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  مروري بر برنامه نویسی

 . دبرنامه نویسی به شما اجازه می دهد که با کامپیوترتان مانند یک رئیس رفتار کنی. تدنیاي برنامه نویسی دنیاي عجیبی اس
طرف کردن مشکالت امه نویسی ارائه راه حلی براي براما هدف اصلی از برن. دشغل یا تفریح شما باش برنامه نویسی می تواند

ما می توانیم با استفاده از زبانهاي برنامه نویسی  . تبرنامه نویسی هنر برطرف کردن مشکالت با استفاده از کد اس . تمختلف اس
زبانهاي برنامه . ددارند که از این بین چندین زبان از بقیه مشهورتر می باشن زبانهاي برنامه نویسی زیادي وجود . مبرنامه بنویسی

وقتی که می خواهید یک زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید ابتدا باید یک زبان  . دنویسی به مرور زمان گسترش و تکامل می یابن
برنامه  ،شاید یکی از بهترین زبانهاي برنامه نویسی ب کرد؟اما کدام زبان برنامه نویسی را باید انتخا . دبرنامه نویسی انتخاب کنی

سعی  . مما به شما نحوه برنامه نویسی به زبان سی شارپ را به صورت تصویري آموزش می دهی کتابدر این  . دسی شارپ باش
نه آنها را  ،را بفهمید و اینکه قابلیت و مفهوم کدها را به صورت عملی تمرین کنید کتاب کدهاي آنکنید حتما بعد از خواندن 

  . دحفظ کنی

 

  چیست؟) NET Framework.(دات نت فریم ورك 

.NET Framework  یک چارچوب است که توسط شرکت مایکروسافت براي توسعه انواع نرم افزارها علی الخصوص ویندوز
تا کنون  . دده قرار بگیرتواند براي توسعه نرم افزارهاي تحت وب مورد استفا همچنین می NET Framework.. دطراحی ش

 . تانتشار یافته که هر بار قابلیتهاي جدیدي به آن اضافه شده اس NET Framework.چندین نسخه از 

.NET Framework  شامل کتابخانه کالس محیط کاري(FCL) که در بر گیرنده کالس ها، ساختارها،داده هاي شمارشی و ....
که محیطی را فراهم می آورد که  ، است (CLR)زبان مشترك زمان اجرا  NET Framework.مهمترین قسمت  . دمی باش

 ، C#.Netاین چارچوب ما را قادر می سازد که برنامه هایی که تحت آن نوشته شده اند اعم از  . دبرنامه ها در آن اجرا شون
Visual Basic.Net  وC++ کدهایی که تحت  . مرا بهتر درك کنیCLR ند کدهاي مدیریت شده نامیده و دات نت اجرا می شو

در زمان کامپایل کدها به زبان مشترك  . دجنبه هاي مختلف نرم افزار را در زمان اجرا مدیریت می کن CLRچون  ،می شوند
 ،ما باید کدهایمان را به این زبان ترجمه کنیم . دکه نزدیک و تقریبا شبیه به زبان اسمبلی است ترجمه می شون  (CIL)میانی 
هر دو به زبان مشترك میانی  Visual Basic.Netو  #Cبراي مثال کدهاي  . تقط این زبان براي دات نت قابل فهم اسچون ف

)CIL (می  ،به همین دلیل است که برنامه هاي مختلف در دات نت که با زبان هاي متفاوتی نوشته شده اند . دترجمه می شون
ان سازگار با دات نت می خواهید باید یک کامپایلر ایجاد کنید که کدهاي شما را به اگر یک زب . دتوانند با هم ارتباط برقرار کنن

کدهاي . دذخیره می شون dll.یا  exe.در یک فایل اسمبلی مانند  CILکدهاي ترجمه شده توسط  . دزبان میانی ترجمه کن
ن کامپایلر در لحظه فقط کدهایی را که برنامه در ای . دمنتقل می شون (JIT) ترجمه شده به زبان میانی به کامپایلر فقط در زمان 

  . دآن زمان نیاز دارد به زبان ماشین ترجمه می کن

  :در زیر نحوه تبدیل کدهاي سی شارپ به یک برنامه اجرایی به طور خالصه آمده است 

 . دبرنامه نویس برنامه خود را با یک زبان دات نت مانند سی شارپ می نویس
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 . ددهاي معادل آن در زبان میانی تبدیل می شونکدهاي سی شارپ به ک

 . دکدهاي زبان میانی در یک فایل اسمبلی ذخیره می شون

تبدیل  ،کدهاي زبان میانی را در لحظه به کدهایی که براي کامپیوتر قابل خواندن باشند JITوقتی کدها اجرا می شوند کامپایلر 
  . دمی کن

است و نقشه اي است براي معادل سازي  CLRنیز دارد که بخشی از ) CTS(مشترك دات نت ویژگی دیگري به نام سیستم نوع 
چون هر دو از نوع  ،در ویژوال بیسیک یکسان هستند Integerدر سی شارپ و نوع  intنوع  CTSبا .  انواع داده ها در دات نت

System.Int32 پاك کردن خانه هاي بال استفاده حافظه در یک فایل . دمشتق می شون)Garbage collection ( یکی دیگر از
هنگامی که از منابعی، زیاد استفاده نشود دات نت فریم ورك حافظه استفاده شده توسط  . تویژگیهاي دات نت فریم ورك اس

 . دبرنامه را آزاد می کن

 

  سی شارپ چیست؟

سی شارپ  ترکیبی از  . تشده اس گرا است که توسط شرکت مایکروسافت ساختهشیء  یک زبان برنامه نویسی) #C(سی شارپ 
زبان سی شارپ را راحت یاد  که اگر با این دو زبان آشنایی دارید این شانس را دارید . تاس Javaو  ++Cقابلیتهاي خوب 

این زبان به قدري راحت است که هم کسانی که قبال برنامه نویسی نکرده اند و هم دانش آموزان می توانند راحت آن را  . دبگیری
از سی شارپ می توان براي ساخت برنامه هاي تحت ویندوز ،تحت وب ،وب سرویس ها ،برنامه هاي موبایل و بازي ها  . داد بگیرنی

می توان به جاي واژه ویژوال سی شارپ از کلمه سی شارپ استفاده کرد اما ویژوال سی شارپ به معناي استفاده  . داستفاده کر
زبان برنامه نویسی سی شارپ تنها زبانی است که مخصوصا  . دکی ویژوال استودیو می باشهمزمان از سی شارپ و محیط گرافی

سی شارپ از کتابخانه کالس دات نت که شامل مجموعه بزرگی از اجزا از قبل  . تبراي دات نت فریم ورك طراحی شده اس
سی شارپ یک برنامه بسیار  . دکمک می کنناین اجزا به ساخت هر چه سریعتر برنامه ها  . داستفاده می کن ،ساخته شده است

ساختار این زبان نسبت  . دو با آن می توان برنامه هایی با قابلیت مدیریت بیشتر و درك آسان ایجاد کر گرا استشیء  قدرتمند و
  . تبه زبانهاي دیگر بسیار آسان و قابل فهم اس

سی شارپ یکی از زبانهایی است که از تکنولوژي  . دصب شوبراي اجراي یک برنامه سی شارپ ابتدا باید دات نت فریم ورك ن
همچنین یک محیط توسعه یکپارچه دارد که  . دکن پشتیبانی می XNAو  ASP.NET, Silverlight هاي دیگر دات نت مانند

طور دائم  این زبان به . دن نیز به نوبه خود داراي ابزارهاي مفیدي است که به شما در کدنویسی در سی شارپ کمک می کنآ
سی شارپ یکی از بهترین زبانهاي برنامه نویسی  . دتوسط مایکروسافت به روز شده و ویژگیهاي جدیدي به آن اضافه می شو

  . تدات نت اس
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 ویژوال استودیو

و  براي کمک به شما براي توسعه برنامه هاي سی شارپ   ابزارهایی توسعه یکپارچه اي است، که داراي  ویژوال استودیو محیط
یا هر برنامه ویرایشگر متن دیگر   notepad استفاده از برنامه  شما می توانید یک برنامه سی شارپ را با. دباش دات نت می

بنویسید و با استفاده از کامپایلر سی شارپ از آن استفاده کنید، اما این کار بسیار سخت است چون اگر برنامه شما داراي خطا 
توجه کنید که کلمه ویژوال استودیو هم به ویژوال استودیو و هم به ویژوال سی شارپ اشاره  . دشوخطایابی آن سخت می  ،باشد

توصیه می کنیم که از محیط ویژوال استودیو براي ساخت برنامه استفاده کنید چون این محیط داراي ویژگی هاي زیادي . ددار
عداد زیادي از پردازش ها که وقت شما را هدر می دهند به ت . دبراي کمک به شما جهت توسعه برنامه هاي سی شارپ می باش

است که شما را در  (Intellisense) یکی از این ویژگی ها اینتل الیسنس. دصورت خودکار توسط ویژوال استودیو انجام می شون
جازه می دهد در طول است که به شما ا  break point یکی دیگر از ویژگیهاي اضافه شده. دکدهایتان کمک می کن  تایپ سریع

ویژوال استودیو برنامه شما را خطایابی می کند و حتی خطاهاي کوچک . داجراي برنامه مقادیر موجود در متغیرها را چک کنی
را برطرف می کند ،همچنین داراي ابزارهاي طراحی براي ساخت یک رابط گرافیکی است ) مانند بزرگ یا کوچک نوشتن حروف(

با این برنامه هاي قدرتمند بازدهی شما . تدیو براي ساخت همچین رابط گرافیکی باید کدهاي زیادي نوشکه بدون ویژوال استو
در حال حاضر آخرین نسخه ویژوال  . دافزایش می یابد و در وقت شما با وجود این ویژگیهاي شگفت انگیز صرفه جویی می شو

 Visualو ) ارزان قیمت(Visual Studio Professional  این نسخه به دو نسخه . تاس Visual Studio 2015 استودیو
Studio Enterprise )خبر خوب براي توسعه دهندگان نرم  . دتقسیم می شود و داراي ویژگی هاي متفاوتی هستن) گرانقیمت

اي ویژوال یکی از نسخه ه . دافزار این است که مایکروسافت تصمیم دارد که ویژوال استودیو را به صورت متن باز ارائه ده
این برنامه  . دمی باشد که آزاد است و می توان آن را دانلود و از آن استفاده کر  Visual Studio Community ،استودیو

کامل نیست و  (Community) این نسخه . ددر اختیار شما قرار می ده  #Cویژگیهاي کافی را براي شروع برنامه نویسی 
 Visual Studio که جایگزین Visual Studio Community حال استفاده از به هر . تخالصه شده نسخه اصلی اس

Express  شده و به نوعی همان نسخه Visual Studio Professional  تکافی اس کتاباست، براي انجام تمرینات این . 

Visual Studio Enterprise 2015 مودارهاي مختلف داراي محیطی کاملتر و ابزارهاي بیشتري جهت عیب یابی و رسم ن
ویژوال استودیو فقط به سی شارپ خالصه نمی شود و داراي زبانهاي  . دوجود ندارن Visual Studio Community است که در

رابط کاربري سی شارپ و ویژوال استودیو بسیار شبیه هم است و ما  . دبرنامه نویسی دیگري از جمله ویژوال بیسیک نیز می باش
 . ممرینات را با استفاده از سی شارپ انجام می دهیدر این کتاب بیشتر ت
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 دانلود و نصب ویژوال استودیو

 . مرا آموزش دهی Visual Studio Community 2015 در این درس می خواهیم نحوه دانلود و نصب

  

 Visual Studio Community 2015 دانلود

Visual Studio Community 2015 ت و می توانید آن را از لینک زیر دانلود کنیدبه صورت آزاد در دسترس اس : 
vs.aspx-studio-visual-us/downloads/download-https://www.visualstudio.com/en 

 Visual ظاهر می شود که در داخل این صفحه می توان با کلیک بر روي با کلیک بر روي لینک باال صفحه اي به صورت زیر
Studio Community 2015 آن را دانلود کرد :  
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را انتخاب کرده تا تمام فایل  ISO زبان مورد نظر و سپس فرمت Visual Studio Community 2015 بعد از کلیک بر روي
را بر روي  ISO با این کار اگر می توان همین فایل . ددانلود شون Visual Studio Community 2015 هاي الزم جهت نصب

گیگابایت حجم دارد و براي  5حدود  ISO این فایل . دسیستم هاي دیگر بدون نیاز به دانلود مجدد فایل هاي الزم، نصب کر
  . ددانلود آن یز به یک اینترنت پر سرعت داری

 

 
 . دبرنامه شروع می شو ، دانلودDownload  با کلیک بر روي دکمه

  

 Visual Studio Community 2015  نصب

، به داخل آن رفته و بر  ISO بعد از اجراي فایل . دیا باالتر باشی 8بعد از دانلود فایل، شما باید قادر به باز کردن آن در ویندوز 
 : دو بار کلیک کنید  vs_community.exeروي فایل 

 
 Install را انتخاب و بر روي دکمه Typical گزینه . دفحه اي به صورت زیر ظاهر می شوبا کلیک بر روي فایل باال ص

 : کلیک کنید
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 . دصبر کنید تا مرحله نصب به پایان برس
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 Visual کلیک نمایید تا Launch در این صفحه بر روي دکمه . دبعد از اتمام نصب، صفحه اي به صورت زیر نمایان می شو
Studio Community  داجرا شو . 
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 Visual Studio Community  شروع کار با

 : برنامه ویژوال استودیو را اجرا کرده و منتظر بمانید تا صفحه آن بارگذاري شود
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اگر داراي یک اکانت مایکروسافت باشید می توانید تغییراتی که در ویژوال استودیو می دهید را در فضاي ابري ذخیره کرده و اگر 
ر کامپیوتر دیگر نصب کنید، می توانید با وارد شده به اکانت خود، تغییرات را به صورت خودکار بر روي ویژوال آن را د

 : رد کنید Not now, maybe later البته می توانید این مرحله را با زدن دکمه . داستودیویی که تازه نصب شده اعمال کنی
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 من به صورت پیشفرض ظاهر . دشده در ویژوال استودیو یکی را انتخاب کنی شما می توانید از بین سه ظاهر از پیش تعریف
Blue را انتخاب می کنم ولی شما می توانید بسته به سلیقه خود، ظاهر دیگر را انتخاب کنید :  
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 : صفحه اي به صورت زیر ظاهر می شود Start Visual Studio بعد از زدن دکمه
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صفحه اصلی برنامه به صورت زیر نمایش داده می شود که نشان از نصب  Visual Studio Community بعد از بارگذاري کامل
 : کامل آن دارد
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 خوش آمدید استودیوبه ویژوال 

الزم است که با انواع  . مبه شما مطالبی آموزش دهی استودیودر این بخش می خواهیم در باره قسمت هاي مختلف محیط ویژوال 
بعد از اینکه صفحه باال بسته شد وارد صفحه  . دبرنامه ویژوال سی شارپ را اجرا کنی . داین محیط آشنا شوی ابزارها و ویژگیهاي

 : آغازین ویژوال سی شارپ می شویم
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  . داین صفحه بر طبق عناوین خاصی طبقه بندي شده که در مورد آنها توضیح خواهیم دا

  

  )Menu Bar(منو بار 

با کلیک بر روي هر منو  . تاي برنامه ها اسراي مختلفی براي ساخت، توسعه، نگهداري، خطایابی و اجکه شامل منوه)  1(منو بار 
به این نکته توجه کنید که منوبار داراي آیتم هاي مختلفی است که فقط در شرایط  . ددیگر منوهاي وابسته به آن ظاهر می شون

در زیر  . ددر صورتی نشان داده خواهند شد که پروژه فعال باش Projectبه عنوان مثال آیتم هاي منوي  . دخاصی ظاهر می شون
  :برخی از ویژگیهاي منوها آمده است 

 توضیح منو

File شامل دستوراتی براي ساخت پروژه یا فایل، باز کردن و ذخیره پروژه ها و خروج از آنها می باشد 

Edit ی و پیدا کردن یک مورد خاص می باشدشامل دستوراتی جهت ویرایش از قبیل کپی کردن، جایگزین 

View  به شما اجازه می دهد تا پنجره هاي بیشتري باز کرده و یا به آیتم هايtoolbar دآیتمی اضافه کنی . 

Project دشامل دستوراتی در مورد پروژه اي است که شما بر روي آن کار می کنی . 
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Debug ي برنامه را می دهدبه شما اجازه کامپایل ، اشکال زدایی و اجرا 

Data دشامل دستوراتی براي اتصال به دیتابس ها می باش . 

Format دشامل دستوراتی جهت مرتب کردن اجزاي گرافیکی در محیط گرافیکی برنامه می باش . 

Tools  دبراي ویژوال سی شارپ و ویژوال استودیو می باش...شامل ابزارهاي مختلف، تنظیمات و . 

Window دما اجازه تنظیمات ظاهري پنجره ها را می دهبه ش . 

Help شامل اطالعاتی در مورد برنامه ویژوال استودیو می باشد 

  
The Toolbars 

Toolbar )2 (دبه طور معمول شامل همان دستوراتی است که در داخل منو ها قرار دارن . Toolbar  همانند یک میانبر عمل می
اگر در مورد عملکرد هر کدام از این دکمه ها  . داي آیکونی است که کاربرد آنرا نشان می دهدار Toolbarهر دکمه در  . دکن

نشان داده ) tool tip(شک داشتید می توانید با نشانگر موس بر روي آن مکث کوتاهی بکنید تا کاربرد آن به صورت یک پیام 
همچنین می توانید با کلیک راست بر روي منطقه . دبرخی از دستورات مخفی هستند و تحت شرایط خاص ظاهر می شون. دشو

برخی از دکمه ها داراي فلش هاي  . ددستورات بیشتري به آن اضافه کنیView > Toolbarsو یا از مسیر  toolbarخالی از 
اجازه جا به شما  toolbarسمت چپ هر  . دکوچکی هستند که با کلیک بر روي آنها دیگر دستورات وابسته به آنها ظاهر می شون

   . دبه جایی آن را می ده

  

  )Start Page(صفحه آغازین 

همچنین اگر از قبل پروژه اي ایجاد کرده اید می توانید آن  . دبراي ایجاد یک پروژه و باز کردن آن از این قسمت استفاده می شو
شد در مورد بخشهاي بعدي در  بخشهاي مهم ویژوال سی شارپ توضیح داده . دمشاهده و اجرا کنی Recent Projectsرا در 

 . دآینده توضیحات بیشتري خواهیم دادرسهاي 
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  استودیوگردشی در ویژوال 
Visual Studio Community   از تعداد زیادي پنجره و منو تشکیل شده است که هر کدام براي انجام کار خاصی به کار می

یک   File > New Projectاز مسیر  . مبا این قسمتها آشنا شوی یواستوداجازه دهید با نفوذ بیشتر در محیط ویژوال  . درون
  . دپنجره فرم ایجاد کنی
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 . دپنجره اي به شکل زیر نمایش داده خواهد ش

  

و یک اسم براي پروژه انتخاب می   Windows Forms Applicationهمانطور که در شکل باال نشان داده شده است گزینه 
 : کلیک می کنیم تا صفحه زیر نمایان شود  OKکنیم و بر روي دکمه 
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 : مشخصات فرم باال عبارت است از

  

  (Design) صفحه طراحی  - 1

فرم هاي ویندوزي رابطهاي گرافیکی بین کاربر و  . تاین صفحه در حکم یک ناحیه براي طراحی فرم هاي ویندوزي شما اس
شما در این صفحه می توانید کنترلهایی مانند  . تاس  GUIط گرافیکی یاکامپیوتر هستند و محیط ویندوز نمونه بارزي از یک راب

گرا شیء  جزییات بیشتر در مورد فرمهاي ویندوزي و کنترلها و برنامه نویسی . دبه فرمتان اضافه کنی.…دکمه ها ، برچسب ها و 
 . درا مطالعه کنیاما توصیه می شود ابتدا مبانی برنامه نویسی  . تدر فصل فرم هاي ویندوزي آمده اس

  

 (Solution Explorer)  مرورگر پروژه - 2

 . دبرنامه اي که توسط شما ساخته شده است را نشان می ده Solutionیک  . دپروژه و فایلهاي مربوط به آن را نشان می ده
حه شما نمایش داده در صف Solution Explorer اگر . دممکن است این برنامه یک پروژه ساده یا یک پروژه چند بخشی باش
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  Ctrl+Alt+Lبا کلیدهاي میانبر   و یا  View > Other Windows > Solution Explorerنمی شود می توانید از مسیر 
نشان داده شده پروژه فعال می  (Bold) اگر چندین پروژه در حال اجرا هستند پروژه اي که با خط برجسته . دآنرا نمایان کنی

 Solution Explorerبر روي   اگر بخواهید پروژه اي را که فعال نیست اجرا کنید، . دنامه اجرا می شوباشد و هنگام اجراي بر
پروژه را نشان  دوبا    Solutionزیر یک شکل . را انتخاب نمایید  Set as StartUp Projectکلیک راست کنید و سپس گزینه 

  . تد اسهر پروژه شامل فایلها و فولدرهاي مربوط به خو . دمی ده

 

 

  (Properties) پنجره خواص  - 3 
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خواص و رویدادهاي مختلف هر آیتم انتخاب شده اعم از فرم ، فایل ، پروژه و کنترل را نشان می  ،(Properties) پنجره خواص
در  . دکنی آنرا ظاهر  F4یا کلید میانبر  View > Properties Windowمی توانید از مسیر  ،اگر این پنجره مخفی است . دده

به عنوان مثال  . دخاصیت ها ، ویژگیها و صفات اشیا را نشان می دهن . دمورد خواص در درسهاي آینده مفصل توضیح خواهیم دا
اگر یک فرم یا کنترل را در صفحه طراحی و یا یک پروژه یا  . تیک ماشین داراي خواصی مانند رنگ ، سرعت، اندازه و مدل اس

این پنجره همچنین داراي  . دانتخاب کنید پنجره خواص مربوط به آنها نمایش داده خواهد ش  SolutionExplorerفایل را در
اتفاقی است که در شرایط خاصی پیش می آید  (event) یک رویداد . درویدادهاي مربوط به فرم یا کنترل انتخاب شده می باش

 کمبو باکس . ماصالح می کنی (text box) داخل جعبه متنکلیک و یا متنی را در  (button) مانند وقتی که بر روي دکمه
(combo box) شکل باال که با حرفA  را )…دکمه، فرم و(مورد نظرتان شیء  نشان داده شده است به شما اجازه می دهد که

وچک یا به هم است که کنترلهاي روي فرم بسیار ک این کار زمانی مفید . دکه می خواهید خواص آنرا تغییر دهید انتخاب کنی
برخی از این دکمه ها در  .(B) در زیر کمبو باکس باال دکمه هاي مفیدي قرار دارند . دنزدیک بوده و انتخاب آنها سخت باش

دومین دکمه خواص را بر  . ددکمه اول خاصیت اشیا را بر اساس دسته هاي مختلفی مرتب می کن. دشرایط خاصی فعال می شون
 . دکند که پیشنهاد می کنیم از این دکمه براي دسترسی سریع به خاصیت مورد نظرتان استفاده کنی اساس حروف الفبا مرتب می

این دکمه به شما اجازه  . مسومین دکمه هم وقتی ظاهر می شود که یک کنترل یا یک فرم را در محیط طراحی انتخاب کنی
) که به شکل یک رعد و برق نمایش داده شده(کمه چهارمین د . ددسترسی به خواص فرم ویا کنترل انتخاب شده را می ده

در پایین شکل باال توضیحات کوتاهی در مورد خاصیت ها و رویداد ها نشان  . درویدادهاي فرم ویا کنترل انتخاب شده را می ده
و در در ستون سمت چپ نام رویداد یا خاصیت . تشامل خواص و رویدادها اس(C) بخش اصلی پنجره خواص . دداده می شو

قرار دارد که توضیحاتی درباره خواص و  (D) در پایین پنجره خواص جعبه توضیحات . تستون سمت راست مقدار آنها آمده اس
 . درویدادها در آن نمایش داده می شو

 

  استودیوتغییر ظاهر ویژوال 
انید به دلخواه آن را تغییر را دوست نداشته باشید، می تو استودیو اگر موقعیت پنجره ها و یا ظاهر برنامه ویژوال 

کلیک کرده و آنرا می کشید تا پنجره به شکل زیر به حالت شناور  (title bar) براي این کار بر روي نوار عنوان . ددهی
 : در آید
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ظاهر می شود و ) فلشی با چهار جهت(در حالی که هنوز بر روي پنجره کلیک کرده اید و آن را می کشید یک راهنما 

به عنوان مثال شما می توانید پنجره را در باالترین قسمت  . ددر قرار دادن پنجره در محل دلخواه کمک می کنشما را 
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 :منطقه اي که پنجره قرار است در آنجا قرار بگیرد به رنگ آبی در می آید . دمحیط برنامه قرار دهی
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. 
  

