظرف(height)ظرف از مربر سانتیمتر ارزشهر ،(cost)ظروفتولیدی تعداد را(quantity)و

 .دهدفوقیمتتمامشدهکلظروفتولیدیرامحاسبهکرده،نمايشدريافتکند،قیمتتمامشدههرظر

ایبنويسیدکهاينکاررابرنامه.خواهیمآنهارابهدالرتبديلکنیممقداریپولبهنیکلوپنیداريمومی .6

 يعنی،.کنیمبرایانجاماينکارابتداپولرابهسنتتبديلمی.انجامدهد

آيدوباقیماندهمحاسبهکردهتادالربدست811سپس،خارجقسمتآنرابه.پولبهسنت=۳*نیکل+پنی

.دهد،سنتهایباقیرانشان811تقسیمصحیحآن  



 

هر.دهدایبنويسیدکهوزنيکشیءرابهپوندگرفته،آنرابهگرموکیلوگرمتبديلکرده،نمايشبرنامه .7

 .استکیلوگرم3۳4۳94/1پوندمعادل

برنامه .8 بهسالگرفتهواگرقلبانسانبهطورمتوسطدرهرثانیهيکباربطپد، ایبنويسیدکهطولعمررا

 (باشدروزمی44۳۳4۳هرسال)کندکهقلباوچندبارطپیدهاستتعیین

ريافتایبنويسیدکهطولوعرضزمینمستطیلشکلیراگرفته،سپس،سرعتماشینچمنزنیرادبرنامه .7

 .دهدزمانموردنیازبرایچمنزدناينزمینرامحاسبهکرده،نمايش.نمايد

ایبنويسیدکهصورتومخرجدوکسرراگرفتهحاصلضرب،حاصلتقسیم،تفريقوحاصلجمربرنامه .1

 .نمايدنتايجعباراترابهصورتدرصدنیزچاپ.اينکسرهارانمايشدهد

راخوانده،اينزمانرابر(يعنیچندسالپیش)زيستههناميکدايناسوروزمانیکهمیایبنويسیدکبرنامه .11

 (.روزاست4۳/4۳۳هرسال)حسبماه،روزوثانیهمحاسبهکرده،چاپکند



 

 

 فصل

2 
کنترلی هایساختار  

 

 

از)،دستوراتبهصهورتپشهتسهرهم(ايدکنوندرفصلاولنوشتههايیکهتابرنامه)هایسادهدربرنامه

هایپیچیهدهوواقعهینیهازاسهتبعضهیازدسهتوراتدربرنامه.گردنداجرامی(اولیندستوربهآخريندستور

دستوراتاجرانشونديابرخیازدستوراتچنهدينبهارتکهرارازديگرتحتشرايطخاصیاجراشوند،برخی

انهدکههسهاختارکنترلهیدونهوع.شهودهایکنترلیاسهتفادهمهیهاازساختاربرنامهاينسازیبرایپیاده.گردند

:اندازعبارت

 گیریساختارهایتصمیم .1

هایتکرارساختار .2

 گیریهای تصمیمساختار. 2 – 1

ایازمجموعهه،شهر خاصهیدرسهتبهودنرونهدکههبخواهیهدبهایمواقعیبهکارمهیاينساختارهابرا

سهاختارهای.شهوندبرخیدستوراتديگراجرا(درصورتدرستنبودنشر )وگرنه.ردنددستوراتاجراگ

.switch،if:اندازعبارت#Cتصمیمدر

  ifساختار تصمیم . 2 – 1 – 1

 if (عبارت شرطی) 
{ 

1دستورات  جمموعه     ; 

} 

else 

{ 

2جمموعه دستورات      ; 



 

شهود،اگهردراينساختارابتداشرطیارزيهابیمهی

درصهورت)وگرنهه.شهوندایازدستوراتاجرامهیباشد،يکيامجموعه(True)نتیجهارزيابیشر درست

تاربههصهورتزيهربههاينساخ.دستوراتاجراخواهندشدیاز،مجموعهديگر(شر (False)نادرستبودن

:رودکارمی

 

 

 

 

 

 باشهد،(True)شود،اگهرنتیجههارزيهابیدرسهتارزيابیمی عبارت شرطی داخل پرانتزدراينساختار،ابتدا

مجموعره   ،(باشهد(False)نادرسهتارزيهابینتیجهه)گردند،درغیهرايهنصهورتاجرامی0 مجموعه دستورات

.اجراخواهندشد5دستورات 

:بهنکاتزيردقتکنیدifاماستفادهازساختاردرهنگ

حسهاسبههمهتنيهکزبهان#Cچهونزبهان.بايدباحروفکوچکنوشهتهشهوندelseوifکلمات .1

(case setitive)تمهامکلمهات،بنهابراين.شهوديعنی،بینحروفبزرگوکوچکفهرققائهلمهی.است

 .گیردخطامی#Cکامپايلروگرنه،یدکلیدیراباحروفکوچکتايپکن

راترکیبیهایشر ||و&&توانباعملگرهایيعنی،می.تواندمرکبباشددراينساختارشر می.2

 :تواندبهصورتزيربیانگرددبهعنوانمثال،شر می.ايجادنمود

(x > 10 && x < 17)
.یراستياخ8۱تا81بینxکندکهاينشر بررسیمی

حذفتوانرامی{و}کارکترهای،فقطيکدستورداشتهباشدelseوifهایهريکازبخشاگر.3

برایافزايشخوانايیبرنامههبهتهر(.گردداع ننمی#Cد،خطايیازطرفکامپايلرشواگرحذفن)کرد

 .راقراردهید{و}کارکترهایاست

ابیشر نادرسهتيدراينصورت،اگرنتیجهارز.راحذفنمودelseتوانبخشساختارمیدراين.4

 .يابدانتقالمیif،({)ب  بستهزدوکنترلاجرایبرنامهبهبعدانشواجرانمی0مجموعه دستورات ،باشد

} 



 

چنانچههازعملگهر.دراستفادهک==ازعملگرانتومیبرایتستبرابری.5

 .شودمیهخطانمايشدادپیاام#Cازطرفکامپايلرد،شواستفاده=

.خواهدشد#Cاجرایايندستورموجبصدورخطاازطرفکامپايلر

قهرار;ع مهتifديديهد،بعهدازپرانتهزبسهتهifطورکهدرساختارهمان.6

مانند)گیردقراردهدکامپايلرخطامی;نويسع متنامهچنانچهبر.گیردنمی

 :(دستورزير

if (x > 10); 
 { x ++;} 

.شودايلرمیپايندستورموجبصدورخطاازطرفکام

اگهربخواهیهدغیهرايهنباشهد،بايهد.قرارخواهددادقبلیآنمتناظرifراباelseهمیشه#Cکامپايلر.7

کدهایمربو را

و}درداخههههههل

قهههرار{بههه  

دسهتورات.دهید

  :زيرراببینید

 

 

 

اگربرابرصفرباشد،سپس،.شودمیباصفرمقايسهxکنید،ابتداطورکهدرايندستوراتمشاهدهمیهمان

yگهردد،اگهربرابهرصهفرباشهد،عبهارتباصهفرمقايسههمهی"x and y = 0"وگرنهه،.شهودنمهايشدادهمهی

"x != 0":برایافزايشخوانايیبرنامهبهتراست،دستوربهصورتزيراستفادهشود.چاپخواهدشد

:ستورزيرراببینیدد  

 
 

 

 

بزرگتهر(grade)ايندستوراتاگرنمره

 int x = 10; 
if (x = 5) 

{ 

  x++; 

} 

else 

{ 

 x--; 

} 

 if (x == 0) 
 if (y == 0) 

   Console.WriteLine("x and y = 0"); 

else 

   Console.WriteLine("x != 0”); 

 if (x == 0) 
{ 

  if (y == 0) 

   Console.WriteLine(x and y = 0"); 

} 

else 

   Console.WriteLine("x != 0"); 

 if (grade >= 60) 
  Console.WriteLine("Passed"); 

else 

  Console.WriteLine("Failed"); 



 

.دهدرانمايشمی"Failed"گرنهعبارت،و"Passed"باشد،عبارت۳1از

  فرداست یا  زوجدهد میخوانده، ت خیص را ای که عددی برنامه .2 – پ1مثال. 

مقهدارواردشهدهتوسهط.شودتاکاربرعهددیراواردکنهدنمايشدادهمیپیاامیدراينبرنامهابتدا :توضیح

.شودباصفرمقايسهمیnum % 2سپس،شر .گیردمیقرارnumدربهعددتبديلشدهParseکاربربامتد

 .شودنمايشدادهمی"Odd"،وگرنهکلمه"Even"اگربرابرصفرباشد،کلمه

 

  اگرر حقروق   )دهرد  مینمایش  و مالیات را محاسبه کرده ،حقوق کارمندی را خواندهای که برنامه. 2 – 2مثال

 (.تومان مالیات، وگرنه مالیات صفر خواهد بود 981111بر  درصد مازاد01تومان باشد،  981111بیش از 

مقدارواردشهدهتوسهط.راواردکندشودتاکاربرحقوقنمايشدادهمیپیاامیدراينبرنامهابتدا:توضیح

مقهداراولیههآن،تعريفشهدهtaxسپسمتایر.گیردقرارمیsalaryبهعددتبديلشدهدرParseکاربربامتد

taxتومانباشد،مالیاتراحسابکهردهدر31۳111بیشتراز(salary)اگرحقوق.شودصفردرنظرگرفتهمی

(.حذفشدهاستelseدراينبرنامهبخش)دهدرانمايشمیtaxداردهدودرپايانمققرارمی

 هدف متغیر 

num عدد خوانده شده 

using System; 

namespace Ch2_1 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args) { 

    Console.Write("Enter a number:"); 

    int num = int.Parse(Console.ReadLine()); 

    if (num % 2 == 0) 

      Console.WriteLine("Even"); 

    else 

      Console.WriteLine("Odd"); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                       {    

 هدف متغیر 

salary 
tax 

 حقوق

 مالیات

using System; 

namespace Ch2_2 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args) { 

    Console.Write("Enter salary:"); 

    long salary = long.Parse(Console.ReadLine()); 

    long tax = 0; 

    if (salary > 485000) 



 

 

 دهند یرا خیرر   دهد این سه عدد ت کیل مثلث را میسه عدد را خوانده، ت خیص میای که هبرنام.2 – 3مثال

هدف این برنامه آشرنایی برا   (. دهند که مجموع هر دو ضلع بی تر از ضلع سوم باشدسه عدد زمانی ت کیل مثلث را می)

.است( و منطقی) &&عملگر 
قهرارcوb،aههایدرمتایهر،دهکهراسبازکاربردريافتمنپیاامرابابرنامهابتدااض عمثلثاين :توضیح

.ددهمینمايشرا"No"،وگرنه"Yes"باشد،آنگاهa + c > bوb + c > aوa + b > cاگر.دهدمی

 

 د، ناگر هر یک از اعرداد منفری باشر   عدد را خوانده،  دو ای کهبرنامه.2 - 9مثال"Yes"   وگرنره"No"  را

 .(است( یا منطقی) ||هدف این برنامه آشنایی با عملگر )دهد نمایش می

      tax=(salary - 485000) * 10 /100; 

    Console.WriteLine("Tax is {0}", tax); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                          {  

 هدف متغیر 

a 
b 
c 

 ضلع اول

 ضلع دوم

 ضلع  وم

using System; 

namespace Ch2_3 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args) { 

    Console.Write("Ple enter a:"); 

    int a=Convert.ToInt32(Console. ReadLine ()); 

    Console.Write("Ple enter b:"); 

    int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    Console.Write("Ple enter c:"); 

    int c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    if (a + b > c && b + c > a && a + c > b) 

       Console.WriteLine("Yes"); 

    else 

       Console.WriteLine("No"); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                          {  



 

. دپهد  قرار می bو  aپای در متغیر ،منا ب از کاربر دریاف  کرده پیاامرا با ، ابتدا دو عدد برنامه:توضیح

 .دپدرا نمایش می "No"وگرنه کلمه  "Yes"باشد، کلمه  b < 0یا   a < 0 یس اگر 

 

 تودرتو ifساختار .  2- 1 – 2

گاهیممکناست.یکهتاکنونديديد،دوحالتهبودنديهاشر 

بهرایايهن.رابررسهیکنیهدیيوناسازگارمتعددیهابخواهیدشر 

:تودرتوبهصورتزيراستفادهنمايیدifازساختاریدتوانمنظور،می

 هدف متغیر 

a 
b 

ینعدداول  

 دومینعدد

using System; 

namespace Ch2_4 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args) { 

    Console.Write("Ple enter a:"); 

    int a = 

Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    Console.Write("Ple enter b:"); 

    int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    if (a < 0 || b <0) 

       Console.WriteLine("Yes"); 

    else 

       Console.WriteLine("No"); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                          {   

 if ( 1عبارت شرطی  ) 

{ 

1رات جمموعه دستو    ; 

} 

else if( 2عبارت شرطی  ) 

{ 

2جمموعه دستورات      ; 

} 

else if( 3عبارت شرطی  )   

{ 

3جمموعه دستورات      ; 

} 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوندوکنترلاجهرایاجرامی 0مجموعه دستورات  ،درستباشد ،0عبارت شرطی نساختار،اگرنتیجهايدر

مجموعره  درسهتباشهد،، 5عبرارت شررطی    وگرنهه،اگهرنتیجهه.يابهدانتقالمیelseمربو به{بعدازبرنامهبه

ترا   0عبارات شرطی اگرهیچيکاز.يابديابدواينروندادامهمیپايانمیifگردند،دستوراجرامی5دستورات 

n مجموعه دستورات  ،نداشتهباشندرستید نتیجهn + 1،.گردنداجرامی



 :نکته

nتها8يعنی،اگرهیچيکازعبهاراتشهرطی.تواندحذفشودمیelseدراينساختاربخش

8يابدوهیچيکازمجموعهدستوراتانتقالمیifکنترلاجرایبرنامهبهبعداز،درستنباشد

.گردنداجرانمیnتا

  ای که برنامه.2 – 13مثالx  وn دی خوانده، مجموع ورا از ورn دهد جمله سری زیر را نمایش می . 
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را(sign)سپس،ع متعدد.کندمناسبازکاربردريافتمیپیاامراباnوxابتدا در این برنامه :توضیح

ومجمهوعکهلسهری(sum2)،مخهرجکسهر(sum1)مجموعصهورتکسهردرادامهدهد،برابريکقرارمی

(sum)دهدورابرابرصفرقرارمیpهایحاصلتوانxطبهقجهدولزيهردرپاياندهدورابرابريکقرارمی

.کندمقاديرمتایررامحاسبهمی

Sum sum2 sum1 sign p i 

… 

else if(n عبارت شرطی)   

{ 

    n جمموعه دستورات; 

} 

else   

{ 

   n + 1 جمموعه دستورات; 
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 دهدای که خروجی زیر را نمایش میبرنامه.2 – 19مثال:

 

 هدف متغیر 

x 

n 

sign 
i 

sum1 

p 

sum2 

sum 

 عددورودی

 تعدادجم ت

 ع مت

تا8شمارندهاز n 

 مقدارسریصورتمسئله

هایتوان x 

مخرجمجموعسری  

 مجموعسریکل

Using System; 

namespace Ch2_13 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args) {                   

   Console.Write("Enter x:"); 

   int x = Convert.ToInt32             

        (Console.ReadLine()); 

   Console.Write("Enter n:"); 

   int n = Convert.ToInt32             

       Console.ReadLine()); 

   int sign = 1; 

    double sum1 = 0, sum2 = 0,         

           sum = 0, p = 1; 

   for (int i = 1; i <= n; i++) { 

        p *= x; 

        sum1 += i * sign; 

        sum2 += p * i * sign * -1; 

        sum += (double) sum1 / sum2 * sign; 

        sign = -sign; 

      } 

      Console.WriteLine("Sum is {0}", sum); 

      Console.ReadKey(); 

    } 

  } 

:خروجی                                                         {        



 

چهون.شهماردرامهی۱تها8شهمارندهحلقههخهارجیازi.اينبرنامهشاملدوحلقهتودرتهواسهت :توضیح

8پساز.است8برابرiبرایسطراولزيرا.شماردمی ۱تاiشمارندهحلقهداخلیازjسطرداردو۱خروجی

ستارهنمايش۳)شماردمی۱تا4ازjاست 4برابرiاما،برایزمانیکه.کندستارهچاپمی۱شماردومی۱تا

.يابدواينروندادامهمی(دهدمی

 هرا برابرر هسرتند، را نمرایش     که تمام ارقرام آن  یعدد را خوانده، اعداد یتعداد ای کهبرنامه.2 – 18مثال

در این برنامه بعرد از ورود هرر   . دهدرا نمایش می باشدمیها برابردر پایان مجموع اعدادی که تمام ارقام آن. دهد می

 .دهد یا خیرمیپرسد که آیا ادامه از کاربر می عدد

راازدستnبرایاينکهعدد.دهدقرارمیnراخواندهدریعددپیاامدراينبرنامهابتدابايک  :توضیح

r1رقماولرادر(.eq = true)برابرهستندn1شودتمامارقاماکنون،فرضمی.دهدقرارمیn1رادرnندهد،

مقايسههاولرايکیيکیجداکردهبهارقهمn1ارقامwhileتکراردهدوسپسبااستفادهازيکحلقهقرارمی

.استياخیرtrueبرابرeqکندآيادرپايانحلقهچکمی.يابدحلقهخاتمهتايابدواينروندادامهمیکندمی

نازکهاربردههدودرپايهاقهرارمهیsumدره،جمهرنمهودsumبهاودادهنمايشراnباشدtrueبرابرeqاگر

  .يابدراواردکند،برنامهادامهمیYياyاگرکاربريکیازکارکترهای.دهدياخیرپرسدآياادامهمیمی

 هدف متغیر 

i 

j 
شماردمی۱تا8شمارندهحلقهخارجیاز  

iشمارندهحلقهداخلیاز شماردمی۱تا  

using System; 

namespace Ch2_14 { 

 class Program   { 

  static void Main (string[]args){ 

   for (int i = 1; i <= 7; i++){ 

    for(int j= i; j<=7; j++) { 

      Console.Write("*"); 

    } 

    Console.WriteLine(); 

   } 

   Console.ReadLine(); 

  }  

 } 

} 

 هدف متغیر 

r1 

r2 

n 

n1 

eq 

sum 

اولرقم  

 رقمفعلی

 عددخواندهشدهدرهربار

nهمان (متایرکمکی)  

ياخیرندآياهمهارقامعددبرابر  



 

 

 مسائل حل شده . 2 – 3

 کند ای که دو عدد را خوانده، عدد بزرگتر را به عدد کوچکتر تقسیم میبرنامه .2 – 1مثال. 

هابرابرندرقامآنمجموعاعدادیکها  using System; 

namespace Ch2_18 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args) { 

   int r1, r2, n, sum = 0; 

   char ch; 

   do { 

    Console.Write("Enter n:"); 

    n=Convert.ToInt32(Console                              

.ReadLine()); 

    int n1 = n; 

    bool eq = true; 

    r1 = n % 10; 

    while (n1 > 0){ 

      r2 = n1 % 10; 

      if (r1 != r2) { eq = false; break; } 

      n1 /= 10; 

    } 

    if (eq == true) { 

      Console.WriteLine("{0} ", n); 

      sum += n; 

    } 

     Console.Write("Continue?"); 

     ch = Convert.ToChar(Console.Read()); 

     Console.ReadLine(); 

   }while (ch == 'y' || ch == 'Y'); 

   Console.Write("Sum is {0}", sum); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                        {  

 هدف متغیر 



 

 

 ای که برنامه.2 – 2مثالa  وx دهدرا خوانده، حاصل معادله زیر را نمایش می: 

 xوگرنه  x + x2         باشد  x >= aاگر 

 

a 

b 
 اولین عدد

 دومین عدد

using System; 

namespace SolveCh2_1 { 

 class Program       { 

  static void Main(string[] args) { 

   Console.Write("Enter a:"); 

   int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

   Console.Write("Eenter b:"); 

   int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

   if (a > b) 

      Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}",a, b, (float) a / b); 

   else 

      Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", b, a, (float) b / a); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                         {  

 هدف متغیر 

a 

x 
 عددورودیاول

 عددوردیدوم

using System; 

namespace solveCh2_2 { 

 class Program       { 

  static void Main(string[] args) { 

   Console.Write("Enter a:"); 

   int a = 

Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

   Console.Write("Eenter x:"); 

   int x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

   if (x >= a) 

     Console.WriteLine("{0}+ {0}^ 2 / {0} = {1}", x, x + x* x); 

   else 

     Console.WriteLine("x  = {0}", x); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                         {  



 

 کنرد و نمرایش    ای که حقوق کارمندی را خوانرده، برا روز زیرر مالیرات را محاسربه مری      برنامه.2 – 3مثال

 :دهد می

درنظرگرفته1مالیات)تومانباشد،ازپرداختمالیاتمعافاست31۳111اگرحقوقکمتريامساوی

(.شودمی از حقوق اگر 31۳111وگرنه، ب8111111تا تومان با مالیاتبرابر 811/81اشد، – 31۳111)×

–31۳111)×811/81تومانباشد،مالیاتبرابربا4۳11111تا8111111وگرنه،اگرحقوقاز.است(حقوق

تومانباشد،مالیاتبرابر4۳11111امااگرحقوقباالی.است(حقوق–8111111)×8۳/811(+8111111

:بااست

(حقوق-4۳11111)×41/811(+4۳11111–8111111)×81/8۳(+8111111–31۳111)×811/81

 حاصرل ضررب ارقرام فررد آن را     در پایان عددی را خوانده، در هر مرحله عدد و ای که برنامه.2 –13مثال

 .دهدنمایش می

،رقهميکهانعهددn % 10يعنهی)شهوداستفادهمهی%تعیینرقميکانازعملگربرایدراينبرنامه:توضیح

 (.باشدمی

 هدف متغیر 

salary 

tax 
 حقوق

 مالیات

using System; 

namespace solveCh2_3 { 

 class Program       { 

  static void Main(string[] args)  { 

   Console.Write("Enter salary:"); 

   int salary = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

   int tax = 0; 

   if (salary <= 485000) { 

     tax = 0; 

   } 

   else if (salary <= 1000000){ 

     tax = (salary - 485000) * 10 / 100; 

   } 

   else if (salary <= 2500000){ 

     tax=(1000000- 485000)*10/100+(salary-1000000)*15/100; 

   } 

   else { 

      tax = (1000000 - 485000) * 10 / 100 + (2500000 -                 

         1000000) * 15 / 100 + (salary - 2500000) * 20 / 100; 

   } 

   Console.Write("Tax is {0}", tax); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                         {  



 

 

 هدف متغیر 

n 

multiply 

digit 

اندهشدهوعدددرهرمرحلهعددخو  

 حاصلضربارقامفردعدد

 رقميکانعدددرهرمرحله

using System; 

namespace SolveCh2_13 { 

 class Program  { 

  static void main(string[]args){ 

    int n, multiply = 1; 

    Console.Write("Enter a      

                     number:"); 

    n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    Console.WriteLine("   Number      Digit "); 

    Console.WriteLine("=========  ========="); 

    while (n > 0)  { 

      int digit = n % 10; 

      Console.WriteLine("{0}\t\t{1}", n, digit); 

      if (digit % 2 == 1) multiply *= digit; 

      n /= 10; 

    } 

    Console.WriteLine("\nMultiply is {0}", multiply); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

:خروجی                                                         {  



 

 مسائل حل شده درسایت. 2 – 4

 .دهدچکتررانمايشمیایکهدوعددراخوانده،باقیماندهتقسیمصحیحعددبزرگتربرعددکوبرنامه  .1

پهذيراسهتکههبخش۳بریعدد)پذيراستياخیربخش۳دهدبرایکهعددیراخواندهتشخیصمیبرنامه .2

 (.پذيرباشدبخش4و4بر

،"Zero"،اگرعددصفرباشهد،"Positive"عددیراخوانده،اگرعددبزرگترازصفرباشد،ایکهبرنامه .3

 .دهدنمايشمیرا"Negative"وگرنه

دهد،اگرعدديکرقمینباشد،پیاهامعددیيکرقمیراخواندهمعادلالتینآنرانمايشمیایکهبرنامه .4

 .نمايشخواهددادراخطا

 .کندباقیماندهتقسیمعدداولبرعدددومزوجاستياخیردوعددراخواندهتعیینمیایکهبرنامه .5

 :شودقدرمطلقعددبهصورتزيرتعیینمی.دهدانده،قدرمطلقآنرانمايشمیعددیراخوایکهبرنامه .6

.نمايشخواهددادرااگرعددبرابرصفرباشد،صفر.دهداگرعددکوچکترازصفرباشد،منفیعددرانمايشمی

.دهدوگرنه،همانعددرانمايشمی  

برنامه .7 a)4ضرايبيکمعادلهدرجهایکه ،bوc ريشهر( خوانده، محاسبهمیا کندونمايشهایآنرا

دهدمی ريشه. برایمحاسبه درجه عملمی4هایمعادله شودبهصورتزير . دلتا delta)ابتدا بهصورتزير(

delta = b:شودمحاسبه
2
 – 4 * a * c 

deltaاگر اگر.شهندارد،کوچکترازصفرباشد،معادلهري delta هایبرابرصفرباشد،معادلهدوريشهداردوريشه

)آن x1 , x2 شوندبرابرندوبهصورتزيرمحاسبهمی( : 

x1 = x2 = -b / (2 * a) 

deltaاگر :دنشوبهصورتزيرمحاسبهمیکه،بزرگترازصفرباشد،معادلهدارایدوريشهاست  

a
xو

a
x

*2

delta - b -
2

*2

deltab-
1 


  

باشهد،عبهارت۱1استراخوانده،اگهرنمهرهکهوچکترمسهاوی811تا1ایکهنمرهدانشجويیکهبیننامهبر .8

"Fail"باشد؛عبارت11تا۱1،اگرنمرهبین"Good"باشد،عبهارت91تا11،اگرنمرهبین"Very Good"،

 .دهدانمايشمیر"Invalid number"،وگرنه"Excellent"باشد،811تا91اگرنمرهبین

* اگرعددواردشده)کندمیچاپراعددیراازوردیخوانده،مانندخروجیزيرایکهبرنامه .9
***

*****



 

(:شودمیتولیدمقابلباشد،خروجی4  

 .دهدایکهعددیراازوردیخوانده،بزرگترينرقمآنرانمايشمیبرنامه .11

تاعددخواندهشهدهرانمهايش8مجموعمکعباتwhileایکهعددیراخوانده،بااستفادهازحلقهبرنامه .11

 .رانمايشدهد84+44+44=4۳واردشود،عبارتبهصورت4بهعنوانمثال،اگرعدد.دهدمی

 :دهدجملهسریزيررانمايشمیnراخوانده،مجموعnایکهبرنامه .12
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 وارد n،5اگر)دهدمیدهخروجیزيررانمايشراخوانnایکهعددفردبرنامه  .13

شهههود، (:دهدمیرانمايشمقابلخروجی  

 Good"راواردکند،پیاهام#cيا#Cيکرشتهرادريافتکرده،اگرکاربريکیازکلماتکهیابرنامه .14

Choice, C# is a fine language"امااگهرکهاربريکهیازکلمهات.دهدرانمايشمیVBيهاvbراوارد

درغیههرايههنصههورتعبههارت.رانمههايشخواهههدداد"VB: OOP, multithreading"کنههد،عبههارت

"well…goodluck with that and more"دهدنمايشمیرا(دراينبرنامهازswitchاستفادهشود.) 

اينبرنامه.دهدمايشمیفارنهايتران99تا1مقادير(گرادسانتی)مقاديردرجهسیلسیوسایکهبرنامه .15

 .مقداررادريکسطرنمايشخواهدداد4هر

 .دهدتاعددخواندهشدهرانمايشمی4ایکهعددیراخوانده،اعدادمضرببرنامه .16

 .دهداعدادفردازعددخواندهشدهتايکرانمايشمیخواندهایکهعددیرابرنامه .17

ازحهروفیاگرکارکترورودیيک.کنددديگریرادريافتمیایکهيکعدد،يککارکتروعدبرنامه .18

A،aاگرکارکترورودیيکیازحروف.دهدباشد،حاصلجمرعددرانمايشمی +وS،sباشد،حاصهل–يا

باشد،حاصلضربدوعهددرانمهايش*ياm،Mا،اگرحرفواردشدهام.يقدوعددرانمايشخواهددادتفر

اگهرکهارکتر.دههدباشد،حاصلتقسیمدوعددرانمهايشمهی/ياd،Dردشدهااگرحرفووگرنه،.خواهدداد

نوشتهشهدهswitchاينبرنامهبا)دهدرانمايشمی"!!!Error"واردشده،هیچيکازحروفبیانشدهنباشد،

 (.است

 .دهدنهنمايشمیایکهعددیراخوانده،میانگینارقامفردوزوجراجداگابرنامه .19

 :دهدایکهخروجیزيررانمايشمیبرنامه .21
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ایماننهدکندنقطهرادريافتکرده،تعیینمی(شعاعدايره)rو(x , y)ایمانندایکهمختصاتنقطهبرنامه .21

(bوa)چهوضعیتینسبتبهدايرهدارد. 