شکل حاوي جعبه هاي مختلفی است که به شما راهنماي صلیب  . تپنجره در قسمت باالي محیط قرار داده شده اس
به عنوان مثال پنجره  . دقرار دهی استودیواجازه می دهد پنجره انتخاب شده را در محل دلخواه محیط ویژوال 

Properties   ،را انتخاب کنید و آنرا به چپ ترین قسمت صلیب در پنجره نمایش داده شده نزدیک و رها کنید
 : قرار می گیرد  Design Viewره مذکور در سمت چپ پنجره مشاهده می کنید که پنج
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توانید به  میکشیدن پنجره به مرکز صلیب راهنما باعث ترکیب آن با پنجره مقصد می شود که در مثال باال شما 
 . ددست پیدا کنی  Propertiesعنوان یک تب به پنجره 
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بکشید، یک صلیب راهنماي دیگر نشان   Solution Explorer را روي پنجره  Propertiesبه عنوان مثال پنجره  اگر
قرار   Solution Explorerزیر پنجره   Propertiesپنجره  ،با کشیدن پنجره به قسمت پایینی صلیب . دداده می شو
 . تخواهد گرف
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وال سی شارپ همچنین ویژ . دقسمتی از محیط برنامه که می خواهید پنجره در آنجا قرار بگیرد به رنگ آبی در می آی
هر پنجره داراي یک  . داست که به صورت اتوماتیک پنجره ها را مخفی می کن  autohideداراي خصوصیتی به نام 

  . دمی باش  closeآیکون سنجاق مانند نزدیک دکمه 
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ها می توان با براي دسترسی به هر یک از پنجره  . دفعال شو  auto-hideبر روي این آیکون کلیک کنید تا ویژگی 
  . دکلیک کر استودیووس بر روي آنها توقف یا بر روي تب هاي کنار محیط ویژوال ام

 

 
  

براي غیر فعال کردن این ویژگی در هر کدام از پنجره ها کافیست پنجره را انتخاب کرده و دوباره بر روي آیکون مورد 
 . دنظر کلیک کنی
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افقی بود بدین معناست که ویژگی فعال و اگر شکل آن عمودي بود به  به این نکته توجه کنید که اگر شکل آیکون

 . دمی باش  auto-hideمعناي غیر فعال بود ویژگی 

  

  ساخت یک برنامه ساده
در . داین برنامه یک پیغام را در محیط کنسول نمایش می ده. ماجازه بدهید یک برنامه بسیار ساده به زبان سی شارپ بنویسی

 Visual Studio Community برنامه . مم ساختار و دستور زبان یک برنامه ساده سی شارپ را توضیح دهاین درس می خواه
حال با یک صفحه مواجه می شوید که از شما می  . دیک پروژه جدید ایجاد کنی  File > New Projectاز مسیر  . درا اجرا کنی

  : )زیرشکل (خواهد نام پروژه تان را انتخاب و آن را ایجاد کنید
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 Consoleیک  . دبگذاری  MyFirstProgramرا انتخاب کنید و نام پروزه تان را  Console Applicationگزینه 
Application  بهتر است برنامه خود را در محیط  . دبرنامه اي تحت داس در محیط وینوز است و فاقد محیط گرافیکی می باش

برنامه نویسی در  بعد از اینکه آموزش مبانی زبان به پایان رسید، . دنویسی آشنا شوی کنسول بنویسید تا بیشتر با مفهوم برنامه
در   solutionیک ویژوال استودیو،  OKبعد از فشردن دکمه  . دمحیط ویندوز و بخش بصري سی شارپ را آموزش خواهیم دا

 . ددر بیشتر تمرینات شامل یک پروژه می باشپروژه هاست ،اما مجموعه اي از   solutionیک. دیک فولدر موقتی ایجاد می کن
پروژه جدید  . دو شامل جزییاتی در مورد پروژه ها و فایلهاي وابسته به آن می باش بوده  slnداراي پسوند   solutionفایل

به آن می می باشد که آن نیز شامل جزییاتی در مورد پروژه ها و فایلهاي وابسته   csproj.همچنین حاوي یک فایل با پسوند 
  . محال می خواهیم شما را با محیط کد نویسی آشنا کنی . دباش
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کدها در محیط کدنویسی به صورت رنگی تایپ می شوند در . ممحیط کدنویسی جایی است که ما کدها را در آن تایپ می کنی

منوي  اي که ایجاد کرده اید، نام پروژه) 1شماره (شامل منوي سمت چپ . دنتیجه تشخیص بخشهاي مختلف کد را راحت می کن
شامل اعضاي کالسها )3شماره (و منوي سمت راست …شامل لیست کالسها ،ساختارها ، انواع شمارشی و) 2شماره ( وسط

 . دتوضیح خواهم دا نگران اصطالحاتی که به کار بردیم نباشید آنها را در فصول بعد. دمی باش …و ،ساختارها ، انواع شمارشی
در محل کد نویسی کدهایی از قبل نوشته شده که براي شروع  . دهستن cs.اراي کد در سی شارپ داراي پسوند همه فایلهاي د

 : شما آنها را پاك کنید و کدهاي زیر را در محل کدنویسی بنویسید
 

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

 

  



      www.w3-farsi.comیونس ابراهیمی                   :تالیف و ترجمه                               مبانی زبان سی شارپ

       
 

42 
 

  ساختار یک برنامه در سی شارپ

هدف در مثال باال نمایش یک پیغام در صفحه  . دمثال باال ساده ترین برنامه اي است که شما می توانید در سی شارپ بنویسی
   . مط کد را در مثال باال توضیح بدهیخاجازه بدهید هر  . تداراي قواعدي براي کدنویسی اسهر زبان برنامه نویسی . تنمایش اس

تعریف شده است که شامل کدهاي نوشته شده توسط شما است و از تداخل نامها جلوگیري ) namespace(فضاي نام  1در خط 
  . ددر باره فضاي نام در درسهاي آینده توضیح خواهیم دا. دمی کن

سی شارپ یک زبان ساخت یافته است . دآکوالد براي تعریف یک بلوك کد به کار می رو. تنوشته شده اس) } ( آکوالد  2در خط 
نیز ) { ( در سی شارپ باید داراي یک آکوالد بسته )  }( هر آکوالد باز. دکه شامل کدهاي زیاد و ساختارهاي فراوانی می باش

  . تیک بلوك کد یا بدنه فضاي نام اس 10ط تا خ 2همه کدهاي نوشته شده از خط . دباش

در مثال  باال کدهاي شما باید در . ددر باره کالسها در فصلهاي آینده توضیح خواهیم دا. تیک کالس تعریف شده اس 3در خط 
  . دمی باش 9تا  4بدنه کالس شامل کد هاي نوشته شده از خط . دداخل یک کالس نوشته شو

هر متد شامل یک سري کد است که وقتی اجرا می شوند که متد را صدا  . تتعریف شده اسلی یا متد اص Mainمتد  5خط در 
این بدان . تنقطه آغاز اجراي برنامه اس Mainمتد . ددرباره متد و نحوه  صدا زدن  آن در فصول بعدي توضیح خواهیم دا . مبزنی

در فصول بعدي توضیح  Mainدر باره متد . دا می شوو سپس بقیه کدها اجر Mainمعناست که ابتدا تمام کدهاي داخل متد 
و سایر متدها داراي آکوالد و کدهایی در داخل آنها می باشند و وقتی کدها اجرا می شوند که متدها را  Mainمتد . دخواهیم دا

شود برنامه با  اگر سیمیکولن در آخر خط فراموش . دختم می شو)  ;( هر خط کد در سی شارپ به یک سیمیکولن  . مصدا بزنی
  :مثالی از یک خط کد در سی شارپ به صورت زیر است  . دخطا مواجه می شو

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

براي  ()WriteLineاز متد . درا در صفحه نمایش نشان می ده !Welcome to Visual C# Tutorialsاین خط کد پیغام 
مانند  . تمحصور شده اس) “(یک رشته گروهی از کاراکترها است که به وسیله دابل کوتیشن  . داستفاده می شو چاپ یک رشته

:"Welcome to Visual C# Tutorials!" . نحوه   ،در کل مثال باال. دباش... ک حرف،عدد، عالمت یا تواند ی یک کاراکتر  می
به نوبه خود در داخل فضاي نام  که آن نیز Console که در داخل کالس ،است WriteLineاستفاده از متد 

MyFirstProgram سی شارپ فضاي خالی و  . تتوضیحات بیشتر در درسهاي آینده آمده اس . دقرار دارد را نشان می ده
اشکال زدایی  اما اینکار خواندن و . دویسیوانید همه برنامه را در یک خط بنبنابراین شما می ت . دخطوط جدید را نادیده می گیر

به مثال  . تیکی از خطاهاي معمول در برنامه نویسی فراموش کردن سیمیکولن در پایان هر خط کد اس . دبرنامه را مشکل می کن
  :زیر توجه کنید 

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

  :اما از کد زیر ایراد می گیرد  . دگیر ال اشکال نمیسی شارپ فضاي خالی باال را نادیده می گیرد و از کد با

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

چون دو خط کد مربوط به یک برنامه هستند و  ،برنامه با خطاي نحوي مواجه می شود . دبه سیمیکولن آخر خط اول توجه کنی
همیشه به یاد داشته باشید که سی شارپ به بزرگی و کوچکی حروف  . دآن قرار دهیشما فقط باید یک سیمیکولن در آخر 

رشته ها و توضیحات از این قاعده مستثنی  . ددر سی شارپ با هم فرق دارن manو  MANیعنی به طور مثال . تحساس اس
  :و اجرا نمی شوند  مثال کدهاي زیر با خطا مواجه می شوند . دهستند که در درسهاي آینده توضیخ خواهیم دا

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

  :اما کد زیر کامال بدون خطا است  . دکنتغییر در بزرگی و کوچکی حروف از اجراي کدها جلوگیري می 

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

  . دهمیشه کدهاي خود را در داخل آکوالد بنویسی

{ 
   statement1; 
} 

گیهاي مهم سی شارپ یکی از ویژ . داین کار باعث می شود که کدنویسی شما بهتر به چشم بیاید و تشخیص خطاها راحت تر باش
بدین معنی که کدها را به صورت تو رفتگی از هم تفکیک می کند و این در خوانایی  . تنشان دادن کدها به صورت تو رفتگی اس

  . تبرنامه بسیار موثر اس

  

  ذخیره پروژه و برنامه

 . داستفاده کنی Ctrl+Shift+Sمیانبر بروید یا از کلیدهاي  File > Save Allبراي ذخیره پروژه و برنامه می توانید به مسیر 
 . دکلیک کنیبر روي شکل  Toolbarهمچنین می توانید از قسمت 

 . داستفاده کنی Ctrl+Sبروید یا از کلیدهاي میانبر  File > Save (FileName)براي ذخیره یک فایل ساده می توانید به مسیر 
 . دکنیکلیک بر روي شکل  Toolbarهمچنین می توانید از قسمت 

کلیک  toolbarدر را انتخاب می کنید یا بر روي آیکون   Openگزینه  Fileبراي باز کردن یک پروژه یا برنامه از منوي 
  . درا باز می کنی  csproj.یا پروژه با پسوند  slnسپس به محلی که پروژه در آنجا ذخیره شده میروید و فایلی با پسوند . دکنی
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 کامپایل برنامه

براي کامپایل  . دد ذکر شد که کدهاي ما قبل از اینکه آنها را اجرا کنیم ابتدا به زبان میانی مایکروسافت ترجمه می شونقبال یا
این  . مرا بر روي صفحه کلید فشار می دهی  F6را انتخاب می کنید یا دکمه   Build Solutionگزینه   Debugبرنامه از منوي 

می  Solution Explorerبه   solutionبراي کامپایل یک قسمت از  . درا کامپایل میکن  solutionکار همه پروژه هاي داخل 
  : مانند شکل زیر . درا انتخاب می کنی  buildرویم و بر روي آن قسمت راست کلیک کرده و از منوي باز شوند گزینه

 

 

  

  

  

  

  اجراي برنامه

دو . دوماتیک کدهاي ما را به زبان میانی مایکروسافت کامپایل می کنوقتی ما برنامه مان را اجرا می کنیم سی شارپ به صورت ات
  :راه براي اجراي برنامه وجود دارد 

 )Debug(اجرا همراه با اشکال زدایی 

 )Non-Debug(اجرا بدون اشکال زدایی 
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سریعا برنامه اجرا   Non-Debugبا اجراي برنامه در حالت . داجراي بدون اشکال زدایی برنامه، خطاهاي برنامه را نادیده می گیر
مخفی است و براي استفاده  Non-Debugدر حالت پیش فرض حالت . دمی شود و شما با زدن یک دکمه از برنامه خارج می شوی

استفاده  Crl + F5را انتخاب کرد یا از دکمه هاي ترکیبی  Start Without Debugingگزینه  Debugاز آن می توان از منوي 
  :نمود

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

جز خروجی به حساب نمی آید و فقط نشان دهنده آن   …Press any key to continueبه این نکته توجه کنید که پیغام 
دسترسی به  . دیاجرا شده است و شما می توانید با زدن یک کلید از برنامه خارج شو  Non-Debugاست که برنامه در حالت 

از این حالت براي رفع خطاها  . دآسان تر است و به صورت پیشفرض برنامه ها در این حالت اجرا می شون  Debug Modeحالت 
 break pointsشما همچنین می توانید از  . دو اشکال زدایی برنامه ها استفاده می شود که در درسهاي آینده توضیح خواهیم دا

می   Debug Modeبراي اجراي برنامه با حالت  . دمه در مواقعی که با خطا مواجه می شوید استفاده کنیبرنا  Helpو قسمت 
همچنین می توانید بر روي  . درا فشار دهی  F5را انتخاب کرده و یا دکمه  Start Debuggingگزینه   Debugتوانید از منوي 

استفاده کنید برنامه نمایش داده شده و فورا   Debug Modeاگر از حالت  . دکلیلک کنی  toolbarدر شکل 
براي توقف   ()System.Console.ReadKeyبراي جلوگیري از این اتفاق شما می توانید از کالس و متد  . دناپدید می شو

  ). دم دادرباره متدها در درسهاي آینده توضیح خواهی( . دبرنامه و گرفتن ورودي از کاربر جهت خروج از برنامه استفاده کنی

  

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

مشاهده می کنید که برنامه متوقف شده و از شما در خواست ورودي می  . ماجرا می کنی Debug Modeحال برنامه را در حالت 
به این علت استفاده کردم تا نیازي به  Non-Debugمن از حالت  . داز برنامه خارج شوی Enterکند، به سادگی و با زدن دکمه 

-Nonکر شد که برنامه را اجرا کنید برنامه را در حالت از این به بعد هر جا ذ. دنباش ()Console.ReadKeyنوشتن کد اضافی 
Debug ها رسیدیم از حالت وقتی به مبحث استثناء. داجرا کنیDebug حال با خصوصیات و ساختار اولیه  . ماستفاده می کنی

  . تسهاي آینده مطالب بیشتري از این زبان برنامه نویسی قدرتمند خواهید آموخرسی شارپ آشنا شدید در د
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  IntelliSenseاستفاده از 

ما را قادر می سازد که  IntelliSense . دباش) IntelliSense(، اینتل الیسنس   Visual Studioشاید یکی از ویژگیهاي مهم 
   ،وقتی که شما در محیط کدنویسی حرفی را تایپ کنید . مدسترسی پیدا کنی....به سرعت به کالسها و متدها و

IntelliSenseکد زیرا را در داخل متد  . دمی شو فورا فعالMain دبنویسی .  

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

 . دفعال شو IntelliSenseاولین حرف را تایپ کنید تا 

 

IntelliSense  ا می توانید با زدن دکمه شم. دلیستی از کلمات به شما پیشنهاد می دهد که بیشترین تشابه را با نوشته شما دارن
tab  دشما با لیست پیشنهادي دیگري مواجه می شوی ( . ) با تایپ نقطه . دگزینه مورد نظرتان را انتخاب کنی . 

 

اگر بر روي گزینه اي که می خواهید انتخاب کنید لحظه اي مکث کنید توضیحی در رابطه با آن مشاهده خواهید کرد مانند شکل 
 W ،IntelliSenseبراي مثال با تایپ حرف . ده پایان کد نزدیک می شوید لیست پیشنهادي محدود تر می شوهر چه که ب. باال

 . دهستند را نمایش می ده  Wفقط کلماتی را که داراي حرف



      www.w3-farsi.comیونس ابراهیمی                   :تالیف و ترجمه                               مبانی زبان سی شارپ

       
 

47 
 

 

 . دبا تایپ حرف هاي بیشتر لیست محدودتر شده و فقط دو کلمه را نشان می ده

 

براي ظاهر کردن  . دشما تایپ کرده اید پیدا کند هیچ چیزي را نمایش نمی ده نتواند چیزي را که  IntelliSenseاگر 
IntelliSense   کافیست دکمه ترکیبیCtrl+Space براي انتخاب یکی از متدهایی که داراي چند حالت  . درا فشار دهی

 ()Writelineمثال متد  . دنتخاب کریکی از حالت ها را ا) باال و پایین(هستند، می توان با استفاده از دکمه هاي مکان نما 
 . تحالت نمایش پیغام در صفحه اس 19همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید داراي 

 

IntelliSense  دبه طور هوشمند کدهایی را به شما پیشنهاد می دهد و در نتیجه زمان نوشتن کد را کاهش می ده . 

  

 رفع خطاها
حداقل از داشتن یک  ،تقریبا همه برنامه هایی که امروزه می بینید . مبا خطا مواجه می شویبیشتر اوقات هنگام برنامه نویسی 

 : در سی شارپ سه نوع خطا وجود دارد. خطا ها می توانند برنامه شما را با مشکل مواجه کنند . دخطا رنج می برن
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 خطاي کامپایلري

این بدین معنی است که . دخطا ها شامل خطاي دستور زبان می باش این . داین نوع خطا از اجراي برنامه شما جلوگیري می کن
یکی دیگر از موارد وقوع این خطا هنگامی است که شما از چیزي استفاده می کنید  . دشما قواعد کد نویسی را رعایت نکرده ای

ست باعث به وجود آمدن خطاي حذف فایلها یا اطالعات ناقص در مورد پروژه ممکن ا . تکه نه وجود دارد و نه ساخته شده اس
استفاده از برنامه بوسیله برنامه دیگر نیز ممکن است باعث جلوگیري از اجراي برنامه و ایجاد خطاي کامپایلري . دکامپایلري شو

 . دشو

  

 خطاهاي منطقی

سخت است چون شما براي رفع این نوع خطاها بسیار . داین نوع خطا در اثر تغییر در یک منطق موجود در برنامه به وجود می آی
نمونه اي از یک خطاي منطقی برنامه اي است که دو عدد را جمع می کند ولی حاصل تفریق دو . دیافتن آنها باید کد را تست کنی

 . ددر این حالت ممکن ات برنامه نویس عالمت ریاضی را اشتباه تایپ کرده باش. دعدد را نشان می ده
  

 استثناء

این خطا هنگامی روي می دهد که کاربر یک ورودي نامعتبر به  . ترخ می دهند که برنامه در حال اجراس این نوع خطاها هنگامی
ویژوال استودیو و ویژوال سی شارپ داراي ابزارهایی براي پیدا کردن و برطرف  . دبرنامه بدهد و برنامه نتواند آن را پردازش کن

ل تایپ کد هستیم یکی از ویژگیهاي ویژوال استودیو تشخیص خطاهاي وقتی در محیط کدنویسی در حا . دکردن خطاها هستن
  . دزیر کدهایی که داراي خطاي کامپایلري هستند خط قرمز کشیده می شو . تممکن قبل از اجراي برنامه اس
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بز هم مواجه شما ممکن است با خط س. دکنی توضیحات خطا را مشاهده می ،وس روي این خطوط توقف کنیداهنگامی که شما با م
به عنوان مثال ممکن است شما یک متغیر . دولی به شما اجازه اجراي برنامه را می دهن ،شوید که نشان دهنده اخطار در کد است

  .)در درس هاي آینده توضیح خواهیم داد( . درا تعریف کنید ولی در طول برنامه از آن استفاده نکنی

 

 
  

 رمز نشان دادهکه در شکل زیر با فلش ق) لیست خطاها( ErrorList . مشتري می دهیدر باره رفع خطاها در آینده توضیح بی
 می توانید به مسیر Error List براي باز کردن  . دشده است به شما امکان مشاهده خطاها ، هشدارها و رفع آنها را می ده

View> Error List  دبروی .  
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نمایش داده می Error List ه برنامه شما با خطا مواجه شود لیست خطاها درهمانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید هرگا
  . دشو

 

 
  

داراي چندین ستون  Error List . تنمایش داده شده اس Error List در شکل باال تعدادي خطا همراه با راه حل رفع آنها در
  . داست که به طور کامل جزییات خطاها را نمایش می دهن
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 توضیحات  ستون 

Description  توضیحی درباره خطا 

File   فایلی که خطا در آن اتفاق افتاده است 

Line   شماره خطی از فایل که داراي خطاست 

Column   ستون یا موقعیت افقی خطا در داخل خط
Project  تنام پروژه اي که داراي خطاس .  

 : پنجره زیر روبرو می شویداگر برنامه شما داراي خطا باشد و آن را اجرا کنید با 

 

دیگر این پنجره به عنوان هشدار  ،زنید چون دفعات بعد که برنامه شما با خطا مواجه شودبمربع کوچک داخل پنجره باال را تیک 
راي اج NO اما با کلیک بر روي دکمه . دبرنامه با وجود خطا نیز اجرا می شو Yes با کلیک بر رو ي دکمه . دنشان داده نخواهد ش

 یکی دیگر از ویژگیهاي مهم پنجره . درا بر طرف نمایی Error List برنامه متوقف می شود و شما باید خطاهاي موجود در پنجره
Error List  با یک کلیک ساده بر روي هر کدام خطاهاي موجود در . تنشان دادن قسمتی از برنامه است که داراي خطاس

 . دمایش داده می شو، محل وقوع خطا ن Error List پنجره

  

  

  آن کردن برطرف و خطایابی
،جانشین  Sampleکلمه  :و نحوه برطرف کردن آنها آمده است  Error Listدر جدول زیر لیست خطاهاي معمول در پنجره 

  :نامهاي وابسته به خطاهایی است که شما با آنها مواجه می شوید و در کل یک کلمه اختیاري است

 راه حل توضیح خطا

; expected 
قرار نداده ) ;(در پایان دستور عالمت سیمیکان 

  اید
اضافه کردن یک 

  );(سیمیکالن 
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 راه حل توضیح خطا

The name ‘sample’ does not exist in the 
current context. 

در کد شما نه تعریف شده و نه  sampleکلمه 
  وجود دارد

را حذف  sampleکلمه 
 . دیا تعریف کنی

Only assignment, call, increment, 
decrement, and new object expressions 

can be used as a statement. 
 دستور را حذف کنید کد جز دستورات سی شارپ نیست

Use of unassigned local variable ‘sample’  متغیرsample مقدار دهی اولیه نشده 
قبل از استفاده از متغیر 
آن را مقدار دهی اولیه 

 کنید

The type or namespace name ‘sample’ 
could not be found (are you missing a 
using directive or an assembly 

reference?) 

تعریف نشده  sampleنوع یا فضاي نام متغیر 
 است

باید یک کالس یا فضاي 
 sampleنام ،به نام 

  ایجاد کنید

 

‘MyMethod()’: not all code paths return 
a value 

که به  ()MyMethodمعنات که متد  بدین
عنوان متدي با مقدار برگشتی در نظر گرفته 
شده در همه قسمتهاي کد داراي مقدار برگشتی 

 . تنیس

مطمئن شوید که متد در 
همه قسمتهاي کد داراي 

 مقدار برگشتی است

Cannot implicitly convert type ‘type1′ to 
‘type2′ 

تبدیل  type1غیر نمی تواند به مت type2متغیر 
 . دشو

با استفاده از متدهاي 
تبدیل انواع به هم ،دو 

 . دمتغیر را یکسان کنی

  . تنها در درسهاي آینده آمده اسآنگران یادگیري کلمات به کار رفته در جدول باال نباشید چون توضیح 

  

  توضیحات

و بیشتر (در سی شارپ  . دن کد به آن اضافه کنیوقتی که کدي تایپ می کنید شاید بخواهید که متنی جهت یادآوري وظیفه آ
توضیحات متونی هستند که توسط کامپایلر نادیده  . دمی توان این کار را با استفاده از توضیحات انجام دا) زبانهاي برنامه نویسی

نقش کدهاي  هدف اصلی از ایجاد توضیحات خوانایی و تشخیص . دگرفه می شوند و به عنوان بخشی از کد محسوب نمی شون
فرض کنید که می خواهید در مورد یک کد خاص، توضیح بدهید، می توانید  . تنوشته شده توسط شما ، براي دیگران اس
  . دتوضیحات را در باالي کد یا کنار آن بنویسی
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    :در برنامه زیر نقش توضیحات نشان داده شده است  . داز توضیحات براي مستند سازي برنامه هم استفاده می شو

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

توضحات بر دو نوعند،  توضیحات تک خطی و توضیحات چند   . تنشان داده شده اس) تک خطی(یک توضیح ساده  7در خط 
  :خطی 

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

// ضیحات با عالمت این تو . دتوضیحات تک خطی همانگونه که از نامش پیداست براي توضیحاتی در حد یک خط به کار می رون
این نوع توضیحات معموال در  . دشروع می شوند و هر نوشته اي که در سمت راست آن قرار بگیرد جز توضیحات به حساب می آی

 . داگر توضیح در باره یک کد به بیش از یک خط نیاز باشد از توضیحات چند خطی استفاده می شو . دباال یا کنار کد قرار می گیرن
هر نوشته اي که بین این دو عالمت قرار بگیرد جز توضیحات محسوب  . دپایان می یابن /*شروع  و با  */د خطی با توضیحات چن

از این  . دنشان داده می شون(///) این نوع با سه اسلش  . دنامیده می شون XMLنوع دیگري از توضیحات ، توضیحات  . دمی شو
 . دد و در درس هاي آینده در مورد آنها توضیح خواهیم دانوع براي مستند سازي برنامه استفاده می شو

  

 کاراکترهاي کنترلی

شروع می شوند و به دنبال آنها یک حرف یا عدد می ) \(کاراکترهاي ترکیبی هستند که با یک بک اسلش  ،کاراکترهاي کنترلی
ید و قرار دادن رشته در آن می توان از براي مثال براي ایجاد یک خط جد . دآید و یک رشته را با فرمت خاص نمایش می دهن

  :استفاده کرد  n\کاراکتر کنترلی 

System.Console.WriteLine("Hello\nWorld!"); 
Hello 
World! 
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نشانگر موس را به خط بعد برده و بقیه رشته را در خط بعد نمایش  n\مشاهده کردید که کامپایلر بعد از مواجهه با کاراکتر کنترلی 
یک خط جدید ایجاد می کند ، البته بدین صورت که در انتهاي رشته  n\هم مانند کاراکتر کنترلی  ()WriteLineتد م. دمی ده

  :اضافه می کند  n\یک کاراکتر کنترلی 

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

 :کد باال و کد زیر هیچ فرقی با هم ندارند 

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

دارد با این تفاوت که نشان گر موس را در همان خط نگه می دارد و خط جدید  ()WriteLineکارکردي شبیه به  ()Writeمتد 
  :جدول زیر لیست کاراکترهاي کنترلی و کارکرد آنها را نشان می دهد  . دایجاد نمی کن

 عملکرد کاراکتر کنترلی عملکرد کاراکتر کنترلی

 f Form Feed\ چاپ کوتیشن ’\

 خط جدید n\ چاپ دابل کوتیشن ”\

  سر سطر رفتن r\ چاپ بک اسلش \\
 حرکت به صورت افقی t\  چاپ فضاي خالی 0\

\a صداي بیپ \v 
حرکت به صورت 

 عمودي

\b حرکت به عقب \u چاپ کاراکتر یونیکد 

  

معناي خاصی به رشته ها می دهد براي  \از آنجاییکه  . ماستفاده می کنی) \(ما براي استفاده از کاراکترهاي کنترلی از بک اسلش
 :استفاده کنیم ) \\(باید از ) \(چاپ بک اسلش 

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

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

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

  :می کنیم استفاده \"براي نشان دادن رشته ها استفاده می کنیم براي چاپ آن از ) "(از آنجاییکه از دابل کوتیشن 

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



      www.w3-farsi.comیونس ابراهیمی                   :تالیف و ترجمه                               مبانی زبان سی شارپ

       
 

55 
 

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

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

  :استفاده می شود  t\ حروف یا کلمات از براي ایجاد فاصله بین 

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

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

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

را به ابتداي سطر برده و جایگزین  Kکاراکتر کنترلی حرف . تآمده اس r\بعد از کاراکتر کنترلی  Kال باال کاراکتر مثال در مث
 . دمی کن Mحرف 

کاراکتر را درست بعد از  16،مقدار در مبناي  u\براي استفاده از  . داستفاده کر u\براي چاپ کاراکترهاي یونیکد می توان از 
را قرار  00A9مقدار  u\را چاپ کنیم باید بعد از عالمت ) ©(براي مثال اگر بخواهیم عالمت کپی رایت . میقرار می ده u\عالمت 

  :دهیم مانند 

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

 :براي کاراکترهاي یونیکد به لینک زیر مراجعه نمایید  16براي مشاهده لیست مقادیر مبناي 
http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm  

بیشترین خطا زمانی اتفاق می افتد که  . داگر کامپایلر به یک کاراکتر کنترلی غیر مجاز برخورد کند، برنامه پیغام خطا می ده
  . داستفاده می کن \\از ) \(برنامه نویس براي چاپ اسلش 

  

  @ عالمت
وقتی از  . دزه می دهد که کاراکترهاي کنترلی را رد کرده و رشته اي خوانا تر و طبیعی تر ایجاد کنیبه شما اجا @عالمت 

به جاي استفاده از دو   ) \ (کاراکترهاي کنترلی در یک رشته استفاده می شود ممکن است براي تایپ مثال یک بک اسلش 
  . داستفاده کرده و دچار اشتباه شوی \از یک  \\عالمت 
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ک کاراکتر کنترلی را تایپ ار باعث به وجود آمدن خطاي کامپایلري شده و چون کامپایلر فکر می کند که شما می خواهید یاین ک
به مثال زیر توجه   . درا پردازش می کند و چون کاراکتر کنترلی وجود ندارد خطا به وجود می آی \کاراکتر بعد از  عالمت کنید، 
  :کنید 

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

براي اثبات گفته باال )  \( استفاده شود ولی عمدا از بک اسلش  cat/dogدر ( / ) با وجودیکه بهتر است در مثال باال از اسلش 
 چنینچون  ،قابل تشخیص نیست d\ترلی کامپایلر خطا ایجاد می کند و به شما می گوید که کاراکتر کن . ماستفاده کرده ای

زمانی وضعیت بدتر خواهد شد که کاراکتر بعد از بک اسلش کاراکتري باشد که هم جز یک کلمه  . دکاراکتر کنترلی وجود ندار
  :به مثال زیر توجه کنید  .باشد و هم جز کاراکترهاي کنترلی

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

  
  براي نادیده گرفتن کاراکترهاي کنترلی @استفاده از عالمت 

زمانی مناسب است که شما نمی خواهید از عالمت بک اسلش براي نشان دادن یک کارکتر کنترلی استفاده  @استفاده از عالمت 
  . در آن را قرار دهیاستفاده از این عالمت بسیار ساده است و کافی است که قبل از رشته مورد نظ . دکنی

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

چون  . دمعموال زمانی استفاده می شود که شما بخواهید مسیر یک دایرکتوري را به عنوان رشته داشته باشی @از عالمت 
  . تبهتر اس) \\(به جاي دابل بک اسلش  @ایرکتوري ها داراي تعداد زیادي بک اسلش هستند و طبیعتا استفاده از عالمت د

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

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

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

کتر کنترلی در خروجی می اران خودداري کنید چون باعث چاپ کاو کاراکترهاي کنترلی به طور همزم @از به کار بردن عالمت 
  . دشو
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  براي نگهداري از قالب بندي رشته ها @از عالمت  استفاده

عنوان مثال  هب . تاس n\چاپ رشته هاي چند خطی بدون استفاده از کاراکتر کنترلی  @یکی دیگر از موارد استفاده از عالمت 
  :براي چاپ پیغام زیر 

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

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

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

کتر همانطور که قبال مشاهده کردید خط جدید ایجاد می کند و در این کارا . ددر آخر هر جمله توجه کنی n\به نحوه استفاده از 
راه دیگر  . دهم براي ترکیب رشته ها استفاده می شو+ از عالمت  . دمثال باال باعث می شود که جمله به چند خط تقسیم شو

  است  @براي نمایش مثال باال در چندین خط استفاده از عالمت 

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

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

 

 متغیرها

می توان آن را به عنوان یک ظرف تصور کرد که . دن ذخیره کنیمتغیر مکانی از حافظه است که شما می توانید مقادیري را در آ
که . تهر متغیر داراي یک نام نیز هس. دمحتویات این ظرف می تواند پاك شود یا تغییر کن. دداده هاي خود را در آن قرار داده ای

همچنین داراي یک مقدار می . درتوان متغیر را از دیگر متغیر ها تشخیص داد و به مقدار آن دسترسی پیدا ک از طریق آن می
متغیر داراي . دمقدار متغیر می تواند تهی نیز باش. دباشد که می تواند توسط کاربر انتخاب شده باشد یا نتیجه یک محاسبه باش

ي متغیر داراي عمر نیز هست که از رو . تنوع نیز هست بدین معنی که نوع آن با نوع داده اي که در آن ذخیره می شود یکی اس
و در نهایت متغیر داراي محدوده استفاده . دآن می توان تشخیص داد که متغیر باید چقدر در طول برنامه مورد استفاده قرار گیر

ما از متغیرها به عنوان یک انبار موقتی . تنیز هست که به شما می گوید که متغیر در چه جاي برنامه براي شما قابل دسترسی اس
هنگامی که یک برنامه ایجاد می کنیم احتیاج به یک مکان براي ذخیره داده ،مقادیر یا داده  . مه می کنیبراي ذخیره داده استفاد

براي این از کلمه متغیر استفاده می شود چون ما می  . تمکان همان متغیر اس نای . مهایی که توسط کاربر وارد می شوند داری
متغیرها موقتی هستند و فقط موقعی مورد استفاده قرار  . مدار آن را تغییر دهیتوانیم بسته به نوع شرایط هر جا که الزم باشد مق
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قبال ذکر شد که به  . دمی گیرند که برنامه در حال اجراست و وقتی شما برنامه را می بندید  محتویات متغیر ها نیز پاك می شو
  . دوسیله نام متغیر می توان به آن دسترسی پیدا کر

  :ها باید قوانین زیر را رعایت کرد براي نامگذاري متغیر

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

  . دباش  .$ ,^ ,? ,#نمی تواند شامل کاراکترهاي غیرمجاز مانند  

  . دنمی توان از کلمات رزرو شده در سی شارپ براي نام متغیر استفاده کر

  . دباش) spaces(نام متغیر نباید داراي فضاي خالی 

دو کاراکتر مختلف به  Aو  aدر سی شارپ دو حرف مانند  . داسامی متغیرها نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس هستن
  . دحساب می آین

و  mدو متغیر مختلف محسوب می شوند چون یکی از آنها با حرف کوچک  MyNumberو  myNumberدو متغیر با نامهاي 
) محدوده( scopeشما نمی توانید دو متغیر که دقیق شبیه هم هستند را در یک  . دمی شو شروع Mدیگري با حرف بزرگ 

در فصلهاي آینده  Scopeدر مورد  . دمی باشاست که متغیر در آن قابل دسترسی و استفاده  يبلوك کد Scope. دتعریف کنی
  . در خود ذخیره می کند را نشان می دهمتغیر داراي نوع هست  که نوع داده اي را که د . دبیشتر توضیح خواهیم دا

براي مثال شما براي قرار دادن یک عدد  . دمی باشن int, double, string, char, float, decimalمعمولترین انواع داده 
  . داستفاده کنی intصحیح در متغیر باید از نوع 

 

 انواع ساده

نواع ساده انواع اصلی نیز ابه . داکترها و رشته ها و مقادیر بولی می باشنانواع ساده انواعی از داده ها هستند که شامل اعداد، کار
انواع ساده داراي  . دگفته می شود چون از آنها براي ساخت انواع پیچیده تري مانند کالس ها و ساختارها استفاده می شو

در جدول زیر انواع ساده و محدود   .دمجموعه مشخصی از مقادیر هستند و محدوده خاصی از اعداد را در خود ذخیره می کنن
  :آنها آمده است 

 دامنه نوع

sbyte -128                                      127   تا 

byte 0                                          255    تا 

short -32768                                  32767    تا 
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 دامنه نوع

ushort 0                                65535                              تا 

int -2147483648                           2147483647           تا 

uint 0                        4294967295                    تا 

long 
    تا      9223372036854775808-

922337203685477807 

ulong 0      18446744073709551615    تا 

این بدان معناست که این نوع فقط شامل اعداد مثبت و . دتوجه کنی ushortدر ابتداي برخی از انواع داده ها مثال  uبه حرف 
  :جدول زیر انواعی که مقادیر با ممیز اعشار را می توانند در خود ذخیره کنند را نشان می دهد  . دصفر هستن

 دقت قریبیدامنه ت نوع

float ±1.5E-45  3.4±   تاE38 7  رقم 

double ±5.0E-324     1.7±     تاE308   15 – 16  رقم 

decimal (-7.9 x 1028) / (100 to 28) تا (7.9 x 1028) / (100 to 28) 28 – 29  رقم معنادار 

ز انواع ساده براي ذخیره داده هاي غیر عددي به کار می نوع دیگري ا . دبراي به خاطر سپردن آنها باید از نماد علمی استفاده شو
  :روند و در جدول زیر نمایش داده شده اند 

 مقادیر مجاز نوع

char کاراکترهاي یونیکد 

bool مقدارtrue   یا false 

string مجموعه اي از کاراکترهاي 

   .(’a‘)باید داخل یک کوتیشن ساده قرار بگیرند مانند کاراکترها . دبراي ذخیره کاراکترهاي یونیکد استفاده می شو charنوع 

را در خود ذخیره کند و بیشتر در برنامه هایی که داراي ) false(یا نادرست ) true(فقط می تواند مقادیر درست  boolنوع 
  . دساختار تصمیم گیري هستند مورد استفاده قرار می گیر

مقادیر ذخیره شده در یک رشته باید داخل دابل . دانند یک پیغام استفاده می شوبراي ذخیره گروهی از کاراکترها م stringنوع 
  )”massage“(مانند  . دکوتیشن قرار گیرند تا توسط کامپایلر به عنوان یک رشته در نظر گرفته شون
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  استفاده از متغیرها

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

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

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

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

ابتدا باید نوع داده هایی را که این متغیر ها قرار است در خود  . دمتغیرهایی با نوع و نام متفاوت تعریف شده ان 8-14در خطوط 
همیشه به یاد داشته باشید  .مذخیره کنند را مشخص کنیم و سپس یک نام براي آنها در نظر بگیریم و در آخر سیمیکولن بگذاری

  . دکه قبل از مقدار دهی و استفاده از متغیر باید آن را تعریف کر

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

  :نحوه تعریف متغیر به صورت زیر است 

data_type identifier; 

date_type اده است مانند همان نوع دint ،double و. .... Identifier  نیز نام متغیر است که به ما امکان استفاده و دسترسی
  :براي تعریف چند متغیر از یک نوع می توان به صورت زیر عمل کرد  . دبه مقدار متغیر را می ده

data_type identifier1, identifier2, ... indentifierN; 

  مثال

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

توجه داشته باشید که بین متغیر ها باید عالمت کاما . تمتغیر از نوع رشته تعریف شده اس 3متغیر از نوع صحیح و  5در مثال باال 
  . دباش)  ,(

 

  نامگذاري متغیرها

  . دحرف یا عدد شروع شونام متغیر باید با یک حرف یا زیرخط و به دنبال آن 

  . 2numbersیا عدد براي شروع نام متغیر استفاده کرد مانند   & ,% ,#نمی توان از کاراکترهاي خاص مانند 
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  . داستفاده کر _براي نام هاي چند حرفی میتوان به جاي فاصله از عالمت زیرخط یا . دنام متغیر نباید داراي فاصله باش

  

  

 :نامهاي مجاز 

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

 :نامهاي غیر مجاز 

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

  

یکی از روشهاي . داگر به نامهاي مجاز در مثال باال توجه کنید متوجه قراردادهاي به کار رفته در نامگذاري آنها خواهید ش
به کار می رود،اولین حرف اولین کلمه با در این روش که براي متغیرهاي دو کلمه اي . تنامگذاري،نامگذاري کوهان شتري اس

توجه کنید که اولین حرف .   myNumber :حرف کوچک و اولین حرف دومین کلمه با حرف بزرگ نمایش داده می شود مانند 
توجه کنید بعد از اولین  راگ. تاس numberOfStudentsمثال دیگر کلمه  . تبا حرف بزرگ شروع شده اس Numberکلمه 

  . تول سایر کلمات با حروف بزرگ نمایش داده شده اسکلمه حرف ا

  

  محدوده متغیر

 . دقابل دسترسی هستن Mainاین متغیرها فقط در داخل متد در نتیجه . دشده انتعریف  Mainدر داخل متد  مثال باال متغیرها
می رسد  Mainبه پایان متد هنگامیکه برنامه  . تمحدوده یک متغیر مشخص می کند که متغیر در کجاي کد قابل دسترسی اس

محدوده متغیرها انواعی دارد که در . تمتغیرها از محدوده خارج و بدون استفاده می شوند تا زمانی که برنامه در حال اجراس
تشخیص محدوده متغیر بسیار مهم است چون به وسیله آن می فهمید که در کجاي کد  . ددرسهاي بعدي با آنها آشنا می شوی

مثال کد زیر  . دباید یاد آور شد که دو متغیر در یک محدوده نمی توانند داراي نام  یکسان باشن . دمتغیر استفاده کرمی توان از 
  :در برنامه ایجاد خطا می کند 

int num1; 
int num1; 

هم نام ولی از آنجاییکه سی شارپ به بزرگی و کوچک بودن حروف حساس است می توان از این خاصیت براي تعریف چند متغیر 
  :براي تعریف چند متغیر از یک نوع استفاده کرد مانند ) از لحاظ بزرگی و کوچکی(با حروف متفاوت
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int num1; 
int Num1; 
int NUM1; 

  

  مقداردهی متغیرها

مقدار دهی  در زیر نحوه . داین عمل را مقداردهی می نامن. دمی توان فورا بعد از تعریف متغیرها مقادیري را به آنها اختصاص دا
 :متغیر ها نشان داده شده است 

data_type identifier = value; 

  :به عنوان مثال 

int myNumber = 7; 

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

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

  :به عنوان مثال 

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

ولی مقدار دهی یعنی  ،خاب نوع و نام براي متغیرتتعریف متغیر یعنی ان . تتعریف متغیر با  مقدار دهی متغیرها متفاوت اس
  .اختصاص یک مقدار به متغیر