راخوانده،حاصلعبارتnایکهبرنامه .22 

n

i

ix
1

 .دهدرانمايشمی

راخوانده،حاصلعبارتnایکهبرنامه .23 

n

i

nx
1

 .ددهرانمايشمی

روی)درچهمکانیازدستگاهمختصاتهسهتند(x , y)کندراخوانده،سپستعیینمیyوxایکهبرنامه .24

.باشد،نقطهدرمبهدامختصهاتاسهتy = 0وx = 0اگر(.دستگاه(هایربر)هایمحور،مبداويايکیازناحیه

ههاقهرارxباشد،نقطههرویمحهورx != 0وy = 0است،اگرyباشد،نقطهرویمحورy != 0وx = 0اگر

 .هاقرارداردنقطهرویيکیازناحیهوگرنه،دارد،

 :دهدایکهخروجیزيررانمايشمیبرنامه .25

 1       3       5        7        9      13 
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 :دهدکهخروجیزيررانمايشمیایبرنامه .26

* 

*     *       

*     *      * 

*     *      *      * 

*     *      *      *     * 

*     *      *      * 

*     *      *   

*     * 

* 

 :دهدایکهخروجیزيررانمايشمیبرنامه .27

*     *       *     *     *    *     *     *     * 
*     *       *     *    *     *     *     * 

*     *       *     *    *     *     *
*     *       *     *    *     * 

*     *       *     *    * 
*     *       *     *  

*     *       *
*     *

*  

  :دهدایکهخروجیزيررانمايشمیبرنامه .28

 

 

*
*      *

*       *      *
*      *       *      *

*      *      *       *      *
    *     *      *      *       *      *

*    *     *      *      *       *      *



 

 :دهدایکهخروجیزيررانمايشمیبرنامه .29

 

 

 :دهدایکهخروجیزيررانمايشمیبرنامه .31

 600      500        400        300       200      100

 150       250       350       450        550      650 

 700     600       500       400       300      200

 750     650       550       450       350      250

 800     700       600       500       400      300

 850     750       650       550       450      350

 900     800       700       600       500      400

 950     850       750       650       550      450

 1000     900       800       700       600      500

F(x, a, n) = aراخوانهده،حاصهلعبهارتnوx،aایکههرنامههب .31
x
 + a

2x
 + … + a

nxرانمهايش

 .دهدمی

*      *       *      *     *     *     * 
*       *      *     *     *     * 

*      *     *     *     * 
*     *     *     * 

*     *     * 
*     * 

* 



 

هاتمرین. 2 – 5

 :مجموعسریزيررانمايشدهد،راازورودیخواندهnایبنويسیدکهعددفردبرنامه .11

  N ....7531  

برنامه .18 y ایبنويسیدکه عملگرضربx و از استفاده با گرفته، عددصحیحرا xدو
yمحاسبهکرده، را

 .دهدنمايش

زوجباشدمجموعمکعباتآنسهعددراa ایبنويسیدکهسهعددصحیحراازورودیخوانده،اگربرنامه .14

 .دهددرانمايشدهد،وگرنه،مجموعمربعاتآنسهعدنمايشمی

برایخروجاز.استياخیر0دهدعدددارایرقمایبنويسیدکهتعدادیعددراخواندهوتشخیصبرنامه .13

 .راواردکند-8برنامهکاربربايد

 :دهدایبنويسیدکهخروجیزيررانمايشبرنامه .16

1                   64 

2                  16 

4                   8 

8                   4 

16                 2 

64                 1 

ساالنهآنبرنامه .17 هزينهماهیانه، بهروزخوانده، بنويسیدکهشمارههزينهتعدادیخانواررا نمايشای را ها

داردکندکداسپس،تعیین.دهد برایخروجازبرنامهبه.مخانوارکمترينهزينهوکدامخانواربیشترينهزينهرا

 .شودوارد-99جایشمارهخانوارعدد

 .دهدایبنويسیدکهعددیراخواندهحاصلضربارقامغیرصفرآنرانمايشبرنامه .18

بنويسیدکهتماماعدادسهرقمیبرنامه .17 بزرگترازنصفخودشاناستراکهحاصلضربارقامآنای ها

 .دهدنمايش

خواندهوسهکارمندیکارمندراnراازورودیخوانده،سپس،ساعاتاضافهکارnایبنويسیدکهبرنامه .11

 (.بدوناستفادهازآرايهومرتبکردن)نمايدکهکمتريناضافهکاررادارند،چاپ

 .81 بیمهگذارانخودسود به دهدساالنهمیيکشرکتبیمه، . با برابر میزانسرمايه%۳/3میزانسودساالنه

میگذاری باشدشده دريافتبرنامه. را بیمهگذار سرمايه بنويسیدکه برایای را بیمهگذار سال1کندوسود



 

نمايدمختلفحساب يعنیسودبهسرمايهساالنهاضافهگردد) بدونپرداختسودبهبیمهگذار، هبیمهسرماي(.

 .دهدسال،نمايش1گذاررادرپايان

41تا81ایبنويسیدکهسنوجنسیتتعدادیافرادراخوانده،تعدادودرصدمردانیکهسنآنهابینبرنامه .81

برایخاتمهبرنامهبه)واردگرديد،اينفردمرداست mياMاگرجنسیت.دهدکندونمايشاسترامحاسبهمی

 (.شوداردمیو-8جایسن

 :کندهایزيراستفادهمیازنرخ شرکتمخابراتايران،برایمکالماتراهدور .88

.شودمحاسبهمی%۳1شود،نرخمکالمهصبحانجاممی1تا44تماممکالماتیکهبین 

 .شودمحاسبهمی%۱۳انجامشود،نرخمکالمه(۱روز)برایمکالماتیکهدرروزهایتعطیل 

 .قیهساعاتروزهایديگرمکالمهبهطورکاملحسابشودبرایب 

 .باشدريالمی3۳نرخهرپالس 

 .گیردمالیاتتعلقمی%3بهکلیهمکالمات 

،تعهدادپهالسههای(سهاعت44ازصفرتها)ایبنويسیدکهبرایتعدادیمشتر ،ساعاتشروعمکالمهبرنامه

ند،مبلغناخالصمکالمه،مالیات،مبلغخالص،مجموعمالیاتومجموعمبلغکمکالمه،روزانجاممکالمهرادريافت

(.نمايدراوارد-99برایخاتمهکاربهجایساعتشروع)دهدخالصرامحاسبهونمايش  

صنعتیفرقمی .84 تجاریيا قبیلمصارفخانگی، نوعمصرفاز به توجه مکعبآببا متر .کندنرخهر

کهمیزانمصرفآببهمترمکعبونوعمصرفتعدادیمشتر راگرفتهمبلغقبضآبآنهاایبنويسیدبرنامه

 :نمايدبرایمحاسبهصورتحسابآببهروشزيرعمل.کندرامحاسبهوچاپ

نوعمصرفحرف  ازایهر(مصرفخانگی)باشدHاگر به ريالدريافت۳11مترمکعبمصرف811،

 .شودمی

مترمکعبآب، 8111 ،بهازایهر(مصرفصنعتیتاچهارمیلیونمترمکعب)باشدIحرفاگرنوعمصرف 

 .بهمبلغقبضاضافهخواهدشد1114۳/1 ريالوبهازایهرمترمکعببیشازآن۱۳1

،درصورتیمصرفآبتادومیلیونمترمکعبباشد،بهازایهر(مصرفتجاری)باشدFاگرنوعمصرف 

 .بهمبلغقبضاضافهخواهدشد11113/1ريالوبهازایهرمترمکعببیشازدومیلیون۳11عبمترمک8۳1

 نوع دان جو نمره

41تا81  ممتاز 

81تا8۳  خوب 



 

 .نمايدبرایخاتمهبرنامه،کاربربهجایمصرفآبعددمنفیواردمی 

بنويسیدکهتعدادبرنامه .83 امتحانیدانشجوبینای 1ینمره از41تا را

 )خواندهورودی خاتمه برنامه نمايد، وارد صفر زير نمره کاربر (.يابداگر

 :دهدتعدادودرصددانشجويانممتاز،خوب،معمولیوضعیفرانمايشمقابلسپسبراساسجدول

 .هاعددیفرداستمجموعارقامآنکندکهراچاپایبنويسیدکهتماماعدادچهاررقمیبرنامه .86

برنامه .87 رقمی چهار اعداد تمام که بنويسید  نمايشای آنرا ارقام ضرب حاصل که تامدهد عددی ها

 (.باشدهایاعدادکوچکترازخودشبرابرخودشمیعددیتاماست،کهمجموعمضرب)است

 .شماردراایبنويسیدکهتعدادصفرهایکلاعدادچهاررقمیبرنامه .88

هابرابرعددسومایبنويسیدکهسهعددراخوانده،اعدادبیناعداداولودومکهمجموعارقامآنبرنامه .87

که8111تا۳راواردکند،برنامهبايدتماماعداداز8۳و8111،۳بهعنوانمثال،اگرکاربر.دهدباشدرانمايش

 ...(و۳9،9۳،1۱،۱1مثل.)دهدرانمايشباشد8۳هابرابرمجموعارقامآن

 .دهدایبنويسیدکهدوعددراخوانده،اعداداولیکهبینايندوعددقراردارندرانمايشبرنامه .81

ماهههدريافهت81بهامهدتبازپرداخهت%8۳ريالوامبابههره81111111فرضکنیدبخواهیدازبانک .41

:شودبهمیکنید،بهرهوامبهصورتزيرمحاس

81111111×81×1/8۳ =44۳1111 مبلغپرداختنیوام+تعداداقسا ×نرخبهره   =
= بهرهوام

 

8484  

ريهالنیهازداشهته811111111حالچنانچهمتقاضهی.گرددريالبهمتقاضیپرداختمی(844۳1111)مبلغبهره

ایکههمبلهغمهوردنیهازمتقاضهی،تعهداداقسها ومبلهغبههرهرابرنامه.امبايدبهاوپرداختشودباشد،چقدرو

:کندکهبايدبهمتقاضیپرداختشودوقسطهرماهراچاپمیکند،سپسوامیدريافتمی

:گرددمبلغوامپرداختنیبهصورتزيرمحاسبهمی:توضیح

مبلغوامپرداختی×عداداقسا ت×درصدنرخبهره=مبلغمتقاضی
مبلغوامپرداختی–مبلغبهرهوام=مبلغمتقاضی=مبلغوامپرداختی–

                                                        84

84×مبلغوام–مبلغوام×تعداداقسا ×درصدنرخبهره=84×متقاضیمبلغ=مبلغکلوام=84×مبلغمتقاضی

(84–تعداداقسا ×نرخبهره)   

8۳تا84  معمولی 

84زير  ضعیف 



 

.يابدبرنامهتاهرزمانکهکاربربخواهدادامهمی:تذکر



 



 فصل

3 
ها سازی آنمتدها و پیاده  

 

 

تهرازخیلهیبزرگتهروپیچیهدهگیرنهد،هایکامپیوتریکهدردنیهایواقعهیمهورداسهتفادهقهرارمهیبرنامه

تجربهنشهاندادهاسهتکههبهتهرينراهتوسهعه،نگههداریو.اندآمده4و8هایهايیهستندکهدرفصلبرنامه

ایازبرنامهرابههمجموعههنويسبرنامهيعنی.باشدهایکوچکترمیهابهقسمتنهاشکستنآاستفادهازبرنامه

ماژولهااينفعالیت.کندکههرفعالیتوظیفهخاصیداردتقسیممییهايفعالیت
ههادرما ول.نامدارند11 C#

ادامههناخواهیهدشهدودرههاآشهدراينفصلبامتدهاوچگونگیايجادآن.نامدارند3هاکالسو5متدهاهمان

.آموزيمهارامیسازیآنمفهومک سوچگونگیپیاده  

ههایرابههبخهشههادبرنامههبتوانهتادهندرامیامکانطورکهبیانگرديد،متدهابهبرنامهنويساينهمان

:تهایکوچکتردارایمزايایزيراسهابهبخشاينتقسیمبندیبرنامه.دکوچکتریتقسیمکن  

چونبرنامهبهه.ترخواهدشدهاآسانرفراشکالبرنامهويابدوهمچنین،تستخوانايیبرنامهافزايشمی .1

 .شوندهایکوچکتریتقسیممیبخش

واولهایایازاستفادهمجددمتدهارادرفصلنمونه.نمود3توانازمتدهاینوشتهشدهاستفادهمجددمی .2

 (.()Convert.ToInt32متد)ديديددوم

هایکهوچکترتقسهیمزيرا،پسازاينکهبرنامهرابهقسمت.کنندمیفراهممتدها،امکانکارگروهیرا .3

 .توانندبررویيکبخشازبرنامهکارکنند،هريکازاعضایگروهمیشد

 .استفادهکردتوانازمتدهاینوشتهشدهديگرانمی .4

.دهااستفادهنموزآنهایديگرااردادهودربرنامهنامقرتواندرفضایمتدهارامی .5
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. Module           
2
. Methods            

3
.Classes          

4
.Reuse           



 

انواع متدها. 3 – 1   

نويسیدرزبانبرنامه C# :دونوعمتدوجوددارد  

 ایمتدهایکتابخانه.1

.نويسدنويسمیمتدهايیکهبرنامه.2

ایمتدهای کتابخانه. 3 – 1 – 1  

زيهرا،نامدارنهدمتدهای عمومیاينمتدها،.متدهايیهستندکههمراهکامپايلروجوددارندایمتدکتابخانه

ایراتههاکنونديديههدنظیههربرخههیازمتههدهایکتابخانههه.کاربردهههایزيههادیدارنههد ReadKey()،Write()،

WriteLine() کهدرفضاینام Console قراردارنديامتدهای ToInt32()،ToInt64()، ToChar() وغیره

Convertکهدرفضاینام متدهایرياضیومحاسباتیدرفضاینام.دارندقرار Math اينمتدهارا.قراردارند

:برایاستفادهازاينمتدهاکافیاستبهصورتزيرعملکنید.بینیدمی4–8درجدول  

; نامکالس.ناممتد(لیستپارامترها)  

کالسمتدهایریاضیتعریفشدهدر4–1جدول Math. 

گویمتدال ناممتد  مثال هدف 

Abs(x) int Abs (int)  قدر مطلقx گرداندرا برمی   
Abs(-5) ،5 را  

گرداند برمی  

Acos(x) double Acos(double) 

xآرک کسینوس  -به رادیان را برمی 

 گرداند

Acos(0.2) مقدار،

گرداند را برمی 1436344  

Asin(x) double Asin(double) 

xآرک  ینوس  -به رادیان را برمی 

 گرداند

Asin(0.2) مقدار،

گرداند را برمی 14211350  

Atan(x) double Atan(double) 

xآرک تانوان   -به رادیان را برمی 

 گرداند

Atan(0.2) مقدار،

گرداند را برمی 14137336  

Ceil(x) double Ceil(double) 

کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا 

xمساوی  گرداندرا برمی   

Ceil(13.2)  14،مقدار 

گرداند ا برمیر  

Cos(x) double Cos(double)  کسینوسx گرداندبه رادیان را برمی   

Cos(2.0)         مقدار،

 14416147-

گرداند رابرمی  

Exp(x) double Exp(double)  ایی منتابع x گرداندرا برمی   Exp(0.2) مقدار،



 

گرداند را برمی 7430316  

Sin(x) double Sin(double)  ینوس x گرداندیان را برمیبه راد   
Sin(0.2) مقدار،

گرداند را برمی 14313237  

Floor(x) double Floor(double) 

بزرگترین مقدار صحیح کوچکتر یا 

xمساوی  گرداندرا برمی   

Floor(12.14) مقدار،

گرداند را برمی 12  

Sqrt(x) double Sqrt(double)  جذرx گرداندرا برمی   
Sqrt(4.0) را  2،مقدار 

رداندگ برمی  

Pow(x, n) double Pow(double) x به توان   n گرداندرا برمی   
Pow(2.0,5.0) مقدار،

گرداند را برمی 3241  

Tan(x) 
double Tan(double, 

double) 
xتانوان   گرداندبه رادیان را برمی   

Tan(2) مقدار،

را   -2410514

گرداند برمی  

Log(x) double Log(double) گاریتع طبیعی ل x گرداندبرمیرا    
Log(2) مقدار،

گرداند را برمی 14633147  

Log10(x) double Log10(double) 

10در پایه x لگاریتع عمومی را  ،

گرداند برمی  

Log10(2) مقدار،

گرداند را برمی 1431113  

:بهعنوانمثال،دستوراتزيرراببینید.اط عاتیهستندکهبايدبهمتدارسالشوندپارامترها،  

Math.Abs (-7.5)  7.5 

Math.Ceiling (19.2)  10.0 

Math.Max (12.3,112.7)  112.7 

Math.Sqrt (81.0)  9.0 

  ای که برنامه .3 – 1مثالx  وy  را خوانده، حاصل|||| yyxهردف  )دهرد  را محاسبه کرده، نمایش می

 (.است Mathکالس  در ()Absو  ()Sqrt() ،Powاین برنامه آشنایی با متدهای 

غیرتم   هدف 

x 

y 
 عددورودی

 عددورودی

using System; 

namespace Ch3_1 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args)  { 

   Console.Write("Enter x:"); 

   double x=Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

   Console.Write("Enter y:"); 

   double y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

   Console.WriteLine("Result is {0}", Math.Sqrt(Math.Pow    

          (Math.Abs(x - y), Math.Abs(y)))); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 



 

 


 نویسدنویس میکه برنامه یمتدهای. 3 – 1 – 2

گویتمامنیازههایبرنامههپاسخهااما،اينمتدهاوک س.هایزيادیاستدارایمتدهاوک س#Cزبان

ههايشههادربرنامههههایجديهدیبنويسهدوازآننويسبايدبتواندمتدهاوک سهبنابراينبرنام.نويسنیستند

ههایجديهدايجادک سروشهایبعدآموزيمودرفصلدراينبخشروشنوشتنمتدهارامی.استفادهکند

:برایاستفادهازمتدهادربرنامهبايددوکارانجامشود.ینیدبرامی

متد(فراخوانی)84صدازدن.4نوشتنمتد.8

 نوشتن متد

ساختارتعريفمتدبهه.براینوشتنمتدبايدسطحدسترسی،نوع،نامولیستپارامترهایمتدراتعیینکرد

:باشدصورتزيرمی

 نام متد     نوع متد     سطح دسترسی( لیست پارامترها)

{   

     بدنه متد   ;

}     

باشد،درخهارجprivateچنانچهسطحدسترسیمتد.باشدpublicياprivateتواندمتدمیسطح دسترسی  

نیزهایديگرباشد،درک سpublicولیاگرسطحدسترسیمتد.توانازمتداستفادهنمودازاينک سنمی

دراين.شودفتهمیدرنظرگرprivateچنانچهسطحدسترسیمتدذکرنشود،.توانازاينمتداستفادهنمودمی

بنهابراين،درسهطحدسترسهیمتهدهاچیهزیذکهر.گیهريممهیدرنظرprivateفصلسهطحدسترسهیمتهدهارا

 .کنیمنمی
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 .Call 

}                                                                              :                                                                    خروجی 



 

توانهديکهیازانهواعاولیههايهننهوعمهی.دههدکندکهمتدبرگشتمینوعمقداریراتعیینمینوع متد، 

متهدهاازلحها .کندواعیباشدکهبرنامهنويستعريفمیوغیرهياانdouble،intنظیر#Cتعريفشدهدر

  :شوندگردانندبهسهنوعتقسیممیکهبرمیرامقداری

(.راببینید4-8مثال)تعیینشودvoidنوعاينمتدهابايد.گردانندمتدهایی که هیچ مقداری را برنمی .1

قبلازناممتهدقهرارگردانند،هاينمتدهابرمیاریکنوعمقد.گردانندمتدهایی که فقط یک مقدار را برمی .2

 :اندازبرخیازاينمتدهاعبارت.گیردمی

درصهورتاولبهودن)trueاينمتهديهکمقهدار.اولاستياخیریکندعددمتدیکهتعیینمی .1

 .گرداندبرمی(درصورتاولنبودنعدد)falseيا(عدد

بههنهوعگردانهدنوعمقداریکهمتدبرمی.گرداندبرمیمتدیکهکوچکترينمقداربیندوعددرا .2

 .اعدادبستگیدارد

 .خواهدبودcharنوعاينمتد.گرداندمتدیکهيککداسکیرابهکارکترتبديلکرده،برمی .3

 .وغیره .4

ههایبههصهورتreturnقناممتدبادستوريدهند،اينعملراازطرمتدهايیکهيکمقداررابرگشتمی

 :دهنديرانجاممیز

return      مقدار; 

return     (عبارت);

:بهعنوانمثال،دستوراتزيرراببینید.دهدساختاراول،يکمقداررابرگشتمی

return true; 

return     12.5;
.گرداندرابرمی12.5 دستوردوممقدارا،امtrueدستوراول،مقدار

:بهعنوانمثال،دستوراتزيررامشاهدهکنید.گردانديکعبارترابرمیساختاردومنتیجهارزيابی

return (a == b && b == c); 

return ((a < b) ? a : b);      

امهها،دسههتوردوم.گردانههدرابرمههیfalse،وگرنهههtrueبرابههرباشههند،cوb،aدسههتوراول،اگههرمقههادير

.واهددادرابرگشتخbوaمقداربینکوچکترين

در.دهنداينمتدها،مقاديرراازطريقپارامترهابرگشتمی.دهندمتدهایی که چندین مقدار را برگ ت می .3

 .ادامهچگونگیبرگشتچندينمقدارازطريقپارامترهاراخواهیدديد



 

 .کندیرویمیهاومتایرهاپرودوازقوانیننامگذاریشناسهبرایدسترسیبهمتدبهکارمینام متد،  

.ههاارسهالگردنهدمتهدهابايهدبههآن(فراخوانی)اط عاتیهستندکهدرهنگامصدازدنپارامترهای متد، 

 :پذيرند،بهسهدستهتقسیمشوندتوانندازلحا تعدادپارامترهايیکهمیمتدهامی

 .روندرمیمشخصیبهکاپیااماينمتدهابرایچاپ.متدهایی که هیچ پارامتری ندارند .1

تعیهینزدراينصهورتبايهدنهوعونهامپهارامتردرداخهلپرانته .متدها ممکن است یک پارامتر داشته باشند .2

 :اندهايیازاينمتدهادرزيرآمدهنمونه.گردد

کهبايدباشدمیپارامتراينمتد،عددی.کنداولاستياخیرمیمتدیکهعددیرادريافتکرده،تعیین 

 .شوداولاستياخیرتعیین

ایکههبايهدپارامتراينمتد،رشته.شماردآنرامی9تا1ایرادريافتکرده،تعدادارقاممتدیکهرشته 

 .باشدتعدادارقامآنشمارششود،می

پهارامترايهنمتهد،عهددیکهه.گردانهدمتدیکهعددیرادريافتکرده،حاصلضربارقامآنرابرمی 

 .باشدقامآنبايدبرگرداندهشود،میحاصلضربار

قهرارانتهزدراينصورت،نوعونامپارامترهادرداخهلپر.متدها ممکن است بیش از یک پارامتر داشته باشند.3

 :بینیدبرخیازاينمتدهارادرزيرمی.گردندپارامترهاباکاماازهمجدامی.گیرندمی

درايهنمتهد،دو.گردانهدمجموعاعدادتامبینايندوعهددرابرمهیمتدیکهدوعددرادريافتکرده، 

 .باشندعددبهعنوانپارامترمی

 .کندهارامرتبمیمتدیکهسهعددرابهعنوانپارامتردريافتکرده،آن 

.رساندمیدومینمقداردومقداررادريافتکرده،اولینمقداررابهتوانکهمتدی 

 مسائل حل شده. 3 – 7

  محاسربه نمروده،    یک متدرا از طریق  1را خوانده، حاصل ضرب ارقام باالی  ای که عددیبرنامه .3 – 1مثال

 .دهدنمایش می

 :شودتابربازگشتیاينبرنامهبهصورتزيرتعريفمی:توضیح

 

 هدف متغیر متد 



 

 
  مترد یرک  با اسرتفاده از   را خوانده عای از قبیل طول، عرض و ارتفااطالعات جعبهای که برنامه .3 – 2مثال، 

 (.فرض استشنایی با پارامترهای با مقدار پیشآهدف این برنامه )دهد حجم  جعبه را نمایش می

mulG5 n (عدد)ورودی پارامتر  

Main n  عدد خوانده شده 

using System; 

namespace SolveCh3_1 { 

 class Program  { 

  static long mulG5(int n){ 

    if (n == 0) return 1; 

    else if (n % 10 <= 5) return mulG5(n / 10); 

    else return (n % 10 * mulG5(n / 10)); 

  } 

  static void Main(string[] args)  { 

    Console.Write("Enter n: "); 

    int n= Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

    Console.WriteLine("Result is {0}", mulG5(n)); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

}                      :                                                                                                                            خروجی 

 هدف متغیر متد 

boxVolume length 

width 

height 

 طولجعبه

 عرضجعبه

 ارتفاعجعبه

using System; 

namespace SolveCh3_2 { 

 class Program  { 

  static int boxVolume(int          

length=1,int width=1,int height=1){ 

    return length * width * height; 

  } 

  static void Main(string[] args)  { 

   Console.WriteLine("The default box volume is: {0}",      

                     boxVolume()); 

   Console.WriteLine("The volume of a box with length 10,   

           width 1 and height 1 is:{0}", boxVolume(10)); 

   Console.WriteLine("The volume of a box with length 10,   

           with 5 and height 1 is: {0}", boxVolume(10, 5)); 

   Console.WriteLine("The volume of a box with length 10,   

           width 5 and height 2 is:{0}",boxVolume(10,5, 2)); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

}                      :                                                                                                                            خروجی 



 

 

  ای که هبرنام .3 – 3مثالx  را خوانده، با متدهای همنام مقدار عبارتF(x) = x2 – 2x + 4   را محاسبه کررده

 .دهدنمایش می

 

  ی ترم دان جویی را گرفته با اسرتفاده از یرک مترد نمرره نهرای     ترم و پایاننمره میانای که برنامه .3 – 9مثال

تررم  نمره میران  0/35 *+ نمره پایان ترم  * 0/65  نمره نهایی دان جو برابر با)دهد دان جو را محاسبه نموده، نمایش می

 (.است

 هدف متغیر متد 

F x پارامترصحیح یا اعشاری 

Main x1 

x2 

 عدد صحیح ورودی

 عدد اعشاری ورودی

using System; 

namespace SolveCh3_3 { 

 class Program  { 

  static float F(float x)  { 

    return(x*x - 2 * x + 4); 

  } 

  static int F(int x)  { 

     return ( x * x - 2 * x + 4); 

  } 

  static void Main(string[] args)  { 

     Console.Write("Enter a integer number:"); 

     int x1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

     Console.WriteLine("F({0}):{1}", x1, F(x1)); 

     Console.Write("Enter a float number:"); 

     float x2 = Convert.ToSingle(Console.ReadLine()); 

     Console.WriteLine("F({0}):{1}", x2, F(x2)); 

     Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

}                      :                                                                                                                            خروجی 

 هدف متغیر متد 

CalcScore  پارامترmidTerm 

 finalپارامتر 

 MIDTERM_WEIGHT ثاب 

 نمره میان ترم

 نمره نهایی

رم در نمره کلتتاثیر نمره میان  



 

 

  د باشد، مجموع و حاصرل ضررب عردد    اگر عدد خوانده شده فرای که عددی را خوانده، برنامه .3 – 3مثال

 .دهدمجموع و حاصل ضرب اعداد زوج تا آن عدد را محاسبه کرده، نمایش می  وگرنه ، فرد تا آن عدد

ايهن.رودتاپارامترشبهکهارمهیازيکمقدار،برایمحاسبهمجموعاعدادزوجيافرد()sumمتد :توضیح

سهازیشهدهاسهتکههحاصهلبهصورتبازگشتیپیهادهmulامامتد.استمتدبهصورتمعمولینوشتهشده

.گردانداعدادزوجيافردتاپارامترشرابرمیضرب

 تاثیر نمره پایان ترم در نمره کل FINAL_WEIGHT ثاب  

Main midTermExam 

finalExam 

finalScore 

 نمره میان ترم

 نمره پایان ترم

 نمره کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using System; 

namespace SolveCh3_4 { 

 class Program  { 

  static double CalcScore(double midTerm, double final) { 

    const double MIDTERM_WEIGHT = 0.35f; 

    const double FINAL_WEIGHT = 0.65f; 

    return(MIDTERM_WEIGHT * midTerm + FINAL_WEIGHT * final);  