  
  اختصاص مقدار به متغیر

 :نشان داده شده استدر زیر نحوه اختصاص مقادیر به متغیرها 

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

شما فقط می توانید از  متغیرهایی  . دغیري که هنوز تعریف نشده نمی توانید مقدار بدهیتبه این نکته توجه کنید که شما به م
و  num1در این مثال  . دمثال متغیرهاي باال همه قابل استفاده هستن . دتعریف و هم مقدار دهی  شده باشناستفاده کنید که هم 
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num2 اگر نوع داده با نوع متغیر یکی نباشد  . تهر دو تعریف شده اند و مقادیري از نوع صحیح به آنها اختصاص داده شده اس
  . دبرنامه پیغام خطا می ده

  

  )Placeholders(جانگهدار 

آرگومانها اطالعاتی هستند که متد  . داین متد دو آرگومان قبول می کن . دتوجه کنی) 26- 32(در خطوط  ()WriteLineبه متد 
  . دبا استفاده از آنها کاري انجام می ده

اري است که آرگومان اول یک رشته قالب بندي شده  است و آرگومان دوم مقد . دآرگومانها به وسیله کاما از هم جدا می شون
  . دتوسط رشته قالب بندي شده  مورد استفاده قرار می گیر

البته عدد داخل  . تاگر به دقت نگاه کنید رشته قالب بندي شده  داراي عدد صفري است که در داخل دو آکوالد محصور شده اس
د بوسیله مقدار آرگومان بعد جایگزین می این اعدا  . دبه این اعداد جانگهدار می گوین . دباش nدو آکوالد می تواند از صفر تا 

بعد از رشته قالب بندي شده در آن قرار می ) مقدار(به این معناست که  اولین آرگومان } 0{به عنوان مثال جانگهدار  . دشون
  . دگیر

ه جانگهدار در عمال می تواند هر تعداد آرگومان قبول کند اولین آرگومان همان رشته قالب بندي شده است ک WriteLineمتد 
   :جانگهدار استفاده شده است  4در مثال زیر از  . دآن قرار دارد و دومئین آرگومان مقداري است که جایگزین جانگهدار می شو

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

 

  

  

  

براي  . دتعداد جانگهدارها باید با تعداد آرگومانهاي بعد از رشته قالب بندي شده برابر باش . دنجانگهدارها از صفر شروع می شو
 . دمثال اگر شما  چهار جانگهدار مثل باال داشته باشید باید چهار مقدار هم براي آنها بعد از رشته قالب بندي شده در نظر بگیری

در ابتدا فهمیدن این مفهوم براي  . دگهدار با سومین آرگومان جایگزین می شواولین جا نگهدار با دومین آرگومان و دومین جا ن
کسانی که تازه برنامه نویسی را شروع کرده اند سخت است اما در درسهاي آینده مثالهاي زیادي در این مورد مشاهده خواهید 

  . دکر
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  وارد کردن فضاهاي نام

را ننوشتیم  System،کلمه  Consoleو  قبل از   ()WriteLineراخوانی متد شاید به این نکته توجه کرده باشید که ما زمان ف
 . مو در ابتداي برنامه این کلمه را در قسمت تعریف فضاي نام وارد کردی 1چون در خط 

using System; 

پس به جاي اینکه  . ماین دستور بدین معناست که ما از تمام چیزهایی که در داخل فضاي نام سیستم قرار دارند استفاده می کنی
  :جمله زیر را به طور کامل بنویسیم 

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

 :می توانیم آن را ساده تر کرده و به صورت زیر بنویسیم 

Console.WriteLine("Hello World"); 

 . ددر مورد فضاي نام در درسهاي آینده توضیح خواهیم دا

 

 

  ثابت ها

ثابت ها حتما باید مقدار دهی اولیه شوند و اگر  . دانواعی از متغیرها هستند که مقدار آنها در طول برنامه تغییر نمی کنثابت ها  
بعد از این که به ثابت ها مقدار اولیه اختصاص داده شد هرگز در  . ددر برنامه خطا به وجود می آی ،مقدار دهی آنها فراموش شود

ثابت ها را نام معموال  . داستفاده کر constبراي تعریف ثابت ها باید از کلمه کلیدي  . دن آن را تغییر دازمان اجراي برنامه نمی توا
 :نحوه تعریف ثابت در زیر آمده است  . دند تا تشخیص آنها در برنامه راحت باشسطبق قرارداد با حروف بزرگ می نوی

const data_type identifier = initial_value; 

 :مثال 

class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        const int NUMBER = 1; 
 
        NUMBER = 10; //ERROR, Cant modify a constant 
    } 
} 
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ري که نکته ي دیگ. ددر این مثال می بینید که مقدار دادن به یک ثابت ،که قبال مقدار دهی شده برنامه را با خطا مواجه می کن
  . دنباید فراموش شود این است که نباید مقدار ثابت را با مقدار دیگر متغیرهاي تعریف شده در برنامه برابر قرار دا

  :مثال 

int someVariable; 
constint MY_CONST = someVariable 

هستید که مقادیري در برنامه ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که دلیل استفاده از ثابت ها چیست؟ اگر مطمئن 
این کار هر چند کوچک . دوجود دارند که هرگز در طول برنامه تغییر نمی کنند بهتر است که آنها را به صورت ثابت تعریف کنی

  . دکیفیت برنامه شما را باال می بر

 

  ضمنی تبدیل

یک متغیر از یک نوع داده می   . دام می شوتبدیل ضمنی متغیرها یک نوع تبدیل است که به طور خودکار توسط کامپایلر انج
تواند به طور ضمنی به یک نوع دیگر تبدیل شود به شرطی که مقدار آن از مقدار داده اي که می خواهد به آن تبدیل شود کمتر 

-ادیر مق intرا در خود ذخیره کند و نوع داده اي  255تا  0می تواند مقادیر  byteبه عنوان مثال نوع داده اي  . دباش
  :تبدیل کنید  intرا به یک نوع  byteپس می توانید یک متغیر از نوع  . درا شامل می شو 2147483647تا  2147483648

byte number1 = 5; 
int number2 = number1; 

دار که یک متغیر از نوع صحیح است می تواند مق number2است در نتیجه متغیر   5برابر  number1در مثال باال مقدار 
number1 پس متغیر  . ترا در خود ذخیره کند چون نوع صحیح از نوع بایت بزرگتر اسnumber1  که یک متغیر از نوع بایت

  . تاما عکس مثال باال صادق نیس . دکه یک متغیر از نوع صحیح است تبدیل شو number2است می تواند به طور ضمنی به 

int number1 = 5; 
byte number2 = number1; 

 0-255یعنی اعداد بین   byteدر محدوده مقادیر  number1متغیر   5اگر چه مقدار  . مدر این مورد ما با خطا مواجه می شوی
 8بیت یا  8شامل  byteنوع  . دقرار دارد اما متغیر ي از نوع بایت حافظه کمتري نسبت به متغیري از نوع صحیح اشغال می کن

براي . تاس 1و  0یک عدد باینري عددي متشکل از . تبیت یا رقم باینري اس 32شامل   intع رقم دودویی است در حالی که نو
را در یک متغیر از نوع بایت ذخیره می  5بنابراین وقتی ما عدد  . دترجمه می شو  101در کامپیوتر  به عدد باینري  5مثال عدد 

  :کنیم عددي به صورت زیر نمایش داده می شود 

00000101 

  :ی آن را در یک متغیر از نوع صحیح ذخیره می کنیم به صورت زیر مایش داده می شود و وقت
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00000000000000000000000000000101 

درست مانند این است که ما سعی کنیم که یک توپ فوتبال را در یک  byteدر یک متغیر  intبنابراین قرار دادن یک مقدار 
می توان از تبدیل صریح استفاه کرد  byteدر یک متغیر از نوع  intدادن یک مقدار براي قرار  . مسوراخ کوچک گلف جاي دهی

نکته دیگري که نباید فراموش شود این است که شما نمی توانید اعداد با ممیز  . دکه در درسهاي آینده توضیح داده می شو
  . دري این اعداد می شوتبدیل کنید چون این کار باعث از بین رفتن بخش اعشا intاعشار را به یک نوع 

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

گرچه هر یک از آنها  . دتبدیل کرد چون هر دو داراي طیف مشابهی از اعداد هستن ushortمیتوان یک نوع کاراکتر را به نوع 
به عنوان یک عدد ترجمه می  ushortراکتر و نوع به عنوان یک کا charنوع  . دکامال متفاوت توسط کامپایلر ترجمه می شون

  . دشو

char charVar = 'c'; 
ushort shortVar = charVar; 
 
Console.WriteLine(charVar); 
Console.WriteLine(shortVar); 
c 
99 

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

Source Type Can Safely Be Converted To 
byte short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal 

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

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

uint long, ulong, float, double, decimal 
long float, double, decimal 

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

 int ، uintاز نوع  7براي مثال ما چطور بدانیم که مثال عدد  . تنکته اي دیگر که معموال ابهام بر انگیز است تعین نوع داده اس
،long  یاulong  ماست؟ براي این کار باید کاراکترهایی را به انتهاي اعداد اضافه کنی .  

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

همچنین در  . ددر نظر می گیر) int(در حالت پیشفرض و بدون قرار دادن کاراکتر در انتهاي عدد کامپایلر عدد را از نوع صحیح 
  . ددر نظر می گیر doubleرا اعداد ) decimal(حالت پیشفرض کامپایلر اعداد دسیمال 

 . داستفاده کنی Mو براي نشان دادن اعداد دسیمال از کاراکتر  F از کاراکتر floatشما می توانید براي نشان دادن اعداد اعشاري 

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

  

 

  تبدیل صریح

از تبدیل صریح نوعی تبدیل است که برنامه را مجبور می کند که یک نوع داده را به نوعی دیگر تبدیل کند اگر این نوع تبدیل 
در هنگام استفاده از این تبدیل باید دقت کرد چون در این نوع تبدیل ممکن است مقادیر . دطریق تبدیل ضمنی انجام نشو

فقط نام دیگر تبدیل صریح است و  Cast . مانجام دهی Castما میتوانیم این عملیات را با استفاده از . داصالح یا حذف شون
  :دستور آن به صورت زیر است 

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

این تبدیل  Castتبدیل کنیم اما اکنون با استفاده از عمل  byteرا نتوانستیم به نوع  intهمانطور که قبال مشاهده کردید نوع 
  :انجام خواهد شد 

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

همانطور که پیشتر اشاره شد ممکن است در هنگام تبدیالت مقادیر  . در برنامه را اجرا کنید با خطا مواجه نخواهید شحال اگ
تبدیل می کنیم مقدار  intرا به یک نوع  doubleبراي مثال وقتی که یک عدد با ممیز اعشار  مثال از نوع . داصلی تغییر کنن

  :اعداد بعد از ممیز از بین می روند 

double number1 = 5.25; 
 
int number2 = (int)number1; 
 
Console.WriteLine(number2) 
5 
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اگر شما بخواهید . دحالت دیگر را تصور کنی . دنمی تواند مقدار اعشار بگیر intاست چون نوع داده اي  5خروجی کد باال عدد 
تبدیل کنید چه اتفاقی می افتد؟ مانند تبدیل زیر که می  یک متغیر را که داراي مقداري بیشتر از محدوده متغیر مقصد هست

را پوشش می  0-255است را به نوع بایت تبدیل کنیم که محدود اعداد بین  300را که داراي مقدار  number1خواهیم متغیر  
  . دده

 
int number1 = 300; 
 
byte number2 = (byte)number1; 
 
Console.WriteLine("Value of number2 is {0}.", number2); 
Value of number2 is 44. 

. درا در خود ذخیره کن 300باشد و نمی تواند مقدار  255تا  0فقط می تواند شامل اعداد  Byte . تاس 44خروجی کد باال عدد 
یک . دها بستگی داراین کار به تعداد بیت . مرا در خروجی می گیری 44ما عدد  300حال می خواهیم ببینیم که چرا به جاي عدد 

byte   بیت است درحالی که  8دارايint  عدد توجه کنید متوجه می شوید که  2حال اگر به مقدار باینري  . تبیت اس 32داراي
  . تاس 44چرا خروجی عدد 

300 = 00000000000000000000000100101100  
255 =                         11111111  
 44 =                         00101100 

بنابراین  (11111111)بیت باشد  8است می تواند فقط شامل  255که عدد  byteخروجی باال نشان می دهد که بیشترین مقدار 
قرار ندادن یک  . تاس 10در مبناي  44یا عدد  (00101100)انتقال می یابد که شامل  byteبه متغیر  intبیت اول مقدار  8فقط 

یک مورد آن سرریز ریاضی نام دارد که در  . دمی شو) overflow(اخل یک متغیر باعث ایجاد یک سرریز مقدار مناسب در د
  :مثال زیر مشاهده می کنید 

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

م وقوع سرریز براي اینکه برنامه هنگا . داما کامپایلر کد مار را قبول می کن گرچه در این تبدیل ما داده هایی را از دست می دهیم
  . داستفاده کر checkedپیغام خطا بدهد می توان از کلمه کلیدي 

int number1 = 300; 
 
byte number2 = checked((byte)number1); 
 
Console.WriteLine("Value of number2 is {0}.", number2) 
Unhandled Exception: System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an 
overflow ... 

در نتیجه شما می توانید از اجراي . تکه به زبان ساده نشان دهند وقوع خطاس  System.OverflowExceptionبرنامه پیغام  
  . دبرنامه جلوگیري کنی
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 Convertتبدیل با استفاده از کالس 

.NET Framework داي تبدیل مقادیر از نوعی به نوع دیگر استفاده کرداراي یک کالس استاتیک است که می توان از آن بر .
  . داین کالس به نوبه خود داراي متدهایی براي تبدیل انواع داده به یکدیگر می باش

  :در جدول زیر متدها ذکر شده اند 

 نتیجه دستور

Convert.ToBoolean(val) val  بهbool تبدیل می شود 

Convert.ToByte(val) val  بهbyte ل می شودتبدی 

Convert.ToChar(val) val  بهchar تبدیل می شود 

Convert.ToDecimal(val) val  بهdecimal تبدیل می شود 

Convert.ToDouble(val) val  بهdouble تبدیل می شود 

Convert.ToInt16(val) val  بهshort تبدیل می شود 

Convert.ToInt32(val) val  بهint تبدیل می شود 

Convert.ToInt64(val) val  بهlong تبدیل می شود 

Convert.ToSByte(val) val  بهushort تبدیل می شود 

Convert.ToSingle(val) val  بهfloat تبدیل می شود 

Convert.ToString(val) val  بهstring تبدیل می شود 

Convert.ToUInt16(val) val  بهushort تبدیل می شود 

Convert.ToUInt32(val) val  بهuint تبدیل می شود 

Convert.ToUInt64(val) val  بهulong تبدیل می شود 

  :و متدهاي آن نمایش داده شده است   Convertدر برنامه زیر یک نمونه از تبدل متغیر ها با استفاده از کالس 

double x = 9.99; 
int convertedValue = Convert.ToInt32(x); 
 
Console.WriteLine("Original value is: " + x); 
Console.WriteLine("Converted value is: " + convertedValue); 
 
Original value is: 9.99 
Converted value is: 10 
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  . داما باید مطمئن شد که به نوع داده اي مورد نظر تبدیل شو ، هر نوع داده اي می تواند باشد valمقدار 

 

 

  هاعبارات و عملگر
  

  :ابتدا با دو کلمه آشنا شوید 

  . دنمادهایی هستند که اعمال خاص انجام می دهن: عملگر 

  . دمقادیري که عملگرها بر روي آنها عملی انجام می دهن: عملوند 

  . دعملگر به حساب می آین+ عملوند و عالمت  Yو  Xیک عبارت است که در آن  ، X+Yمثال  

سی شارپ داراي عملگرهاي  . داي عملگرهایی هستند که از اجزاء معمول زبان به حساب می آینزبانهاي برنامه نویسی جدید دار
از عملگرهاي ساده ریاضی می توان به  . دمختلفی از جمله عملگرهاي ریاضی ،تخصیصی ، مقایسه اي ، منطقی و بیتی می باش

  . دعملگر جمع و تفریق اشاره کر

  :سه نوع عملگر در سی شارپ وجود دارد 

  به یک عملوند نیاز دارد    –)Unary(یگانی     

  لوند نیاز دارده دو عمب     –)    Binary(دودویی

  به سه عملوند نیاز دارد   –)Ternary(سه تایی 

 

  :بخش مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از  نانواع مختلف عملگر که در ای

  عملگرهاي ریاضی

  عملگرهاي تخصیصی

  عملگرهاي مقایسه اي
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  عملگرهاي منطقی

  عملگرهاي بیتی

 

  عملگرهاي ریاضی

جدول زیر عملگرهاي ریاضی سی شارپ را نشان می  . دسی شارپ از عملگرهاي ریاضی براي انجام محاسبات استفاده می کن
  :دهد 

 نتیجه  مثال  دسته  عملگر

+ Binary var1 = var2 + var3; Var1  برابر است با حاصل جمع var2 و var3  
- Binary var1 = var2 – var3; Var1  برابر است با حاصل تفریق var2 و var3  
* Binary var1 = var2 * var3; Var1  برابر است با حاصلضرب var2  در var3  
/ Binary var1 = var2 / var3; Var1  برابر است با حاصل تقسیم var2 بر var3  
% Binary var1 = var2 % var3; Var1 باقیمانده تقسیم  برابر است با var2 و var3  
+ Unary var1 = +var2; Var1  برابر است با مقدار var2  

- Unary var1 = -var2 Var1  برابر است با مقدار var2  1ضربدر -  

چنین هم. داما استفاده از عملگرهاي ریاضی براي نوع رشته اي نتیجه متفاوتی دار. تمثال باال در از نوع عددي استفاده شده اس
براي رشته ها استفاده کنیم دو رشته را با هم + اگر از عملگر  . درا نشان می ده آنها در جمع دو کاراکتر کامپایلر معادل عددي 

را از  1این عملگرها مقدار . ددیگر عملگرهاي سی شارپ عملگرهاي کاهش و افزایش هستن . دترکیب کرده و به هم می چسبان
  :از این متغیر ها اغلب در حلقه ها استفاده می شود  . داضافه می کنن آنها متغیر ها کم یا به 

 نتیجه مثال دسته عملگر

++ Unary var1 = ++var2; 
  1بعالوه  var2برابر است با  var1مقدار 

  یک واحد اضافه می شود var2متغیر 

 -- Unary var1 = --var2; 
  1منهاي  var2برابر است با  var1مقدار 

 . دیک واحد کم می شو var2متغیر 

++ Unary var1 = var2++; 
  var2برابر است با  var1مقدار 
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 نتیجه مثال دسته عملگر

 یک واحد اضافه می شود var2به متغیر 

 -- Unary var1 = var2--; 
 var2برابر است با  var1مقدار 

 یک واحد کم می شود var2از متغیر 

بیاید  var2اگر عملگر قبل از متغیر . دمحاسبات تاثیر دار به این نکته توجه داشته باشید که محل قرار گیري عملگر در نتیجه
برابر  var1قرار بگیرند ابتدا  var2چنانچه عملگرها بعد از متغیر . دتغییر نمی کن var2د و اتفاق می افت var1افزایش یا کاهش 

var2  می شود و سپس متغیرvar2 به مثال هاي زیر توجه کنید  . دافزایش یا کاهش می یاب:  

using System; 
 
namespace ConsoleApplication5 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int x = 0; 
            int y = 1; 
 
            x = ++y; 
 
            Console.WriteLine("x= {0}",x); 
            Console.WriteLine("y= {0}", y); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 
x=2 
y=2 

 

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

 yباعث می شود که ابتدا یک واحد از  yقبل از عملوند ++ و  -- همانطور که در دو مثال باال مشاهده می کنید،درج عملگرهاي 
  :حال به دو مثال زیر توجه کنید  . دقرار بگیر xاضافه شود و سپس نتیجه در عملوند  yکم و یا یک واحد به 

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

 

using System; 
 
namespace ConsoleApplication5 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int x = 0; 
            int y = 1; 
 
            x = y++; 
 
            Console.WriteLine("x= {0}",x); 
            Console.WriteLine("y= {0}", y); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
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    } 
} 
x=1 
y=2 

در داخل  yباعث می شود که ابتدا مقدار  yبعد از عملوند ++ و  --همانطور که در دو مثال باال مشاهده می کنید،درج عملگرهاي 
   . دکم و یا یک واحد به ان اضافه شو yقرار بگیرد و سپس یک واحد از  xمتغیر 

 :رنامه نحوه عملکرد عملگرهاي ریاضی در سی شارپ را یاد بگیریم حال می توانیم با ایجاد یک ب

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

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

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

  

براي نشان دادن نتایج در سطرهاي متفوت  ()Writelineدر این برنامه از متد  . د نتیجه هر عبارت را نشان می دهبرنامه باال
وقتی که دو عدد . تدر این مثال با یک نکته عجیب مواجه می شویم و آن حاصل تقسیم دو عدد صحیح اس . تاستفاده شده اس
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اما همانطور که مشاهده می کنید اگر فقط . دیح و فاقد بخش کسري باشصحیح را بر هم تقسیم کنیم حاصل باید یک عدد صح
  . دحاصل به صورت اعشار نشان داده می شو) در مثال می بینید(تبدیل کنیم  doubleیکی از اعداد را به نوع اعشاري 

می باشد و در  فرمت بنديي به معنا F . ماستفاده می کنی {F2:2}براي اینکه ارقام کسري بعد از عدد حاصل دو رقم باشند از 
 . مرا در  دو خط می نویسی آنها چون خطوط کد طوالنی هستند . این جا بدین معناست که عدد را تا دو رقم اعشار نمایش بده
  . دسی شارپ خط جدید و فاصله و فضاي خالی را نادیده می گیر

براي چسباندن + نتیجه استفاده از عملگر  . دشده انبه هم متصل + مشاهده می کنید که دو رشته به وسیله عملگر  29در خط 
اگر  . دبه فاصله هاي خالی بعد از اولین کلمه توجه کنی . دخواهد بو ”!Hello World“رشته   ”!World“و  “ Hello“دو کلمه 

  . درا حذف کنید از  خروجی برنامه نیز حذف می شون آنها 

  

  

  )جایگزینی( عملگرهاي تخصیصی 

این عملگرها مقدار متغیر سمت راست خود را در متغیر . دعملگرهاي سی شارپ عملگرهاي جایگزینی نام دارننوع دیگر از 
 :جدول زیر انواع عملگرهاي تخصیصی در سی شارپ را نشان می دهد . دسمت چپ قرار می دهن