  } 

  static void Main(string[] args)  { 

    Console.Write("Enter the MidTerm Exam score:"); 

    double midTermExam=Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

    Console.Write("Enter the Final Exam score: "); 

    double finalExam = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

    double finalScore = CalcScore(midTermExam, finalExam); 

    Console.WriteLine("The Final score is {0}", finalScore); 

    Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

}                      :                                                                                                                            خروجی

 هدف متغیر متد 

 عددخواندهشدهياپارامترمتدها n همهمتدها



 

 

  های گزینهبا ای که با یک تابع، منویی برنامه .3 –17مثالa  تاf دهد و سرپس کراربر برا ورود    را نمایش می

:کندیهای زیر را محاسبه میکی از حروف، مجموع یکی از سری
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e            exitf )  

:اندنوشتهشدهبرایحلاينمسئلهتوابرزير :توضیح  

یغیرازاينکارکترهاراچنانچهکاربرکارکتر.پذيردرامیfتاaيکیازکارکترهایکهازکاربرمتدی .1

 .نامداردinputاينتابر،.کندد،مجدداًازکاربراينکارکترهارادرخواستمیواردکن

Sum i 

s 
nشمارندهاز 4باگامکاهش8تا  

مجموعاعدادتولیدشدهفرديازوج  

using System; 

namespace SolveCh3_5 { 

 class Program { 

  static int sum(int n){ 

   int s = 0; 

   for(int i=n; i>=1; i-= 2) 

        s += i; 

  return s; 

  } 

  static long mul(int n)  { 

    if (n < 1) return 1; 

    else return (n * mul(n - 2)); 

  } 

  static void Main(string[] args)  { 

     Console.Write("Enter n:"); 

     int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

     Console.WriteLine("Sum is {0}", sum(n)); 

     Console.WriteLine("Multiply is {0}", mul(n)); 

     Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

}                      :                                                                                                                            خروجی 



 

 .کندرامحاسبهمیnرادريافتکرده،فاکتوريلnکهمتدی .2

 .گرداندرابرمیnبهتوانxرادريافتکرده،nوxکهمتدی .3

  متدsum()،سهپارامترstart،(عددشهروع)endو(عهددپايهان)stepرادريافهتکهرده،(گهامافهزايش)

بههعنهوانمثهال،اگهرايهنتهابربهه.گردانهدجمهرکهرده،برمهیstepراباگهامافهزايشendتاstartاعداداز

:گرداندبرمیرازيرهایزيرفراخوانیگردد،نتايجصورت

sum (1, 5, 1) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

sum (1, 7, 2) = 1 + 3 + 5 + 7 = 16 

sum (0, 10, 2) = 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30 

  متدsumA_C()،چهارپارامترx،(عددخواندهشده)start(شروعتوانيافاکتوريل)،endپايانتوانيا)

رامحاسهبهcيهاb،aههایرادريافتکرده،يکهیازسهری(يشتوانيافاکتوريلگامافزا)stepو(فاکتوريل

 .کندمی

 

 هدف متغیر متد

input ch شودکارکتریکهازورودیدريافتمی

sum پارامترstart 

 endپارامتر

step
i 

s 

عددشروع

عددپايان

گامافزايش

شمارندهحلقه

 stepافزايشباگامendتاstartمجموعاعداداز

pow پارامترx 

 nپارامتر

i 

p

برسدnعددیکهبايدبهتوان

xتوانعدد

شمارنده

xبهتوانn 

fact پارامترn 

i 

f

عددیکهبايدفاکتوريلآنحسابشود

شمارنده

 nفاکتوريلعدد

sumA_C پارامترx 

 startپارامتر

 endپارامتر

هشدهعددخواند

توانيافاکتوريلشروع

توانيافاکتوريلپايان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 stepپارامتر

sign 

  s 

i

گامافزايشتوانيافاکتوريل

(يکیدرمیانمثبتومنفی)ع مت

مجموعسری

شمارنده

sumD پارامترn 

s 

sign 

i

عددخواندهشده

مجموع

ع مت

شمارنده

sumE پارامترn 

s 

sign 

i

عددخواندهشده

مجموع

ع مت

شمارنده

Main x 

n 

s 

ch

عددخواندهشده

عددخواندهشده

مجموع

  inputکارکترخروجی



 

 

 

 

 

   مترردsumD()،پههارامترnرادريافههتکههرده،مجمههوعnجملهههسههریdکنههدونتیجهههرارامحاسههبهمههی

 .گرداندبرمی

 متد sumE()،پارامترnرادريافتکرده،مجموعnجملهسریeگرداندبرمیرا. 

.يابدمیراواردکند،برنامهخاتمهfاگرکاربرکارکتر

 using System; 
namespace SolveCh3_17 { 

 class Program  { 

  static  char input()   { 

    char ch; 

    while( true )    { 

      Console.Write("enter char a to f (f:exit):"); 

      ch =Convert.ToChar(Console.Read()); 

      Console.ReadLine(); 

      if ( ch >= 'a' && ch <= 'f') break; 

    } 

     return ch; 

  } 

  static int sum(int start, int end, int step)  { 

    int s = 0; 

    for(int i=start ; i <= end; i+= step)   { 

     s += i; 

    } 

    return s; 

  } 

  static double  pow(double x, int n)  { 

    double p = 1.0; 

    for(int i=1; i <= n; i++)    { 

      p *= x; 

    } 

    return p; 

  } 

  static long  fact(int n)  { 

    long f = 1; 

    for(int i=2; i<=n; i++)    { 

     f *= i; 

    } 

    return f; 



 

 

  } 

  static double sumA_C(double x,int start,int end,int step){ 

    double s = 0, sign = 1; 

    for ( int  i = start; i<= end; i += step)  { 

      s += (double)sign * pow( x, i) /fact(i); 

      sign = -sign; 

    } 

    return s; 

  } 

  static double sumD(int n)  { 

   double s = 0, sign = 1; 

    for ( int  i = 1; i<= n; i ++)  { 

      s += (double)sign * sum (1, i, 1) /fact(i); 

      sign = -sign; 

    } 

    return s; 

  }  

  static double sumE(int n)  { 

    double s = 0, sign = 1; 

    for ( int  i = 1; i <= n; i ++)  { 

      s += (double)sign * sum (i % 2, i, 2) /fact(i); 

      sign = -sign; 

    } 

    return s; 

  } 

  static void Main(string[] args) { 

    double x = 0, s = 0; 

    int n; 

    for (; ; )  { 

      char ch = input(); 

      if (ch == 'f') break; 

      Console.Write("enter n:"); 

      n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

      if (ch == 'a' || ch == 'b' || ch == 'c')  { 

        Console.Write("enter x:"); 

        x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

        if (ch == 'a') s = sumA_C(x, 1, n, 1); 

        else if (ch == 'b') s = sumA_C(x, 1, n, 2); 

        else s = sumA_C(x, 2, n, 2); 

      } 

      else if (ch == 'd') s = sumD(n); 

      else s = sumE(n); 

      Console.Write("Result  {0} is {1}", ch, s); 

    } 

  } 

 } 

}                                       :           خروجی



 

 



 

 مسائل حل شده در سایت. 3 – 8

استفادهازيکتابایکهعددیبرنامه .1 با خوانده، محاسبهمیرعددخواندهشده4توان،ررا کندونمايشا

 .دهدمی

گرداندخوانده،توسطتابعیمقدارحرفیمعادلآنرابرمی811تا1عددیازصورتابهایکهنمرهربرنامه  .2

،چنانچهنمرهبهینBباشد،حرف11تا۳1بیننمره،اگرAباشد،حرف811تا11اگرنمرهبین)دهدونمايشمی

 (.دهدرانمايشمیF،وگرنهحرفCباشد،حرف۳1تا۳1

تبهديلدقیقههوثانیهه،کهسنفردیرابهسال،ماه،روزدريافتکرده،توسطتوابعیبهروز،سهاعتایبرنامه .3

روزوههر4۳۳ههرسهال،)دهدگرداندونمايشمیبرمیوکرده

 (.روزاست41ماه

ایکهحقوقکارمندراخوانده،توسطتهابعیمالیهاتبرنامه .4

مالیهاتاز)دههدبرحقوقکارمنهدرامحاسهبهکهرده،نمهايشمهی

 (:شودمحاسبهمیمقابلطريقجدول

دههدههارانمهايشمهیعلیههمشهتر آنایکههدوعهددراخوانهده،بزرگتهرينوکهوچکترينمقسهومبرنامه .5

علیههپهذيرباشهدوکهوچکترينمقسهومبخهشbوaعلیهمشتر ،بزرگترينعددیاستکهبهرومبزرگترينمقس)

 :مشتر ،برابراستبا

 علیه م ترککوچکترین مقسوم = a * b/ علیه بزرگترین مقسوم

 .دهدعددیراازطريقتابربازگشتیمحاسبهکرده،نمايشمی،ایکهحاصلجمرارقامزوجبرنامه  .6

 .دهدنمايشمیمرتبه81راxکارکتربارnراخواندهوبااستفادهازيکتابرnایکهبرنامه .7

برایتعییناينکهعدداولاستياخیرازروشزير.دهدرانمايشمی811تا8ایکهاعداداولبینبرنامه .8

 :شوداستفادهمی

 .باشد،اولنیست4اگرعددکوچکتراز 

 .باشد،اولاست3ازاگرعددکوچکتروگرنه، 

 .زوجباشد،اولنیستوگرنه،اگرعدد 

  شر وگرنه، يکاز هیچ نبااگر برقرار شده بیان برهای شد، از فرد نصفخودشتقسیم4اعداد تا

 .پذيرنباشد،اولاستبخشفردگردد،اگربرهیچعددمی

 درصدمالیات تا از

0 483000 0 

483001 600000 %10 

600001 1000000 %15 

1000001 2000000 %20 

2000001 99999999 %30 



 

رنامهب .9 يکمتدمساحتمربر از استفاده با نميایکه مستطیلرا آشنايیبا)دهدايشمیا هدفاينبرنامه

 (.همناماستهایمتد

sideکهپارامتر()SquareOfAsterisksمتدیبهنام .11 گرفته، را کندکههرمربعیرسممی*کارکتربا

 .کندایکهازاينمتداستفادهمیبرنامه.ستارهداردsideتعدادبهضلرآن

برمیهزانتخفیهفیفرادريافتکرده،بهتابعیارسالکنهد،وايهنتهاایکهقیمتکاالودرصدتخفبرنامه .11

 .دربرنامهمیزانتخفیفنمايشدادهشودکاالرابرگردانده

کنهدپهسمیایکهمیزانموجودیحساببانکیرابههمراهدرصدبهرهساالنهدريافتکرده،تعیینبرنامه .12

موجودیانتهای)رسدبهمبلغخاصیمی(هیچمبلایازحساببدونبرداشتبهرهو)ازچندسالموجودیحساب

 (.هرسالتوسطتابعیمحاسبهگردد

برنامه .13 nایکه متدkو از استفاده با خوانده نامیرا بهصورتزيرمحاسبهC(n, k)جايگشتCبه را

بهصورتnوkجايگشت(.دکندواربرابرراkوnيابدکهکاربربرنامهتازمانیادامهمی)دهدکرده،نمايشمی

 :شودزيرمحاسبهمی

i

knnnn
knC
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 !n + . . . + !3 + !2 + !1:دهدرانمايشمیمقابلراخواندهحاصلعبارتnایکهبرنامه .14

.اينبرنامهتابعیبرایمحاسبهفاکتوريلوتابرديگریبرایمحاسبهمجموعدارد

:دهدرانمايشمیمقابلراخواندهحاصلعبارتnایکهبرنامه .15
!
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3
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.برایمحاسبهفاکتوريلوتابرديگریبرایمحاسبهمجموعداردتابعیاينبرنامه

:دهدرانمايشمیمقابلراخوانده،حاصلعبارتnوxایکهبرنامه .16
!

+...+
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+
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+
!1

32

n

xxxx n



x)فاکتوريل،توانمحاسبهاينبرنامهتوابعیبرای
n.داردومجموع(

 :دهدراخوانده،حاصلعبارتزيررانمايشمیnوxایکهبرنامه .17

...+
5×3×1

+
4×2

+
3×1

+
2

+
1

5432 xxxxx
 

 :دهدراخوانده،حاصلعبارتزيررانمايشمیnوxایکهبرنامه .18
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مقدارعددیراخوانده،سپستوسطتابعیبهعدداوليکواحداضافهنمايدوازعدددومایکهدوبرنامه .19

تهابراول،.دراينبرنامههدوتهابرنوشهتهشهدهاسهت)دهدهارادربرنامهاصلینمايشمیکردهآنميکواحدک

incdecمترههایمجهازیبهرایپارامترههایدراينصورتتاییهراتپارا.کندکهپارامترهارابامقدارفراخوانیمی

ههارابههبرنامههپذيردومقاديرتاییريافتهآندوپارامترنوعارجاعرامیincdec1اما،تابر.گرددواقعیارسالنمی

 (.گردانداصلیبرمی

 .دهدرابايکتابرمحاسبهکرده،نمايشمیkدرمبنایxراخوانده،لگاريتمkوxایکهبرنامه .21

 .دهدایکهعددیراخواندهريشهدومعددرانمايشمیامهبرن .21

.دهدخاصیرانمايشمیپیاامکهسهپارامتررادريافتکرده،()DisplayFancyMessageمتدیبهنام .22

ایکهازموردنظراست،برنامهپیاام،پارامتردوم،رنگزمینهنوشتهوپارامترسومپیاامپارامتراول،رنگنوشته

 .دهدرانمايشمیپیاامنمايدودواينمتداستفادهمی

هدفاينبرنامهنوشتن)دهدلرانمايشمیتطیمساحتمربرومسareaایکهبااستفادهازيکمتدبرنامه .23

 (.هایهمناماستمتد

خواندهایکهعددیراخوانده،بااستفادهازيکمتدبازگشتیمجموعاعدادکوچکترمساویعددبرنامه .24

 .دهدنمايدونمايشمیشدهرامحاسبهمی

برنامه .25 معمولی يکمتد از استفاده با خوانده، را عددی که يکمتد،(sum)ای و عدد ارقام مجموع

 .دهدگرداندونمايشمیحاصلضربارقامعددرابرمی،(mul)بازگشتی

P(n , k)جايگشت(بهمعنیاست)()Premبهنامراخواندهبااستفادهازمتدیkوnایکهدوعددبرنامه .26

 :دهدرابافرمولزيرمحاسبهکردهنمايشمی

P (n , k) = n × (n – 1) × (n – 2) × … × (n – k + 2) × (n – k + 1) 

)( :کندامرامحاسبهمیnایکهباروشبازگشتیمقدارمشتقبرنامه .27
)( ax

x

e
nd

nd
 

eتابراگراز
ax:آيدمشتقبگیريم،رابطهبازگشتیزيربهدستمی(e

ax
)n = a × (e

ax
)

n-1 

حاصلجمرارقامزوجومتد،((sumEvenDigitراخوانده،بااستفادهازمتدمعمولیnایکهعددبرنامه .28

گرداندوبرنامهحاصلايندومتدراهکرده،برمیحاصلضربارقامفردرامحاسب،(mulOddDigit)بازگشتی

 .دهدنمايشمی



 

 :دهدبازگشتینمايشمیمتدجملهدنبالهزيررابهکمک8۳ایکهبرنامه .29

F(1) = 2n == 1 اگر

F(n) = 2 * F(n – 1) + 1وگرنه،

f(x) = 5xایکهحاصلعبارتبرنامه .31
2
 – 3x + 4رابهرایمقهاديرصهحیحواعشهاریxهمنهاممتهدبهادو

 .کندمحاسبهمی

کنهدهمنهاممسهاحتمثلهثراحسهابمهیمتهدایکهقاعدهوارتفاعمثلثراخواندهبااستفادهازدوبرنامه .31

عهدددوتواننهددوعهددصهحیحيهاارتفاعوقاعدهمی(.مساحتمثلثبرابرباقاعدهضربدرنصفارتفاعاست)

 .عشاریباشندا

(فقطيکمتد)وحجمآنرابااستفادهاريکمتد(سطح)مساحت،راگرفته(r)ایایکهشعاعکرهبرنامه .32

برنامهاصلیبرمی به دهدمیگرداندونمايشمحاسبهکرده، ازفرمولبرایمحاسبهسطحوحجمک. هایزيرره

 :شوداستفادهمی

3.1415 * r
2
r * 3.1415کرهسطح=4 * 

3
حجمکره=4/3 * 

حهروفکوچهکرابهه(XORبهاعملگهر)ifایکهيککارکترراخوانده،بدوناستفادهازعملگربرنامه .33

 .کندبزرگياحروفبزرگرابهکوچکتبديلمی

لعبارتزيررامحاسبهکردهنمايشص،حاS(n)راخواندهبااستفادهازتابربازگشتیnایکهعددبرنامه .34

 :دهدمی

 

دريافتکرده،متدمیانگینيکمتدورودیهایایکهحداکثرچهارعدداعشاریرابهعنوانپارامتربرنامه .35

 (.فرضبرایمتداستهدفازاينبرنامه،آشنايیباپارامترهایبامقدارپیش)گرداندهارامحاسبهکرده،برمیآن

:دهدراخوانده،حاصلعبارتزيررانمايشمیnوxیکهابرنامه .36
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 تمرین. 3 – 8

 :گرداند را خوانده، حاصل عبارت زیر را بر x , yکه  بنويسیدبازگشتی متدی  .41



 

                                     در غیهههر ایهههن  صهههورت  . F(x, y) = x – yکهههوچکتر از صهههفر باشهههند   yیههها   xاگهههر     

.F(x ,  y) = F (x-1, y) +F (x, y-1)  کند بازگشتی ا تفاده می متدای که از این  برنامه . 

ای که از  برنامه. کند کوچکتر از آن را چاپ  3را خوانده، تمام اعداد مضرب  nکه  بنويسیدبازگشتی متدی .48

 . نماید ا تفاده  متداین 

کند و تمام اعداد فرد بین دو عدد را  که دو عدد را به عنوان پارامتر دریاف   بنويسیدشتی گباز متدی .44

 . نماید ا تفاده  متدکه از این  بنويسیدای برنامه. نماید چاپ 

که ضریب افزایش  بنويسیدی متد. نماید  درصد اضافه xای در نظر دارد به حقوق کارمندانش  مو سه .43

 بنويسیدای  برنامه.  یس حقوق جدید را بر گرداند. کند پارامتر دریاف   حقوق و حقوق کارمندانش را به عنوان

 .کند ا تفاده  متدکارمند از این  nکه برای 

از این  که بنويسید ای برنامه. گرداند را بر ( 1یا  -، )+که ی  عدد را گرفته، عالم  عدد  بنويسیدی متد  .46

 . کند ا تفاده  متد

برنامه، . کند چند عدد اول بین این دو عدد وجود دارند رفته و تعیین که دو عدد را گ بنويسیدی متد  .47

 . کند که از این توابع ا تفاده  بنويسیدای برنامه. ی برای تعیین عدد اول داردمتد

که زمان  بنويسیدای  برنامه. کند که تاثیر نیروی جاذبه بر اجسام در حال  قوط را محا به  بنويسیدی متد  .48

این برنامه باید ارتفاع شی  قوط کننده در . کند و این تاثیر را محا به و چاپ ( برحسب ثانیه) را دریاف  کرده

 . دپد پر ثانیه را نمایش 

 2
2

1
 g =فاصله 

 ارتفاع= و  فاصله   t =    ،80665.9gزمان     

 . گرداند گشتی حاصل ضرب ارقام آن را برکه عددی را خوانده، به روش باز بنويسیدای  برنامه    .47

کوچکتر  3که عددی را خوانده، به روش بازگشتی حاصل ضرب اعداد مضرب  بنويسیدای  برنامه  .41

 .دپد مساوی آن عدد را نمایش 

توانیع طول ضلع  وم  باشد، می  Alphaاز مثلث و زاویه بین این دو ضلع  (B , C)اگر طول دو ضلع   .31

 :   آوریعرا به صورت زیر بد 

)(***2222 AlphaCosCBCBA  

 . دپد کند و نمایش  را محا به  Aضلع  ،را خوانده Alphaو  B  ،Cکه  بنويسیدای برنامه   



 

گیرند، ولی ا اتید  درصد اضافه حقوق می 7تومان،  711111فرض کنید ا اتید دارای حقوق کمتر از  .31

گیرند،  درصد اضافه حقوق می 3اتید با حقوق  بیشتر درصد و ا  4تومان  111/111/1تومان تا  111/711بین 

ای که حقوق ا اتید را خوانده اضافه حقوق و  برنامه. ی بنویسید که اضافه حقوق کارمند را محا به نمایدمتد

 . کند حقوق ا اتید را محا به 

 : توان محا به کرد ریشه دوم ی  عدد را با تکرار محا بات فرمول زیر می  .38

)/(5.0 LGNLGNG  

NG تخمین بعدی و ،LG  ی که دارای  ه پهارامتر باشهد، پهارامتر اول، یه  عهدد      متد. ، تخمین فعلی ا

 . حقیقی، پارامتر دوم، مقدار تخمینی ریشه دوم این عدد و پارامتر  وم، مقدار خروجی عدد محا به شده ا  

شود، اگر این تفاضهل برابهر     به میمحا LGو  NG یس تفاضل . گردد محا به می NG، مقدار متددر این 

گیرد و این محا بات ادامهه   قرار می NGدر  LGدر غیر این صورت، مقدار . یابد خاتمه می متدصفر گردد، کار 

برای خاتمه برنامه بهه جهای   . کند ریشه دوم آن را محا به  ،که تعدادی عدد را خوانده بنويسیدای  برنامه. یابد می

 . ودعدد مقدار منفی وارد ش



 

 

 فصل

3 
هاکالس: نویسی مبتنی برشیء برنامه  



ايهنکه سيهک.بودند Programديدهايد،همهشامليکک سبهنام3تا8برنامههايیکهدرفصل

ههایجديهدیگاهینیازاسهتکه س.ندهادرداخلآننوشتهمیشوبرنامهداردکهتمام ()Mainمتدبهنام

.میبینید(۳-8شکل)ساختارک سرادر.آموزيمادک سجديدرامیراينفصلايجد.ايجادکنید

 هاکالس. 5 – 1

گاهکنید،اطرافتانپرازاشهیايینظیهرهواپیمها،کافیاستبهاطرافخودتانن.استدنیایواقعیپرازاشیا

نويسهیههایبرنامههدرزبهان.باشهدهها،کامپیوترههاوغیهرهمهیها،موبايلها،ساختمانها،حیوانات،ماشینانسان

تمرکهز4بههجهایشهیء((Tasks)کارهاياوظايف)84نويسانبررویاعمال،پاسکال،برنامهCيافتهنظیرساخت

ايهنامهرموجهب(.گرايینیستهاشیءکنند،اماتفکرآنبرنامهنويساندردنیایواقعیزندگیمی)کردندمی

:باشنددهدارایمشک تزيرهاینوشتهشگرددتابرنامهمی

هایلذا،بخش.توانندبهسادگینشاندهندهاشیایدنیایواقعیباشندواحدهایتشکیلدهندهبرنامهنمی .1

 .زيادینخواهندداشت4استفاده مجدد تشکیلدهندهبرنامهقابلیت

                                                 
13

 .Actions               
2
.Object                  3.Reuse  



 



 .کالس مطالب مورد نیاز برای کار با  5 – 1شکل 

 .يابدلذا،پیچیدگیافزايشمی.کنندسازینمینامهاشیایدنیایواقعیرامدلدهندهبرهایتشکیلبخش .2

  .هاوتوابرسختاستامکانتاییرپذيریداده .3

.ترخواهدشدهامشکلنگهداریوپشتیبانیبرنامه .4

.شوندهاايجادمیک س،گرا برنامه نویسی شیاما،در

 :خواهندداشتلذا،مزايایزيررادرپی.کنندسازیمیمدلها،اشیایدنیایواقعیراچونک س

 .هایمختلفاستفادهنمودتواندربرنامهزيرا،اشیاءرابهراحتیمییابد، قابلیت استفاده مجدد افزایش می  .1

.سهازیخواهنهدکهردزيرا،ايناشیا،اشهیایدنیهایواقعهیرامهدل،تر خواهد بودبه کارگیری اشیا  راحت  .2

 .ابراين،موجبکاهشپیچیدگیخواهندشدبن

درادامهخواهیدديدکههريکازاشهیاءبههطهورمسهتقلنگههداری.تر استقابلیت نگهداری اشیا  راحت  .3

.ترخواهدشدهاآسانلذا،تاییرپذيری،توسعهونگهداریآن.شوندمی

اشیایدنیایواقعی.رونداقعیبهکارمیسازیاشیایدنیایوهابرایمدلطورکهبیانگرديد،ک سهمان

هايیازقبیلرنگ،وزن،اندازه،نهام،جهنسوغیهرهدارنهدکههشهکلظهاهریاشهیاءراتعیهینيکسریويژگی

اشهیاءعه وه.باشهندههامهیایآنصفاتاشیاءهماناعضهایداده.نامدارندصفات اشیا هااينويژگی.کنندمی

متهدها،عملیهاتی.نامدارند(متد)تابع عضو اينرفتارها،.دهندنیزازخودشاننشانمیبرصفات،يکسریرفتارها

.ایقابلاجراهستندهستندکهبررویاعضایداده



 

ماشینبهعنوانمثال،ک س.باشندها،الگوهايیبرایاشیاءباصفاتمشتر ورفتارهایيکسانمیک س

.کنهدهاوغیرهداردکهشکلظهاهریماشهینراتعیهینمهیا،تعدادچرخخواصیمانندرنگ،وزن،تعداددره

هاع وهبرصفاتيکسریمتدهایازقبیلروشهنشهدن،خهاموششهدن،سهرعتگهرفتنوترمزکهردنماشین

ههادوکهاربايهدبهرایاسهتفادهازکه س.بنابراين،برایاستفادهازماشینبايدازمتدهايشاستفادهنمود.دارند

 :اندازنجامگرددکهعبارتا

هاسازیازک سنمونه.2هاتعريفک س.1

 هاتعریف کالس. 3 – 1 – 1

بهرایتعريهفکه سابتهدابايهداعضهای.رونهدسازیاشیاءبهکارمهیهابرایمدلگرديدکهک سبیان

بههصهورتclassباوا ه#Cتعريفک سدر.سپساعضایمتدیآنرانوشت.ایآنرامشخصکردهداد

:شودزيرانجاممی

يهاinternalتوانهدکنهدکههمهیسطحدسترسیک سمحدودهدسترسیواستفادهازک سراتعیینمهی

publicاگردرسطحدسترسیک سچیزیذکرنشود،.باشدinternalتردراينصهو.شوددرنظرگرفتهمی

امها،اگهرسهطحدسترسهیکه س.تواندرفضاینامیکهک ستعريفشدهاستاستفادهنمودازک سمی

publicتوانازديگرنیزمیتعیینشود،ع وهبرفضاینامیکهک سدرآنتعريفشدهاست،درفضاینام

دهنهدهکه س،اعضهایتشهکیلکنهدوهاپیرویمیگذاریشناسهنامک س،ازقانوننام.ک ساستفادهکرد

:اندازدهندهک سعبارتاعضایتشکیل.شودهاتشکیلمیهستندکهک سازآنیهايمتایرهاومتد

هاسازنده.3خواص.4فیلدها.4هاثابت.8

هاdelegate.1هارايندکس.۱متدها.۳هامخرب.۳

.لبحثخواهیمکرددرموردهريکازاعضایک سبهطورمفصدرادامه

:جديدمراحلزيرراانجامدهید(تعريفک س)برایاضافهکردن

راايجهادCh5_1مهنپهرو ه)ک سجديهداضهافهنمايیهدخواهیدبهآنايیراايجادکنیدکهمیپرو ه  .1

 (.کردم

 } نام کالس   class    سطح دسرتسی کالس 

 اعضای کالس    

 } 



 

در(.۳–4شهکل)ظهاهرشهودAdd New ProjectرااجراکنیدتاپنجرهProject / Add Classگزينه .2

 .(تخابکردمناCircle.csمن)نامک سراانتخابکنیدNameبخش

اکنهوندسهتوراتکه سرابههصهورتزيهر.راکلیککنیدتاکه سجديهداضهافهشهودAddدکمه .3

 :بینیدمی

چنانچهبهفضهاینهامینیهازنداشهتهباشهید.فرضقراردارنددرايندستوراتبخشاول،فضاهاینامپیش

فضاینهامیکههايهنکه سدرآنتعريهف)دربخشبعد،فضاینامآمدهاست.توانیدآنراحذفکنیدمی

Ch5_1شدهاست .بینیدخر،تعريفک سرامیودربخشآ(.باشدمی  

 

پنجره جدید      5 – 2شکل  Add New Item .برای ایجاد کالس   

توانهددرفضهایبنابراينک سفقطمهی.چیزیذکرنگرديدچون،.استinternalسطحدسترسیک س

نک سههیچبرایاي.استCircleنامک س.استفادهشود(Ch5_1اينجا)نامیکهدرآنتعريفشدهاست

کهاينک سیدرادامهاعضاي.بردرابهارثمیobjectالبتهبرخیازاعضایک س.عضویتعريفنگرديد

.برد،خواهیدديدبهارثمیobjectازک س

.بردرابهارثمیobjectشود،برخیازاعضایک سهرک سجديدیکهايجادمی

 using System; 
using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

namespace Ch6_1  { 

 class Circle    { 

 } 

} 



 

 هاکالس سازینمونه. 3 – 1 – 2

یازيبايهدمتایرهها...وchar،double،intکهدرفصلاولديديد،برایاستفادهازانواعینظیرطورهمان

بهرایايهن.ازکه سايجهادکنیهد(ايهیشهی)ایگرديد،برایاستفادهازک سبايدنمونهاينانواعتعريفمی

:شودمنظور،بهصورتزيرعملمی

 کالس نام نمونه          نام   new =نام کالس           )(;

Programبهعنوانمثال،دستوراتزيهررادرکه س.کندنامنمونه،ازقانوننامگذاریمتایرهاپیرویمی

:تايپکنید(Program.csفايل)

Circle C1 = new Circle(); 

ههایایک سبههصهورتدسترسیبهاعض.کندايجادمیC1بهنامCircleایازک سايندستورنمونه

:باشدزيرمی

1. نام نمونه. نام عضو   

2. نام کالس. نام عضو   

رودوساختاردومبرایدسترسیبهاعضایعضایمعمولیک سبهکارمیاساختاراول،برایدسترسیبه

.رودکهدرادامهخواهیدديدبهکارمیstaticثابتونوع

                                            .C1:ايپکنیدتProgramرادرک سمقابلدستورات

:رامشاهدهخواهیدکردمقابلاکنونشکل

اينشکلمیهمان در که عضوطور هنوز اينکه به توجه با بینید،

جديدیبرایک ستعريفنکرديم،ک سدارایچهارعضومتدیبه

نام مییبرابر)()Equalsهای بررسی را شی (کنددو ،GetHashCode()برمی) را شیء ،(گرداندکد

GetType()برمی) را شی گرداندنوع ( برمی)()ToStringو ک سرا نام و نام  فضای گرداندنام .است(

.دشدآشناخواهی۱بامفهوموراثتدرفصل.بهارثبردهاستobjectاينمتدهاراازک سCircleک س

 بعد از اضافه کردن کالس جدید  Solution Explorerپنجره 



 

ک سو نام به فايلجديدی  کردنک سجديد، اضافه پساز

 میcsپسوند اضافه پرو ه شودبه می. را فايل پنجرهاين در توانید

Solution Explorerبرایاينمنظور،گزينه.ببینیدView / Solution 

ExplorerکنیدتاپنجرهرااجراSolution Explorerرامشاهدهنمايید

تشکیلCircle.csوProgram.csاينبرنامهازدوک سبینید،همانطورکهدراينشکلمی(.۳–4شکل)

.هابررویآنکلیکمضاعفکنیدبراینمايشکدهريکازاينفايل.شدهاست

 .Solution Explorerپنجره     5 – 3شکل                             

 اعضای کالس. 5 – 2

ههامعمهوالًازدونهوععضهوکه س.سازینمودطورکهديديد،برایک سبايداعضایآنراپیادههمان

:اندازشودکهعبارتتشکیلمی

ابتياقابهلتوانندثايناعضامی.کنندکهمقاديرموردنیازک سرانگهداریمییاعضايای،اعضای داده 

اسهتکههعهددPIایاولعضهوداده.ایاسهتبهعنوانمثال،که سدايهرهدارایدوعضهوداده.تاییرباشند

درادامههاعضهای.گیهردمهیراستکهشعاعدايرهدرآنقرا(r)ایدومشعاعباشدوعضودادهمی3.14159

 .آموزيممیراایثابتومتایرداده

ها،توانندسازندهاعضایمتدیمی.خواهدانجامدهدکنندکهک سمیراتعیینمیاعمالیاعضای متدی، 

یجههتمحاسهبهمحهیطومسهاحتيبههعنهوانمثهال،دايهرهدارایمتهدها.هاومتدهایک سباشهندمخرب

 :توانداعضایزيرراداشتهباشدبنابراينک سمی.باشدمی

وغیره.۱متدها.۳هامخرب.۳هاسازنده.3خواص.4فیلدها.4هاثابت.8

 اطالعات زیر را دارد کند کهطراحی می یکالسای که برنامه .3 – 3مثال: 

 نام خانوادگی استاد         . 3نام استاد                          . 5شماره استادی                . 0         

 مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت تدریس. 1ساعات تدریس                . 9        

 :شودد که به صورت زیر محاسبه میکنالتدریس استاد را محاسبه میدر این کالس مبلغ حق

 التدریسمبلغ حق =ساعت تدریس  *ازای هر ساعت تدریس  مبلغ پرداختی به

 کندای که از این کالس استفاده میبرنامه

 مراحل طراحی و اجرا

 .ايجادکنیدCh5_ 3پرو هجديدیبهنام .1



 

 :زيرتاییردهیدرابهپرو هاضافهکرده،دستوراتآنرابهصورتTeacherک س .2

:اينک ساعضایزيررادارد  

 .کندشمارهاستادیرانگهداریمی،idفیلد  

 using System; 
namespace Ch5_3 { 

 class Teacher  { 

   private string id; 

   private string firstName; 

   private string lastName; 

   private int hour; 

   private int payPerOneHour; 

   public string ID    { 

     get    {   return id;   } 

     set    {   id = value;  } 

   } 

   public string FirstName    { 

     get   {    return firstName;  } 

     set   {   firstName = value;  } 

   } 

   public string LastName   { 

      get   {   return lastName;   } 

      set   {   lastName = value;  } 

   } 

   public int Hour   { 

      get   {   return hour;       } 

      set   { 

       if (value > 0) hour = value; 

       else hour = 0; 

      } 

   } 

   public int PayPerOneHour    { 

     get    { return payPerOneHour;} 

     set    { 

       if (value > 0) payPerOneHour = value; 

       else payPerOneHour = 0; 

     } 

   } 

   public Teacher() { } 

   public Teacher(string i, string f, string l, int h, int p) { 

    ID = i;FirstName = f;LastName = l;Hour = h;PayPerOneHour=p; 

   } 

   public long Payment()  { return hour * payPerOneHour; }  

  } 

} 



 

 .رودبهکارمیidبرایبازيابیومقداریدهیبهفیلد،IDخاصیت   

 .کندناماستادرانگهداریمی،firstNameفیلد  

 .رودبهکارمیfirstNameبرایبازيابیومقداردهیبهفیلد،FirstNameخاصیت  

 .نمايدخانوادگیاستادرانگهداریمی،نامlastNameد فیل 

 .شوداستفادهمیlastNameبرایبازيابیومقداردهیبهفیلد،LastNameخاصیت  

 .رودبراینگهداریساعاتتدريساستادبهکارمی،hourفیلد  

هایمنفیبهرایددادهازوروsetمتد.رودبهکارمیhourجهتبازيابیومقداردهیفیلد،Hourخاصیت  

 .کندجلوگیریمیhourفیلد

 .کندهرساعتتدريساستادراذخیرهمیمبلغپرداختیبهازای،payPerOneHourفیلد  

setرودومتدبهکارمیpayPerOneHourجهتبازيابیومقداردهیفیلد،payPerOneHourخاصیت  

 .گیریخواهدکردجلوpayPerOneHourآنازورودمبلغمنفیدرفیلد

کندکهبهفیلدهایعددیمقداراولیهسازیمیفرضراپیادهسازندهپیش،()Teacherسازنده بدون پارامتر  

 .دهدرامیnullایمقداراولیهصفر،رشته

گیهردوبههخهواصتعیهینشهدهدرکه ستخصهیصپارامترههايیرامهی،(…)Teacherسازنده با پارامتر  

 .دهدمی

.گرداندالتدريسپرداختیبهاستادرامحاسبهکردهبرمی،مبلغحق()Paymentد مت 

 :برگرديدودستوراتآنرابهصورتتاییردهیدProgramبهک س .3

 using System; 
namespace Ch5_3 { 

 class Program  { 

  static void Main(string[] args)  { 

   Teacher t1 = new Teacher(); 

   Console.WriteLine(t1.ID+"\t"+t1.FirstName+"\t"+t1.LastName+"\t"+    

      t1.Hour.ToString()+"\t"+t1.PayPerOneHour.ToString()+"\t"+        

      t1.Payment() .ToString()); 

   Teacher t2 = new Teacher("12","Ali","Ahmadi", 140, 70000); 

   Console.WriteLine(t2.ID + "\t" + t2.FirstName + "\t" + t2.LastName + 

         "\t" + t2.Hour.ToString() + "\t" + t2.PayPerOneHour.ToString() 

         + "\t" + t2.Payment().ToString()); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

} 



 

برایايجهادايهننمونهه.کندايجادمیTeacherازنوعt1،يکنمونهبهنام()Mainاولداخلمتددستور

وlastNameوfirstName،idبهرایفیلهدهایراnullنمايدتامقهداراولیههفرضرافراخوانیمیسازندهپیش

t1دستوردوم،ازطريقخواصنمونه.دتعیینکنPayPerOneHourوhourمقداراولیهصفررابرایفیلدهای

سهازندهبهاt2بهرایايجهادنمونهه.کنهدراايجادمیt2دستورسوم،نمونه.دهدمقدارفیلدهایآنرانمايشمی

وhour،LastName،firstName،idکنهههدوبههههفیلهههدهایرافراخهههوانیمهههیTeacherپهههارامترکههه س

payPerOneHour”84“یهبهترتیبمقاديراول،“Ali”،“Ahmadi”راتخصیصخواهددادو۱1111و831،

.دهدهانمايشمیدستورچهارم،مقاديرفیلدهاراازطريقخواصآن

 :خروجیزيرراببینیدپرو هراذخیرهواجراکنیدتا .4

 

 مسائل حل شده. 5 – 11

 برای این منظور کالس . کندسازی میای که شکل مربع را پیادهبرنامه .3 – 1مثالSquare نمایدرا ایجاد می .

کالس . بتوان به آن دسترسی یافت getو  setکند که توسط متدهای را در این کالس ایجاد می sideمتغیر خصوصی 

را باید به عنوان  sideها آرگومان ندارد و متد سازنده دیگر مقدار زندهایکی از س. باید شامل دو متد سازنده باشد

 .آرگومان بپذیرد

 احی و اجرامراحل طر

 .ايجادکنیدSolveCh5_ 1پرو هجديدیبهنام .1

 :رابهصورتزيرتاییردهیدرابهپرو هاضافهکنیدودستوراتآنSquareدستوراتک س .2

 using System; 
namespace SolveCh5_1 { 

 class Square        { 

  private int side; 

  public int Side    { 

    get { return side; } 

    set { side = (value > 0) ? value : 0; } 

  } 

  public Square() { } 

  public Square(int side) { Side = side;   } 

  public int Area() { return side * side; } 

  public int Perime() { return 4 * side;  } 

 } 

} 



 

 :تزيرتاییردهیدررابهصوبرويدودستوراتآنProgramبهک س .3

 :پرو هراذخیرهواجراکنیدتاخروجیزيرراببینید .4

 

 کالسی به نام ای که برنامه .3 – 2مثالSavingAccount این کالس از متغیر استاتیکی به نام . کندایجاد می

annualInterestRate هر شی از این کالس شامل متغیر . کندده میها استفابرای ذخیره سازی نرخ سود همه حساب

متدی به نام . داردانداز جاری سپرده را در خود نگه میباشد که مقدار پسمی SavingBalanceخصوصی به نام 

CalculateModifyInterest() نمایددارد که سود ماهانه را با فرمول زیر محاسبه می: 

(SavingBalance * annualInterestRate)/12 

که به مقدار  ModifyInterestRateکالس متد استاتیکی به نام . نمایداضافه می SavingBalanceسپس سود را به 

در این . کندای که از این کالس استفاده میبرنامه. دهدیک مقدار جدید تخصیص می annualInterestRateفیلد 

دالر نسبت  311111دالر و  511111تراز به هر یک  ند وک ایجاد می saver2و  saver1های برنامه دو شی  به نام

 saver1کند و تراز را برای دهد و سپس سود ماهانه را حساب میقرار می %9را  annualInterestRateمقدار . هد می

دهد و سود ماه بعد را قرار می %1را  annualInterestRateسپس مقدار . هد محاسبه کرده، نمایش می saver2و 

 (.است savingBalanceتراز همان فیلد )دهد ها ن ان مینماید و تراز جدید را برای هر یک از حسابحساب می

 مراحل طراحی و اجرا

 .ايجادکنیدSolveCh5_ 2پرو هجديدیبهنام .1

 :رابهپرو هاضافهکنیدودستوراتآنرابهصورتزيرتاییردهیدSavingAccountک س .2

 using System; 
namespace SolveCh5_1  { 

 class Program        { 

 static void Main(string[] args)  { 

   Square s1 = new Square(); 

   Console.WriteLine("Side is {0}\tArea is {1}\tPerime is {2}",    

           s1.Side, s1.Area().ToString(), s1.Perime().ToString()); 

   Console.Write("Enter side:"); 

   Square s2 = new Square(Convert.ToInt32(Console.ReadLine())); 

   Console.WriteLine("Side is {0}\tArea is {1}\tPerime is {2}",    

           s2.Side, s2.Area().ToString(), s2.Perime().ToString()); 

   Console.ReadKey(); 

  } 

 } 

} 

 using System; 
namespace SolveCh5_2 { 

 class SavingAccount { 

  private double savingBalance; 



 

 :برويدودستوراتآنرابهصورتزيرتاییردهیدprogramک سبه .3

 :پرو هراذخیرهواجراکنیدتاخروجیزيررامشاهدهنمايید .4

 

 مسائل حل شده در سایت. 3 – 12

  public static double annualInterestRate; 

  public double SavingBalance   { 

    get { return savingBalance; } 

    set { savingBalance = (value > 0) ? value: 0; } 

  } 

  public SavingAccount()  { } 

  public SavingAccount(double saving)   { 

    SavingBalance = saving;  

  } 

  public double  CalculateModifyInterest()  { 

    return SavingBalance * annualInterestRate / 12; 

  } 

  public static void ModifyInterestRate(double rate)   { 

    annualInterestRate = rate;  

  } 

 } 

} 

 using System; 
namespace SolveCh5_2 { 

 class Program       { 

  static void Main(string[] args)  { 

   SavingAccount Saver1 = new SavingAccount(200000); 

   SavingAccount Saver2 = new SavingAccount(300000); 

   SavingAccount.ModifyInterestRate(0.04); 

   Saver1.SavingBalance+=Saver1.CalculateModifyInterest(); 

   Saver2.SavingBalance+=Saver2.CalculateModifyInterest(); 

   Console.WriteLine("Saving Balance1:{0}\t\tSaving  Balance2:{1}",  

         Saver1.SavingBalance, Saver2.SavingBalance); 

   SavingAccount.ModifyInterestRate(0.05); 

   Saver1.SavingBalance+=Saver1.CalculateModifyInterest(); 

   Saver2.SavingBalance+=Saver2.CalculateModifyInterest(); 

   Console.WriteLine("Saving Balance1:{0}\t\tSaving Balance2:{1}",  

          Saver1.SavingBalance, Saver2.SavingBalance); 

   Console.ReadKey();       

  } 

 } 

} 



 

 نمایش  ،کند، طول خط را محاسبه کردهای که نقطه شروع و پایان خطی را دریافت میبرنامه .3 – 1مثال

 : داردزیر را این برنامه سه کالس . دهدمی

 :استزيراعضایدارایاينک س.کندایرانگهداریمیاط عاتنقطه،Pointکالس  .0

.دنکنمختصاتنقطهرانگهداریمیyوxفیلدهای 

.روندبهکارمیyوxبرایبازيابیومقداردهیبهفیلدهایYوXخواص 

 :اينک سفیلدهایزيررادارد.کنداط عاتخطرانگهداریمی،Lineکالس  .5

شروending،startingفیلدهای  نقطه نگهداریمیع، خطرا پايان نو از که وعک سکنند

Pointهستندوlenکندطولخطرانگهداریمی. 

ايجادmyLineبهنامLineایازک سدراينمتدنمونه.دارد()Main،متدیبهنامProgramکالس  .3

.يابدمقدارتخصیصمیmyLineنمونهendingوstartingبهفیلدهایYوXازطريقخواص.شودمی

بشدهحساسپسطولخط فیلد، میlenدر طولخطنمايشدادهقرار پايانو شروع، نقطه و گیرد

 .شودمی

  در این برنامه تعداد )دهدهای چند مربع را نمایش میها و محیطای که مجموع مساحتبرنامه .3 – 2مثال

 : دهای زیر را داراین برنامه کالس(. دنگردبه صورت تصادفی تولید می ها آنها و اضالع مربع

 :اعضایزيررادارد،Squareکالس  .0

 .کندضلرمربررانگهداریمی،sideفیلد  

 .رودبهکارمیsideبرایبازيابیومقداردهیفیلد،Sideخاصیت  

 .دهدمقداراولیهمیSideازطريقخاصیتSideبهفیلد،()Squareسازنده  

 .نمايدرامحاسبهمیمساحتمربر،()Areaمتد  

 .کندمحیطمربررامحاسبهمی،()Perimeد مت 

.گرداندمحیطومساحتراباپیااممناسببرمی،ضلرمربر،()ToStringمتد  

ايجهادRandomازنهوعrايهنمتهد،يهکنمونههبههنهام.دارد()Mainمتدیبهنام،  Programکالس .5

،نمونهه(nيعنی،)عدادعددتصادفیتولیدشدهدهد،بهتقرارمیnکند،يکعددتصادفیتولیدکرده،درمی

وtotalPerimeرههایکنهد،متایايجهادمهیsبههنهامSquareایازآرايهه)کنهدايجادمیSquareازک س

totalAreaدهددرحلقهتکرار،يکنمونهازهاقرارمیراتعريفکرده،مقداراولیهصفررادرآنSquare

کنهدوبهادههد،محهیطومسهاحتنمونههرامحاسهبهمهیتخصیصمهی(S[i])رايهبهعنصرآ،کندايجادمی



 

،ضهلرمربهر،محهیطو()ToStringبهافراخهوانیمتهد.کنهدجمهرمهی totalArea،totalPerimeمتایرهای

.هارانمايشخواهددادهاومحیطدرپايان،مجموعمساحت.دهدمساحتآنرانمايشمی

  ای که استفاده از مهبرنا . 3 – 3مثالdelegate های زیر را دارداین برنامه کالس. دهدرا ن ان می: 

راداردکهدوپارامتررا()Modو ()Add()،Mul() ، Div، ()Subtractمتدهای،SimpleMathکالس  

یمماندهتقسحاصلضرب،حاصلتقسیموحاصلباقیمجموع،کنندکهبهترتیبحاصلتفريق،دريافتمی

.گردانندهارابرمیصحیحآن

کندکهيکمتدبادوپارامترازنهوعراتعريفمیBinaryMathبهنامdelegateيک،Programکالس   

intپذيردونتیجهرابهصورترامیintدمته.گرداندبرمیDisplayDelegateInfo()داردکههپهارامتریبهه

،پیاامیرانمايش()Mainمتد.رمیگرداندبفتکرده،اط عاتآنرارادرياDelegateازنوع delObjنام

،متهدهایbدرادامه،ازطريقنمونهه.نمايدايجادمی(delegate)BinaryMathازنوعbایبهنامداده،نمونه

Div() ،Mul()،Subtract() ،Add()وMod().کندرافراخوانیمی

 (. یرارد اسرت   1.196هر متر )کنداندازه پارچه را به یارد دریافت کرده، به متر تبدیل میای که برنامه.3 – 9مثال

:های زیر را دارداین برنامه کالس

 .رودبرایتبديلاندازهپارچهازياردبهمتربهکارمی،Convertکالس  

اندازهپارچه،yards فیلد   کندبهياردنگهداریمیرا برایبYardsخاصیت. ازيابیومقداردهیفیلد،

yardsشوداستفادمی. 

 .دهدمقداراولیهمیyardsازطريقخاصیتyardsبهفیلد، ()Convertسازنده  

.کنداندازهپارچهرابهمترتبديلمی،()toMeterمتد 

،Programکالس   است()Mainدارایمتد نمونه. اينمتد، نام cايیبه نوع کConvertاز رده،ايجاد

دريافتمی يارد به را پارچه فراخوانیمتداندازه با تبديلمی()toMeterکند، متر به را نمايشآن کندو

.دهدمی

  کندای که قاعده و ارتفاع مثلثی را دریافت کرده، محیط و مساحت مثلث را حساب میبرنامه .3 – 3مثال .

 :گرددمحیط و مساحت مثلث به صورت زیر محاسبه می

22 )()( قاعدهارتفاع محیط مثلث =قاعده + ارتفاع + 

 مساحت مثلث=  قاعده × ارتفاع  / 5

:اينبرنامهدوک سزيررادارد



 

 :اعضایزيرراداردکهکند،نوعمثلثراپیادهسازیمیTraingleکالس .0

 .ندکننگهداریمیرا بهترتیبقاعدهوارتفاعمثلث،heightوbase1فیلدهای

 .شونداستفادهمیheight و base1برایبازيابیومقداردهیبهفیلدهای،Height و Base1خواص

مقههداراولیهههHeightوBase1ازطريههقخههواصheightوbase1بهههفیلههدهای،()Traingle هسررازند

 .کنندمیبهترتیبمساحتومحیطمثلثراحساب ()Perimeterو()Area متدهای.دهدیصمیصخت

دارد()Mainمتدیبهنام،Program کالس .5 نمونه. ابتدا t1ایبهناماينمتد، Triangleازنوعک س

Height و Base1هایمناسبازورودیخوانده،درخواصقاعدهوارتفاعمثلثراباپیاام.کندايجادمی

محیطومساحتمثلثرانمايش()Perimeterو()Area درپايانبافراخوانیمتدهای.دهدقرارمیt1نمونه

 .دهدمی

  زمان را دریافت کرده و آن را به صورت که ای برنامه .3 – 6مثالAm (قبل از ظهر ) یاPm (بعدازظهر ) نمایش

 :دارد را های زیراین برنامه کالس. دهدمی

 :اعضایزيررادارد،Timeکالس .0

 .کنندبهترتیبمقاديرساعت،دقیقهوثانیهرانگهداریمی،secondو minute،hour فیلدهای 

 ، Second و Houre ، Minuteخواص   فیلدهای ترتیبمقدار hourبه ،minuteوsecondبازيابی را

 (.کندتازماننادرستواردنشودچکمی()setمتد)دهندکنندوبهاينفیلدهامقدارمیمی

سا،()Timeسازنده   (h)عتمقادير دقیقه ،(m) ثانیه طريق(s)و از دريافتکرده، پارامتر عنوان به را

 .دهندبهفیلدهامقداراولیهمیSecondوMinute،Hourخواص

 .گرداندتبديلکرده،برمیPmياAmهایزمانرابهفرمت،()ToStringمتد  

ايجادکرده،بافراخوانیt2و t1یهااينک س،دونمونهبهنام()Mainمتد، Programکالس .2

ToString()هایبافرمتبررویايننمونه،آنراAm يا Pm.دهدنمايشمی

  ای که شماره کارمندی، نام، تاریخ استخدام و حقوق ناخالص تعدادی کارمند را مقدار برنامه .3 – 7مثال

. دهددر پایان مجموع حقوق خالص را نمایش می. ندککند، مالیات، بیمه و حقوق خالص را محاسبه میدهی می

 . دنگردمالیات، بیمه و حقوق خالص به صورت زیر محاسبه می

 بیمه= حقوق ناخالص *       1/  011

ريالباشد،آنگاهمالیاتبرابراستبا31۳1111اگرحقوقبیشتراز

 مالیات= حقوق ناخالص * 01/ 011

.شودفتهمیوگرنه،مالیاتصفردرنظرگر



 

 حقوق خالص= حقوق ناخالص  -مالیات  –بیمه 

:هایزيررادارداينبرنامهک س

 :اعضایزيررادارد،Dateهای کالس .0

 .کندسال،ماه،وروزرانگهداریمی، dayوmonth،yearفیلدهای  

هايابهآن،رابازيابیکردهdayو month،yearمقدارفیلدهای،Dayو Year،Monthواص خ 

 .دهندمقدارمی

رابهعنوانپارامتردريافتکرده،ازطريقخواص(D)روزو(m)،ماه(y)سال،()Dateسازنده  

Year،MonthوDayبهفیلدهایyear ،month وdayدهدتخصیصمی. 