 نتیجه مثال عملگر

= var1 = var2;  مقدارvar1  با است با مقدارvar2  
+= var1 += var2;  مقدارvar1  با است با حاصل جمعvar1 وvar2  
-= var1 -= var2;  مقدارvar1  با است با حاصل تفریقvar1 وvar2  
*= var1 *= var2;  مقدارvar1  با است با حاصل ضربvar1 درvar2  
/= var1 /= var2;  مقدارvar1  با است با حاصل تقسیمvar1 برvar2  
%= var1 %= var2;  مقدارvar1 ا است با باقیمانده تقسیم بvar1 برvar2  

استفاده از این نوع عملگرها در واقع یک نوع خالصه نویسی در کد . دبراي اتصال دو رشته نیز می توان استفاده کر=+ از عملگر 
ی این حالت کدنویسی زمانی کارای . دمی باش var1 = var1 + var2به صورت   var1 += var2مثال شکل اصلی کد  . تاس

برنامه زیر چگونگی استفاده از عملگرهاي تخصیصی و تاثیر آنها را بر متغیر   . دخود را نشان می دهد که نام متغیرها طوالنی باش
  . دها نشان می ده

using System; 
 
public class Program 
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{ 
    public static void Main() 
    { 
        int number; 
 
        Console.WriteLine("Assigning 10 to number..."); 
        number = 10; 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
 
        Console.WriteLine("Adding 10 to number..."); 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
 
        Console.WriteLine("Subtracting 10 from number..."); 
        number -= 10; 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
    } 
} 
Assigning 10 to number... 
Number = 10 
Adding 10 to number... 
Number = 20 
Subtracting 10 from number... 
Number = 10 

  

به آن اختصاص داده شده = با استفاده از عملگر  10ابتدا یک متغیر و مقدار  . تعملگر تخصیصی استفاده شده اس 3در برنامه از 
  . تاز آن کم شده اس 10عدد  -=و در آخر به وسیله عملگر . تاضافه شده اس 10مقدار =+ سپس به آن با استفاده از عملگر . تاس

 عملگرهاي مقایسه اي

این عملگرها  . تاس) منطقی(نتیجه این مقادیر یک مقدار بولی. دگرهاي مقایسه اي براي مقایسه مقادیر استفاده می شواز عمل
این  . درا نشان می دهن falseشتباه باشد مقدار او اگر نتیجه مقایسه  trueاگر نتیجه مقایسه دو مقدار درست باشد مقدار 

 . دترتیب که باعث ادامه یا توقف دستور شرطی می شون نبه ای . دبه کار می رونعملگرها به طور معمول در دستورات شرطی 
  :جدول زیر عملگر هاي مقایسه اي در سی شارپ را نشان می دهد

 نتیجه مثال دسته عملگر

== Binary var1 = var2 == var3 
var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2  با مقدارvar3  برابر باشد در غیر
  است falseرت اینصو

!= Binary var1 = var2 != var3 
var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2  با مقدارvar3  برابر نباشد در غیر

  است falseاینصورت 

< Binary var1 = var2 < var3 
var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2  کوچکتر ازvar3  مقدار باشد در غیر

  است falseاینصورت 
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 نتیجه مثال دسته عملگر

> Binary var1 = var2 > var3 
var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2بزرگتر ازمقدارvar3  باشد در غیر

  است falseاینصورت 

<= Binary var1 = var2 <= var3 
var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2  کوچکتر یا مساوي مقدارvar3  باشد

  است falseدر غیر اینصورت 

>= Binary var1 = var2 >= var3 
var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2   بزرگتر یا مساويvar3  مقدار باشد

  است falseدر غیر اینصورت 

  :برنامه زیر نحوه عملکرد اي عملگرها را نشان می دهد 

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

سپس با . مدر مثال باال ابتدا دو متغیر را که می خواهیم با هم مقایسه کنیم را ایجاد کرده و به آنها مقادیري اختصاص می دهی
به این نکته توجه کنید که هنگام مقایسه  . مر مقایسه اي آنها را با هم مقایسه کرده و نتیجه را چاپ می کنیاستفاده از یک عملگ

  . دباید استفاده شو= به جاي عملگر == دو متغیر از عملگر 

مقایسه اي  عملگر  ==عملگر   . داختصاص می ده xرا در به  yمقدار  x = yعملگر تخصیصی است و در عبارتی مانند = عملگر 
  . yبرابر است با  xو اینطور خوانده می شود  x==yاست که دو مقدار را با هم مقایسه می کند مانند 
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 عملگرهاي منطقی

از این عملگرها اغلب براي  . تعملگرهاي منطقی بر روي عبارات منطقی عمل می کنند و نتیجه آنها نیز یک مقدار بولی اس
فرض کنید که  . دباشن trueیا  falseهمانطور که قبال یاد گرفتید مقادیر بولی می توانند  . دشو شرطهاي پیچیده استفاده می

var2  وvar3 ددو مقدار بولی هستن .  

 مثال دسته نام عملگر

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

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

 ;NOT Unary var1 = !var1 منطقی !

  

  )&&(  ANDعملگر منطقی 

در غیر اینصورت اگر یکی از مقادیر  . درا بر می گردان trueمقدار  ANDباشند عملگر   AND ،trueاگر مقادیر دو طرف عملگر 
  :نشان داده شده است  ANDدر زیر جدول درستی عملگر  . درا بر می گردان falseباشند مقدار   falseیا هر دوي آنها 

X Y X && Y 
true true true 
true false false 
false true false 
false false false 

را نشان می دهد که هر دو  trueیاد آوري می کنم که این عملگر فقط در صورتی مقدار  ANDبراي درك بهتر تاثیر عملگر 
مانند  ANDاستفاده از عملگر  . داهد شخو falseدر غیر اینصورت نتیجه تمام ترکیبهاي بعدي . دباش trueعملوند مقدارشان 
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و  18بزرگتر از ) age(است اگر سن ) true(به عنوان مثال نتیجه عبارت زیر  درست  . تاستفاده از عملگرهاي مقایسه اي اس
salary  دباش 1000کوچکتر از .  

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

بدین معنی   x <= 100 => 10مثال عبارت  . مخاصی از اعداد سرو کار داری هودزمانی کارامد است که ما با محد ANDعملگر 
حال براي انتخاب اعداد خارج از این محدوده می توان از عملگر  . درا بگیر 100تا  10می تواند مقداري شامل اعداد  xاست که 

  . دبه صورت زیر استفاده کر ANDمنطقی 

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

  (||) ORعملگر منطقی 

جدول درستی  . درا بر می گردان trueمقدار  ORباشد،عملگر ) true(،درست  ORاگر یکی یا هر دو مقدار دو طرف عملگر 
  :در زیر نشان داده شده است  ORعملگر 

X Y X || Y 
true true true 
true false true 
false true true 
false false false 

کد  . دباشن falseرا بر میگرداند که مقادیر دو طرف آن  falseدر صورتی مقدار  ORدر جدول باال مشاهده می کنید که عملگر 
یا یا  75بزرگتر از ) finalGrade(است که رتبه نهایی دانش آموز ) true(نتیجه این کد در صورتی درست . دزیر را در نظر بگیری

  . دشبا 100نمره نهایی امتحان آن 

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

  
 (!)NOTعملگر منطقی 

این عملگر یک  . دیک عملگر یگانی است و فقط به یک عملوند نیاز دار NOTعملگر منطقی  ANDو  ORبرخالف دو اپراتور 
  می کند  trueباشد آنرا  falseو اگر  falseآنرا باشد  trueمثال اگر عبارت یا مقدار  . دمقدار یا اصطالح بولی را نفی می کن

  :را نشان می دهد  NOTجدول زیر عملکرد اپراتور 

X !X 
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X !X 
true false 
false true 

  . دنباش 18بزرگتر یا مساوي ) سن( ageنتیجه کد زیر در صورتی درست است که 

isMinor = !(age >= 18); 
 

 

 عملگرهاي بیتی

براي درك بهتر این درس توصیه می . دزه می دهند که شکل باینري انواع داده ها را  دستکاري کنیعملگرهاي بیتی به شما اجا
که کامپیوتر از ) دودویی(در سیستم باینري . دشود که شما سیستم باینري و نحوه تبدیل اعداد اعشاري به باینري را یاد بگیری

و براي نشان دادن حالت  1راي نشان دادن حالت روشن از عدد ب.آن استفاده می کند وضعیت هر چیز یا خاموش است یا روشن
و  2اعداد باینري را اعداد در مبناي . دبنابراین اعداد باینري فقط می توانند صفر یا یک باشن . داستفاده می شو 0خاموش از عدد 

 . تبیت اس 8و هر بایت نشان دهنده یک بیت نشان دهنده یک رقم باینري است  . دمی گوین 10اعداد اعشاري را اعداد در مبناي 
 32بایت فضا براي ذخیره آن نیاز داریم،این بدین معناست که اعداد از  8بیت یا  32به  intبه عنوان مثال براي یک داده از نوع 

ر کامپیوتر به ذخیره می شود د intوقتی به عنوان یک متغیر از نوع  100براي مثال عدد  . دبراي ذخیره استفاده می کنن 1و  0رقم 
  :صورت زیر خوانده می شود 

000000000000000000000000000001100100 
  

است  2در مبناي  100رقم سمت راست نشان دهنده عدد  7در اینجا . تاس 2در مبناي  1100100در مبناي ده معادل عدد  100عدد 
به این نکته توجه کنید که اعداد باینري . دنیاز دار intو مابقی صفرهاي سمت راست براي پر کردن بیتهایی است که عدد از نوع 

  :عملگرهاي بیتی سی شارپ در جدول زیر نشان داده شده اند  . داز سمت راست به چپ خوانده می شون

 مثال دسته نام عملگر

 ;AND Binary x = y & z بیتی &

 ;OR Binary x = y | z بیتی |

 ;XOR Binary x = y ^ z بیتی ^

 ;NOT Unary x = ~y بیتی ~

 ;AND Assignment Binary x &= y بیتی =&
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 مثال دسته نام عملگر

 ;OR Assignment Binary x |= y بیتی =|

 ;XOR Assignment Binary x ^= y بیتی =^

  

  )&(ANDعملگر بیتی  

. در می کنانجام می دهد با این تفاوت که این عملگر بر روي بیتها کا ANDمانند کاري شبیه عملگر منطقی  ANDعملگر بیتی 
 . درا بر می گرداند و اگر یکی یا هر دو طرف آن صفر باشد مقدار صفر را بر می گردان 1باشد مقدار  1اگر مقادیر دو طرف آن 

  :در زیر آمده است ANDجدول درستی عمگر بیتی 

X Y X AND Y 
1 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 

  :آمده است  ANDدر زیر نحوه استفاده از عملگر بیتی 

int result = 5 & 3; 
 
Console.WriteLine(result); 
1 

اجازه بدهید . دعدد یک می شو 3و  5بر روي دو مقدار  ANDهمانطور که در مثال باال مشاهده می کنید نتیجه عملکرد عملگر 
  :ببینیم که چطور این نتیجه را به دست می آید

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

بیت است از صفر براي پر  int  (32(از آنجاییکه هر عدد صحیح  . دبه معادل باینري شان تبدیل می شون  3و  5ابتدا دو عدد 
می توان فهمید که چرا نتیجه عدد یک ANDده از جدول درستی عملگر بیتی با استفا . مکردن بیتهاي خالی استفاده می کنی

 . دمی شو

  

  (|)ORعملگر بیتی 



      www.w3-farsi.comیونس ابراهیمی                   :تالیف و ترجمه                               مبانی زبان سی شارپ

       
 

83 
 

جدول درستی این عملگر در . دخواهد ش 1هر دو صفر باشند نتیجه صفر در غیر اینصورت  ORاگر مقادیر دو طرف عملگر بیتی 
 :زیر آمده است 

X Y X OR Y 
1 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 

اگر فقط یکی از دو عملوند یک  باشد . ددر صورتی صفر است که عملوند هاي دو طرف آن صفر باشن ORنتیجه عملگر بیتی 
  :به مثال زیر توجه کنید  . دنتیجه یک خواهد ش

int result = 7 | 9; 
 
Console.WriteLine(result); 
15 

حال بررسی می کنیم که . دمی شو 15استفاده می کنیم نتیجه ) 9و  7(براي دو مقدار در مثال باال  ORوقتی که از عملگر بیتی 
  چرا این نتیجه به دست آمده است؟

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

باینري معادل عدد  1111عدد . دمی توان نتیجه استفاده از این عملگر را تشخیص دا ORدرستی عملگر بیتی با استفاده از جدول 
  . تصحیح اس 15

 
 (^)XORعملگر بیتی 

 :جدول درستی این عملگر در زیر آمده است 

X Y X XOR Y 
1 1 0 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
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در . دیا هر دو یک باشند نتیجه صفر در غیر اینصورت نتیجه یک می شودر صورتیکه عملوندهاي دو طرف این عملگر هر دو صفر 
  :را بر روي دو مقدار مشاده می کنید  XORمثال زیر تاثیر عملگر بیتی 

int result = 5 ^ 7; 
 
Console.WriteLine(result); 
2 

 . تنشان داده شده اس) 7و  5(در زیر معادل باینري اعداد باال 

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

  . دمی شو 2می توان فهمید که چرا نتیجه عدد  XORبا نگاه کردن به جدول درستی عملگر بیتی 

  (~)NOTعملگر بیتی 

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

X NOT X 
1 0 
0 1 

  : در زیر چگونگی استفاده از این عملگر آمده است . دمقادیر بیتها را معکوس می کن NOTعملگر بیتی 

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

 . ددر زیر نشان داده شده است توجه نمایی به نمایش باینري مثال باال که

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

  

  مثالهایی از عملگرهاي بیتی

 :بک هم در جدول زیر آمده است کدهاي مربوط به هر س. دفرض کنید که از یک سبک خاص فونت در برنامه تان استفاده کنی

 کد سبک
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  . دکنی استفاده) عادي( regular سبک از خواهید می که است معنی بدین صفر اولیه مقدار که کنید توجه

int fontStyle = 0; 

باید  کد  Boldتوجه کنید که براي فونت . داستفاده می شو ORر بیتی از عملگ) Bold(براي نشان دادن فونتها به صورت کلفت 
  . درا به کار بری 1

fontStyle = fontStyle | 1; 

  . داستفاده شو 2و کد  ORباید از عملگر بیتی  Italicبراي استفاده از سبک 

fontStyle |= 2; 

اگر بخواهید یک  . داال عمل کرد و فقط کدها را جایگزین کنیبراي استفاده از سایر سبک ها می توان به روش هاي ذکر شده در ب
را در بین هر سبک فونت قرار  ORسبک جدید ایجاد کنید که ترکیبی از چند سبک باشد می توانید به سادگی عملگر بیتی 

  :دهید مانند مثال زیر 

fontStyle = 1 | 2 | 4 | 8; 

  
  )shift(عملگر بیتی تغییر مکان 

دو نوع عملگر بیتی تغییر مکان وجود . دها به شما اجازه می دهند که بیتها را به سمت چپ یا راست جا به جا کنیاین نوع عملگر
عملوند سمت راست تعداد  عملوند سمت چپ این عملگرها حالت باینري یک مقدار و. ددارد که هر کدام دو عملوند قبول می کنن

 . دبیت ها را نشان می دهجابه جایی 

 مثال دسته منا عملگر

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

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

  

  عملگر تغییر مکان به سمت چپ

Regular 0 
Bold 1 
Italic 2 

Underline 4 
Strikeout 8 
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  . دمکان مشخص شده توسط عملوند سمت راست، به سمت چپ منتقل می کن nاین عملگر بیتهاي عملوند سمت چپ را به تعداد 

  : به عنوان مثال

int result = 10 << 2; 
 
Console.WriteLine(result); 
 
40 

  

  :را دو مکان به سمت چپ منتقل کرده ایم، حال بیایید تاثیر این انتقال را بررسی کنیم  10در مثال باال ما بیتهاي مقدار 

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

در این انتقال دو صفر از صفرهاي سمت چپ . دمشاهده می کنید که همه بیت ها به اندازه دو واحد به سمت چپ منتقل شده ان
  . دکم می شود و در عوض دو صفر به سمت راست اضافه می شو

  

  عملگر تغییر مکان به سمت راست

به عنوان  . دچپ است با این تفاوت که بیت ها را به سمت راست  جا به جا می کن این عملگر شبیه به عمگر تغییر مکان به سمت
 :مثال 

int result = 100 >> 4; 
 
Console.WriteLine(result); 
6 

 

اجازه  . مواحد به سمت چپ جا به جا می کنی 4را به اندازه  100با استفاده از عملگرتغییر مکان به سمت راست بیت هاي مقدار 
 :د تاثیر این جا به جایی را مورد بررسی قرار دهیم بدهی

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

صفر به سمت چپ بیت اول سمت راست حذف شده  و چهار  4واحد به سمت راست منتقل می شود،بنابراین  4هر بیت به اندازه 
  . داضافه می شو
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  تقدم عملگرها

عملگر ها در . دتقدم عملگرها مشخص می کند که در محاسباتی که بیش از دو عملوند دارند ابتدا کدام عملگر اثرش را اعمال کن
 :به عنوان مثال . دسی شارپ در محاسبات داراي حق تقدم هستن

number = 1 + 2 * 3 / 1; 

سپس   1+2=3(خواهد شد  9لگرها را رعایت نکنیم و عبارت باال را از سمت چپ به راست انجام دهیم نتیجه اگر ما حق تقدم عم
براي مثال عمل ضرب و تقسیم . داما کامپایلر با توجه به تقدم عملگرها محاسبات را انجام می ده).1/9=9و در آخر  3×3=9

می شود که  1و سپس نتیجه آنها تقسیم بر   3ضربدر  2ق ابتدا عدد بنابراین در مثال فو. دنسبت به جمع و تفریق تقدم دارن
در جدول زیر تقدم برخی از عملگرهاي  . دحاصل می شو 7جمع می شود و عدد  1با  6در آخر عدد . دبه دست می آی 6نتیجه 

  : سی شارپ آمده است 

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

 *, /, % 

 +, - 

 <<, >> 

 <, >, <=, >= 

 ==, != 

 & 

 ^ 

 | 

 && 

 || 

 =, *=, /=, %=, +=, -= 
 (used as suffixes) -- ,++ پایین ترین

  

به این نکته توجه کنید که . دابتدا عملگرهاي با باالترین و سپس عملگرهاي با پایین ترین حق تقدم در محاسبات تاثیر می گذارن
 :به عنوان مثال  ).در سمت چپ یا راست عملوند باشند(به مکان قرارگیري آنها بستگی دارد  –و ++ ملگرها  تقدم ع

int number = 3; 
 
number1 = 3 + ++number; //results to 7 
number2 = 3 + number++; //results to 6 
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جمع می شود و در  3و سپس مقدار جدید با عدد  می شود 4یک واحد اضافه شده و number در عبارت اول ابتدا به مقدار
. دبه دست می آی 6اضافه می شود و عدد  numberبه مقدار  3در عبارت دوم مقدار عددي . دبه دست می آی 7نهایت عدد 

یی در براي ایجاد خوانا . دافزایش می یاب 4به  numberو در نهایت مقدار  . دقرار می گیر number2سپس این مقدار در متغیر 
 :تقدم عملگرها و انجام محاسباتی که در آنها از عملگرهاي زیادي استفاده می شود از پرانتز استفاده می کنیم 

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

در مورد عبارتی که در  به نکته اي. ددر مثال باال ابتدا هر کدام از عباراتی که داخل پرانتز هستند مورد محاسبه قرار می گیرن
 6در این عبارت ابتدا مقدار داخلی ترین پرانتز مورد محاسبه قرار می گیرد یعنی مقدار . دداخل پرانتز سوم قرار دارد توجه کنی

  . دکم می شو 5شده و سپس از  7ضربدر 

که در ابتداي عبارت می آیند مورد اگر دو یا چند عملگر با حق تقدم یکسان موجود باشد ابتدا باید هر کدام از عملگرها را 
  :به عنوان مثال  . دارزیابی قرار دهی

number = 3 * 2 + 8 / 4; 

یعنی . دبنابر این شما باید از چپ به راست آنها را در محاسبات تاثیر دهی . دداراي حق تقدم یکسانی هستن/ و * هر دو عملگر 
در نهایت نتیجه دو عبارت را جمع کرده و در متغیر  . دتقسیم می کنی 4را بر  8می کنید و سپس عدد  2را ضربدر  3ابتدا 

number دقرار می دهی .  

 

 

 

 گرفتن ورودي از کاربر

حال می خواهیم در باره متد . دچارچوب دات نت تعدادي متد براي گرفتن ورودي از کاربر در اختیار شما قرار می ده
ReadLine()  یکی دیگر از متدهاي کالسConsole متد . دبحث کنیم که یک مقدار رشته اي را از کاربر دریافت می کن
ReadLine() همانطور که از نام این متد پیداست،تمام . دفقط مقدار رشته اي را که توسط کاربر نوشته می شود را بر می گردان

هر چه که در محیط . دد می خوانرا می زنی enterکاراکترهایی را که شما در محیط کنسول تایپ می کنید تا زمانی که دکمه  
و متدهاي آن  convertبراي تبدیل نوع رشته به انواع دیگر می توانید از کالس . تکنسول تایپ می شود از نوع رشته اس

 :به برنامه زیر توجه کنید  . داستفاده کنی
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

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

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

برنامه از کاربر می خواهد که نام خود را وارد . )9و  8و  7خطوط ( متغیر را براي ذخیره داده در برنامه تعریف می کنیم 3ابتدا 
مقدار متغیر نام، برابر مقداري است که توسط متد . دشما به عنوان کاربر نام خود را وارد می کنی 12در خط  .)11خط (کند

ReadLine() از آنجاییکه نام از نوع رشته است و مقداري که از متد . دخوانده می شوReadLine()  خوانده می شود هم از نوع
  . مرشته است در نتیجه نیازي به تبدیل انواع نداری

است، پس نیاز است که ما تبدیل از نوع ) int(سن ،متغیري از نوع صحیح ). 13خط (. دسپس برنامه از ما سن را سوال می کن
مقدار ).14خط (براي این تبدیل استفاده می کنیم ()Convert.ToInt32بنابراین از کالس و متد . مرا انجام دهی رشته به صحیح

تعریف کرده ایم براي تبدیل رشته  doubleرا از نوع ) height(چون متغیر قد . دبازگشتی از این متد در متغیر سن قرار می گیر
عالوه بر آنچه )16خط (. ماستفاده کنی ()Convert.ToDoubleاز متد وکالس باید doubleدریافتی از محیط کنسول به نوع 

  :براي تبدیل هاي باال استفاده کنید ، مانند parseگفته شد شما می توانید از متد 

age = int.Parse(Console.ReadLine()); 
height = double.Parse(Console.ReadLine()); 
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تبدیل رشته به رقم استفاده می شود یعنی رشته اي که توسط کاربر تایپ می شود باید فقط  توجه داشته باشد که این متد براي
  . دعدد باش

 

 

 ساختارهاي تصمیم

حال تصور کنید که یک برنامه داراي . دتقریبا همه زبانهاي برنامه نویسی به شما اجازه اجراي کد را در شرایط مطمئن می دهن
این حالت شاید فقط براي چاپ یک پیغام در صفحه مناسب باشد ولی  . ددها را اجرا کنساختار تصمیم گیري نباشد و همه ک

ن وقت با مشکل مواجه آفرض کنید که شما بخواهید اگر مقدار یک متغیر با یک عدد برابر باشد سپس یک پیغام چاپ شود 
در این بخش با مطالب زیر آشنا خواهید   .دسی شارپ راه  هاي مختلفی براي رفع این نوع مشکالت ارائه می ده . دخواهید ش

  :شد 

  ifدستور 

   if...elseدستور 

  عملگر سه تایی

  چندگانه ifدستور 

  تو در تو ifدستور 

  عملگرهاي منطقی

 switchدستور 

 

 

 ifدستور 

تور سد. دکنیو یک شرط خاص که باعث ایجاد یک کد می شود یک منطق به برنامه خود اضافه  ifمی توان با استفاده از دستور 
if ساختار دستور . هساده ترین دستور شرطی است  که برنامه می گوید اگر شرطی برقرار است کد معینی را انجام بدif  به صورت

  :زیر است 
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if(condition) 
code to execute; 

  

شرط یک . داجرا می شو اگر شرط برقرار باشد یعنی درست باشد سپس کد. دابتدا شرط بررسی می شو ifقبل از اجراي دستور 
اجازه بدهید که . دمی توان از عملگرهاي مقایسه اي براي تست درست یا اشتباه بودن شرط استفاده کر . تعبارت مقایسه اي اس

کمتر از  numberرا اگر مقدار   Hello Worldبرنامه زیر پیغام  . مدر داخل برنامه بیندازی ifنگاهی به نحوه استفاده از دستور 
  .. دبزرگتر باشد در  صفحه نمایش می ده 10از  numberرا اگر مقدار   Goodbye World و 10

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

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

Hello World. 
Goodbye World. 