 :اعضایزيررادارد،Employeeکالس  .4

تیبمقاديرشمارهکارمندی،نام،تاريخاستخدامبهتر،salaryو  code،name  ،empDate فیلدهای 

 .استdateایازنوعک سنمونهempDateالبتهدقتکنیدکه.کنندوحقوقرانگهداریمی

name، codeبهترتیببرایمقداردهیيابازيابیمقدارفیلدهای،Salaryو Code، Nameخواص 

 .روندبهکارمیSalaryو

درفیلدهای،()Employeeسازنده   ازطريقپارامتردريافتکرده، نیازکارمندرا اط عاتمورد

 .ددهقرارمیEmployeeک س

بهترتیببیمه،مالیاتوحقوقخالصرا،()calPayment و ()calInsurance()، calTaxمتدهای  

 .گردانندمحاسبهکرده،برمی

ايجادشده،درEmployeeمتدسهنمونهازک سدراين.است()Mainدارایمتد،Programکالس .3

رايهاط عاتسهکارمندراتخصیصآ،بهعناصر()Employeeسپسباسازنده.دهدقرارمیEmpآرايه

دهدوحقوقخالصاورااط عاتهرکارمندرانمايشمیforeachباحلقهتکرار،درادامه.خواهدداد

.دهدرانمايشمیtotalPaymentدرپايان،مقدار.کندجمرمیtotalPaymentبا

  بیضی را دریافت کرده، مساحت (  عرضی)و شعاع کوچک ( طولی(ای که شعاع بزرگ برنامه.3 -  8مثال

 : کندبیضی را با فرمول زیر محاسبه می

 مساحت= *   شعاع بزرگ* شعاع کوچک 

:اينبرنامهدوک سزيررادارد



 

مقدارشعاع)()Ellipseوسازنده(شعاعطولی)length،(شعاععرضی)widthفیلدهای،Ellipseالس ک 

جهت)()Area،متد(دهدقرارمیlengthو widthگیرد،درفیلدهایعرضیوطولیرابهعنوانپارامترمی

 .رادارد(گرداندبرمیشعاععرضی،طولیومساحتبیضیرا)()ToStringومتد(محاسبهمساحتبیضی

،Programکالس   متد دريافتمی()Mainدر ورودی از را طولی و عرضی شعاع ک س، کند،اين

نمونه نام به ک سeای میEllipseاز ايجاد متد فراخوانی با و ()ToStringکند متد ()WriteLineدر

 .دهداط عاتبیضیرانمايشمی

 تمرین. 3 – 13

:داشتهباشدرااعدادکسریبنويسیدکهامکاناتزيرک سیبرای  .1

 .جلوگیریکندصفربرایکسرایکهازمخرجسازنده 

 .متدیبرایجمردوکسردارد 

 .متدیبرایتفريقدوکسردارد 

 .متدیبرایضربدوکسردارد 

 .متدیبرایسادهکردندوکسردارد 

 .تايکعددکسریرابهصورترشتهبرگرداندنمايدسازیمیرامجدداپیاده()ToStringمتد 

:هایزيرباشدبنويسیدکهدارایويژگیDateک سیبهنام .2

 .سال،ماهوروزرابپذيرد 

ولهی،اگهر.واردنمايهد48اسهت،کهاربرنتوانهدروزرابیشهتراز۳تها8ایبنويسیدکهاگهرمهاهبهینسازنده 

49 بود،کاربرنتواندروزرابیشتراز84واردنمايدواگرماه41کاربرنتواندروزرابیشترازاست،88ات۱بین ماه 

 .کندودسال،ماهوروزمنفیجلوگیریدراينسازندهازور.واردکند

 .سازیکنیدتادوتاريخرابايکديگرمقايسهکندرامجدداپیاده()Equalsمتد 

 .بنويسیدکهتاريخرايکروزاضافهکند()nextDayمتدیبهنام 

 .متدیبنويسیدکهحاصلجمردوتاريخرابرگرداند 

برگردانهد،سهالتبهديلکهرده/مهاه/سازیکنیدتاتاريخرابههفرمهتروزرامجدداپیاده()ToStringمتد 

 (.وروزدومرقمسالچهارمرقم،ماهدومرقم)



 

 

 فصل

7 
 های کاربردی با فرمبرنامه


 

 

ههایواقعهیواکثهربرنامهه.بودنهدConsole Application،همهازنهوعشدههايیکهتاکنوننوشتهبرنامه

بنابراينبايدبتوانید.راواردکنندهادادهتوانندازطريقآنهایمتعددیهستندکهکاربرانمیبزرگدارایفرم

راForms Applicationههاینهوعبرنامههابتهدادرايهنفصهل.راايجهادکنیهدهستنددارایفرمکهیهايبرنامه

.آموزيممیرادرفرمهااضافهکردنوروشاستفادهازآنهایساده،سپسبرخیازکنترل.خواهیمپرداخت

 های ویندوزیمراحل نوشتن برنامه. 1-7

:لزيرراانجامدهیدهایويندوزیبايدمراحنوشتنبرنامهبرای

 .سپساشیاموردنیازرابهبرنامهاضافهنمايید.نیازاست(اشیا)هاتعیینکنیددربرنامهبهچهکنترل .1

شهکلظهاهری،طورکههبیهانگرديهد،خهواصکنتهرلهمان.هاراتعییننمايیدخواصهريکازکنترل .2

 .کنندکنترلراتعیینمی

ههاراگوبهرويدادهایکنتهرلسپسبرنامهپاسخ،بايدپاسخدهدیرويدادهايتعیینشودهرکنترلبهچه .3

 .بنويسید

.واجرانمايید(کامپايلر)پرو هراخطايابی .4

 ها به فرمایجاد برنامه جدید و اضافه کردن کنترل. 2-7

Windows Forms Applicationههای،برنامهه#Cههادرطورکهبیانگرديد،يکهیازانهواعبرنامهههمان

-هایموردنیهازبرنامههدرآنقهرارمهیشامليکفرمهستندکهکنترلآن،هاپسازايجاداينبرنامه.باشدمی

:یمراحلزيررااجراکنیدابرایايجادچنینبرنامه.گیرند



 

کلشه)ظاهرشودNew Projectرااجراکنیدتاپنجره(Ctrl + Shift + N)File/New/Projectگزينه .1

 Windowsدربخشنوعبرنامهه،آيکهن.راانتخابکنید#Visual C،دراينپنجره،دربخشزبان(.۱–8

Forms Applicationخابکرده،بخهشراانتNameوLocationفعه ًدرايهنبرنامهه)آنراتعیهینکنیهد

ايجهادفهرم.ايجهادشهودبرنامهراکلیککنیدتاOKودکمه(ميراتاییرندادآنLocationوNameبخش

 .بینیدمی(۱–4شکل)برنامهرادرشده


.New Projectپنجره۱–8شکل

 

.Formپنجره۱–4شکل

 هاراببینیدراکلیککنیدتالیستکنترلView / Toolboxگزينه .2

(.۱–4شکل)

 هابهفرمکلیکمضاعفکنیدتاآنهایموردنظربررویکنترل .3



 

،يککنترلLabelيککنترلدراينبرنامهبهعنوانمثال،.انتقاليابند

 .ميراباکلیکمضاعفبهفرماضافهنمودButtonودوکنترلTextBox

 هاراباکشیدنورهاکردنتنظیمکنیدتاشکلیمانندمکانکنترل .4

:زيرظاهرشود



.Toolboxپنجره۱–4شکل                  

سپس،کلید.توانیدآنراکلیککردهتاانتخابشودبرایحذفکنترلمی

DelرافشاردهیدوبرایبرگرداندنکنترلحذفشدهگزينهEdit / Undo

.رااجراکنید

 (.آموزيمهارامیادامهتنظیمخواصکنترلدر)هاراتعیینکنیدخواصکنترل .5

درادامههروشاضهافهکهردنرويهدادبهرای.هاپاسخدهندرابنويسیدهابايدبهآنرويدادهايیکهکنترل .6

 .آموزيمهاوفرمرامیکنترل

 .راکلیککنیدFile / Save Allبرایاينمنظورگزينه.پرو هراذخیرهکنید .7

 .رااجراکنید(F5کلید)Debug /Start Debuggingبرایانجاماينکار،گزينه.پرو هرااجراکنید .8

 .خواص مهم فرم   1-0جدول 

 هدف خاصیت

Name 

توانیهدآنرااستکهمهیForm1،برایاولینفرم،نامفرم.کندفرمراتعیینمینام

.تاییردهید

ActiveForm .کندفرمفعالفعلیراتعیینمی

Enabled 

پاسهخرويهدادیههیچاگهرفهرمغیرفعهالگهردد،بهه.کندآيافرمفعالاستياخیرمیتعیین

.دهدنمی

Font .کندفونتفرمراتعیینمی

ForeColor .کندفرمراتعیینمیرویهاینوشتهرنگ

Language .کندزبانمورداستفادهدرفرمراتعیینمی

MinimizeBox .دکمهکمینهدرعنوانفرمظاهرشودياخیرکندآياتعیینمی

RightToLeft (.فارسیمفیداستزبانبرایاينخاصیت)کندمیراتعییناط عاتنمايشجهت

Size .کنداندازهفرمراتعیینمی



 

Text .کندکهبايددرعنوانفرمنمايشدادهشودمتنیراتعیینمی

Location .کندراتعیینمیمحلقرارگرفتنفرم

BackColor  .کندرنگزمینهفرمراتعیینمی

BackgroundImage .نمايدتصويرزمینهفرمراتعیینمی

BackgroundImageLayout 
تعیهینشهود،تصهويرStretchاگر.کندقرارگرفتنتصويردرفرمراتعیینمیهنحو

.پوشاندکلفرمرامی

Cursor 
سربهفهرمانتقهاليافهت،آنمکهاننمابايهدکروقتی.کندعیینمیشکلمکاننمارات

.نمايشدادهشود

CancelButton 
آنClickرافشهاردهد،رويهدادEscکندکهاگرکاربرکلیدايیراتعیینمیدکمه

.شوددکمهاجرامی

ControlBox 
ايشدادهشهوديها،کمینهومنویفرمنمههایبستن،بیشینهندکهآيادکمهکتعیینمی

.خیر

Icon   
وقتیفرمکمینهگرديد،اينآيکندرنواروظیفهوينهدوز.کندفرمراتعیینمیکنآي

.شودنمايشدادهمی

MaximizeBox  .کندکهآيادکمهبیشینهفرمنمايشدادهشودياخیرتعیینمی

Opacity .است811تاصفرکندکهعددیبینشفافیتفرمراتعیینمی

RightToLeftLayout 
چپبههراسهتباشهديها)کندفرمراتعیینمیمنویهادکمهLayoutجهتنمايش

(.راستبهچپ

WindowState  
Minimized،(عهادی)Normalکنهدکههمقهاديرمهیهنمايشفهرمراتعیهیننحو

.پذيردرامی(بیشینه)Maximizedو(کمینه)

 .فرم رویدادهای مهم    1-5جدول 

 هدف رویداد

Activated .دهدشود،رخمیوقتیکهفرمفعالمی

Click .دهدکهفرمکلیکگرددوقتیرخمی

FormClosed .دهدکهفرمبستهشودوقتیرخمی

FormClosing 
رخFormClosedاينرويهدادقبهلازرويهداد.دهدکهفرمدرحالبستهشدنباشدوقتیرخمی

.دهدمی

Deactivate .دهدکهفرمغیرفعالگرددوقتیرخمی

DoubleClick .دهدوقتیکهفرمکلیکمضاعفشود،رخمی



 

Enter .دهدشود،رخمینماواردفرممیوقتیمکان

KeyDown .دهد،رخمیباشدفشردهشدهپايینوقتیکلید

KeyPress 
قبههههلازرويههههدادايههههنرويههههداد.دهههههدشههههود،رخمههههیوقتههههیکلیههههدیفشههههردهمههههی

KeyDown.افتداتفاقمی

KeyUP .دهدگردد،رخمیوقتیکلیدفشردهشدهرهامی

Leave .دهدکندرخمینمافرمراتر میوقتیمکان

Load (.قبلازنمايشفرم)دهدشود،رخمیوقتیفرمیبازمی

MouseDown .دهدوقتیکلیدماوسفشردهشود،رخمی

MouseEnter .دهدنمایماوسواردفرمشود،رخمیوقتیمکان

MouseLeave .دهدکند،رخمینمایماوسفرمراتر میوقتیمکان

MouseUP .دهدشود،رخمیوقتیکلیدفشردهشدهماوسرهامی

Move .دهدکند،رخمیوقتیفرمشروعبهحرکتمی

Resize .دهديابد،رخمیوقتیاندازهفرمتاییرمی

TextChanged ياخاصیت(کنترل)دهدکهمتنفرموقتیرخمیText.تاییرکند

Shown .دهدوقتیکهفرمنمايشدادهشود،رخمی

SizeChanged دهدکهمقدارخاصیتوقتیرخمیSize.يابدتاییرمی

MouseMove .کنددهدکهماوسرویفرمحرکتمیوقتیرخمی

 هفرم برنام. 3-7

حهداقل#Cدرتحهتوينهدوزهربرنامه.گیرندهایبرنامهدرآنقرارمیفرمبرنامه،مکانیاستکهکنترل

لهذا،درادامههبههايهن.برایاسهتفادهازفهرمبايهدخهواص،رويهدادهاومتهدهایآنرابشناسهیم.يکفرمدارد

.پردازيمموضوعاتمی

  خواص فرم. 1-3-7

ازحوصلههمهاينخواصبیان.فرمخواصمتعددیدارد.ندنکراتعیینمیخواصفرم،شکلظاهریفرم

برخیازخواصمهمفرم.پردازيممیهایديگرفرموکنترلخواصمهمبهتشريحلذا،.اينکتابخارجاست

رابزنیهدتهاF4کلیهدوسهپسکلیهککنیهدآنبهرروی،فرمبراینمايشخواص.آمدهاست۱-4درجدول

(:زيرشکل)خواصراببینیدجرهپن



 

 

  رویدادهای فرم. 2-3-7

کههتوسهطکهاربرانتخهابهایويژوالمنتظهررخدادنرويهدادهايیهسهتند،برنامهشدهطورکهبیانهمان

آنانتخهاببهرويهدادنوشهتهشهدهباشهد،درصهورتوگيعنی،اگربرنامهپاسخ.تابهآنهاپاسخدهندشوندمی

تهرينبرخهیازمههم.فهرمدارایرويهدادهایمختلفهیاسهت.شهود،ايهنبرنامههاجهرامهیکاربرتوسطرويداد

.نداآمده۱-4درجدولرويدادهایفرم

View / Propertiesگزينهسپس.آنکلیککنیدتافرمانتخابشودبررویبرایمشاهدهرويدادهایفرم،

WindowتاپنجرهنمايیداجراراPropertiesدرايهنپنجهرهدکمهه.رشهودظاهEventsراکلیهککنیهدتها

(:زيرشکل)لیسترويدادهایفرمراببینید

 
 

 .متدهای مهم فرم    1-3جدول 

 هدف متد

Active .کندفرمرافعالمی

Close .بنددفرمرامی

Dispose .بردازبینمیو فرمراحذفکرد

Focus .کندنتقلمینمارابهفرمموردنظرممکان

Hide .کندفرمراپنهانمی



 

ResetText .کندمتنعنوانفرمراپا می

Show .کندفرممخفیشدهراآشکارمی

Refresh .کندفرمرابازسازیکرده،اط عاتآنرادوبارهرسممی

ToString .نمايدمحتوياتفرمرابهرشتهتبديلمی

Validate .شودممیموجباعتبارسنجیفر

Equals برابراستياخیرایکندآيافرمباشیتعیینمی. 

 متدهای فرم. 3-3-7

 .اندآمده۱-4درجدول،برخیازمتدهایمهمفرم.دهندمتدها،کارهایخاصیرابررویفرمانجاممی

  د و با کلیک برروی فررم رنرز زمینره    کنتعیین می  ” اولین برنامه ” ای که عنوان فرم برنامه را برنامه .7 – 1مثال

بره فررم رنرز آن      نماگردد و با ورود مکاننما از فرم خارج شود، رنز فرم سبز میچنانچه مکان. فرم آبی خواهد شد

 (. هدف این برنامه، آشنایی با فرم، اضافه کردن رویدادهای مختلف به فرم است)قرمز خواهد شد 

 مراحل طراحی و اجرا

دراينپنجره(.۱–8شکل)ظاهرشودNew ProjectرااجراکنیدتاپنجرهFile/New/Projectگزينه .1

 :اط عاتزيرراانتخابکنید

 .راکلیککنیدOKدکمه

2. Text(:شکلزير)راتايپکنید”اولینبرنامه”آن

                

 ،Propertisدرپنجهره.ظاهرشودPropertiesدهیدتاپنجرهرافشارF4کلید.فرمبرنامهراکلیککنید .3

راپیهداکهردهوجلهویرويهدادClickرويهداد.راکلیککنیدتالیسترويدادهایفرمراببینیهددکمه

Clickکلیکمضاعفکردهتارويداد،Form1_Click(:شکلزير)امهاضافهشودبهبرن 

Windows Forms Application 

Name: Ch7-1 

Location:C:\Book\CSharp\7 





 


خواهیدباکلیهکرویفهرمرنهگزمینههچونمی.تايپکنید{و}رابینForm1_Clickدستوراترويداد

:فرمآبیشود،دستوراتزيررادراينرويدادتايپکنید

BackColor = Color.Blue; 

 :يابدبهصورتزيرتاییرمیForm1_Clickاکنون،دستور .4

 .شوندتارنگزمینهفرمآبیگرددوقتیکهفرمکلیکشودايندستوراتاجرامی

رافشههاردهیههدتههاپنجههرهF4دکلیهه.رااجههراکنیههدتههاطههراهفههرمظههاهرشههودView/Designerگزينههه .5

Propertiesکنیدرامشاهده. 

کنیههههدتههههارويههههدادمضههههاعفراپیههههداکههههرده،جلههههویآنراکلیههههکMouseLeaveرويههههداد .6

Form1_MouseLeaveاکنوندستوراتآنرابهصورتزيرتاییردهید.بهبرنامهاضافهگردد: 

.گرماوسازفرمخارجشود،رنگزمینهفرمسبزخواهدشدشودتااگراشارهرويدادموجبمیاين

رويههداد،درپنجههرهخههواص.راکلیههککنیههدتههاطههراهفههرمظههاهرشههودView/Designerگزينههه .7

MouseEnterتهارويهدادراپیداکرده،جلویآنکلیکمضهاعفکهردهForm1_MouseEnterبههبرنامهه

 :ییردهیدااکنوندستوراتآنرابهصورتزيرت.وداضافهش

 .دشود،رنگزمینهفرمقرمزواردفرمگرد نماشوداگرمکاناينرويدادموجبمی

private void Form1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    BackColor = Color.Blue; 

} 



private void Form1_MouseLeave(object sender, EventArgs e) 

{ 

    BackColor = Color.Green; 

} 



private void Form1_MouseEnter(object sender, EventArgs e) 

{ 

    BackColor = Color.Red; 

} 





 

 .رااجراکنیدFile/Save Allهبرایاينمنظور،گزين.پرو هراذخیرهکنید .8

بررویفرمکلیک.ظاهرشود۱–3فشاردهیدتاشکلراF5برایاينمنظورکلید.پرو هرااجراکنید .9

(.۱–۳مانندشکل)کنیدتارنگزمینهفرمآبیشود

                          

 7 – 1خروجی مثال  7 – 5شکل                                       خروجی  7 – 4شکل                     

 .پس از کلیک برروی فرم                                            .پس از اجرا 7 – 1مثال                    

ننمهابههدرواکنونرنگزمینهفرمسبزخواهدشدوباانتقالمکان.رابهبیرونازفرمانتقالدهیدنمامکان

.راکلیککنیدتااجرایبرنامهخاتمهيابدCloseدکمه.يابدفرم،رنگزمینهفرمبهقرمزتاییرمی

 ()  CheckedListBoxکنترل . 8-2-7

دارایحالهتListBoxههایهريکازگزينهه،يعنی.استListBoxوCheckBoxاينکنترلترکیبیاز

ListBoxوCheckBoxخهواصورويهدادهایايهنکنتهرلماننهدرويهدادهای.باشندمیCheckBoxنتخابا

:دومتدزيربهاينکنترلاضافهشدهاست،ولی.است

بههعنهوان.روداينکنتهرلبههکهارمهیCheckedبرایمقداردهیبهخاصیت :()SetItemsCheckedد تم  

 .مثال،دستورزيرراببینید

 CheckedListBox1.SetItemsChecked (3, true); 

هاازصفرشهروعانديسگزينه)کندمیدارراتیکCheckedListBox1حالتچهارمینگزينهايندستور

(.شودمی

 .کندگزينهخاصیراتعیینمیCheckStateمقدارخاصیت :()SetItemsCheckStateمتد  

  دهدانجام می اعمال زیر راای که برنامه .7 –3مثال: 

اضهافهlistBoxبهه41تها8عددتصادفیبین41توسطمتدی 

 (.کندمیرابهعنوانپارامتردريافتListBoxنام)دنمايمی



 

ListBoxنهام)کندحذفمیListBoxمتدديگریکلیهوقوععددرادريکعددیراخوانده،توسط 

 (.کندراازطريقپارامتردريافتمی

ديگهرانتقهالListBoxایکلیکمضاعفگردد،کلیهاط عاتانتخهابشهدهآنبههListBoxچنانچه 

 (.کنداولودومراازطريقپارامتربهمتدارسالمیListBox)يابدمی

 مراحل طراحی و اجرا

 .ايجادکنیدWindows Forms ApplicationازنوعCh7_5پرو هجديدیبهنام .1

 .تعیینکنید”عدد”آنراTextضافهکرده،خاصیتبهفرماLabelيککنترل .2

 .بهفرماضافهنمايیدTextBoxيککنترل .3

 .تعیینکنید”دویایکلیست”آنراعبارتTextبهفرماضافهکرده،خاصیتCheckBoxيککنترل .4

 .بهفرماضافهکنیدListBoxدوکنترل .5

”خرروج ”و”حذف”،”اعدادایجاد”هاراعبارتآنTextتبهفرماضافهکرده،خاصیButtonسهکنترل .6

 .تعیینکنید

متهدinitializeComponent}به  بعهداز.رااجراکنیدتهاکهدبرنامههراببینیهدView/Codeگزينه .7

FillListBox()رابهصورتزيراضافهکنید: 

 private void FillListBox(ListBox list1) 

{ 

    Random r = new Random(); 

    list1.Items.Clear(); 

    for(int i=1; i<=20; i++) 

     list1.Items.Add(r.Next(1, 20)); 

} 

درکنهدوعددتصهادفیتولیهدمهی41بهعنوانپارامتردريافتکرده،ListBoxازنوعراlist1اينمتد

list1.نمايداضافهمی

 :بهصورتزيرتعريفکنید()FillListBoxبعدازمتدرا()MoveListBoxمتد .8

 private void MoveListBox(ListBox list1, ListBox list2) 

{ 

 if (list1.SelectedItems.Count > 0)  { 

  object[] selectedItem=new object[list1.SelectedItems.Count]; 

  list1.SelectedItems.CopyTo(selectedItem, 0); 

  foreach (object i in selectedItem) { 

    list1.Items.Remove(i); 

    list2.Items.Add(i); 

  } 



 

 } 

} 

بهرایايهنمنظهور،.نمايهداضافهمیlist2انتخابشدهباشد،آنرابهlist1ایازايندستورات،اگرگزينه

دهدوسپسعناصرآرايههرايکهیيکهیقرارمیselectedItemرادرآرايهlist1هایانتخابشدهابتداگزينه

.کندحذفمیlist1اضافهکرده،ازlist2در

 :بهصورتزيرتعريفکنید()MoveListBoxرابعدازمتد()RemoveAllمتد .9

 private void RemoveAll(ListBox list1, int value) 

{ 

 do { 

     int index = list1.Items.IndexOf(value); 

     if (index == -1) break; 

     list1.Items.RemoveAt(index); 

    } while (true); 

} 

.کنهدحهذفمهیlist1رادرvalueرابهعنوانپارامتردريافتکرده،کلیههتکهرارvalueوlist1اينمتد

کنهد،اگهرپیهداجستجومیlist1رادرIndexOf(value)نهايت،بامتدبرایاينمنظوردرداخليکحلقهبی

listBox1ازآنراRemoveAtدهدوبهاقرارمیindexرادرvalueيابد،وگرنهمکاننکرد،حلقهخاتمهمی

.نمايدحذفمی

آنرابهصورتزيهرbutton1_Clickراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويداد ” ایجاد اعداد ” دکمه .11

 :تاییردهید

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (checkBox1.Checked == true) 

       FillListBox(listBox1); 

    else 

      FillListBox(listBox2); 

} 

عهددتصهادفیتولیهدکهرده،بهه41،()FillListBoxانتخابشدهباشد،بافراخوانیمتدcheckBox1اگر

ListBox1عددتصادفیتولیدکرده،به41کند،وگرنهاضافهمیlistBox2.نمايداضافهمی

رابهصورتزيهرتاییهر()button2_Clickراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويداد”حذف”دکمه .11

 :دهید

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    int delItem = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

    if (checkBox1.Checked == true) 

       RemoveAll(listBox1, delItem); 



 

   else 

      RemoveAll(listBox2, delItem); 

} 

انتخهابشهدهCheckBox1اگهر،سهپس.دهدقرارمیdelItemدر،ايندستوراتابتداعددیراخوانده 

راازdelItemکنهد،وگرنههحذفمهیlistBox1راازdelItemدار،مق()RemoveAllمتدباشد،بافراخوانی

ListBox2.نمايدحذفمی

راانتخابکرده،کلیهدlistBox1برایاينمنظور،.اضافهکنیدlistBox1رابهDoubleClickرويداد .12

F4دکمه.رافشاردهیدتاپنجرهخواصظاهرشودEventsراکلیککنیهدتهارويهدادهایlistBox1ظهاهر

راپیداکرده،جلویآنراکلیکمضاعفنمايیدودستوراتآنرابهصهورتDoubleCkickرويداد.شود

 :زيرتاییردهید

 private void listBox1_DoubleClick(object sender,EventArgs e) 

{ 

    MoveListBox(listBox1, listBox2); 

} 

بههlistBox1ههایانتخهابشهدهکنندتهاگزينههرافراخوانیمی()MoveListBoxدستورات،رويداداين

listBox2.منتقلشوند

بههصهورتااضافهکرده،دستوراتآنرlistBox2برای84رامانندمرحله()DoubleClickرويداد .13

 :زيرتاییردهید

 private void listBox2_DoubleClick(object sender,EventArgs e) 

{ 

    MoveListBox(listBox2, listBox1); 

} 

بههlistBox2انتخهابشهده ههایکننهدتهاگزينههرافراخهوانیمهی()MoveListBoxمتدايندستورات،

listBox1.منتقلشوند

آنرابههصهورتزيهر()Form1_Loadناحیهخالیفرمراکلیکمضاعفکرده،دسهتوراترويهداد .14

 :تاییردهید

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

   listBox1.SelectionMode = SelectionMode.MultiSimple; 

   listBox2.SelectionMode = SelectionMode.MultiSimple; 

} 

.راانتخابکندlistBox2وlistBox1کاربربتواندچندگزينهتاشوندايندستوراتموجبمی

 :رابهصورتزيرتاییردهیدbutton2_Clickدستوراترويدادوراکلیککرده "خروج"دکمه .15



 

 private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

     Close(); 

} 

را8۳.ظاهرشود(۱–84شکل)راکلیکنمايیدتا ” ایجاد اعداد ” دکمه.پرو هراذخیرهواجراکنید .16

شهکل)حهذفشهوندlistBox2از8۳عهددحهذفراکلیهککنیهدتهاکلیههه،دکمهجلویعددواردکرد

 (.۱–8۳شکل)انتقاليابندlistBox1راکلیکمضاعفکنیدتابه89و4عدد،(۱–83

                                    
 خروجی پس از حذف    7 – 14شکل                                            خروجی پس از     7 – 13شکل 

 .listBox2از  15تمام مقادیر                                                  .دکمه ایجاد اعداد روی کلیک

 
 .با کلیک مضاعف 19و  2انتقال مقادیر   7 – 15شکل 

 مسائل حل شده . 9-7

  مراوس را در عنروان   ( نمرا مکان)گر اشاره مختصات فعلیبا حرکت ماوس برروی فرم، ای که برنامه .7 –1مثال

 .دهدفرم نمایش می

 مراحل طراحی و اجرا

 Windows FormsازنهوعSolveCh7_1پهرو هجديهدیبههنهام .1

Applicationايجادکنید. 



 

راEventsدکمهه.رافشاردهیهدF4اينمنظور،کلیدبرای.رابهفرماضافهکنیدMouseMoveرويداد .2

راپیدانمهودهجلهویآنراکلیهکمضهاعفMouseMoveرويداد.کلیککردهتارويدادهایفرمراببینید

 :نمايیدودستوراتآنرابهصورتزيرتاییردهید

 private void Form1_MouseMove(object sender,MouseEventArgs e) 

{ 

  Text=  ” X=  ” +e.X.ToString() +  ” \t  ”  +  ”  Y =  ”  + e.Y.ToString(); 

}     

.دهندنمارابررویعنوانفرمنمايشمیايندستورات،باحرکتماوسرویفرممکانفعلیمکان

انعنهوگرفرمرابهررویویفرمحرکتدهیدتامکاناشارهرنمارابرمکان.پرو هراذخیرهواجراکنید .3

 (.۱–43مانندشکل)فرمببینید

 
 .7 – 1نمونه خروجی مثال     7 – 24شکل 

  کند و چنانچره انردازه فررم تغییرر یابرد،      ها و منوی عنوان فرم را غیر فعال میکنترلکه ای برنامه .7 –2مثال

 .فرم بسته خواهد شد ESC یابد و با ف ردن کلیدتغییر می  ” در حال تغییر اندازه فرم  ” عنوان فرم به عبارت 

 
 مراحل طراحی و اجرا

 .ايجادکنیدWindows Forms ApplicationازنوعSolveCh7_2پرو هجديدیبهنام .1

 :آنرابهصورتزيرتاییردهیدLoadناحیهخالیفرمراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويداد .2

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    ControlBox = false; 

}  

 .دنکنهاومنویعنوانفرمراپنهانمیايندستوراتکنترل



 

 :رابرایفرماضافهکرده،دستوراتآنرابهصورتزيرتاییردهیدResizeBeginرويداد .3

 private void Form1_ResizeBegin(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Text =  ” اندازه فرم رییدر حال تغ ” ; 

}  

 :رابرایفرماضافهکرده،دستوراترويدادآنرابهصورتزيرتاییردهیدKeyPressرويداد .4

 private void Form1_KeyPress(object sender,KeyPressEventArgs e) 

{ 

  if ((int)e.KeyChar == 27) Close();  

}  

.يابدرافشاردهد،برنامهخاتمهمیESCايندستوراتچنانچهکاربربررویفرمکلید

طهورهمهان.تاییريابد(۱–4۳شکل)اندازهفرمراتاییردهیدتاخروجیبه.پرو هراذخیرهواجراکنید .5

.کنترلومنویعنوانفرمحذفشدهاستهایبینید،دکمهکهدراينفرممی

        .رافشاردهیدESCبرایخروجیازبرنامهکلید

 .7 – 2نمونه خروجی مثال    7 – 25شکل                                            

 

  ه در یک ای کبرنامه .7 –3مثالTextBox اگرر کراربر عردد منفری وارد     . فقط اعداد  منفی یا مثبت را بپذیرد

اضافه  ListBoxنده شده را به یک قبل از عدد خوا( تام)نمود، قدرمطلق آن را محاسبه کرده و سپس تمام اعداد کامل 

 (.خودز باشدبا  کوچکتراز خودز برابرهای علیه عدد ی کامل است که مجموع مقسوم)نماید می

 مراحل طراحی و اجرا

 Windows FormsازنههوعSolveCh7_3پهرو هجديهدیبهههنهام .1

Applicationايجادکنید. 