می  11در خط  ifوقتی به اولین دستور  . تبه آن اختصاص داده شده اس 5تعریف و مقدار  numberیک متغیر با نام  8در خط 
منطقی است که نتیجه مقایسه  . تاس 10کوچکتر از  5کمتر است یعنی  10از  numberرسیم برنامه تشخیص می دهد که مقدار 

حال  مقدار  . دچاپ می شو Hello Worldو پیغام ) 12خط (ا اجرا می کنددستور ر ifدرست می باشد بنابراین دستور 
number   وقتی به دومین دستور ).16خط (تغییر می دهیم  15را بهif  می رسیم برنامه مقدار  19در خطnumber   10را با 

.  )20خط ( را چاپ می کند Goodbye Worldبزرگتر است برنامه پیغام  10از  15یعنی  numberمقایسه می کند و چون مقدار 
  :را می توان در یک خط نوشت  ifبه این نکته توجه کنید که دستور 

if (number > 10) Console.WriteLine("Goodbye World."); 

کافیست که از یک آکوالد براي نشان دادن ابتدا و انتهاي  . دبنویسی  ifدستور را در داخل دستور  شما می توانید چندین
 ifنحوه تعریف چند دستور در داخل بدنه  . دهستن ifهمه دستورات داخل بین آکوالد جز بدنه دستور  . دورات استفاده کنیدست

  :به صورت زیر است 
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if(condition) 
{ 
statement1; 
statement2; 
    . 
    . 
    . 
statementN; 
} 

 :این هم یک مثال ساده 

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

 10از  xحال اگر به عنوان مثال آکوالد را حذف کنیم و مقدار  . دبزرگتر باشد دو پیغام چاپ می شو 10از  xدر مثال باال اگر مقدار 
  :بزرگتر نباشد مانند کد زیر 

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

 . مکد باال در صورتی بهتر خوانده می شود که بین دستورات فاصله بگذاری

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

از  xاینجاست که چون ما فرض را بر این گذاشته ایم که مقدار  . تنیس ifدستور در مثال باال جز) 3خط (که دستور دوم یدمی بین
در نتیجه اهمیت وجود   .دچاپ می شو This is still part of the if statement. (Really?)کوچکتر است پس خط 10

. دداشتید براي آن یک آکوالد بگذاری ifبه عنوان تمرین همیشه حتی اگر فقط یک دستور در بدنه  . دآکوالد مشخص می شو
یکی از خطاهاي  . دفراموش نکنید که از قلم انداختن یک آکوالد باعث به وجود آمدن خطا شده و یافتن آن را سخت می کن

  : به عنوان مثال  . تاس ifامه نویسی را تازه شروع کرده اند قرار دادن سیمیکولن در سمت راست پرانتز معمول کسانی که برن

if (x > 10);  
Console.WriteLine("x is greater than 10"); 

اي منطقی مواجه بنابراین برنامه شما با یک خط. تو دستور اجرایی نیس می دهد یک مقایسه را انجام  ifبه یاد داشته باشید که 
به منزله این است که بلوك کد در  ifهمیشه به یاد داشته باشید که قرار گرفتن سیمیکولن در سمت راست پرانتز  . دمی شو

 : ifمثالی دیگر در مورد دستور  . تاینجا به پایان رسیده اس

using System; 
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public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int firstNumber; 
        int secondNumber; 
 
        Console.Write("Enter a number: "); 
        firstNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter another number: "); 
        secondNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (firstNumber == secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} == {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber != secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} != {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber < secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} < {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber > secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} > {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber <= secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} <= {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber >= secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} >= {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
    } 
} 
Enter a number: 2 
Enter another number: 5 
2 != 5 
2 < 5 
2 <= 5 
Enter a number: 10 
Enter another number: 3 
10 != 3 
10 > 3 
10 >= 3 
Enter a number: 5 
Enter another number: 5 
5 == 5 
5 <= 5 
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5 >= 5 

ابتدا دو عدد که قرار است با هم مقایسه شوند را به عنوان ورودي از . ماستفاده کرده ای ifه اي در دستور ما از عملگرهاي مقایس
به این نکته توجه داشته باشید که . داعداد با هم مقایسه می شوند و اگر شرط درست بود پیغامی چاپ می شو. مکاربر می گیری

متغیر بولی ذخیره کنید و سپس از متغیر  نید نتیجه یک عبارت را در داخل یکبنابراین شما می توا شرطها مقادیر بولی هستند،
  . داستفاده کنی ifبه عنوان شرط در دستور 

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

 

می توان از متغیر براي  . دذخیره می شو isNewMilleniumبارت در متغیر باشد سپس حاصل ع2000برابر  yearاگر مقدار 
  . تاستفاده کرد خواه مقدار متغیر درست باشد یا نادرس ifتشخیص کد اجرایی بدنه دستور 

 

 if...else دستور

اما زمانی که شما . دفقط براي اجراي یک حالت خاص به کار می رود یعنی اگر حالتی برقرار بود کارخاصی انجام شو ifدستور 
  . داستفاده کنی if…elseبخواهید اگر شرط خاصی برقرار شد یک دستور و اگر برقرار نبود دستور دیگر اجرا شود باید از دستور 

  :در زیر آمده است  if…elseساختار دستور 

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

اگر فقط یک کد اجرایی در داخل . دبه کار برده شو ifنمی توان به تنهایی استفاده کرد بلکه حتما باید با  elseاز کلمه کلیدي 
فقط در صورتی اجرا می شود که شرط داخل  elseکد داخل بلوك .دارید استفاده از آکوالد اختیاري است  elseو بدنه  ifبدنه 
  . دنادرست باش ifر دستو

  . تآمده اس if…elseدر زیر نحوه استفاده از دستور 

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

 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int number = 5; 
 
        //Test the condition                                                       
        if (number < 10) 
        { 
            Console.WriteLine("The number is less than 10."); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("The number is either greater than or equal to 
10."); 
        } 
 
        //Modify value of number                                                   
        number = 15; 
 
        //Repeat the test to yield a different result                              
        if (number < 10) 
        { 
            Console.WriteLine("The number is less than 10."); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("The number is either greater than or equal to 
10."); 
        } 
    } 
} 

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

  

را تغییر دهیم و به مقداري بزرگتر  numberاجرا می شود و اگر مقدار  ifکمتر باشد کد داخل بلوك  10از  numberوقتی مقدار 
 elseنباید به آخر کلمه کلیدي  ifمانند بلوك  . داجرا می شو elseو کد داخل بلوك  تغییر دهیم  شرط نادرست می شود 10از 

  . دسیمیکولن اضافه شو

 

  رطیعملگر ش

  :در زیر نحوه استفاده از این عملگر آمده است . دعمل می کن if…elseدر سی شارپ مانند دستور شرطی  (:?)عملگر شرطی 

<condition> ? <result if true> : <result if false> 
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شرط درست باشد و عملگر شرطی تنها عملگر سه تایی سی شارپ است که نیاز به سه عملوند دارد، شرط، یک مقدار زمانی که 
 . دیک مقدار زمانی که شرط نادرست باش

  . ماجازه بدهید که نحوه استفاده این عملگر را در داخل برنامه مورد بررسی قرار دهی

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

برابر با  pet1 اگر مقدار: خط یک به صورت زیر ترجمه می شود  . دبرنامه باال نحوه استفاده از این عملگر شرطی را نشان می ده
puppy  سپس مقدارdog  را درtype1  قرار بده در غیر این صورت مقدارcat  راtype1 خط دو به صورت زیر ترجمه  .قرار بده

  .dog  مقدارقرار بده در غیر این صورت  type2را در  catسپس مقدار  kittenبرابر با  pet2اگر مقدار : می شود 

  :می نویسیم if elseه از دستور حال برنامه باال را با استفاد

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

دارید از عملگر شرطی استفاده نکنید چون خوانایی برنامه را پایین می  elseیا  ifهنگامی که چندین دستور در داخل یک بلوك 
  . دآور

  

  

  چندگانه  ifدستور

استفاده کنید و بهتر است که این  ifمی توانید از چندین دستور  ا بررسی کنید چکار می کنید؟اگر بخواهید چند شرط ر
  :را به صورت زیر بنویسید  ifدستورات 

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

توانید کد باال را  می . دبنویسی elseبهتر است دستورات را به صورت تو رفتگی در داخل بلوك  . تخواندن کد باال سخت اس
 :ساده تر کنید 

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

دستور . توابسته اس ifدستور نیز به else  ،else ifرا یاد گرفتید باید بدانید که مانند  else ifاز دستور استفاده   حال که نحوه
else if دستور  شود که اولین وقتی اجرا میif  اشتباه باشد حال اگرelse if  اشتباه باشد دستورelse if و  . دبعدي اجرا می شو

 :را نشان می دهد  if elseبرنامه زیر نحوه استفاده از دستور . داجرا می شو elseاگر آن نیز اجرا نشود در نهایت دستور 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
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    { 
        int choice; 
 
        Console.WriteLine("What's your favorite color?"); 
        Console.WriteLine("[1] Black"); 
        Console.WriteLine("[2] White"); 
        Console.WriteLine("[3] Blue"); 
        Console.WriteLine("[4] Red"); 
        Console.WriteLine("[5] Yellow\n"); 
 
        Console.Write("Enter your choice: "); 
        choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (choice == 1) 
        { 
            Console.WriteLine("You might like my black t-shirt."); 
        } 
        else if (choice == 2) 
        { 
            Console.WriteLine("You might be a clean and tidy person."); 
        } 
        else if (choice == 3) 
        { 
            Console.WriteLine("You might be sad today."); 
        } 
        else if (choice == 4) 
        { 
            Console.WriteLine("You might be inlove right now."); 
        } 
        else if (choice == 5) 
        { 
            Console.WriteLine("Lemon might be your favorite fruit."); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("Sorry, your favorite color is " + 
                              "not in the choices above."); 
        } 
    } 
} 
What's your favorite color? 
[1] Black 
[2] White 
[3] Blue 
[4] Red 
[5] Yellow 
 
Enter your choice: 1 
You might like my black t-shirt. 
 
What's your favorite color? 
[1] Black 
[2] White 
[3] Blue 
[4] Red 
[5] Yellow 
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Enter your choice: 999 
Sorry, your favorite color is not in the choices above. 

بسته به اینکه شما چه چیزي انتخاب می کنید پیغامهاي مختلفی چاپ می  . توابسته اس choiceخروجی برنامه باال به متغیر 
  . داجرا می شو elseاگر عددي که شما تایپ می کنید در داخل حالتهاي انتخاب نباشد کد مربوط به بلوك . دشو

 

  تو در تو ifدستور 

  .دیگر ifدر داخل دستور  ifیک دستور ساده  . دتو در سی شارپ استفاده کرتو در   ifمی توان از دستور 

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

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

using System; 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int age; 
        string gender; 
 
        Console.Write("Enter your age: "); 
        age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

        Console.Write("Enter your gender (male/female): "); 
         
        gender = Console.ReadLine(); 
 
        if (age > 12) 
        { 
            if (age < 20) 
            { 
                if (gender == "male") 
                { 
                    Console.WriteLine("You are a teenage boy."); 
                } 
                else 
                { 
                    Console.WriteLine("You are a teenage girl."); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("You are already an adult."); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("You are still too young."); 
        } 
    } 
} 

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

درباره جنس  14در خط  ).11خط (ابتدا برنامه از شما درباره سن تان سوال می کند . ماجازه بدهید که برنامه را کالبد شکافی کنی
سال باشد برنامه  12در این قسمت اگر سن شما بیشتر از  .)16خط (می رسد  ifسپس به اولین دستور . دتان از شما سوال می کن

حال فرض کنیم که  . دمی شو ifمربوط به همین دستور )34خط (elseشود در غیر اینصورت وارد بلوك می   ifوارد بدنه دستور 
اگر سن . ددیگر را مشاهده می کنی ifدو دستور  ifدر بدنه اولین . دشده ای ifسال است و شما وارد بدنه اولین  12ن شما بیشتر از 

  .)29خط (متناظر با آن می روید elseنباشد به قمت دوم می شوید و اگر  ifباشد شما وراد بدنه  20کمتر 

 .)20خط (دیگر مواجه می شوید ifدوم شده و با یک  ifباشد،در اینصورت وارد بدنه  20دوباره فرض می کنیم که سن شما کمتر از 
را می شود در غیر اج ifباشد کدهاي اخل بدنه سومین  "male"در اینجا  جنسیت شما مورد بررسی قرار می گیرد که گر برابر 

تو در تو در برنامه کمتر استفاده کنید  ifپیشنهاد می شود که از ). 24خط (اجرا می شود ifمربوط به این  elseاینصورت قسمت 
  . دچون خوانایی برنامه را پایین می آور
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  استفاده از عملگرهاي منطقی

این عملگرها حداقل دو شرط را در گیر می  . دترکیب کنیعملگرهاي منطقی به شما اجازه می دهند که چندین شرط را با هم 
 :در جدول زیر برخی از عملگرهاي منطقی آمده است  . دکنند و در آخر یک مقدار بولی را بر می گردانن

 تاثیر مثال تلفظ عملگر

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

است که هر دو شرط دو طرف عملگر  trueدر صورتی  Zمقدار 
باشد  falseاگر فقط  مقدار یکی از شروط  . دباش trueان مقدارش
 . دخواهد ش z  ،falseمقدار 

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

است که یکی از دو شرط دو طرف عملگر  trueدر صورتی  Zمقدار 
،  zباشد مقدار  falseاگر هر دو شرط مقدارشان . دباش trueمقدارشان 

false دخواهد ش .  

 

! Not z = !(x > 2) 

باشد و در  falseاست که مقدار شرط  trueدر صورتی  Zمقدار 
  . دباش trueاست که مقدار شرط  false صورتی 

 

 xاست که مقدار  trueبرابر  zدر صورتی مقدار ": را به این صورت بخوانید  z = (x > 2) && (y < 10)به عنوان مثال جمله 
این جمله بدین معناست که براي اینکه مقدار کل . "است falseباشد در غیر اینصورت  10کوچکتر از  yو مقدار  2بزرگتر از 

   . دباش trueباشد باید مقدار همه شروط  trueدستور 

است  trueبرابر  ORنتیجه عملگر منطقی  . ددار) &&( ANDتاثیر متفاوتی نسبت به عملگر منطقی ) ||( ORعملگر منطقی 
می توان  . دخواهد ش falseنباشد نتیجه  trueو اگر مقدار هیچ یک از شروط  . دباش trueروط اگر فقط مقدار یکی از ش

  :را با هم ترکیب کرده و در یک عبارت به کار برد مانند  ORو  ANDعملگرهاي منطقی 

if ( (x == 1) && ( (y > 3) || z < 10) ) ) 
{ 
//do something here 
} 

 > z) || (y > 3)در اینجا ابتدا عبارت . ممهم است چون از آن در گروه بندي شرطها استفاده می کنیدر اینجا استفاده از پرانتز 
مقایسه می  (x == 1)با نتیجه   ANDسپس نتیجه آن بوسیله عملگر )به علت تقدم عملگرها( . دمورد بررسی قرار می گیر (10
  :مه را مورد بررسی قرار دهیم حال بیایید نحوه استفاده از عملگرهاي منطقی در برنا . دشو
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using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int age; 
        string gender; 
 
        Console.Write("Enter your age: "); 
        age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter your gender (male/female): "); 
        gender = Console.ReadLine(); 
 
        if (age > 12 && age < 20) 
        { 
            if (gender == "male") 
            { 
                Console.WriteLine("You are a teenage boy."); 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("You are a teenage girl."); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("You are not a teenager."); 
        } 
    } 
} 
Enter your age: 18 
Enter your gender (male/female): female 
You are a teenage girl. 
 
Enter you age: 10 
Enter your gender (male/female): male 
You are not a teenager. 

برنامه سن ) 16خط (می رسید  ifوقتی به دستور  ).16خط (را نشان می دهد  ANDبرنامه باال نحوه استفاده از عملگر منطقی 
باشد  trueیعنی مقدار هر دو ) باشد20و 12سن تان بین (باشد  20و کوچکتر از  12ما بزرگتر از اگر سن ش. دشما را چک می کن

  . داجرا می شو elseباشد کدهاي داخل بلوك  falseاگر نتیجه یکی از شروط . داجرا می شون ifسپس کدهاي داخل بلوك 

باشد دیگر عملوند سمت راست را بررسی  falseاگر مقدار آن . دد بررسی قرار می دهورعملوند سمت چپ را م ANDعملگر 
 trueعملوند سمت چپ را مورد بررسی قرار می دهد و اگر مقدار آن  ||بر عکس عملگر  . درا بر می گردان falseنمی کند و مقدار 

ی توانید از نکته مهم اینجاست که شما م . درا بر می گردان trueباشد سپس عملوند سمت راست را نادیده می گیرد و مقدار 
  . دبه عنوان عملگر بیتی استفاده کنی  |و  &عملگرهاي 
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if (x == 2 & y == 3) 
{ 
//Some code here 
} 
 
if (x == 2 | y == 3) 
{ 
//Some code here 
} 

تن مقدار تفاوت جزئی این عملگرها وقتی که به عنوان عملگر بیتی  به کار می روند این است که دو عملوند را بدون در نظر گرف
باشد عملوند سمت چپ  falseبه عنوان مثال حتی اگر مقدار عملوند سمت چپ  . دعملوند سمت چپ مورد بررسی قرار می دهن

 ANDاگر شرطها را در برنامه ترکیب کنید استفاده از عملگرهاي منطقی . دارزیابی می شو) &( ANDبه وسیله عملگر بیتی 
یکی دیگر از عملگرهاي منطقی عملگر  . دبهتر خواهد بو(|) OR و   (&)ANDبیتی  به جاي عملگرهاي(||) OR و    (&&)
NOT  )! (به مثال زیر توجه کنید. داست که نتیجه یک عبارت را خنثی یا منفی می کن:  

if (!(x == 2)) 
{ 
Console.WriteLine("x is not equal to 2."); 
} 

  . دمی کن Trueآن را  !ملگر باشد ع falseبرابر   x == 2اگر نتیجه عبارت 

 

 

  Switchدستور 

وجود دارد که به شما اجازه می دهد که با توجه به مقدار ثابت یک متغیر چندین انتخاب  switchدر سی شارپ ساختاري به نام 
یر ثابتی از متغیر فقط مقاد switchتو در تو است با این تفاوت که در دستور  ifمعادل دستور  switchدستور  . دداشته باشی

در زیر نحوه استفاده از  . دمقادیر ثابت مقادیري هستند که قابل تغیر نیستن . داعداد ، رشته ها و یا کاراکترها را قبول می کن
  :آمده است  switchدستور 

switch (testVar) 
{ 
   case compareVal1: 
       code to execute if testVar == compareVa11; 
       break; 
   case compareVa12: 
       code to execute if testVar == compareVa12; 
       break; 
   . 
   . 
   . 
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   case compareVa1N: 
       code to execute if testVer == compareVa1N; 
       break; 
   default: 
       code to execute if none of the values above match the testVar; 
       break; 
} 

داخل  caseاین مقدار با هر یک از عبارتهاي . داست قرار می دهی testVarکه در مثال باال  switchابتدا یک مقدار در متغیر 
 caseبرابر بود کد مربوط به آن  caseاگر مقدار متغیر با هر یک از مقادیر موجود در دستورات  . دمقایسه می شو switchبلوك 

از یکی بیشتر باشد نباید از آکوالد  caseتوجه کنید که حتی اگر تعداد خط کدهاي داخل دستور  به این نکته . داجرا خواهد ش
 switchتشخیص داده می شود که باعث می شود برنامه از دستور  breakبا کلمه کلیدي  caseآخر هر دستور  . ماستفاده کنی

  . دز قلم بیوفتد برنامه با خطا مواجه می شواگر این کلمه کلیدي ا . دخارج شده ودستورات بعد از آن اجرا شون

این دستور در صورتی اجرا می شود که مقدار متغیر با هیچ یک از مقادیر  دستورات  . ددار defaultیک بخش  switchدستور 
case دستور  . دبرابر نباشdefault  اختیاري است و اگر از بدنهswitch دستور هم  مکان این . دحذف شود هیچ اتفاقی نمی افت

  :توجه کنید  switchبه مثالی در مورد دستور  . دمهم نیست اما بر طبق تعریف آن را در پایان دستورات می نویسن

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

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int choice; 
 
        Console.WriteLine("What's your favorite pet?"); 
        Console.WriteLine("[1] Dog"); 
        Console.WriteLine("[2] Cat"); 
        Console.WriteLine("[3] Rabbit"); 
        Console.WriteLine("[4] Turtle"); 
        Console.WriteLine("[5] Fish"); 
        Console.WriteLine("[6] Not in the choices"); 
        Console.Write("\nEnter your choice: "); 
 
        choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        switch (choice) 
        { 
            case 1: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Dog."); 
                break; 
            case 2: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Cat."); 
                break; 
            case 3: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Rabbit."); 
                break; 
            case 4: 
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32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

                Console.WriteLine("Your favorite pet is Turtle."); 
                break; 
            case 5: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Fish."); 
                break; 
            case 6: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is not in the choices."); 
                break; 
            default: 
                Console.WriteLine("You don't have a favorite pet."); 
                break; 
        } 
    } 
} 

What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
Enter your choice: 2 
Your favorite pet is Cat. 
 