وListBox،يهککنتهرلTextBox،يککنترلLabelيککنترل .2

راLabelکنتهرلTextخاصهیت.بهفهرماضهافهکنیهدButton دوکنترل

 .تعییننمايید”خروج”و”نمايش”مهرابهترتیبدکدوTextتعیینکنیدوخاصیت”عدد”

اضافهکرده،دستوراترويدادآنرابهصورتزيهرتاییهرtextBox1رابرایکنترلKeyPressرويداد .3

 :یدده

 private void textBox1_KeyPress(object sender,                

     KeyPressEventArgs e) 

 { 

  if (textBox1.Text.Length == 0 && e.KeyChar == '-') 

        e.Handled = false; 

   else if (!(char.IsControl(e.KeyChar) || char.IsDigit(e.KeyChar))) 



 

       e.Handled = true; 

}  

را(،ارقهاموکنتهرل-کارکترههایبههجهز)شوندتاکاربرفقطبتوانداعدادمنفیايندستوراتموجبمی

.باشدtextBox1پذيردکهاولینکارکترکارکترمنفیراوقتیمیالبته.پذيردنمی

نرابهصورتزيهرتاییهرآbutton1_Clickراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويداد”نمایش”دکمه .4

 :دهید

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    int n = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 

    if (n < 0) n = -n; 

    listBox1.Items.Clear(); 

    for (int i = 1; i <= n; i ++)   { 

       int sum = 0; 

       for (int j = 1; j <= i / 2; j++) 

       if (i % j == 0) sum += j; 

       if(sum == i)   listBox1.Items.Add(i); 

   } 

}  

اگرعددمنفیباشدآنرابهعدد.دنکنرابهعددتبديلمیtextBox1ايندستوراتابتدامقدارموجوددر

.دنکناضافهمیlistBox1ددخواندهشدهراپیداکردهبهتاع8سپس،اعدادتاماز.دکردنمثبتتبديلخواه

رابههصهورتزيهرتاییهرbutton2_Clickراکلیکمضاعفکهرده،دسهتوراترويهداد”خروج”دکمه .5

 :دهید

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Close(); 

}  

دکمهههوراواردکههرده-99عههدد.پههرو هراذخیههرهواجههراکنیههد .6

مشاهدهکنیهد(۱–4۳شکل)راکلیککنیدتاخروجیرابه”نمایش”

–،کهارکترکنترلهیو9درهنگامورودبهجزءکارکترهایصهفرتها)

(.توانیدکارکترديگریواردنمايیدنمی

 .7 – 3نمونه خروجی مثال    7 – 22شکل                             

 مسائل حل شده در سایت. 3-7

مقهههاديرخاصهههیت)کنهههدایاضهههافهمهههیComboBoxایکههههبهههرداراطهههراففهههرمرادربرنامهههه .1

FormBorderStyleقتواندازطريوکاربرمی(ComboBoxمقدارخاصیترابرایفرمانتخابکند. 



 

ایاضههافهComboBoxرادر(FormStartPositionمقههدارخاصههیت)مکههانشههروعفههرمکهههایبرنامههه .2

 .تنفرمراانتخابکندتواندمکانقرارگرفکندوکاربرمیمی

ههاويشياعهدمنمهايشمنهوهایبیشینه،کمینهونماحالتCheckBoxایکهازطريقسهکنترلبرنامه .3

 .کندهایرویفرمرافعالياغیرفعالمیدکمه

توانهدبرخهیکند،بهطوریکهکاربرمیاضافهمیCheckListBoxهایمختلفرابهایکهرنگبرنامه .4

ههایایرافشاردهد،رنهگنظر،اگرکاربردکمهدهایمورسپسازانتخابرنگ.کندهاراانتخابازرنگ

ومتهدهایCheckListBox هدفاينبرنامهآشهنايیبهاکنتهرل)دهدانتخابشدهتوسطکاربررانمايشمی

 (.آناست

 .دهدایکهاعمالزيرراانجاممیبرنامه .5

ايهنعمهلرابهامتهد)کنهداضافهمهیlistBox2ياlistBox1دروکندعددتصادفیتولیدمییتعداد 

FillListBoxکهنامدهدانجاممیListBoxنمايدرابهعنوانپارامتردريافتمی). 

متهداينعملازطريهق)کندراحذفمی(list1پارامتر)ListBoxموجوددريک(Value)تمامداده 

RemoveAll()شودانجاممی.) 

الانتقه(list2پهارامتر)ديگهرListBoxبهه(list1پهارامتر)listBoxههایيهکباکلیکمضهاعفداده 

 .شودانجاممی()MoveListBoxاينعملازطريقمتد.دهدمی

بهودنReadOnlyيهاMultiLineههایتواندحالهتکاربرمیCheckBoxایکهبااستفادهازدوبرنامه .6

 .راانتخابکندTextBoxيک

ايهنبرنامهه)دههدنمايشمهیوپیداکردهListBoxرادريکmامینتکرارمقدارعددیnایکهبرنامه .7

 (.نمايداضافهمیListBoxکندوبهاعدادرابهصورتتصادفیتولیدمی

مقهدارعهددامینnاينبرنامه،برایپیداکردن)کندحذفمیListBoxراازmامینعددnایکهبرنامه .8

mدرlistBox،متدFind()سازیکردهاستراپیاده.) 

اينبرنامه.)کندديگراضافهمیListBoxرابهListBoxخابشدهيکهایعناصرانتایکهمکانبرنامه .9

بههعنهوانپهارامترListBoxراازنهوعlist2وlist1کنهدکههسهازیمهیراپیهاده()addSelectedIndexمتد

 (.کنددريافتمی



 

وComboBox،ListBoxههههایایکهههتعهههدادیعههددتصههادفیتولیهههدکههرده،درکنتههرلبرنامههه .11

CheckListBoxسههپسبههااسههتفادهازمتههد.کنههداضههافهمههیRemoveAll()هههایهههایکنتههرلکلیهههگزينههه

CheckListBox،ComboBoxوListBoxايهههنبرنامههههسههههمتهههدهمنهههامبههههنهههام)کنهههدراحهههذفمهههی

RemoveAll()سههازیکههردهاسههتکهههپارامترهههایمختلههفازنههوعراپیههادهListBox،ComboBoxو

CheckListBoxکنندرادريافتمی.) 

ایتمهامکنهدوسهپستوسهطدکمههاضهافهمهیCheckListBoxیگزينهبههيهکایکهتعدادبرنامه .11

 .نمايدراانتخابمیCheckListBoxهایگزينه

ایانتخهاباضهافهکهرده،سهپستوسهطدکمههCheckListBoxبههيهکگزينههیایکهتعدادبرنامه .12

کههيیههاهایانتخابشدهراازحالتانتخابخارجکهرده،گزينههعنی،گزينهي)کندهارامعکوسمیگزينه

 (.نمايدنشدهباشندراانتخابمیانتخاب

 تمرین. 6-7

،انهدازهفهرمbutton1بهاکلیهکدکمهه،رابهفرماضهافهکهردهButtonبنويسیدکهسهکنترل ایبرنامه .1

،اندازهbutton3گرددوباکلیکدکمهمبهحالتنرمالبر،اندازهفرbutton2باکلیکدکمه.حداکثرگردد

گهرددواگهرفرمخارجشود،رنگزمینهفرمآبیینمایماوسازمحدودهچنانچهمکان.شودفرمکمینهمی

.شود،رنگزمینهفرمقرمز(واردشود)نمابهمحدودهفرمبرگرددمکان

:دهدمایبنويسیدکهاعمالزيرراانجابرنامه .2

 .دهدرادرسمتراستعنوانفرمنمايش"فرماصلی"عبارت 

 بهسمتچپبردهوباکلیکديگرعنوانبهسمتراستبرودواينراباکلیکرویفرم،عنوانفرم 

 .روندادامهيابد       

 .باشدButtonوششکنترلTextBoxدارایدوکنترل 

 .شوداضافهtextBox1بهtextBoxt2،اط عاتbutton1باکلیک 

 .گردداضافهtextBox2بهtextBox1اط عات،button2باکلیکدکمه 

 .گرددحذفtextBox2،اط عاتانتخابشدهکنترلbutton3باکلیکدکمه 

 .،رنگزمینهفرمبهسبزتاییريابدbutton4باکلیکدکمه 

 .فرمبهخاکستریتبديلشود،رنگزمینهbutton5باکلیکدکمه 



 

 .گیرد،يکتصويردرزمینهفرمقرارbutton6باکلیکدکمه 

:دهدایکهاعمالزيرراانجامبرنامه .3

 .کندبهفرماضافهLabelيککنترل 

 .وعنوانفرمنوشتهشودlabel1رویبرForm Clickedاگرفرمکلیکگردد،عبارت 

 .سفیدورنگزمینهفرمآبیشودlabelند،رنگزمینهنمافرمراتر کاگرمکان 

 .،سفیدشودlabelشود،رنگزمینهفرمقرمزورنگنوشتهlabelنماوارداگرمکان 

 .نوشتهشودKey Pressedعبارتlabelاگربررویفرمکلیدیفشردهشود،بررویعنوانفرمو 

 .بارنگسبزنوشتهشودResizingعبارتlabel1ويابد،درعنوانفرماگراندازهفرمتاییر 

عبهارتlabel1کندرنگزمینهفرمسبزشهدهودرعنهوانفهرمونمابررویفرمحرکتمیوقتیمکان 

Mouse Movedشودنوشته. 

.کلیکگرديد،برنامهخاتمهيابدlabelاگر 



 

 

 فصل

8 
فرم درهای پیشرفته کاربردی برنامهایجاد   

 

تاییر،هابهفرمدرآنفصلروشافزودنکنترل.ويندوزدارایفرمآشناشديدتحتهایبابرنامه۱درفصل

در.هاراآموختیدهمچنینوظايفبعضیازکنترل.هاراديديدآن،ايجادرويدادهاوفراخوانیمتدهایخواص

میرخیازکنترلاينفصلب بینیدهایديگررا ومتدهایآنهادرادامهاينکنترل. راها،خواص،رويدادها

.مشاهدهخواهیدکرد

)   Timer کنترل . 1-8 ) 

خهواص،متهدهاو.رادرفواصلزمانیمنظماحضارکنیدTimerTickدهدتارويداداينکنترلاجازهمی

:اندآمدهدرزيرTimerرويدادهایکنترل

فواصلزمانیبینرويدادهایIntervalخاصیت  ،Tick میلیثانیه به کندتعیینمیرا بهعنوانمثال،.

 :دستورزيررادرنظربگیريد

timer1.Interval = 2000;
 .اتفاقافتدTickشودتاهردوثانیهرويدادايندستورموجبمی

اگرمقداراين.رااحضارکندياخیرTickاينکنترلرويدادآياکندکه،تعیینمیEnabledخاصیت 

 .دهدپاسخنمیTickخخواهدداد،وگرنهبهرويدادسپاTickکنترلبهرويداد،باشدtrueخاصیت

 .رودبهکارمیTimerبرایشروعکار،()Startمتد 

.دروبهکارمیTimerکاربهبرایخاتمهدادن،()Stopمتد  

)کنترل . 2-8 ) ProgressBar 

بهعنوانمثال،درهنگهام.دهدرابهصورتويژوالینمايشمیانجامشدهکاریعملیاتمیزاناينکنترل

توسهطکپهیدروينهدوزکهاردرصهدپیشهرفت.دیهبینهادرويندوزدرصدپیشرفتکاررامیکپینمودنفايل

:دیبینرادرزيرمیProgressBarرخیازخواصکنترلب.شودنمايشدادهمیProgressBarکنترل



 

Valueوقتیمقهدارخاصهیت.کندراتعیینمیProgressBarدارکنترلق،حداکثرمMaximumخاصیت 

 .شودکاملمیProgressBarکنترلبرابراينمقدارشود،درصدپیشرفتکارکنترل

Valueوقتهیمقهدارخاصهیت.کنهدراتعیینمیProgressBar،حداقلمقدارکنترلMinimumخاصیت 

 .برابراينمقدارباشد،درصدپیشرفتکارصفرخواهدبود

توانهدمقداراينخاصهیتمهی.کندراتعیینمیValueافزايشمقدارخاصیت(میزان)،گامStepخاصیت 

 .باشد Minimum وMaximum بینخواص

  کلمه عبور را دریافت کرده، نحوه احراز هویت کاربر را با یک کنترلای که نام کاربر و برنامه .8-1مثال 

ProgressBar  و  Timer دهدن ان می(های برنامه آشنایی با کنترل این هدفTimer  وProgressBar است.) 

 مراحل طراحی و اجرا 

  WindowsازنوعCh8_1پرو هجديدیبهنام .0

Forms Applicationايجادکنید. 

 ،يککنترلTextBox،دوکنترلLabelترلسهکن .5

ButtonودوکنترلProgressBar،يککنترلTimer

 .بهفرماضافهکنید

 ناحیهخالیفرمراکلیکمضاعفکرده،دستورات .3

 :رابهصورتزيرتاییردهیدForm1_Loadرويداد

 .دهنداراولیهمیهایرویفرمرامقدايندستورات،خواصکنترل

بهپرو هاضافهشودtimer1_Tickراکلیکمضاعفکردهتارويدادtimer1کنترل .9 اکنوندستورات.

 :آنرابهصورتزيرتاییردهید

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

 textBox2.PasswordChar = '*'; 

 label3.Visible = false; 

 label1.Text = "Use name:"; 

 label2.Text = "Password:"; 

 button1.Text = "login"; 

 button2.Text = "Exit"; 

}                                                          

 private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 

  progressBar1.Visible = true; 



 

اضافهکرده،ProgressBarکنترلValueواحدبهمقدار۳کنند،رافعالمیProgressBarايندستورات

label3سپسمقدار.دهندکنندويکپیاامرادرآننمايشمیرافعالمیValueکنترلProgressBarرابها

ههایيهندومقهداربرابهرباشهند،مقهدارواردشهدهدرکنتهرلاگهرا.کنهدخودشچکمهیMaximumمقدار

textBox1 وtextBox2رابامقدارنامکاربر(fanavarienovin)کند،اگرچکمی(123456)وکلمهعبور

 Sorry !! User“،وگرنههعبهارت"!!Welcome"د،عبهارتننامکاربروکلمهعبورصهحیحواردشهدهباشه

name or Password is Wrong”رادرlabel3ن،يهاادرپ.دههدنمهايشمهیprogressBar1و timer1را

label3کنتهرلVisibleکندوخاصیتراصفرتعیینمیprogressBar1کنترلValueغیرفعالکرده،مقدار

.ومحتویآننمايشدادهشودlabel3تادهدمیرییتاtrueبهرا

 :رابهصورتزيرتاییردهیدClickرده،دستوراترويدادراکلیکمضاعفکbutton1دکمه .1

.کنندرافعالمیtimer1ايندستورات

 :آنرابهصورتزيرتاییردهیدClickراترويداددستو،راکلیکمضاعفکردهbutton2دکمه .6

 fanavarienovinمقدارtextBox1در.پرو هراذخیرهواجراکنید .1

.راکلیککنیدLoginراواردکردهودکمه1234مقدارtextBox2ودر

  progressBar1.Value = progressBar1.Value + 5; 

  label3.Visible = true; 

  label3.Text = "Please Wait While we are checking Authentication..."; 

  if (progressBar1.Value == progressBar1.Maximum) { 

  if ((textBox1.Text=="fanavarienovin")&&(textBox2.Text == "123456")) 

     label3.Text = "Welcome!!."; 

  else 

     label3.Text = "Sorry!! Username or Password is Wrong."; 

     timer1.Enabled = false; 

     progressBar1.Visible = false; 

     progressBar1.Enabled = false; 

     progressBar1.Value = ; 

     label3.Visible = true; 

 } 

}                                                 

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)  
{ 

    timer1.Enabled = true; 

}                                        

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

   Close(); 

}  



 

:بینیدمیمقابلنپیشرفتاحرازهويترابهشکلاکنو

:شودمیظاهرlable13پسازچندلحظهعبارتزيربرروی

                

کلیکنمائیهدتهاعبهارتزيهربهررویLoginراواردنموده،دکمه123456مقدارtextBox2اکنوندر

label3:نمايشدادهشود

 

)کنترل . 3-8 )TrackBar 

ايهن.کنهدانتخهابيکبازهرادرتوانديکمقداربکاربرتاکندينکنترل،يکواسطسادهرافراهممیا

لازنهدهرا،تهوانبهامهاوسيهاکلیهدهایصهفحهکلیهدکندکهمیایمشخصمیرراتوسطلازندهاکنترلمقد

.اندلدرزيرآمدهبرخیازخواصاينکنتر.آنراتاییرکندValueحرکتدادتامقدارخاصیت

هایماوسوفشردنکلیدهایدرپاسخبهکلیک83،تعدادمکانهايیکهلازندهLargeChangeخاصیت 

Page Up و Page Downکندحرکتمی. 

 .کندتعیینمی،TrackBar،حداکثرمقداررابرایکنترلMaximumخاصیت 

 .کندتعیینمیTrackBar،حداقلمقداررابرایکنترلMinimumخاصیت 

کندکهلازندهدرپاسخبهفشردنکلیدهایجهتهايیراتعیینمی،تعدادمکانSmallChangeخاصیت 

 .کندنماحرکتمی

مکانTickFrequanceyخاصیت  تعداد ع متها، بین ی  کنترل تیکروی تعیینTrackBarهای را

 .کندمی

 .کندتعیینمیراTrackBarهارویتیکسبک،TrickStyleخاصیت 

 .استTrackBarشدهتوسطده،مقداربرگشتداValueخاصیت 

  ای که شفافیت فرم را ازطریق کنترل برنامه .8-2مثالTrackBar هدف این برنامه آشنایی با )دهدتغییر می

 (. است TrackBarکنترل 

 مراحل طراحی و اجرا 

 نوعپرو ه)ايجادکنیدCh8_2پرو هجديدیبهنام.0

                                                 
1.Slider 



 

 (.انتخابکنیدWindows Forms Applicationرا

 .بهفرماضافهنمايیدTrackBarيککنترل .5

 :رابهصورتزيرتاییردهیدForm1_Loadناحیهخالیفرمراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويداد .3

 .کنندرنگزمینهفرمراآبیانتخابمیمتداين

 .9 کنترلScrollرويداد برای هضافاtrackBar1را رويداد دستورات بهtrackBar1_Scrollکرده، را

 :صورتزيرتاییردهید

نهوعبهاباشهد،آنرابههدرصهد۳رازبیشهتtrackBar1کنترلValueايندستورات،اگرمقدارخاصیت

doubleتبديلکرده،درخاصیتOpacityدهدتافرمقرارمی

(.کنندمیفرمرامحو۳مقاديرزير)شفافیتفرمتاییريابد

 .راببینیدمقابلپرو هراذخیرهواجراکنیدتاخروجی .1

راتاییردهیدتاخروجیرابهشکلTrackBarاکنونمقدار

.مشاهدهنمايیدروبرو  

بینید،شفافیتفرمتاییرکردههمانطورکهدرخروجیمی

.اندهایزيرفرمنیزنمايشدادهشدهبهطوریکهنوشته،است

کنترل  .9-8 ( )   MaskedTextBox 

مشهخصرایهاباالگواستکهاجازهوروددادهTextBox،تاییريافتهکنترلMaskedTextBoxکنترل

برخیازخهواصايهن.هايیبافرمتتاريخ،تلفنوغیرهراواردنمودتواندادهيعنی،دراينکنترلمی.دهدمی

:اندکنترلدرزيرآمده

 ياخیر؟استورودیمعتبر(Prompt)کارکتراع نآياکند،تعیینمیAllowPromptAsInputخاصیت 

 private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

    BackColor = Color.Blue; 

}  

 private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e) 

{ 

  if (trackBar1.Value >= 5) 

   this.Opacity = (double)trackBar1.Value * 10 / 100; 

}  



 

تعیینمیBeepOnErrorخاصیت  درآيديا، بوقسیستمبهصدا کندوقتیکهکارکترنامعتبرواردشد،

 خیر؟

میCutCopyMaskFormatخاصیت  تعیین ، اع لیترالآياکند کارکترهای و نها يشامل برشکپی ا

(Cut) متنشوندياخیر؟ 

کندراتر میMaskedTextBoxکندوقتیکهمکاننما،تعیینمیHidePromptOnLeaveخاصیت 

 مخفیشوندياخیر؟نکارکترهایاع آيا

 .کندتعیینمیMaskedTextBox،حالتدرجدرمتنرابرایInsertKeyModeخاصیت 

درادامه،تنظیم.ندکهکنترلبايددرآنقالبمتنرادريافتنمايدکمین،قالبیراتعییMaskخاصیت 

 .میبینیدرااينخاصیت

 .کندبرایاع نراتعیینمیه،کارکتراستفادهشدPromptCharخاصیت 

تعیینمیResetOnPromptخاصیت  اع نيکسانادارههایکارکترورودیباکارکترکندکهچگونه،

 .شود

 .دنکندچگونهبايدکارکترفضایخالیورودیادارهشو،تعیینمیResetOnSpaceخاصیت 

 .هادرقالبردشونديادوبارهواردگردندلیترالآياکندکه،تعیینمیSkipLitralsخاصیت 

آوردهشوندTextخاصیتدرنکارکترهایلیترالواع آياکند،تعیینمیTextMaskFormatخاصیت 

 آنبرگشتدادهشوندياخیر؟وتوسط

برایاينمنظورازکارکترههای.کنددريافترشتهراتعیینمی(فرمت)قالب،MaskedTextBoxخاصیت 

ههایتعیهینشهدهوبعضهیازفرمهت.بینیهدمهی1-8هارادرجهدولکندکهبرخیازآنخاصیاستفادهمی

 .اندهآمد1-4هادرجدولورودیآن

)کنترل . 3-8 )ToolTip 

کند،وقتیکهمکاننمایماوسرویکنترلحرکتکردآناينکنترلاط عاتیرابرایکاربرفراهممی

:درزيرآمدهاستToolTipبرخیازخواصکنترل.دهدرانمايشمی

 .کندکهآياکنترلفعالاستياخیر،تعیینمیActiveخاصیت 

 .کندخودکارکنترلراتعیینمی،مدتتاخیرAutomaticDelayخاصیت 



 

تعیینمی، AutoPopDelay خاصیت  هایديگراينکنترلبررویکنترلTextکندکهمقدارمدتزمانیرا

 .بايدقابلرويتباشد

 .بايدبگذردToolTipکندکهقبلازنمايش،مدتزمانیراتعیینمیInitialDelayخاصیت

تعیینمیShowAlwaysخاصیت  ک، يکپنجره همیشه آيا شودToolTipندکه حتیوقتیکه)نمايشداده

 .ياخیر(کنترلپدرغیرفعالباشد

 .کندراتعیینمیToolTip،عنوانکنترلToolTipTitleخاصیت

 

  .Maskجدول 0-8 کارکترهای تعیین فرمت خاصیت 

 هدف کارکتر

.(شودواردرقميکيدباحتما)کندمیتعیینرا9تا1اجباریرقميک 0

.کندمیتعیینرا9تا1بیناختیاریرقميک 9

.کندمیتعیینرا-و+،9تا1بیناختیاریرقميک #

L َاجباریکارکتريکAتاَZَياَ aََتاَz.کندَراتعیینمی

.ندکَراتعیینمیzَتاَaَ ياَZَتاَAَبیناختیاریکارکتريک ?

باشد،داشتهرا trueمقدار nly OAsciiاگر.کندمیتعیینرااجباریکارکتريک &

.کندمیعملLمانند

C اگر.کندمیتعیینرااختیاریکارکتريکAsciiOnlyمقدار،Trueراداشتهباشد،

  .کندعملمی[?]مانند

A, a اگر.ندکمیتعیینرااختیاریعددیالفبايیکارکتريکAsciiOnlyمقدار

.پذيردَرامیzَتاَaَ ياَZَتاَAراداشتهباشد،آنفقطکارکترهایَTrue

.کنندمیتعیینراتاريخکنندهجدا /

کندمیتعیینراپولینماد $

.شدخواهندتبديلکوچکحروفبهآنازبعدکارکترهایتمام.کندمیتعیینراباالشیفت >

.شدخواهندتبديلبزرگحروفبهآنازبعدکارکترهایتمام.کندمیتعیینراپائینتشیف <

.کندمیفعالغیرراقبلی<،>کارکترهای |

 راردمیکند.\استفادهشود،کارکتر\\يککارکترفرمتدرداخلکارکترلیترالردمیکند.اگراز \
 



 

.هاعیین شده و ورودی آننمونه فرمت های ت  8-5جدول   

 چگونگی نمایش ورودی فرمت

(999)-000-0000 1234567890 (123)-456-7890 
0000/00/00 13901101 1390/11/01 
99,999.00 1234567 $12,345.67 

LL>|LLL<LL abcdABCD AbCdABcd 

 ياخیر؟متحر بايدنمايشدادهشوديکافکتآياکند،تعیینمیUseAnimationخاصیت 

 افکتمحوشوندهفعالشودياخیر؟کنديک،تعیینمیUseFadingخاصیت 

 مسائل حل شده . 29-8

 ( هدف این برنامه آشنایی بی تر با گرافیک است)کندرسم می ایای که یک نمودار دایرهبرنامه.8-1مثال 

 مراحل طراحی و اجرا 

 .ايجادکنید SolveCh8_1پرو هجديدیبهنام .0

 :رابهصورتزيرتعريفکنیدarrWeightآرايه .5

arrWeight     ،.شودایبراساسمقاديرآنرسممیاستکهنموداردايرهایآرايه

 :رابهصورتزيرتعريفکنید()DrawSliceChartمتد .3

1.  int[] arrWeight; 

2.  private void DrawSliceChart(PaintEventArgs e, int[] arrWeight( 

{ 

  int numberOfSections = arrWeight.Length; 

  int x0 = 30; 

  int y0 = 30; 

  int radius = 60; 

  int startAngle = 0; 

  int sweepAngle = 0; 

  int[] height = new int[numberOfSections]; 

  int total = SumOfArray(arrWeight); 

  Random rnd = new Random(); 

  SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.Aquamarine); 

  Pen pen = new Pen(Color.Black); 

  for (int i = 0; i < numberOfSections; i++) { 

    brush.Color = Color.FromArgb(rnd.Next(200, 255),                                

    rnd.Next(255), rnd.Next(255), rnd.Next(255)); 

    if (i == numberOfSections - 1) 

       sweepAngle = 360 - startAngle; 

    else 

       sweepAngle = (360 * arrWeight[i]) / total; 

              e.Graphics.FillPie(brush, x0 - height[i], y0 -          

         height[i], 2 * radius, 2 * radius, startAngle, sweepAngle); 



 

رسهمarrWeightایرابهامقهاديرآرايههوآرايههرادريافهتکهرده،نمودارههایدايهرهeاينمتدپارامتر

.نمايدمی

 :رتزيرتعريفکنیدورابهص()SumOfArrayمتد .9

.گرداندرابهعنوانپارامتردريافتکرده،مجموععناصرآنرابرمیایاينمتدآرايه

 :رابهصورتزيرتاییردهیدForm1_Loadکرده،دستوراترويدادمضاعفناحیهخالیفرمراکلیک .1

 .ددهنمیاولیهآرايهرامقدارعناصردستوراتاين

 :برایفرماضافهکرده،دستوراتآنرابهصورتزيرتاییردهیدراPaintرويداد .6

()DrawSliceChartايندستوراتمتد    .کنندرافراخوانیمی  

 :راذخیرهواجراکنیدتاخروجیمقابلراببینیدپرو ه .1

 دهرد  کرت مری  حر  را بر روی فررم  "فناوری نوین"ای که عبارت برنامه .8-2مثال

 (. است Timerشنایی بی تر با کنترل آبرنامه این هدف )

 مراحل طراحی و اجرا 

 .ايجادکنیدSolve8_2پرو هجديدیبهنام .0

    e.Graphics.DrawPie(pen, x0 - height[i], y0 - height[i], 2   *        

    radius, 2 * radius, startAngle, sweepAngle); 

    startAngle += sweepAngle; 

    brush.Color = Color.FromKnownColor(KnownColor.Black); 

 } 

} 

3.  private static int SumOfArray(int[] intArray) 

{ 

  int sum = 0; 

  for (int i = 0; i < intArray.Length; i++) 

     sum += intArray[i]; 

  return sum; 

} 

4.  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)  

{ 

  arrWeight = new int[] { 13, 24, 33, 15, 20, 10, 7, 11 }; 

} 

5.  private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

{ 

  DrawSliceChart(e, arrWeight); 

} 



 

فنهاوری"راLabelکنتهرلTextخاصهیت.بهفهرماضهافهکنیهدTimerويککنترلLabelيککنترل .5

 .واردنمايید"نوين

 :رابهصورتزيرتاییردهیدForm1_Loadرده،دستوراترويدادناحیهخالیفرمراکلیکمضاعفک .3

ايندستورات timer1 .کنندرافعالمی  

 :رتاییردهیدآنرابهصورتزيTickراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويدادtimer1کنترل .9

د،وگرنههمکهاننهدهبهانتهایفرمرسیدهباشد،آنرابهابتهدایفهرمانتقهالمهیlabel1ايندستوراتاگر

.دنکنرادوواحداضافهمیlabel1 سمتچپ

.رابررویفرممشاهدهکنید"فناورینوين"پرو هراذخیرهواجراکنیدتاحرکتعبارت .1

 ی که تعداد کارکترها و کلمات یک کنترل ابرنامه. 8-3مثالRichTextBox هردف ایرن برنامره    )شمارد را می

 (.است RichTextBoxآشنایی بی تر با کنترل 

 راحی و اجرا مراحل ط

 .ايجادکنیدSolveCh8_3بهنامیپرو هجديد .0

 بهفرمRichTextBox،يککنترلRadioButtonدوکنترل .5

رابهترتیبRadioButtonهایکنترل Textاضافهکرده،خاصیت

 .کارکتروتعدادکلماتتعیینکنیدتعداد

 .ايیدآنراخالینمTextخاصیت.بهفرماضافهکنیدLabelيک .3

 :رابهصورتزيرتعريفکنید()UpdateDisplayو()CountCharacters ، ()CountWordsمتدهای .9

6.  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    timer1.Enabled = true; 

} 

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

{ 

    if (label1.Right >= this.Right ) label1.Left = 10; 

    label1.Left += 2; 

} 

8.  private int CountCharacters(string text) 

{ 

   return text.Length; 

} 

private int CountWords(string text) 

{ 



 

،تعههدادکلمههاترا()CountWordsگردانههد،متههد،تعههدادکارکترهههارابرمههی()CountCharactersمتههد

.نمايد،اط عاترویفرمرابهروزمی()UpdateDisplayدهدومتدبرگشتمی

آنرابهصورتCheckedChangedراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويداد"تعدادکارکتر"دکمه .1

 :رتاییردهیدزي

.کنندهایرویفرمرابهروزمینوشته"تعدادکارکتر"ايندستوراتباکلیک  

بهصهورتآنراCheckedChangedراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويداد"تعدادکلمات"دکمه .6

 :زيرتاییردهید

آنرابهصورتزيرTextChangedراکلیکمضاعفکرده،دستوراترويدادrichTextBox1کنترل .1

 :تاییردهید

پرو هراذخیرهواجهراکهرده،متنهیرادرداخهلکهادرتايهپ  .8

 :راببینیدمقابلراکلیککنیدتاخروجی"تعدادکارکتر"نمائیدو

  if (richTextBox1.Text == string.Empty) 

    return 0; 

  string[] strWords = text.Split(' '); 

    return strWords.Length; 

} 

private void UpdateDisplay() 

{ 

  if (radioButton2.Checked == true) 

   label1.Text = " کلمه " + CountWords(richTextBox1.Text); 

  else 

   label1.Text= " کارکرت "+ CountCharacters(richTextBox1.Text); 

} 

9.  private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

   UpdateDisplay(); 

} 

10.  private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

    UpdateDisplay(); 

} 

11.  private void richTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

    UpdateDisplay(); 

} 



 

:راکلیککردهتاخروجیزيرراببینید"تعدادکلمات"اکنون  

 

 هایی از قبیل اطالعات کنترلای که برنامه .8-9مثالListBox  وTextBox     را از یک فرم بره فررم دیگرر

شنایی با انتقال اطالعات از یرک فررم بره    آهدف این برنامه )دهدانتقال می

 (. باشدفرم دیگر از طریق فیلدهای استاتیک می

 مراحل طراحی و اجرا 

 .ايجادکنیدSolveCh8_4پرو هجديدیبهنام .0

Textخاصهیت.بهفهرماضهافهکنیهدButtonويککنترلTextBox،يککنترلListBoxيککنترل .5

اضهافهListBoxکنتهرلItemsبهخاصهیترا5تا8تعییننمايیدواعدادForm2راعبارتButtonکنترل

 .کنید

آنبههListBox،فرمجديهدیاضهافهکهرده،يهککنتهرلProject /Add  Windows  Form باگزينه .3

.اضافهکنید

بهپرو هاضافهکرده،دستوراتآنرابهCommonجديدیبهنامک سProject/Add  Classباگزينه .9

 :صورتزيرتاییردهید

12.  using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

namespace SolveCh8_4    { 

   static class Common  { 

        public static ListBox listCommon=new ListBox(); 

        public static string txtCommon; 

    } 

} 



 

برایانتقالstaticکنندکهدوفیلدازنوعتعريفمیstaticرابهصورتCommonايندستوراتک س

.داط عاتبینفرمدار

آنClickاکنوندستوراتزيررادررويداد.راکلیکمضاعفنمائیدForm2برويدودکمهForm1به .1

 :تايپکنید

listCommonدستوراول،اط عهات ازکه س Common کنهد،دسهتوردوم،گزينههههایراپها مهی

listBox1 رابه listCommon ازک س Common کند،دستورسوم،مقداراضافهمی textBox1 رادرفیلهد

txtCommon ک س Common ،دهدودستورچهارمقرارمی Form2 .دهدرانمايشمی  

رابههForm2_Loadبرويدوناحیهخهالیآنراکلیهکمضهاعفکهرده،دسهتوراترويهدادForm2به .6

 :صورتزيرتاییردهید

هایدستوراول،گزينه listBox1 دستورکند،راحذفمی4درفرم

ههایدوم،گزينه listCommon ازکه س Common رابهه listBox1

کندودستورسوم،مقداراضافهمی txtCommon ازکه س Common

.دهدقرارمی4فرمرادرعنوان  

  1 ”ازفرم”عبارتtextBox1در.پرو هراذخیرهواجراکنید .1

 :ظاهرشودابلمقراتايپکردهتاشکل

:راببینیدزيرراکلیککردهتاخروجیForm2دکمه

ListBoxبینید،اط عاتهمانطورکهدراينخروجیمی

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

{ 

  Common.listCommon.Items.Clear(); 

  Common.listCommon.Items.AddRange(listBox1.Items); 

  Common.txtCommon = textBox1.Text; 

  (new Form2()).Show(); 

}    

14.  private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

   listBox1.Items.Clear(); 

   listBox1.Items.AddRange(Common.listCommon.Items); 

   Text = Common.txtCommon; 

} 



 

نتايپشدهدرکنترلانتقاليافتهاستومتForm2به8ازفرم

.آمدهاست4درعنوانفرم8فرمTextBox

 مسائل حل شده در سایت. 23-8

 هایکنداينبرنامهازبخشایکهنمودارستونیبررویفرمرسممیبرنامه .0

 :زيرتشکیلشدهاست

 .هاینموداردرآنقراردارندکهمقاديرستونایآرايه،alWeightآرایه   

 .دهدانجاممیalWeightآرايههاینمودارراباتوجهبهمقاديررسمستون،()DrawBarChartمتد  

 .گرداندمجموعمقاديرعناصرآرايهرابرمی،()SumOfArrayمتد  

 .گرداندرابهعنوانپارامتردريافتکرده،بزرگترينمقدارعناصرآنرابرمیایآرايه،()MaxValueمتد  

 .کندرافراخوانیمی()DrawBarChartمتد،()Form1_Paintمتد  

يرهایزاينبرنامهازک س.دهدآنراچرخشمی،بازکردهPictureBoxايیکهتصويریرابررویبرنامه .2

 :تشکیلشدهاست

داردکههبهرایچهرخشتصهويربههRotateImageبهنامstaticاينک سمتدهايیازنوع،utilitiesکالس  

 .رودرمیکا

 :دارایاعضایزيراستFormک س 

 .باشد،میزانچرخشتصويرمیangleکندوتصويرراتعیینمی،imageمتغیر  

کنهدکههبهاکلیهدهایجههتنمهابتهوانرامجدداًپیادهسهازیمهیKeyDownرويداد،()onKeyDownمتد  

 .چرخشتصويرراانجامداد

pbموجهوددرimgرادريافتکهرده، imgوpb(pictureBox)، angleپارامترهای،()ImageRotateمتد  

 .دهدچرخشمیangleرابهاندازه

قههرارpictureBox1دربههازکههرده،openFileDialog1فايههلتصههويرراازطريههق،()button1_Clickمتررد  

 .دهدمی

،تصهويرراچهرخشnumericUpDown1باتوجهبهمقدار،()numericUpDown1_ValueChangedمتد  

 (شودچرخشتصويرمجدداًانجاممیnumericUpDown1باتاییرمقدار)دهدمی

 .کنداولیهپرو هرامقداردهیمیخواص،()Form1_Loadمتد  



 

مههامکهانقطهرنمهايشکرنهومتررااايهنبرن.دهدرابررویفرمنمايشمی(زمان)مريکرنومترتاايیکهبرنامه .3

 :رنامهمتدهایزيررادارداينب.دارد

 .دهدنمايشمیlabel1رابرروی(مانسپریشدهز)کرنومتر،()timer1_Tickمتد  

مانفعلیرادرزفعالباشد،آنراغیرفعالخواهدکرد،وگرنهتاريخوtimer1اگر،()Button1_Clickمتد  

daکنددهد،زمانرافعالمیقرارمی. 

 .کندهایرویفرمراتنظیممیکنترلTextخواص،()Form1_Loadمتد  

 :اينبرنامهمتدهایزيررادارد.دهدایکهزمانوتاريخرابررویفرمنمايشمیبرنامه .4

 .نمايدرافعالمیtimer1کندوتعیینمی8111راtimer1کنترلInterValخاصیت،Form1_Loadمتد  

 .دهدفعلیرادرعنوانفرمنمايشمیتاريخوزمان،()timer1_Tickمتد  

 :اينبرنامهمتدهایزيررادارد.کندرسممیPieایکهنمودارازنوعبرنامه .5

-رابهعنوانپارامتردريافتکرده،بزرگتهرينمقهدارآنرابرمهیintArrayبهنامایآرايه،()MaxValueمتد  

 .گرداند

رادريافهتکهرده،(هايیکهبايدرسمشهوندPieوزن)alWeightوآرايهeپارامتر،()DrawPieChartمتد  

 .رارسمنمايدPieنمودارازنوع

 .کندنموداررارسممیDrawPieChartبافراخوانیمتد،()Form1_Paintمتد  

 .دهدمقدارمیalWeightبهعناصرآرايه،()Form1_Loadمتد  

ايهن.دههدديگهررامهیTextBoxبههTextBoxاریراازيهکایکهامکانکشیدنورهاکردنمقدبرنامه .6

 :برنامهازمتدهایزيرتشکیلشدهاست

دههدواط عهاترادرآنقرارمهیSenderراتعريفکرده،آدرسtxtمتایر،()textbox_DragDropمتد  

Textپارامترeدهدرادرآنقرارمی. 

DragDropEffectsدارایمقدارباشهد،مقهدارeپارامترDataاگرخاصیت،()textbox_DragEnterمتد  

 .گیرددرنظرمیNoneراeپارامترEffectکند،وگرنهکپیمیeپارامترEffectرادر

کنهدوراانتخهابمهیtxtاط عات.دهدقرارمیtxtرادرSenderآدرس،()textbox_MouseDownمتد  

 .کندفراخوانیمیDragDropEffexts.Copyوtxt.TextرهایراباپارامتDoDragDropمتد



 

ههههایرابهههرایکنتهههرلDragEnterوMouseDown،dragDropرويهههدادهای،()Form1_Loadمترررد  

textBox1وtextBox2اضههافهکههرده،خاصههیتAllowDropهههایکنتههرلtextBox1وtextBox2راTrue

 .امکانکشیدنورهاکردنوجودداشتهباشدtextBox2وtextBox1هایتادرکنترلکندمیتعیین

textBox1_KeyDownايهنبرنامههازمتهد)دههدراتاییرمیوایکهجهتحرکتکلیدهایبرنامه .7

 (.دهدتشکیلشدهاستکهجهتحرکتکلیدهاراتاییرمی

استکهيکbutton1_Clickارایمتداينبرنامهد.دهدقرارمیtextBoxایکهتصويریرادريکبرنامه .8

دهدتاکاربرتصهويریرانمايشمی()openFileDialogکند،کادردرزماناجراايجادمیPictureBoxکنترل

در.گیهردقرارمی(PicturBoxازنوع)PicکنترلImageراانتخابکند،سپستصويرانتخابشدهدرخاصیت

 .نمايدرابهآناضافهمیPicراپا کرده،کنترلtextBox1هایموجوددرپايان،کنترل

اسهتکهه()Form1_Paintايهنبرنامههدارایمتهد.کنهدهایمشبکبررویفرمرسهممهیایکهخانهبرنامه .9

ههایمشهبککندکهازبرخورداينخطو ،خانهرسممی4خطو عمودیوافقیباقلمیبهرنگقرمزباعرض

 .گرددتولیدمی

ايهن(.باشدمی()DrawCurveهدفاينبرنامهآشنايیبامتد)کندایکهمنحنیبررویفرمرسممیبرنامه .11

شود،شیءگرافیهکايجادمی4استکهدرآنقلمیبارنگآبیبهضخامت()Form1_Paintبرنامهدارایمتد

منحنهی()DrawCurveبهافراخهوانیمتهدگیرنهد،ايجادشدهمختصاتنقا موردنیازبرایرسممنحنیمقدارمی

 .گرددحذفمیobjشودوشیءرسممی

،انهدازه(UnderLine)،زيهرخطدار(Italic)،کهج(Bold)هایپررنهگایکهامکانانتخابفونتبرنامه .11

شهکیلاينبرنامهازمتدهایزيرت.کندفراهممیRichTextBoxفونتوقرارگرفتندادهدروسطرابرایکنترل

 :شدهاست

تخصهیصRichTextBoxفونتپررنگراتعريفکرده،بهمتنانتخهابشهدهدر،()button1_Clickمتد  

 .دهدمی

تخصهیصRichTextBoxفونتايتالیکراتعريفکرده،بههمهتنانتخهابشهدهدر،()button2_Clickمتد  

 .دهدمی

RichTextBox،بهههمههتنانتخههابشههدهدرفونههتزيههرخههطدارراتعريههفکههرده،()button3_Clickمتررد  

 .دهدتخصیصمی



 

باشد،آنرابهسهمتچهپانتقهالRichTextBox1متنانتخابشده،اگردروسط،()button4_Clickمتد  

 .منتقلخواهدکردRichTextBoxدهدوگرنه،آنرابهوسطمی

وفونتموجودرابهاينانهدازهتاییهراندازهفونتراانتخابکرده،()numericUpDoown_Validatingمتد  

 .دهدسپس،اط عاتانتخابشدهرابافونتجديدتاییرمی.خواهدداد

 تمرین. 26-8

 :دپد که اعمال زیر را انجام بنویسید ای  برنامه .1

 .نماید Restartیا  Shutdown ،log offواند کامییوتر را بت کاربر   

 .پا را حذف کند را ببیند و یکی از آن( Process) پا  تواند لیس  پردازشبکاربر   

 .تواند فایل اجرایی خاصی را انتخاب کرده، اجرا نمایدبکاربر   

 .کند تاپ کامییوتر را فراپع  امکان تغییر تصویر د   بنویسید کهای  برنامه .2

پها   ورتکند و اطالعهاتی را بهرای په    ای بنویسید که ارتباط با پورت  ری کامییوتر را برقرار  برنامه .3

 .بفر تد

 :دپد ای بنویسید که اعمال زیر را انجام  برنامه .4

تصهویر را  . دپهد  تصویر را الیه گذاری کرده یا شهفافی  رنهآ آن را تغییهر    . کند تصویری را باز   

 .گرداند ذخیره نماید و تصویر اولیه را بر

 .از صفحه کامییوتر عکس بگیرد  

 .دپد ده را نمایش پای ترکیب ش کند و رنآ پا را ترکیب  رنآ  

کهاربر  . دپهد  نمهایش   comboBoxدرایوپای موجود در  یسهتع را در یه    که بنویسید ای  برنامه  

 . بتواند درایو مورد نظر را انتخاب کرده، اطالعات آن را ببیند

جا  ای بنویسید که آیکن خاصی را به طور تصادفی بر روی نقاط مختلف صفحه نمایش جابه برنامه .5

 .کند 

 .دپد کند و آن را برای چند لحظه نمایش  آمدگویی طراحی  که فرم خوش بنویسید هبرنام .6

 :دپد که اعمال زیر را انجام  بنویسیدای  برنامه .7



 

در فرمهی کهه کنتهرل بهر روی آن رپها      . کنهد  کنترلی را از ی  فرم بکشد و بر روی فرم دیگر رپا  

 .دپد را نمایش ( Draged)گردد، مشخصات کنترل رپا شده  می

( statustBar)نمای ماوس بر روی آن رفته ا ه  را در نهوار وضهعی      مشخصات کنترلی که مکان 

 .دپد فرم اصلی نمایش 

 :دپد که اعمال زیر را انجام  بنویسیدای  برنامه .8

 .کند پای با حال  مختلف ر ع  دکمه  

 .نماید مختلف تر یع ( checkBox)پای  چ  باکس  

 .کند فرمی به شکل دایره ر ع   

 .دپد پای باز را تغییر  رنآ زمینه کلیه فرم  

 .دپد نشان  #Cرا در ( ShortCut)پای میانبر  که چگونگی ایجاد و ذخیره کلیدبنویسید ای  برنامه  .9

 :که اعمال زیر را انجام دپدبنویسید ای  برنامه .11

 .کند را قفل ( کامییوتر فعلی)ایستگاه کاری  

 .نماید  طل بازیاف  را خالی  

 .کند رای بخشی از برنامه را محا به زمان اج 

 .کند برنامه را مجددا اجرا  

 .تاپ ویندوز متنی را بنویسد بر روی د   

 .دپد شفافی  کنترلی را تغییر  

 .دپد که متنی را با جلوه ویوه نمایش بنویسید ای  برنامه .11

 :دپد ای بنویسید که اعمال زیر  را بر روی تصویر خاصی انجام  برنامه .12

 .کند را بار تصویری   

 .دپد تصویر را چرخش   

 .و ط ی  کنترل بنویسد  

 .دپد اندازه تصویر را تغییر   

 .نماید تصویر را کیی   



 




 

بهعنوانمثهال،.هاسروکاردارندهاباحجمعظیمیازدادهها،مؤسسات،اداراتوشرکتامروزهسازمان

بهطوری.هارانگهداریکنیدفرضکنیدبخواهیداط عاتمربو بهمکالماتشرکتمخابراتيکیازاستان

نگههداری،پهردازشوبازيهابیايهنحجهم.گهرددآوریمهیمهرمیلیهاردرکهوردج8۳کهدريکسالحدود

،(ههاافزونگهیداده)ههامورددادهبرایجلوگیریازتکراربی.براستهایمعمولیزماناط عاتازطريقفايل

جهويیدرمیهزانحافظهه،بههکهارگیریبانهکوصرفه(جلوگیریازبینظمی)هاايجادسازگاریبینگزارش

تهواناط عهاتيعنی،بدوناسهتفادهازبانهکاط عهاتنمهی.صورتيکضرورتدرآمدهاستاط عاتبه

ههایکهاربردیازطرفديگر،اکثربرنامه.مربو بهمکالماتتلفنثابتيکاستانرانگهداریوذخیرهکرد

قبانهکاط عهاتآنرانماينهدوازطريههارادربانکاط عاتذخیرهمهیهاسروکاردارند،دادهکهباداده

.کنندپردازشمی

وDB2،Oracle،SQL Server،Accessتهوانهایاط عاتمتعددیوجوددارندکهازجملهمهیبانک

MySQLهها،بانهکدربهینايهنبانهک.هایاط عهاتکهاربردخاصهیدارنهدهريکازاينبانک.رانامبرد

درصدازکاربراندنیاازاينبانک۱1زيرا،حدود.رداراستازمحبوبیتخاصیبرخوSQL Serverاط عات

داليهلاسهتفادهازآنوبههمینخاطر،دراينفصلابتدابامفاهیمبانهکاط عهات.کننداط عاتاستفادهمی

،ايهنبانهکاط عهاترافصهلزنیمودرادامههسپس،يکبانکاط عاتنمونهرامثالمی.آشناخواهیمشد

.دهیمادکرده،اعمالمختلفرابررویآنانجاممیايج

 بانک اطالعاتمدیریت  تعریف سیستم . 1-9

يعنی،بانکاط عهاتمخزنهیبهرای.است8۳مکانیزيمنگهداریرکوردها،سیستم مدیریت بانک اطالعات

:زيرراانجامدهندتواننداعمالهااستکهکاربرانآنمینگهداریازداده

 داولخالیبهبانکاط عاتافزودنج.1

 افزودنرکوردهايیبهجداولبانکاط عات.8

 تاییرساختارجداول.4

                                                 
15- Records             2- Query                    



 

 حذفرکوردهایبانکاط عات.3

بانکاط عاتموجوددرهایردادهتایی.6

 بررویجداول8۳وجواجرایپرس.7

خیرهوبازيابیتر،سیستممديريتبانکاط عات،سیستمیکامپیوتریاستکههدفآنذبهعبارتساده

.نمايدبانکاط عاتدادهراپردازشنمودهبهاط عاتتبديلکرده،آنرابازيابیمی.باشدهامیداده

 طراحی بانک اطالعاتی .2-9

اط عهاتدر.ایاسهتترينآنههابانهکاط عهاترابطهههایاط عاتیمختلفیوجوددارندکهمهمبانک

.تهرشهودسازیوبازيابیاط عاتبهینهگردندتاذخیرهجداولمختلفتوزيرمیای،بینبانکاط عاترابطه

هایتهیرانیزکهاهشخواههددهدودادهنظمیراکاهشمیگردد،بیهاجلوگیریمیيعنی،ازافزونگیداده

عهاتبهتهربنهابراين،هرچههبانهکاط .افتدکهبانکاط عاتخهوبطراحهیگهردداينزمانیاتفاقمی.داد

چنانچهبانکاط عات،ولی.تجاریيااداریاست،طراحیشود،ابزارمهمیبرایمديريتاط عاتشخصی

هاصورتپس،هرچهوقتبیشتریبرایطراحیوتحلیلداده.بدطراحیگردد،ارزشچندانینخواهدداشت

توانبانکاط عاترا،بهراحتیمیزمانیکهطراحیکاملبررسیگرديد.آيدگیرد،نتیجهبهتریبدستمی

.ايجادنمود

دراينفرآينهد،ابتهدا.گرددکهبرایبانکاط عاتنیازداريمفرآيندطراحیباتحلیلکارهايیشروعمی

.هاپهیببريهدهایآنباکاربرانمصاحبهکردهتابهخواسته.بايدمشخصکنیدسیستمچهکاریبايدانجامدهد

خواهندازسیستمجديداستفادهوقتیکاربرانمی.باشیدکهفرآيندطراحی،فرآيندیتکراریاستتوجهداشته

وجوههایخهاص،وفیلهدهایهها،پهرسههایوروددادهکننهد،مثهلفهرمهایآنفکرمیکنند،راجربهويژگی

.محاسباتی

دراينصورت،.شروعگرددازطرفديگر،طراحیبايددريکنقطهخاتمهيابدوتوسعهبانکاط عات

فرآيندطراحیبانکاط عاترا.هایبعدیسیستممنظورکنیدتوانیددرنسخههایجديدسیستمرامیخواسته

:توانبهمراحلزيرتقسیمکردکههرمرحلهدارایهدفخاصیاستمی

شهودتهامکهاربرانبررسهیمهیفهر.گردددراينمرحله،باکاربرانمصاحبهمی :های کاربران تعیین خواسته .1

 .هایآنهاازبانکاط عاتمشخصگرددخواسته

                                                 
                                      



 

زيرا،چنانچهه.هایجداولاستتوزيرداده،هایطراحیترينبخشيکیازمهم :ها در جداول توزیع داده .8

.کنهدهایتهیدرجداولجلهوگیریمهینظمیووروددادهمورد،بیطراحیجداولخوبباشد،ازتکراربی

.بینیدسازیرامیافتدکهدرادامهنرمالسازیجداولاتفاقمیاينکاربانرمال

.فیلدهایهررکوردرادرهرجدولمشخصنمايید .4

.برایهرجدولکلیداولیهوکلیدهایکانديدراتعیینکنیدتاتضمینشودکههیچدورکورديکساننباشند .3

.وجوهاراازچندجدولتهیهکنیدوانیدپرسارتبا بینجداولراتعیینکنیدتابت .6

طراحیراباکاربرانمرورکنیدتامطمئنشهويد،بانهکاط عهاتطراحهیشهدهنیازههایکهاربرانرابرطهرف .7

.کندمی

.هارادرآنهاواردنمايیدداده،جداولبانکاط عاتراايجادکرده .8

ترنتايجتطراحیشدهرابهینهنمايیدتابتوانیدسريرکارايیبانکاط عاتراتحلیلکنیدوبانکاط عا .7

.وجوهارادريافتکنیدپرس

 معرفی بانک اطالعاتی نمونه. 3-9

سازیاينبانهکمراحلطراحیوپیاده،سپس.مینمايدراينبخشيکبانکاط عاتینمونهرامعرفیمی

اينکتابدرنظرگرفتهشدهاست،اط عاتمربهو بانکاط عاتیکهبرای.کنیماط عاتیراباهممرورمی

:برایطراحیاينبانکاط عاتی،مراحلزيربايدانجامشود.نمايدهارانگهداریمیبهشهرهاواستان

ها،نمودارها،گزارشاتومواردديگهرمهوردنیهازکهاربراندراينمرحلهبايدفرم:تعیین اهداف بانک اطالعاتی  .1

.دنسازیباکاربرانمرورشوها،گزارشاتوغیرهطراحی،پیادهدراينمرحله،همچنینبايدفرم.تعیینشود

دراينمرحلهه.ترينمرحلهطراحیبانکاط عاتی،تعیینچگونگیتوزيردادهاستمهم :ها توزیع داده  .2

دادجهداولبانهکاط عهاتی،دراينبخشبايدتع.هايیدرچهجداولیتوزيرشودبايدتعیینگردد،چهداده

دراينبانکاط عاتینمونهچندجهدولدرنظهرگرفتهه.فیلدهایهريکازجداولونوعفیلدهاتعیینشود

:اندازشدهاستکهبرخیازآنهاعبارت

 .کندرانگهداریمیگروهنامگروهوهاازقبیلکدگروه اط عاتمربو به:Group1جدول  

 (.راببینید9-8جدول)کندرانگهداریمیدانشجويانمربو بهاط عات:Studentجدول  

 (.رامشاهدهکنید9-8جدول)کندرانگهداریمیهادانشکدهاط عات:Clgجدول  



 

بعدازاينکهفیلدهایجدولمشخصگرديد،بايدتعیینشهودنهوعههر :تعیین ساختار و فیلدهای جدول  .3

درايهنبخهشبايهد.کنهدباشدياخیر،چهفضايیازحافظهرااشهاالمهیNullندتوافیلدچیست،آيافیلدمی

نهام،انهدازه،نهوعو)تعیینکنیمهرجدولازچنهدفیلهدتشهکیلشهدهاسهتوههرفیلهددارایچههخواصهی

 .اندآمده9-8فیلدهایبانکاط عاتینمونهدرجدول.است(هامحدوديت

هایمهمطراحیبانکاط عاتیتعیینفیلدکلیهداولیههههريکیازبخش :جداول 01تعیین فیلد کلید اولیه .4

:اندازکهعبارتداردفیلدکلیداولیهسهخاصیت.جدولاست

بههبهعنوانکلیداولیهانتخابکنیهد،اگرفیلدیرا،يعنی.باشد(Null)تواندتهیفیلدکلیداولیهنمی.0

.يابدآنتخصیصمیبهNOT NULLطورخودکارمحدوديت

کندکههیچدورکوردیدرجدولبهرایآنفیلهددارایمقهدارتضمینمی(ياکلید)فیلدکلیداولیه.5

.کنديعنی،فیلدکلیدازورودرکوردهایتکراریدرجدولجلوگیریمی.باشنديکسانینمی

مثال،دربانکاط عاتینمونهه،دربهعنوان.شونداط عاتجدولبراساسفیلدکلیداولیهمرتبمی.3

باشد،يامقداراينفیلدبرابرنمیدانشجوزيرا،برایهیچدو.،فیلدکلیداولیهاستstNo،فیلدStudentجدول

،فیلههدGroup1درجههدول،ولههی.يکسههانیندارنههددانشههجوشههمارهدانشههجويیبهههعبههارتديگههر،هههیچدو

 groupCode.فیلدکلیداولیهاست

ای،ارتباطیاستکههجهداولهایاولیهبانکاط عاترابطهيکیازويژگی:ها تعیین ارتباط بین جدول  .5

ههادرمهورددادهتکراربهی)شودتاازافزونگیارتبا بینجداولموجبمی.توانندبايکديگرداشتهباشندمی

برقهرارGroupCodeبهااسهتفادهازفیلهدStudentوGropu1ارتبها بهینجهدول.جلهوگیریشهود(جدول

 .شودمی

ترينشیءبانکمهم.بانکاط عاتیازاشیایمتعددیتشکیلشدهاست:تعیین اشیای دیگر بانک اطالعات .6

ازقبیهلیاشیایديگهر.رودهایبانکاط عاتیبهکارمیجدولبراینگهداریداده.اط عاتیجدولاست

.وغیرهدربانکاط عاتیوجوددارند۳،تريگرها3،کرسرها4هایذخیرهشده،رويه4توابر،81ديدها

رادربانهکآنآشهناخواهیهدشهدوچگهونگیايجهاد،حهذفوويهرايشTableشهیءدرادامهکتاببا

.آموزيممی

                                                 
17- Primary Key         
18

 .Views      2- Functions         3- Stored Procedures        4- Cursors      5- Triggers   6.Database Management 

System                       



 

 ADO.NETبانک اطالعات  با  دستیابی به. 9-9

(ديديهد4هایدادهوکارنامهکهدرفصلفايل)هایکامپیوتریبیانگرديدهکهبانکاط عاتیهمانفايل

DBMS)رنامهکاربردیبااستفادهازسیستممديريتبانکاط عاتهستندکهب
امّا،.کندآنراپردازشمی(89

نهرمافهزاری41برایاينکهبرنامهکاربردیباسیستممديريتبانکاط عاتارتبا برقرارکند،نیازبهواسهط

ADO.NETهاینرمافهزاریبسهیارمههميکیازواسط.دارد
اسهطامکهانارتبها بهابانهکايهنو.باشهدمهی4

ازقبیهلبهیاتصهالADO.NETههایبرخیازويژگهی.آوردایوسايرمنابردادهرافراهممیاط عاتیرابطه

هایديگرمتمايزپذيریوغیره،اينتکنولو یراازسايرتکنولو ینويسی،کارايی،توسعه،قابلیتبرنامه4بودن

انهدکهههایاط عاتمختلففراهمشدههایمتعددیبرایکاربابانکسدراينتکنولو یک .ساختهاست

گردد،بررسیمیSQL Serverازآنجايیکهدراينکتاببانکاط عاتی.بینیدهارادرادامهمیبرخیازآن

.پردازيممیSQL Serverهایمربو بهکاربابانکاط عاتیبهک س

  Connectionکالس  . 1-9-9

بانکاط عاتدهندهسرويسقدمدرعملیاتبانکاط عاتی،برقراریارتبا بینبرنامهکاربردیواولین

هایمختلفیبرایبرقراریاتصالک س.استفادهکنیدConnection توانیدازک سبرایاينمنظورمی.است

:زانداهاعبارتروندکهبرخیازآنبابانکاط عاتیبهکارمی

1- SqlConnection                 2- oledbConnection    

3-oracleConnection               4- OdbcConnection  

ایازآنايجهادکهرده،پارامترههایرشهتهاتصهالآنرابايدنمونههSqlConnectionبرایاستفادهازشیء

،(حسابکاربری)UserIDاتصالهمانپارامترهايیمانندهایرشتهپارامتر.دهیکنیدوآنرابازنمايیدمقدار

Password(کلمهعبور)،Data Source(منبرداده)،Initial Catalogباشهندوغیرهمی(نامبانکاط عاتی).