 
 
 
 
What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
Enter your choice: 99 
You don't have a favorite pet. 

شما عدد  . تبه اسم هر حیوان یک عدد نسبت داده شده اس . دبرنامه باال به شما اجازه انتخاب حیوان مورد عالقه تان را می ده
می شود و با هر کدام از آن مقادیر که برابر بود پیغام مقایسه  caseبا مقادیر  switchکنید و این عدد در دستور  را وارد می

  . داجرا می شو defaultدستور  ،ها برابر نبود caseاگر هم با هیچ کدام از مقادیر  . دمناسب نمایش داده خواهد ش

عه کد استفاده براي نشان داده یک مجمو caseاین است که شما می توانید از دو یا چند  switchیکی دیگر از ویژگیهاي دستور 
ها باید پشت سر هم نوشته  caseتوجه کنید که  . دباشد یک کد اجرا می شو 3یا  number  ،1 ،2در مثال زیر اگر مقدار  . دکنی
  . دشون

switch (number) 
{ 
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   case 1: 
   case 2: 
   case 3: 
       Console.WriteLine("This code is shared by three values."); 
       break; 
} 

 

  :برنامه باال را به صورت زیر نیز می توان نوشت  . تتو در تو اس ifمعادل دستور  switchهمانطور که قبال ذکر شد دستور 

if (choice == 1) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Dog."); 
else if (choice == 2) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Cat."); 
else if (choice == 3) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Rabbit."); 
else if (choice == 4) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Turtle."); 
else if (choice == 5) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Fish."); 
else if (choice == 6) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is not in the choices."); 
else 
    Console.WriteLine("You don't have a favorite pet."); 
 

حال از بین این دو دستور   . دمی باش elseمعادل دستور  defaultدستور  . ددار switchکد باال دقیقا نتیجه اي مانند دستور 
)switch  وif else (از دستور  . مکدامیک را انتخاب کنیswitch  موقعی استفاده می کنیم که مقداري که می خواهیم با دیگر

   . داستفاده نکنی switchمثال در مثال زیر هیچگاه از  . دمقادیر مقایسه شود ثابت باش

int myNumber = 5; 
int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
{ 
   case x: 
       Console.WriteLine("Error, you can't use variables as a value" + 
                                  " to be compared in a case statment."); 
       break; 
} 

مقایسه شده است برنامه خطا می دهد  myNumberاست و به طور واضح با متغیر  5عدد  xمشاهده می کنید که با اینکه مقدار 
استفاده کنید و برنامه  xاگر بخواهید از  . دیک ثابت نیست بلکه یک متغیر است یا به زبان ساده تر ،قابلیت تغییر را دار xچون 

  . دبه صورت زیر استفاده کنی constباید از کلمه کلیدي  خطا ندهد

int myNumber = 5; 
const int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
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{ 
  case x: 
      Console.WriteLine("Error has been fixed!"); 
  break; 
} 

عریف یک ثابت نمی توان مقدار آن را در طول توجه کنید که بعد از ت. دبراي ایجاد ثابتها استفاده می شو constاز کلمه کلیدي 
ها  Caseیک مقدار را با مقادیر  switchدستور  . دبه یاد داشته باشید که باید ثابتها را حتما مقداردهی کنی . دبرنامه تغییر دا

  :مقایسه می کند و شما الزم نیست که به شکل زیر مقادیر را با هم مقایسه کنید 

switch (myNumber) 
{ 
  case x > myNumber: 
      Console.WriteLine("switch staments can't test if a value is less than " + 
                         "or greater than the other value."); 
  break; 
} 

 

 

 تکرار

بدون . دیک شرط برقرار است تکرار کنیساختارهاي تکرار به شما اجازه می دهند که یک یا چند دستور کد را تا زمانی که 
بار جمله  10مثال شما مجبورید . تساختارهاي تکرار شما مجبورید همان تعداد کدها را بنویسید که بسیار خسته کننده اس

“Hello World.”  را تایپ کنید مانند مثال زیر:  

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

را بهتر . دالبته شما می توانید با کپی کردن این تعداد کد را راحت بنویسید ولی این کار در کل کیفیت کدنویسی را پایین می اور
  :ساختارهاي تکرار در سی شارپ عبارتند از  . تبراي نوشتن کدهاي باال استفاده از حلقه ها اس

while  

do while  
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for  

 

  Whileحلقه 

ابتدا یک شرط را مورد بررسی قرار می دهد و تا زمانیکه شرط . تاس  Whileتار تکرار در سی شارپ حلقه ابتدایی ترین ساخ
  :به صورت زیر است  whileساختار حلقه  . دبرقرار باشد کدهاي درون بلوك اجرا می شون

while(condition) 
{ 
   code to loop; 
} 

نویسیم  ابتدا یک شرط را که نتیجه آن یک مقدار بولی است می . تار ساده اسبسی ifمانند ساختار  whileمی بینید که ساختار 
باشد وقتی که برنامه به  falseاگر شرط غلط یا  . داجرا می شون whileباشد سپس کدهاي داخل بلوك  trueاگر نتیجه درست یا 

  . داصالح شون whileد مقادیر داخل حلقه براي متوقف شدن حلقه بای . دبرسد هیچکدام از کدها را اجرا نمی کن whileحلقه 

این شمارنده براي آزمایش شرط مورد استفاده قرار می گیرد و ادامه یا  . مبه یک متغیر شمارنده در داخل بدنه حلقه نیاز داری
زیر نحوه استفاده  در برنامه . ماین شمارنده را در داخل بدنه باید کاهش یا افزایش دهی . تتوقف حلقه به نوعی به  آن وابسته اس

 :آمده است  whileاز حلقه 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int counter = 1; 
 
        while (counter <= 10) 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World!"); 
            counter++; 
        } 
 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
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Hello World! 

خط  10مثال باال استفاده نمی کردیم مجبور بودیم تمام اگر از حلقه در  . درا چاپ می کن !Hello Worldبار پیغام  10برنامه باال 
یک متغیر تعریف و از آن به عنوان شمارنده  7ابتدا در خط  . ماجازه دهید که نگاهی به کدهاي برنامه فوق بیندازی . مرا تایپ کنی

می توان در شرط از آن را اختصاص می دهیم چون اگر مقدار نداشته باشد ن 1سپس به آن مقدار . تحلقه استفاده شده اس
مقایسه می شود که آیا  10ابتدا مقدار اولیه شمارنده با   whileدر حلقه  . مرا وارد می کنی Whileحلقه  9در خط  . داستفاده کر

می  همانطور که مشاهده  . تو چاپ پیغام اس whileنتیجه هر بار مقایسه ورود به بدنه حلقه  . تکمتر است یا با آن برابر اس 10از 
حلقه تا زمانی تکرار می شود که مقدار شمارنده از ). 12خط (کنید بعد از هر بار مقایسه مقدار شمارنده یک واحد اضافه می شود 

نشود یک حلقه بینهایت به  falseاگر مقدار شمارنده یک بماند و آن را افزایش ندهیم و یا مقدار شرط هرگز   . دکمتر باش 10
استفاده می  >اگر از عالمت  . تاستفاده شده اس =>از  >نکته توجه کنید که در شرط باال به جاي عالمت به این  . دوجود می آی

 . تنیس 10 > 10می شود چون  falseبرسد  10است و هنگامی که شرط به  1بار تکرار می شد چون مقدار اولیه  9کردیم کد ما 
) true(ه متوقف نشود باید یک شرط ایجاد کنید که همواره درست اگر می خواهید یک حلقه بی نهایت ایجاد کنید که هیچگا

  . دباش

while(true) 
{ 
//code to loop 
} 

که در آینده  returnو  breakرات واین تکنیک در برخی موارد کارایی دارد و آن زمانی است که شما بخواهید با استفاده از دست
  . دتوضیح خواهیم داد از حلقه خارج شوی

 

  do while حلقه

است با این تفاوت که در این حلقه  whileاین حلقه بسیار شبیه حلقه  . تیکی دیگر از ساختارهاي تکرار اس do whileحلقه 
  :به صورت زیر است   do whileساختار حلقه  . دسپس شرط مورد بررسی قرار می گیرمی شود و  ابتدا کد اجرا

do 
{ 
code to repeat; 
 
} while(condition); 

این بدین معنی است که کدهاي داخل بدنه حداقل یکبار اجرا می  . دهمانطور که مشاهده می کنید شرط در آخر ساختار قرار دار
برتري استفاده از موارد  یکی از. دکه اگر شرط نادرست باشد دستورات داخل بدنه اجرا نمی شون whileبرخالف حلقه . دشون

  :به مثال زیر توجه کنید  . دزمانی است که شما بخواهید اطالعاتی از کاربر دریافت کنی whileنسبت به  حلقه  do whileحلقه 

 whileاستفاده از 
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//while version 
Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
while (number < 10) 
{ 
   Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
} 

 do whileاستفاده از 

//do while version 
 
do 
{ 
   Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());   
} while (number < 10); 

 

  . تاستفاده شده اس whileنسبت به  do whileمشاهده می کنید که از کدهاي کمتري در بدنه 

 

 

  forحلقه 

انجام می دهد و فقط داراي چند  whileاین حلقه عملی شبیه به حلقه . تاس forیکی دیگر از ساختارهاي تکرار حلقه 
  :ورت زیر است به ص  forساختار حلقه  . تخصوصیت اضافی اس

for(initialization; condition; operation) 
{ 
   code to repeat; 
} 

قابل  forشمارنده فقط در داخل حلقه . ماولین مقداري است که به شمارنده حلقه می دهی) initialization(مقدار دهی اولیه 
  . تدسترسی اس

  .ار دیگر مقایسه می کند و تعیین می کند که حلقه ادامه یابد یا نهدر اینجا مقدار شمارنده را با یک مقد) condition(شرط 

  . دکه مقدار اولیه متغیر را کاهش یا افزایش می ده) operation(عملگر 
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  :آمده است  forدر زیر یک مثال از حلقه 

using System; 
 
namespace ForLoopDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            for (int i = 1; i <= 10; i++) 
            { 
                Console.WriteLine("Number " + i); 
            } 
        } 
    } 
} 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 5 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 
Number 10 

  

ابتدا یک متغیر به عنوان شمارنده تعریف می کنیم و آن را با مقدار  . دمی شمار forرا با استفاده از حلقه  10تا  1برنامه باال اعداد 
توجه  مقایسه می کنیم که آیا کمتر است یا مساوي؟ 10سپس با استفاده از شرط آن را با مقدار  . ممقدار دهی اولیه می کنی 1

  1یعنی  iمقدار جاري  و سپس Numberکد اجرا می شود و ابتدا رشته   . دفورا اجرا  نمی شو)  ++i(حلقه  کنید که قسمت سوم
مقایسه می شود و این  10با عدد  iمی شود و بار دیگر  2برابر  iاضافه شده و مقدار  iآنگاه یک واحد به مقدار  . درا چاپ می کن

حال اگر بخواهید معکوس برنامه باال را پیاده سازي کنید یعنی اعداد از  . ده می یابشود ادام trueحلقه تا زمانی که مقدار شرط 
  :بزرگ به کوچک چاپ شوند باید به صورت یزر عمل کنید 

  
for (int i = 10; i > 0; i--) 
{ 
//code omitted 
} 

  

-(می دهیم و با استفاده از عملگر کاهش  10ه را مقدار اولیه شمارند ).از بزرگ به کوچک(چاپ می کند  1به  10کد باال اعداد را از 
می توان قسمت شرط و عملگر را به صورت هاي دیگر نیز  . مبرنامه اي که شمارش معکوس را انجام می دهد ایجاد می کنی) -
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ایش یا به عنوان مثال می توان از عملگرهاي منطقی در قسمت شرط و از عملگرهاي تخصیصی در قسمت عملگر افز . دتغییر دا
  . داستفاده کنی forهمچنین می توانید از چندین متغیر در ساختار حلقه  . دکاهش استفاده کر

for (int i = 1, y = 2; i < 10 && y > 20; i++, y -= 2) 
{ 
//some code here 
} 

باید آنها را با استفاده از کاما از  استفاده می کنید forبه این نکته توجه کنید که اگر از چندین متغیر شمارنده یا عملگر در حلقه 
  . دهم جدا کنی

 

 

  continueو  breakخارج شدن از حلقه با استفاده از 

سوال اینجاست که چطور این کار را انجام دهید؟ با  . دگاهی اوقات با وجود درست بودن شرط می خواهیم حلقه متوقف شو
می توان بخشی از حلقه را رد کرد و  continueبا استفاده از کلمه کلیدي حلقه را متوقف کرده و  breakاستفاده از کلمه کلیدي 

  :را نشان می دهد  breakو  continueبرنامه زیر نحوه استفاده از  . تبه مرحله بعد رف

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

using System; 
 
namespace BreakContinueDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("Demonstrating the use of break.\n"); 
 
            for (int x = 1; x < 10; x++) 
            { 
                if (x == 5) 
                    break; 
 
                Console.WriteLine("Number " + x); 
            } 
 
            Console.WriteLine("\nDemonstrating the use of continue.\n"); 
 
            for (int x = 1; x < 10; x++) 
            { 
                if (x == 5) 
                    continue; 
 
                Console.WriteLine("Number " + x); 
            } 
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28 
29 
30 

        } 
    } 
} 

Demonstrating the use of break. 
 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
 
Demonstrating the use of continue. 
 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 

 

 whileاز حلقه هاي   forبراي نشان دادن کاربرد دو کلمه کلیدي فوق استفاده شده است اگر به جاي  forدر این برنامه از حلقه 
آمده است وقتی که مقدار ) 11خط (همانطور که در شرط برنامه  . داستفاده می شد نتیجه یکسانی به دست می ام do…whileو 
x  رسید سپس دستور  5به عددbreak حلقه بالفاصله متوقف می شود حتی اگر شرط  ).12خط (اجرا شودx < 10 دبرقرار باش . 

شود  5برابر  xوقتی مقدار ( . دفقط براي یک تکرار خاص متوقف شده و سپس ادامه می یاب forحلقه  22از طرف دیگر در خط 
 ). درا چاپ نمی کند و بقیه مقادیر چاپ می شون 5رد شده و مقدار  5حلقه از 

  

  ها آرایه
تعریف چندین متغیر . دآرایه نوعی متغیر است که لیستی از آدرسهاي مجموعه اي از داده هاي هم نوع را در خود ذخیره می کن

مثال اگر بخواهید صد متغیر از نوع اعداد صحیح تعریف کرده و از آنها . تاز یک نوع براي هدفی یکسان بسیار خسته کننده اس
اما با استفاده از آرایه می توان همه آنها را . تمئنا تعریف این همه متغیر بسیار کسالت آور و خسته کننده اسمط . داستفاده کنی

  :در زیر راهی ساده براي تعریف یک آرایه نشان داده شده است  . ددر یک خط تعریف کر

datatype[] arrayName = new datatype[length]; 

Datatype کروشه که بعد از نوع داده قرار می گیرد و نشان . دن می دهد که آرایه در خود ذخیره می کننوع داده هایی را نشا
هنگام نامگذاري آرایه بهتر است که نام آرایه نشان . دکه نام آرایه را نشان می ده arrayName. تدهنده استفاده از آرایه اس

استفاده   numberي که اعداد را در خود ذخیره می کند از کلمه به عنوان مثال براي نامگذاري آرایه ا. ددهنده نوع آرایه باش
 newاز کلمه کلیدي . دطول آرایه که به کامپایلر می گوید شما قصد دارید چه تعداد داده یا مقدار را در آرایه ذخیره کنی. دکنی
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مقدار از نوع اعداد صحیح در  5ه که براي تعریف یک آرای. دهم براي اختصاص فضاي حافظه به اندازه طول آرایه استفاده می شو
  :خود ذخیره می کند باید به صورت زیر عمل کنیم 

int[] numbers = new int[5]; 

حال چطور مقادیرمان را در هر یک از   . دمقدار رزرو می شو 5آدرس از فضاي حافظه کامپیوتر شما براي ذخیره  5در این مثال 
  . دو اصالح مقادیر آرایه از اندیس یا مکان آنها استفاده می شواین آدرسها ذخیره کنیم؟ براي دسترسی 

numbers[0] = 1; 
numbers[1] = 2; 
numbers[2] = 3; 
numbers[3] = 4; 
numbers[4] = 5; 

عضوي  5به عنوان مثال شما یک آرایه . داندیس یک آرایه از صفر شروع شده و به یک واحد کمتر از طول آرایه ختم می شو
نشان  0این بدان معناست که اندیس .4برابر است با  5-1است پس  5می باشد چون طول آرایه  4تا  0ندیس آرایه از دارید،ا

  :براي درك بهتر مثال باال به شکل زیر توجه کنید  .نشان دهنده دومین عضو و الی آخر 1دهنده اولین عضو آرایه است و اندیس 

 

کسانی که تازه شروع به برنامه نویسی کرده اند معموال در . داخل کروشه توجه کنیبه هر یک از اجزاء آرایه و اندیسهاي د
اگر بخواهید به یکی از اجزائ  . دشروع کنن 1گذاشتن اندیس دچار اشتباه می شوند و مثال ممکن است در مثال باال اندیسها را از 
 اي آرایه شما نباشد با پیغام خطايآرایه با استفاده از اندیسی دسترسی پیدا کنید که در محدوده اندیسه

IndexOutOfRangeException یکی  . دمواجه می شوید و بدین معنی است که شما آدرسی را می خواهید که وجود ندار
  :دیگر از راه هاي تعریف سریع و مقدار دهی یک آرایه  به صورت زیر است 

datatype[] arrayName =new datatype[length] { val1, val2, ... valN }; 

به یاد داشته باشید که هر کدام  . ددر این روش شما می توانید فورا بعد از تعریف اندازه آرایه مقادیر را در داخل آکوالد قرار دهی
به  . دباشهمچنین تعداد مقادیر داخل آکوالد باید با اندازه آرایه تعریف شده برابر  . داز مقادیر را با استفاده از کاما از هم جدا کنی

 :مثال زیر توجه کنید 

int[] numbers = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

شما می توانید با استفاده از اندیس به . داین مثال با مثال قبل هیچ تفاوتی ندارد و تعداد خطهاي کدنویسی را کاهش می ده
مقدار را  5است و ما  5تعداد اجزاء آرایه در مثال باال . ددهی مقدار هر یک از اجزاء آرایه دسترسی یابید و آنها را به دلخواه تغییر
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 . ماگر تعداد مقادیري که در آرایه قرار می دهیم کمتر یا بیشتر از طول آرایه باشد با خطا مواجه می شوی . مدر آن قرار می دهی
را که خواستید در آرایه قرار دهید بدون  شما می توانید هر تعداد عنصر . تمده اسآیکی دیگر از راه هاي تعریف آرایه در زیر 

  :به عنوان مثال  . داینکه اندازه آرایه را مشخص کنی

int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

ن حالت کامپایلر در ای . منکته اینجاست که طول آرایه را تعریف نکرده ای. ممقدار را به آرایه اختصاص داده ای 10در این مثال ما 
به یاد داشته باشید که اگر براي آرایه طولی در نظر  . دبعد از شمردن تعداد مقادیر داخل آکوالد طول آرایه را تشخیص می ده

  :نگیرید باید براي آن مقدار تعریف کنید در عیر این صورت با خطا مواجه می شوید 

int[] numbers = new int[]; //not allowed 

  :بسیار ساده تر براي تعریف آرایه به صورت زیر است یک راه 

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

کامپایلر به صورت اتوماتیک با  . دمی توان مقادیر را در داخل آکوالد قرار دا newبه سادگی و بدون احتیاج به کلمه کلیدي 
  . دشمارش مقادیر طول آرایه را تشخیص می ده

  

 forدستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه 

  :مقدار از کاربر گرفته شده و میانگین آنها حساب می شود 5در این برنامه  . تدر زیر مثالی در مورد استفاده از آرایه ها آمده اس

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

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] numbers = new int[5]; 
        int total = 0; 
        double average; 
 
        for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
        { 
            Console.Write("Enter a number: "); 
            numbers[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        } 
 
        for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
        { 
            total += numbers[i]; 
        } 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 

 
        average = total / (double)numbers.Length; 
 
        Console.WriteLine("Average = {0}", average); 
    } 
} 

Enter a number: 90 
Enter a number: 85 
Enter a number: 80 
Enter a number: 87 
Enter a number: 92 
Average = 86 

متغیرهایی تعریف شده اند  9و  8خطوط . دعدد صحیح را در خود ذخیره کن 5یک آرایه تعریف شده است که می تواند  7در خط 
صفر است تا از بروز خطا هنگام اضافه شدن  totalتوجه کنید که مقدار اولیه . داي محاسبه میانگین استفاده می شوکه از آنها بر

از خاصیت طول . تبراي تکرار و گرفتن ورودي از کاربر تعریف شده اس forحلقه  15تا  11در خطوط . دمقدار به آن جلوگیري شو
)Length (اگر چه می توانستیم به سادگی در حلقه . درایه استفاده می شوارایه براي تشخیص تعداد اجزاي آfor  را  5مقدار

براي شرط قرار دهیم ولی استفاده از خاصیت طول آرایه کار راحت تري است و می توانیم طول آرایه را تغییر دهیم و شرط حلقه 
for نوع  ورودي دریافت شده از کاربر به 14در خط . دبا تغییر جدید هماهنگ می شوint دتبدیل و در آرایه ذخیره می شو .