بهصورتزيرSqlConnectionایازشیءبرایايجادنمونه.ديديدDataContextاينپارامترهارادرک س

:عملکنید

 String conStr = "Data Source = TCI;Intial Catalog =            

                Student; Integrated Security=SSPI;" 

SqlConnection con = new SqlConnection(conStr); 

                                                 
1 .Database Management System      

 
  1.Interface      2.Activex Data Objects   3.ConnectionLess 



 

تواندبهاينشیءمی.کندتعريفمیSqlConnectionازنوعcon،شیءاتصالیبهناماتايندستور

بايداز(بازکردناتصال)برایبرقراریاتصال.وصلشودTCIدرسرويسدهندهStudentبانکاط عاتی

:بهصورتزيراستفادهکنید()Openمتد

 con.Open(); 

.کندبرقرارمیconايندستور،اتصالبهبانکاط عاتیراازطريقشیءاتصال

برایاينمنظور.خاتمهيافت،بايداتصالبهآنراقطرکنیدبعدازاينکهکارتانبابانکاط عاتی

:بهصورتزيراستفادهنمايید()Closeتوانیدازمتدمی

 con.Close(); 

  Commandکالس  . 2-9-9

بهررویبانهکاط عهاتبهه#CهایذخیرهشدهازطريقيارويهSQLاينک سبرایاجرایدستورات

:اندازهاعبارتوجوددارندکهبرخیازآنCommandمتعددیبرایهایک س.رودکارمی

 SqlCommand.خواص و متدهای مهم شی      4 – 3جدول 

 هدف خاصیت

CommandText دستورSQLخواهیدبررویبانکاط عاتاجراکندکهمیایراتعیینمیيانامرويهذخیرهشده

.گردد

CommandType کندکهدرراتعیینمینوعدستوریCommandText.قرارگرفتهاست

Connection شیءاتصالی(Connectionای)کندکهشهیءراتعیینمیSqlCommandازطريهقآنبايهد

.دستوراترااجراکند

Parameters کلکسیونپارامترهایارسالشدهبهشیءSqlCommand.کندراتعیینمی

 هدف متد

Cancel .کندندرحالاجرارالاومیفرما

ExecuteNonQuery() شیءSqlCommandگردانهدکههکنهدوتعهدادرکوردههايیرابرمهیرابررویبانکاجرامهی

.اندتحتتاثیراجرایايندستورقرارگرفته

ExecuteScalar()دستورموجوددرخاصیتCommandTextءشیSqlCommandرارااجراکردهاولینفیلد

.گرداندبرمی

ExecuteReader()دستورموجوددرشیءSqlCommandگردانهدایازرکوردههارابرمهیرااجراکرده،مجموعه

(.فقطخواندنیهستند)کهقابلويرايشنیستند

 

 OledbCommandک س. 5           SqlCommandک س.0

OracleCommandک س.9odbcCommandک س.3



 

دههینمايیهدوازایازآنايجهادکهرده،خهواصآنرامقهدار،نمونههSqlCommandبرایکارباک س

برخهیازخهواصو.متدهایآناستفادهکنیدتادستوراتموجوددرنمونهبررویبانکاط عاتاجراشهوند

SqlCommandازشهیءبهرایاسهتفاده.آمهدهاسهت9–4درجهدولSqlCommandمتدهایمههمکه س

:مراحلزيرراانجامدهید

 :ايجادکنیدSqlCommandبادستورزيريکشیءازنوع .1

 SqlCommand  cmd = new  SqlCommand(); 

 :دهیکنیدآنرابهصورتزيرمقدارConnectionخاصیت .2

 cmd.Connection = con ; 

conایازنوع،شیءSqlConnection.ايجادگرديدباشدکهقب ًمی

 :دهینمايیدآنرابهصورتزيرمقدارCommandTextخاصیت .3

 cmd.CommandText = "SELECT  *  FROM Group1" ;  

تواندنهاممیCommandTextخاصیت.رودبهکارمیGroup1ايندستور،برایبازيابیاط عاتجدول

.رويهذخیرهشدهيانامجدولباشد

توانهههديکهههیازمقهههاديرايهههنخاصهههیتمهههی.دههههیکنیهههدآنرامقهههدارCommandTypeخاصهههیت .4

CommandType.Text(اگههههههههرمقههههههههدارCommandTextيههههههههکدسههههههههتورSqlباشههههههههد)،

CommandType.StoredProcedureاگرمقدارخاصهیت)CommandTextنهاميهکرويههذخیهرهشهده

را(،نهاميهکجهدولباشهدCommandTextاگرمقدارخاصیت)CommandType.TableDirectو(باشد

 :بهعنوانمثال،دستورزيررادرنظربگیريد.بپذيرد

 cmd.CommandType = CommandType.Text ; 

.گیرددرنظرمی(SQLدستور)Textراازنوعcmdايندستور،نوعدستور

ههههایتوانیهههدازمتهههدبهههرایايهههنمنظهههورمهههی.رااجهههرانمايیهههدCmdدسهههتورموجهههوددرشهههیء .5

ExecuteNonQuery()،ExecuteScalar()،ExecuteReader()عملکهردايهن.وديگرمتدهااستفادهکنید

 :بهعنوانمثال،دستورزيرراببینید.ديديد9–4متدهارادرجدول

 cmd.ExecuteNonQuery() ; 

.نمايدیمیرابازيابCityرااجراکردهاط عاتجدولcmdايندستور،دستورموجوددر



 

  Datasetکالس  . 3-9-9

ههاایازجهداولواط عهاتیدربهارهآن،ازمجموعههDatasetيهک.استADO.NETاينک سهسته

ههایجالهبيکهیازويژگهی.نمايهدوجهوازبانهکاط عهاترانگههداریمهیتشکیلشدهاستونتايجپرس

Datasetکه س.هااستفادهکنیمتوانیمازآنباشیم،میايناستکهبدوناينکهبهمنبردادهمتصلDataset

:گرددهایزيرتشکیلمیازک س

 .کنداط عاتجدولبانکاط عاتیرانگهداریمی ،DataTableکالس  .1

 .رودبرایايجادارتبا بینجداولبانکاط عاتبهکارمی ،DataRelationکالس  .2

دهد،بهطوریکههایمختلفنمايشمیرابهشیوه DataTableاط عاتموجوددر ،DataViewکالس  .3

  .تواناط عاتجدولرافیلتريامرتبنمودمی

بهرایبازيهابی.کنهدبرقهرارمهی(بانهکاط عهات)ومنبهردادهDatasetپلهیبهین ،DataAdapterکالس  .4

ازکهه سDatasetدهدروثبههتتاییههراتانجههامشهه Datasetاط عههاتازبانههکاط عههاتوقههراردادندر

DataAdapter .گردداستفادهمی 

:مراحلزيرراانجامدهید Datasetبرایپرکردن

 SqlConnectionتوانیهدازکه سبرایاينمنظورمی.يکشیءاتصالبهبانکاط عاتتعريفکنید .1

 :بهصورتزيراستفادهنمايید

 SqlConnection con = new SqlConnection(" ه اتصالرشت "); 

هاراازجهداولبانهکاط عهاتبازيهابیخواهیددادهايیراتعريفکنیدکهمیSqlدستوريادستورات .2

 (:ماننددستورزير)کند

 String SQL = "SELECT  *  FROM Student"; 

 :بهعنوانمثال،دستوراتزيرراببینید.تعريفکنیدSqlDataAdapterایازک سنمونه .3

 SqlDataAdapter da = new  SqlDataAdapter(SQL,Con) ;   

 (:دستورزير)راايجادکنیدDatasetشیء .4

 Dataset  ds = new Dataset(); 

ايندستوربهصورت.راپرکنیدDatasetاجرانمايیدتاSqlDataAdapterراروینمونهشیءFillمتد .5

 :رودزيربهکارمی

 da.Fill(ds,"Tale1") ; 



 

Datasetقرارگرفت،اط عهاتDatasetپسازاينکهاط عاتازبانکاط عاتبازيابیگرديدودر

Datasetدرپايانبايدبتوانیدتاییراتاعمالشدهدر.توانبدوناتصالبهبانکاط عاتیويرايشنمودرامی

طهورهمهان.استفادهنمايید()Updateزمتدتوانیدابرایاينمنظورمی.رابررویبانکاط عاتاعمالکنید

توانیدتواندشاملتعدادیجدولباشد،برایدسترسیبهجدولبانکاط عاتمیمیDatasetکهبیانشده،

:بهعنوانمثال،دستوراتزيرراببینید.بههمراهانديسآنيانامجدولاستفادهکنیدTableازخاصیت

 ds.Table[0] 

ds.Table["Table1"] 

ds.Table[3] 
رابازيهابیخواههدکهردودسهتورسهوم،dsازTable1ودستوردوم،جدولdsدستوراول،اولینجدول

.کندرابازيابیمیdsچهارمینجدول

اعمرالی از   ،کندرا ایجاد می( 4 – 0جداول موجود در جدول )ای که جدول بانک اطالعات نمونه پروژه .9 – 1مثال 

در این برنامه امکان جستجو براساس فیلدهای . دهدانجام می هاها را برروی آنقبیل افزودن، حذف، ویرایش رکورد

 .خاص وجود دارد

 مراحل طراحی واجرا

 .ايجادکنیدCh9 _ 1پرو هجديدیبهنام.1

 :بهپرو هاضافهکرده،دستوراتآنرابهصورتزيرتاییردهیدDatabaseک سجديدیبهنام.2

using System; 

using System.Data.SqlClient; // 1- added 

using System.Windows.Forms;  // 2- added 

using System.Data;           // 3-added 

namespace Ch9_1   { 

 static class Database     { 

   public static string conStr="Data Source=1- VAIO\\YOUSEF;Initial   

          Catalog=Student;Integrated Security=True"; 

   public static bool executeQuery(string SQL) { 

    try  { 

          SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr); 

          conn.Open(); 

          SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, conn); 

          cmd.ExecuteNonQuery(); 

          return true; 

        } 

    catch { return false; } 

   } 

   public static void fillDataGrid(DataGridView dataGrid1,    

          string SQL) { 

          SqlConnection con = new SqlConnection(conStr); 

          con.Open(); 

 



 

          SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(SQL, con); 

          DataSet ds = new DataSet(); 

          da.Fill(ds); 

          dataGrid1.DataSource = ds.Tables[0]; 

   } 

   public static void showMessage(bool correct, string        

          message1, string message2){ 

          if (correct == true) 

            MessageBox.Show(message1); 

          else 

            MessageBox.Show(message2); 

   } 

   public static void comboBoxFill(string tableName, string   

          fieldName, ComboBox comboBox1){ 

          SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr); 

          DataSet ds = new DataSet(); 

          conn.Open(); 

          string SQL = "SELECT " + fieldName.Trim() + " FROM " 

                       + tableName + " ORDER BY " + fieldName; 

          SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(SQL, conn); 

          ds.Clear(); 

          da.Fill(ds, tableName); 

          comboBox1.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView; 

          comboBox1.DisplayMember = fieldName; 

          conn.Close(); 

   } 

   public static object comboBoxReturn(string fieldName1,     

          string tableName, string fieldName2, string value){ 

          SqlConnection conn = new SqlConnection(conStr); 

          conn.Open(); 

           string SQL = "SELECT  " + fieldName1 + " FROM " +         

             tableName +" Where " + fieldName2 +" = '" + value + "'"; 

          SqlCommand cmd = new SqlCommand(SQL, conn); 

          cmd.CommandType = CommandType.Text; 

          object _codeReturn = cmd.ExecuteScalar(); 

          conn.Close(); 

          return _codeReturn; 

   } 

   public static void nextControl(KeyEventArgs e){ 

          switch (e.KeyCode){ 

               case Keys.Down: 

               case Keys.Enter: 

                    SendKeys.Send("{TAB}"); 

                    break; 

               case Keys.Up: 

                    SendKeys.Send("+{TAB}"); 

                    break; 

    } 



 

   } 

 } 

} 

:اينک سدارایاعضایزيراست

 .کندعضویاستکهرشتهاتصالرانگهداریمی،conStrفیلد 

را،آن(SQLپهارامتر)ایکهبايداجراشودرابهعنوانپارامترگرفتهSQLدستور،()executeQueryمتد

 .گرداندرابرمیfalse،وگرنهtureاگردستوربهطورصحیحاجراشود،.کندبررویبانکاط عاتیاجرامی

 ايهنمتهد.دههدنمهايشمهیDataGridViewرادريهکSQLنتیجهيکدستور،()fillDataGridمتد

DataGridViewودستورSQLراازطريقپارامترهایdataGrid1وSQLکندافتمیدري. 

پهههارامتر)رابهههايهههکفیلهههد(comboBox1پهههارامتر)خاصهههیComboBox،()comboBoxFillمترررد

fieldNameازجدولمشخص((پارمترtableName)کندپرمی. 

مقهدارآنرادر.کندرابهعنوانپارامتردريافتمی(valueپارامتر)ایرشته،()comboBoxReturnمتد

پارامتر)جستجوکرده،مقدارفیلددوم(tableNameپارامتر)يکجدول(fieldName2پارامتر)درفیلداول

fieldName1گرداندرابرمی(. 

دريافتکرده،اگريکیازکلیدهایeاط عاتکلیدفشردهشدهراازطريقپارامتر،()nextControlمتد

Enterوولیچنانچهکلید.يابدتقالمی،مکانبهکنترلبعدیانباشددفشرهشنمهاکانمفشاردادهشود،

 .بهکنترلقبلیمنتقلخواهدشد

بههمنهوجرداول  یدسرتکار وجردول  ایجادهایبهفرماضافهکرده،دومنوبهنامMenuStripيککنترل.3

رابههمنهویخرروج  و دهکدان ر  جدول ایجاد، دان جو جدولایجاد، گروه جدول ایجادهایگزينه.اضافهکنید

یرابههمنهویدسهتکاردان کده جدول و دان جو جدول، گروه جدولهایاضافهنمايیدوگزينه جدول ایجاد

 .دادهاضافهکنید

آنرابههصهورتزيهر()TextChangedراکلیکمضاعفکرده،دسهتوراترويهدادtextBox2کنترل.4

 :تاییردهید

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e){ 

 string SQL = "SELECT clgNo ' مشاره' , clgName  نام, bossName    

 ;"FROM Clg  'نام رئیس'         

 SQL += " WHERE clgName LIKE '%" + textBox2.Text + "%'"; 

 Database.fillDataGrid(dataGridView1, SQL); 

} 

 

.کنندرافیلترمیdataGridView1انشکدهاط عاترنامدییايندستوراتباتوجهبهتا



 

آنرابههصهورتزيهر()TextChangedراکلیکمضاعفکرده،دسهتوراترويهدادtextBox3کنترل.5

 :تاییردهید

private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e){ 

 string SQL = "SELECT clgNo ' مشاره' , clgName  نام, bossName    

 ;"FROM Clg  'نام رئیس'        

 SQL += " WHERE clgName LIKE '%" + textBox3.Text + "%'"; 

 Database.fillDataGrid(dataGridView1, SQL); 

} 

 

.کنندرافیلترمیdataGridView1ايندستوراتباتوجهبهتاییرنامرئیس،اط عات

جردول ایجاد“،”گروهجدولایجاد“ههایباگزينه.ظاهرشود9–۳اشکلپرو هراذخیرهواجراکنیدت.6

در.ههایبانهکاط عهاتیراايجهادکنیهدجدول”جداولایجاد“ازمنوی”دان کدهجدولایجاد“و”دان جو

.ظهاهرشهود9–۳اينجا،برایايجادجدولگروه،بررویگزينهايجادجدولگهروهکلیهککنیهدتهاشهکل

رامجدداًکلیکنمايیهدتهاخروجهیرابهه”گروهجدولایجاد“هگرينهدوبار

را”دان رجو جردول “گزينهه.راکلیهککنیهدOKدکمهه.ببینید9–۱شکل

9–1اط عاتشکل.رامشاهدهکنید9–1کلیکمضاعفکرده،تاشکل

فهاضاStudentراواردکرده،دکمهاضافهراکلیککنیدتارکوردبهجدول

 :تاشکلمقابلظاهرشوددشو

بها(.انهداضافهشهدهdataGridView1ايناط عاتدر)راببینید9–9راکلیککنیدتاشکلOKدکمه

هارانمايشکنیدياآن”حذف“و”ویرایش“هایديگرکارکنیدتابتوانیدرکوردهاراهایديگروگزينهدکمه

.انجامدهید”دان کدهجدول“و”گروهجدول“توانیدبرایمیهاراکارالبتههمهاين.دهید

 

 (.فرم اصلی) 9 – 1اولین خروجی مثال     9 – 5شکل 



 

         

 .خطا در ایجاد جدول   9 – 7شکل               .ایجاد جدول گروه   9 – 2شکل 

 

 .فرم ورود اطالعات جدول دانشجو    9 – 8شکل 

 

.اضافه شده در جدول دانشجو رکورد    9 – 9شکل 

 های تکمیلیپروژه پیوست




 

 :باشداينپرو هشاملمواردزيرمی.کندسازیمیپنگراپیادهايیکهپینگپرو ه .1

 .کندبراینمايشساختاردايره،مستطیلوسايراشکالهندسیمورداستفادهمیStructاز 

هندسهیمهوردنظهراسهتفادهبراینمايشدايره،مسهتطیلوسهايراشهکال(الگوی)ازک سبهعنوانقالب 

 .کندمی

 .کندهادرزمینبازیاستفادهمیازآرايهبرایذخیرهاشکالايجادشدهوحرکتهمهآن 

 :گردددراينپرو همباحثزيربررسیمی.کندسازیمیراپیادهxoايیکهبازیپرو ه .2

 .استهزیشدساالعملپیادهبرایدريافتکلیککاربروانجامعکسClickمتد 

 .سازیشدهاستجهتبررسیزمینبازیويافتنبازيکنبرندهپیادهWinمتد 

 .درزماناجراانجامشدهاستButtonايجاد 

 .هادرزماناجرافراخوانیگرديدButtonهایمربو بهرويداد 

 :شودحثوبررسیمیدراينپرو همفاهیمزيرب.کندسازیمیايیکهبازیشطرنجراپیادهبرنامه .3

 .باشد،ک سپايهمیStoneک س 

 .،ک سمشتقاستPawnک س 

 .اندسازیشدهپايهومشتقپیادههایک سسازنده 

ايهن.باشهدداردکهشاملمتدیجهتبررسیامکانحرکتمهرهمهیIStoneبهنام(Interface)واسطی 

 .شودسازیمیواينمتدپیادهشودبهارثبردهمیPawnواسطتوسطک س

هاامکانحرکتوجودنداشهتهراتعريفمجددنمودهاستتادرصورتيکیبودنرنگمهره==عملگر 

 .باشد

سازیکردهاستتابهازایحرکتهرمهرهاينرويدادايجادشده،راپیاده(يدادور)EventوDelegate 

 .کیشياماترابررسینمايد

 .هابرایرسمزمینبازیايجادنمودهاستButtonزايیاهآراي 

هاناممهرهايجادکردهاستکهبادريافتيکک سازجنسمهرهShowStoneایبهنامGenericمتد 

 .دهدجاشدهرانمايشمیبهجا

 .دهداندازیکردهوتصويرآنرابررویصفحهنمايشانتقالمیايیکهوبکمپراراهپرو ه .4

درايهن.کنهدديگررافهراهممهیListBoxبهListBoxايیکهامکانکشیدنورهاکردنعناصريکپرو ه .5

ههاگزينهه(.باکشیدنورهاکهردن)دادراانجامListBoxرابهTextBoxاط عاتتوانانتقالبرنامههمچنینمی



 

،ToolTipهها هآشهنايیبیشهتربهامنوهها،کنتهرلههدفايهنپهرو.شوندباکاماازيکديگرجدامیTextBoxدر

MenuStripرويهههههدادهایسهههههازیوپیهههههادهMouseDown،MouseMove،MouseUp،DragEnterو

DragDropهایمختلفاستبرایکنترل. 

 :اينبرنامهدارایاهدافزيراست.کندايجادمیییکهبانکاط عاتیپوياياپرو ه .6

 .کارسیستمفعلیبهصورتدستیياخودکهياهایاط عاتیموجوددرشببانکایهدهندهشناسايیسرويس 

 .کندايجادبانکاط عاتیجديدبهطوریکهاط عاتبانکاط عاتیراازکاربردريافتمی 

 .هایاط عاتیموجودايجادجداولجديدوويرايشساختارجداولدربانکاط عاتیايجادشدهيابانک 

 .کوردبهجداول،حذفرکوردهایجداولوويرايشرکوردهایموجوددرجداولزودنرفا 

.هایذخیرهشدهايجادوويرايشرويه 
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 :پای این کتاب در زیر آمده ا   عنوان برخی از برنامه

پها بهرای دریافه  اطالعهات     TextBoxنما، اعتبار  نجی  پا با کلیدپای جه TextBoxحرک  بین   

پای انتخاب  و انتقال گزینه ListBoxپای  ، انتخاب گزینهEmailفقط عددی، فقط حرفی، اعداد اعشاری و 

 . دیگر ListBoxشده 

، محو کردن TextBox، انتقال تصویر خاصی به PictureBoxپا کردن ی  تصویر بر روی کشیدن و ر 

 .فرم به مرور زمان

 هازی   چرخش به  م  چپ یا را   ی  آرایه، پیدا کردن اشتراک، اجتماع و تفاضل دو آرایه، پیاده 

 ازی تبدیل عهدد بهه     ازی تبدیل جمالت زبان انگلیسی به زبان خوکی، پیاده رزرو بلیط پواپیمایی، پیاده

، تبهدیل تهاریخ   (خواندن تاریخ به فار هی ) ازی تبدیل تاریخ به معادل فار ی آن  معادل فار ی آن، پیاده

 هازی کهالس     ازی کالس اعداد کسری، پیهاده   ازی بازی دوز، پیاده شمسی به میالدی و بر عکس، پیاده

 .Taxmanازی  ازی ب تاریخ با امکان جمع، تفریق، تاریخ و غیره، پیاده

پهای   پای اشکال مختلف از قبیل شکل مربع، مستطیل برای آموزش مفاپیع کهالس   ازی کالس پیاده  

، abstract ،virtualپههای مشههتق، پایههه،   ههازی کههالس ، پیههادهabstract ،virtual ،overrideپایههه، مشههتق 

overrideای برای   ازی برنامه ، پیادهShutdown ،log off  وRestart هازی اجهرای    کامییوتر، پیاده کردن 

ای   ازی برنامهه  ای برای تغییر د کتاپ کامییوتر، پیاده  ازی برنامه ، پیاده#Cبرنامه اجرایی خاص از طریق 



 

ای بهرای الیهه گهذاری      هازی برنامهه   پا، خواندن و نوشتن اطالعات در پورت، پیهاده  برای ارتباط با پورت

 .CDبرای باز کردن و بستن درایور  CDترل ای جه  کن  ازی برنامه تصاویر، پیاده

ای   هازی برنامهه   ه  ازی و خارج کردن فایل از حاله  فشهرده، پیهاده    ای برای فشرد  ازی برنامه پیاده 

 هازی کیهی یه      جه  نمایش درایوپای موجود در  یستع و نمایش خواص درایو انتخاب شهده، پیهاده  

 ازی حرک  تصهادفی تهوپ و یه  آیکهن در      ، پیادهدایرکتوری در دایوکتوری دیگر به صورت بازگشتی

 . ازی ر ع فرم به شکل دایره یا بیضی صفحه، پیاده

، #Cاز طریهق   Shortcut هازی برنامهه ایجهاد     پای بهاز، پیهاده    ازی برنامه تغییر رنآ زمینه فرم پیاده  

تغییهر شهفافی  کنتهرل    پایی برای قفل کردن ایستگاه کاری، نوشتن متنی روی د کتاپ،   ازی برنامه پیاده

ای   هازی برنامهه   ای برای نوشتن متن با جلوه ویهوه، پیهاده    ازی برنامه خاص و اجرای مجدد برنامه، پیاده

 .پا برنامه دیگر11و برای کیی، چرخش و تغییر اندازه تصاویر 



 

 

 
 : های کتابفصل

 .سازیآنهاوچگونگیپیاده،مفاهیمک س#Cایبربیانمقدمه:فصل اول 

 SQL Server 2008.بیانتعريفبانکاط عاتی،مزاياومعايبوچگونگیاتصالبهبانکاط عاتی:فصل دوم 

،ADO.NETومفهاهیمیماننهدSQLروشايجادبانکاط عاتی،جداولوتاییرجداولبادستورات:فصل سوم 

(.SqlCommandوSqlConnectionمانند)CommandوConnectionهایک س

 .DataColumnوDataRow،DataTable،DataSetهايیمانندبیانک س:فصل چهارم 

هایهابهکنترلبرایدستکاریداده،انقیاددادهDeleteوUpdate،InsertمانندSQLدستورات بیان :فصل پنجم 

 .DataViewایجدولبانکاط عاتیوک سرویفرم،چگونگیپیمايشرکورده

،چگههونگیپیونههدجههداولوSELECTدسههتور)بیههانمفهههومبازيههابیدادهازيههکبانههکاط عههات :فصررل ش ررم 

 DataReaderوDataAdapterهایمفهومکاتالوگدربانکاط عات،ک س،(وجوهایمتداخلپرس

ههایذخیهرههایذخیرهشده،چگونگیاستفادهازرويههتوابرورويهبیانمفهوموچگونگیايجادديد،:فصل هفتم 

 .#Cشدهدر

  #Cزبانسازیتراکنشبابیانمفهومتراکنش،خواصآنوپیاده :فصل ه تم 

ارسالپارامترهاازطريهقوچگونگیاستفادهازMicrosoft Reportيا Crystal Report  بیان،مفهوم:فصل نهم 

،چگونگیاتصالبههMicrosoft Reportsزارش،چگونگیاتصالدرزماناجرابهبانکاط عاتیدرفرمبرایگ

DatasetازطريقMicrosoft Reportهايیکهدارایشر خاصرکورد)هایخاصوچگونگینمايشرکورد

.Microsoft Reportدر(باشند

  نتياويژوالبیسیکطريقزبانگیریوبازيابیپشتیبانازپشتیبانبیان:فصل دهمC#دراينفصهل،سههنهوع.

 :اندازسازیگرديدکهعبارتگیریوبازيابیپشتیبانپیادهپشتیبان

 .Restore DatabaseوبازيابیپشتیبانازطريقدستورBackup Databaseگیریازطريقپشتیبان .0



فقهطاز)هایديگهرقابهلبازيهابیوخوانهدننیسهتسازیاط عاتبهطوریکهدرجاگیریوفشردهپشتیبان .5

(.توانبازيابیراانجامدادطريقهمینبرنامهمی

#C.کردنبانکاط عاتازطريقDetachوAttachچگونگی .3

کتاب شامل 433 صفحه است که فایل الکترونیکى آن را 
.مى توانید از سایت کتابراه تهیه کنید
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