صفر است بنابراین   iبراي مثال در ابتداي حلقه مقدار  . تجاري در حلقه اس iمقدار ) 14خط ( numberاندیس استفاده شده در 
فه می شود و یک واحد اضا iدر تکرار بعدي  . داولین داده از کاربر گرفته می شود اندیس آن برابر صفر می شو 14وقتی در خط 

این حالت تا زمانی که شرط در حلقه  . دو بعد از ورود دومین داده توسط کاربر اندیس آن برابر یک می شو 14در نتیجه در خط 
for از حلقه  17-20در خطوط  . دبرقرار است ادامه می یابfor  دیگر براي دسترسی به مقدار هر یک از داده هاي آرایه استفاده

  . محلقه نیز مانند حلقه قبل از مقدار متغیر شمارنده به عنوان اندیس استفاده می کنی در این. تشده اس

خط (بعد از پایان حلقه می توانیم میانگین اعداد را حساب کنیم . داضافه می شون totalهر یک از اجزاي عددي آرایه به متغیر 
براي دسترسی به تعداد اجزاي آرایه می توان از . میم می کنیتقس) تعداد عدد ها( را بر تعداد اجزاي آرایه  totalمقدار  ).22

تبدیل کرده ایم  doubleرا به نوع   lengthتوجه کنید که در اینجا ما مقدار خاصیت . دآرایه استفاده کر lengthخاصیت 
وند هاي تقسیم را به حال اگر عمل . دخواهد شد و داراي بخش کسري می باش doubleبنابراین نتیجه عبارت یک مقدار از نوع 

مقدار میانگین  24خط  . تتبدیل نکنیم نتیجه تقسیم یک عدد از نوع صحیح خواهد شد و داراي بخش کسري نیس doubleنوع 
 5به عنوان مثال اگر یک آرایه را که شامل  . دطول آرایه بعد از مقدار دهی  نمی تواند تغیر کن . درا در صفحه نمایش چاپ می کن

البته تعداد خاصی از کالسها مانند آرایه ها . دجز  تغییر اندازه دهی 10ار دهی کنید دیگر نمی توانید آن را مثال به جز است مقد
آرایه ها در برخی شرایط  بسیار پر کاربرد هستند و . دعمل می کنند و توانایی تغییر تعداد اجزاي تشکیل دهنده خود را دارن

  . تطور از آنها استفاده کنید بسیار مهم استسلط  شما بر این مفهوم و اینکه چ

 foreachحلقه 

یکی دیگر از ساختارهاي تکرار در سی شارپ می باشد که مخصوصا براي آرایه ها ،لیستها و مجموعه ها  طراحی foreachحلقه 
موقتی قرار می دهد و  با هر بار گردش در بین اجزاء ، مقادیر هر یک از آنها را در داخل یک متغیر foreachحلقه . تشده اس

 :آمده است   foreachدر زیر نحوه استفاده از حلقه  . دشما می توانید بواسطه این متغیر به مقادیر دسترسی پیدا کنی
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foreach (datatype temporaryVar in array) 
{ 
   code to execute; 
} 

temporaryVar دري می کنمتغیري است که مقادیر اجزاي آرایه را در خود نگهدا .temporaryVar  باید داراي نوع باشد تا
به عنوان مثال آرایه شما داراي اعدادي از نوع صحیح باشد باید نوع متغیر موقتی از . دبتواند مقادیر آرایه را در خود ذخیره کن

سپس کلمه .longیا  doubleنوع اعداد صحیح باشد یا هر نوع دیگري که بتواند اعداد صحیح را در خود ذخیره کند مانند 
 :امده است  foreachدر زیر نحوه استفاده از حلقه  . مو بعد از آن نام آرایه را می نویسی  inکلیدي 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
        foreach (int n in numbers) 
        { 
            Console.WriteLine("Number {0}", n); 
        } 
    } 
} 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 5 

شروع می  foreachحلقه  9در خط . )7خط (در آنها قرار داده شده است  5تا  1جزء تعریف شده و مقادیر  5در برنامه آرایه اي با 
متغیر  foreachدر هر بار تکرار از حلقه  . دیک متغیر موقتی تعریف کرده ایم که اعداد آرایه را در خود ذخیره می کنما . دشو

مقادیر اولین تا آخرین جزء  آرایه را در اختیار ما قرار می  foreachحلقه  . د، مقادیر عددي را از آرایه استخراج می کن nموقتی 
  . دده

بعد  از گرفتن مقدار یکی از اجزاي آرایه ،مقدار متغیر موقتی را . دافت هر یک از مقادیر آرایه کاربرد داربراي دری foreachحلقه 
یک ضعف دارد و آن اینست که این حلقه ما را قادر می سازد که به داده ها دسترسی یابیم و یا  foreachحلقه . مچاپ می کنی

براي درك این مطلب در مثال زیر سعی شده است که مقدار هر یک از . درا نمی دهآنها را بخوانیم ولی اجازه اصالح اجزاء آرایه 
  :اجزا آرایه افزایش یابد 

int[] numbers = { 1, 2, 3 }; 
 
foreach(int number in numbers) 
{ 
   number++; 
} 
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  . داستفاده کر forتوان از حلقه  براي اصالح هر یک از اجزا آرایه می.اگر برنامه را اجرا کنید با خطا مواجه می شوید 

int[] numbers = { 1, 2, 3 }; 
 
for (int i = 0; i < number.Length; i++) 
{ 
   numbers[i]++; 
} 

 

  

 بعدي چند هاي آرایه

یک . مرایه هاي چند بعدي آرایه هایی هستند که براي دسترسی به هر یک از عناصر آنها باید از چندین اندیس استفاده کنیآ
با افزایش اندیسها اندازه ابعاد آرایه نیز . دي ستون و ردیف تصور کنیدآرایه چند بعدي را می توان مانند یک جدول با تعدا

نحوه ایجاد یک آرایه با دو بعد به صورت زیر است  . دافزایش می یابد و آرایه هاي چند بعدي با بیش از دو اندیس به وجود می آین
:  

datatype[,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY]; 

  :و یک آرایه سه بعدي به صورت زیر ایجاد می شود 

datatype[, ,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY, lengthZ]; 

هاي سه  به دلیل اینکه آرایه . دکه هر بعد داراي طول مشخصی باش می توان یک آرایه با تعداد زیادي بعد ایجاد کرد به شرطی
اجازه بدهید که در این درس بر روي آرایه هاي  ،بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرند ،بعدي یا آرایه هاي با بیشتر از دو بعد

در تعریف این نوع آرایه ابتدا نوع آرایه یعنی اینکه آرایه چه نوعی از انواع داده را در خود ذخیره می کند . مدو بعدي تمرکز کنی
به تعداد کاماهایی که در داخل  . مسپس یک جفت کروشه و در داخل کروشه ها یک کاما قرار می دهی. ممی کنی را مشخص

سپس یک نام . مکاما قرار دهی 2کاما و اگر سه بعدي است باید  1اگر آرایه ما دو بعدي است باید . دکروشه می گذارید توجه کنی
در یک آرایه دو بعدي براي . م، نوع داده و طول آن کامل می کنی  newگذاشتن کلمه  براي آرایه انتخاب کرده و بعد تعریف آنرا با

 Yنشان دهنده ردیف و مقدار  xکه مقدار  Yو دیگري مقدار  Xدسترسی به هر یک از عناصر به دو مقدار نیاز داریم یکی مقدار 
یک آرایه سه بعدي را می توان به . مول در نظر بگیرینشان دهنده ستون آرایه است البته اگر ما آرایه دو بعدي را به صورت جد

یک مثال از آرایه دو بعدي در زیر  . تارتفاع آن اس zعرض و  Yطول،  xصورت یک مکعب تصور کرد که داراي سه بعد است و 
  :آمده است 

int[,] numbers = new int[3, 5]; 

در شکل زیر مکان هر عنصر در ).خانه 15در این مثال (ه اختصاص بده کد باال به کامپایلر می گوید که فضاي کافی به عناصر آرای
  . تیک آرایه دو بعدي نشان داده شده اس
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چطور یک آرایه  . مستون داریم اختصاص می دهی 5چون  Yرا به  5سطر و مقدار  3اختصاص می دهیم چون  xرا به  3مقدار 
  . دهی به آرایه ها وجود داربراي مقدار د هچند بعدي را مقدار دهی کنیم؟ چند را

datatype[,] arrayName = new datatype[x, y] { { r0c0, r0c1, ... r0cX }, 
                                             { r1c0, r1c1, ... r1cX }, 
                                                       . 
                                                       . 
                                                       . 
                                             { rYc0, rYc1, ... rYcX } }; 

  . دصرف نظر کر [,]new dataypeبراي راحتی کار می توان از نوشتن قسمت 

datatype[,] arrayName = { { r0c0, r0c1, ... r0cX }, 
                          { r1c0, r1c1, ... r1cX }, 
                                   . 
                                   . 
                                   . 
                          { rYc0, rYc1, ... rYcX } }; 

 :به عنوان مثال 

int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                   { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                   { 11, 12, 13, 14, 15 } }; 

  :و یا می توان مقدار دهی به عناصر را به صورت دستی انجام داد مانند 

array[0, 0] = value; 
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array[0, 1] = value; 
array[0, 2] = value; 
array[1, 0] = value; 
array[1, 1] = value; 
array[1, 2] = value; 
array[2, 0] = value; 
array[2, 1] = value; 
array[2, 2] = value; 

 Yو  Xهمانطور که مشاهده می کنید براي دسترسی به هر یک از عناصر در یک آرایه دو بعدي به سادگی می توان از اندیسهاي 
  . دل استفاده کرو یک جفت کروشه مانند مثا

  

  

  گردش در میان عناصر آرایه هاي چند بعدي

و یا حلقه   foreachیکی از راههاي آسان استفاده از حلقه  . دگردش در میان عناصر آرایه هاي چند بعدي نیاز به کمی دقت دار
for اجازه دهید ابتدا از حلقه  . تتو در تو اسforeach ماستفاده کنی . 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                           { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                           { 11, 12, 13, 14, 15 } 
                         }; 
 
        foreach (int number in numbers) 
        { 
            Console.Write(number + " "); 
        } 
    } 
} 

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

نمی توانیم  foreachبه وسیله حلقه  . تمشاهده کردید که گردش در میان مقادیر عناصر یک آرایه چند بعدي چقدر راحت اس
و تعیین انتهاي  براي خواندن همه مقادیر آرایه forبرنامه زیر نشان می دهد که چطور از حلقه    . مانتهاي ردیفها را مشخص کنی

  . داستفاده کنی ردیف ها

using System; 
 
public class Program 
{ 
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    public static void Main() 
    { 
        int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                           { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                           { 11, 12, 13, 14, 15 } 
                         }; 
 
        for (int row = 0; row < numbers.GetLength(0); row++) 
        { 
            for (int col = 0; col < numbers.GetLength(1); col++) 
            { 
                Console.Write(numbers[row, col] + " "); 
            } 
 
            //Go to the next line 
            Console.WriteLine(); 
        } 
    } 
} 
1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 

نمی توان به مقادیر دسترسی یافت بلکه به یک  forده شده است با استفاده از یک حلقه ساده همانطور که در مثال باال نشان دا
) row(ف شده است که در میان ردیف هاي آرایه یک متغیر تعری) 12خط ( forدر اولین حلقه  . متو در تونیاز داری forحلقه 

  . داین حلقه تا زمانی ادامه می یابد که مقدار ردیف کمتر از طول اولین بعد باش . دگردش می کن

این متد طول آرایه را در یک بعد خاص نشان می دهد و . ماستفاده کرده ای Arrayکالس  ()GetLength در این مثال از متد 
به عنوان مثال براي به دست آوردن طول اولین بعد آرایه مقدار صفر را به  . در است که همان بعد آرایه می باشداراي یک پارامت

در داخل اولین  . داین متد ارسال می کنیم چون شمارش ابعاد یک آرایه از صفر تا یک واحد کمتر از تعداد ابعاد انجام می شو
  ).14ط خ(دیگري تعریف شده است  forحلقه  forحلقه 

هر ردیف تعریف شده است و در شرط داخل آن بار دیگر از ) columns(در این حلقه یک شمارنده براي شمارش تعداد ستونهاي 
 . مرا به آن ارسال می کنیم تا طول بعد دوم آرایه را به دست آوری 1استفاده شده است، ولی این بار مقدار  ()GetLengthمتد 

سپس مقدار هر عنصر  . داجرا می شو [4 ,0]تا  [0 ,0]صفر باشد ، حلقه دوم  از ) row(مقدار ردیف پس به عنوان مثال وقتی که 
باشد مقدار عنصري که  0برابر ) col(و مقدار ستون 0برابر ) row(از آرایه را با استفاده از حلقه نشان می دهیم، اگر مقدار ردیف

  . تاس 1ان داده خواهد شد که در مثال باال عدد قرار دارد نش)numbers[0, 0](  1و ردیف  1در ستون 

بعد از اینکه دومین حلقه تکرار به پایان رسید، فورا دستورات بعد از آن اجرا خواهند شد، که در اینجا دستور 
Console.WriteLine()حلقه با اضافه کردن یک واحد به مقدار  سپس . دکه به برنامه اطالع می دهد که به خط بعد بروrow 

  . داین فرایند را دوباره تکرار می کن

 rowمقدار  این فرایند تا زمانی اجرا می شود که  . داجرا شده و مقادیر دومین ردیف نمایش داده می شو forسپس دومین حلقه 
نمره چهار درس این برنامه . منچه را از قبل یاد گرفته ایم در یک برنامه به کار بریآحال بیایید  . دکمتر از طول اولین بعد باش

  . دمربوط به سه دانش آموز را از ما می گیرد و معدل سه دانش آموز را حساب می کن
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        double[,] studentGrades = new double[3, 4]; 
        double total; 
 
        for (int student = 0; student < studentGrades.GetLength(0); student++) 
        { 
            total = 0; 
 
            Console.WriteLine("Enter grades for Student {0}", student + 1); 
 
            for (int grade = 0; grade < studentGrades.GetLength(1); grade++) 
            { 
                Console.Write("Enter Grade #{0}: ", grade + 1); 
                studentGrades[student, grade] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
                total += studentGrades[student, grade]; 
            } 
 
            Console.WriteLine("Average is {0:F2}", 
                               (total / studentGrades.GetLength(1))); 
            Console.WriteLine(); 
        } 
 
    } 
} 

Enter grades for Student 1 
Enter Grade #1: 92 
Enter Grade #2: 87 
Enter Grade #3: 89 
Enter Grade #4: 95 
Average is 90.75 
 
Enter grades for Student 2 
Enter Grade #1: 85 
Enter Grade #2: 85 
Enter Grade #3: 86 
Enter Grade #4: 87 
Average is 85.75 
 
Enter grades for Student 3 
Enter Grade #1: 90 
Enter Grade #2: 90 
Enter Grade #3: 90 
Enter Grade #4: 90 
Average is 90.00 

تعریف می کنیم  totalهمچنین یک متغیر به نام  ).7خط (تعریف شده است  doubleدر برنامه باال یک آرایه چند بعدي از نوع 
در اولین حلقه ). 10خط (تو در تو می شویم  forحلقه حال وارد  . مکه مقدار محاسبه شده معدل هر دانش آموز را در آن قرار دهی

for  یک متغیر به نامsudent  مبراي تشخیص پایه درسی هر دانش آموز تعریف کرده ای .  
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 12در خط . ممی شوی forوارد بدنه حلقه  . تهم براي تشخیص تعداد دانش آموزان استفاده شده اس ()GetLengthاز متد 
برنامه یک پیغام را  سپس . مبعدا مشاهده می کنید که چرا این کار را انجام دادی . مرابر صفر قرار می دهیرا ب totalمقدار متغیر 

اضافه کرده ایم تا  studentرا به  1عدد ). student + 1(شماره دانش آموز را وارد کنید  نشان می دهد و از شما می خواهد که 
می  16در خط  forسپس به دومین حلقه  . دشود، تا طبیعی تر به نظر برس شروع Student 1 ، باStudent 0به جاي نمایش 

تعریف می کنیم که طول دومین بعد آرایه را با استفاده از فراخوانی متد  gradeدر این حلقه یک متغیر شمارنده به نام  . مرسی
GetLength(1) دکند را نشان می ده این طول تعداد نمراتی را که برنامه از سوال می . دبه دست می آور .  

 totalهر وقت که برنامه یک نمره را از کاربر دریافت می کند، نمره به متغیر   . دبرنامه چهار نمره مربوط به دانش آموز را می گیر
معدل  23- 24در خطوط  . دهم جمع همه نمرات را نشان می ده totalوقتی همه نمره ها وارد شدند، متغیر  . داضافه می شو

معدل از  . داین فرمت معدل را تا دو رقم اعشار نشان می ده. دتوجه کنی {F2:0}به فرمت  . دآموز نشان داده می شو دانش
هم براي به دست آوردن تعداد نمرات  GetLength(1)از متد  . دبر تعداد نمرات به دست می آی) جمع( totalتقسیم کردن 

  . داستفاده می شو

 

 

  آرایه هاي دندانه دار

آرایه چند بعدي ساده  . متفاوتندیه هاي دندانه دار نوعی از آرایه هاي چند بعدي هستند که شامل ردیف هایی با طول هاي آرا
آرایه اي به  شکل مستطیل است چون تعداد ستونهاي آن یکسان است ولی آرایه دندانه دار داراي ردیفهاي با طول هاي متفاوت 

در زیر نحوه تعریف آرایه هاي چند بعدي آمده  . ددندانه دار را آرایه اي از آرایه ها فرض کرک آرایه یبنابر این می توان  . تاس
  . تاس

datatype[][] arrayName; 

در زیر نحوه مقدار دهی به یک آرایه دندانه دار نشان داده شده  . تمقدار دهی به آرایه هاي دندانه دار بسیار گیج کننده اس
  :است 

int[][] myArrays = new int[3][]; 
 
myArrays[0] = new int[3]; 
myArrays[1] = new int[5]; 
myArrays[2] = new int[2]; 
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تعریف می کنیم، و بعد نوع داده اي آرایه و سپس دو جفت کروشه که  newابتدا تعداد ردیفهاي آرایه را به وسیله کلمه کلیدي 
حال تعداد ستونها هر ردیف را با استفاده از سه ردیفی که در  . متعریف می کنی در جفت کروشه اول تعداد ردیف ها  قرار دارد را

می توان به ستونهاي هر ردیف مجموعه  . مدسترس است و با استفاده از اندیسهاي آنها مانند یک آرایه ساده مقدار دهی می کنی
  :اي از  مقادیر اختصاص داد 

int[][] myArrays = new int[3][]; 
 
myArrays[0] = new int[3] { 1, 2, 3 }; 
myArrays[1] = new int[5] { 5, 4, 3, 2, 1 }; 
myArrays[2] = new int[2] { 11, 22 }; 

  :یک راه بهتر براي مقداردهی به آرایه هاي دندانه دار به شکل زیر است 

int[][] myArrays = new int[3][] { new int[3] { 1, 2, 3 }, 
                                  new int[5] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                                  new int[2] { 11, 22 } }; 

  :همچنین  می توان از ذکر طول ردیفهاي آرایه صرف نظر کرد 

int[][] myArrays = new int[][] { new int[] { 1, 2, 3 }, 
                                 new int[] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                                 new int[] { 11, 22 } }; 

  :کد باال را باز هم می توان ساده تر نوشت 

int[][] myArrays = { new int[] { 1, 2, 3 }, 
                     new int[] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                     new int[] { 11, 22 } }; 



      www.w3-farsi.comیونس ابراهیمی                   :تالیف و ترجمه                               مبانی زبان سی شارپ

       
 

125 
 

  :براي دسترسی به عناصر یک آرایه دندانه دار می توان از ستون ها و ردیف هاي آن استفاده کرد 

array[row][column] 

Console.WriteLine(myArrays[1][2]); 

 . دساده نمی توان براي دسترسی به اجزاي این آرایه ها استفاده کر foreachاز یک حلقه 

foreach (int array in myArrays) 
{ 
      Console.WriteLine(array); 
} 

... استفاده کنیم با خطا مواجه می شویم چون عناصر این نوع آرایه ها ، آرایه هستند نه عدد یا رشته یا foreachاگر از حلقه 
ی به مقادیر دیگري براي دسترس foreachرا تغییر داده  و از حلقه ) array(براي حل این مشکل باید نوع متغیر موقتی .

 :مثال  . داستفاده کر

foreach (int[] array in myArrays) 
{ 
    foreach (int number in array) 
    { 
         Console.WriteLine(number); 
    } 
} 

 :تو در تو قابل اجراست  forاین کار با استفاده از یک حلقه 

for (int row = 0; row < myArray.Length; row++) 
{ 
    for (int col = 0; col < myArray[row].Length; col++) 
    { 
        Console.WriteLine(myArray[row][col]); 
    } 
} 

دوم  forدر حلقه . متعداد ردیف هاي آرایه را به دست می آوری Length  ،myArrayبا استفاده از خاصیت  forدر اولین حلقه 
سپس با استفاده از اندیس عناصر  . معنصر ردیف جاري تعداد ستونها را به دست می آوری Length نیز با استفاده از خاصیت

  . مآرایه را چاپ می کنی
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 متدها

متدها به شما اجازه می دهند که یک رفتار یا وظیفه را تعریف کنید و مجموعه اي از کدها هستند که در هر جاي برنامه می توان 
 . دمتد در داخل کالس تعریف می شو. دمتدها داراي آرگومانهایی هستند که وظیفه متد را مشخص می کنن. داز آنها استفاده کر

وقتی که شما در برنامه یک متد را صدا می زنید برنامه به قسمت تعریف  . دنمی توان  یک متد را در داخل متد دیگر تعریف کر
دي وجود دارد که نقطه آغاز هر برنامه است و بدون آن برنامه ها نمی در سی شارپ مت . دمتد رفته و کدهاي آن را اجرا می کن

 . تپارامتر ها همان چیزهایی هستند که متد منتظر دریافت آنها اس نام دارد Mainدانند با ید از کجا شروع شوند ، این متد 
امتر و آرگومان به یک منظور به کار می گاهی اوقات دو کلمه پار . دآرگومانها مقادیري هستند که به پارامترها ارسال می شون

  :ساده ترین ساختار یک متد به صورت زیر است  . درون

returnType MethodName() 
{ 
   code to execute; 
} 

 :در این برنامه از یک متد براي چاپ یک پیغام در صفحه نمایش استفاده شده است . دبه برنامه ساده زیر توجه کنی

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void PrintMessage() 
    { 
        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        PrintMessage(); 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Hello World! 

به عنوان مثال می توانید آن را زیر متد  . تمکان تعریف آن در داخل کالس مهم نیس . میک متد تعریف کرده ای 5- 8در خطوط 
Main فراخوانی کرد(می توان این متد را در داخل متد دیگر صدا زد  . دتعریف کنی.(  

یعنی متد (ایم  است که می توانیم در داخل آن نام متدي که براي چاپ یک پیغام  تعریف کرده Mainمتد دیگر ما در اینجا متد 
PrintMessage (متد  . مرا صدا بزنیMain   به صورتstatic براي اینکه بتوان از  متد  . تتعریف شده اسPrintMessage() 

  . متعریف کنی staticاستفاده کنیم باید آن را به صورت  ()Mainدر داخل متد 

متد  . داده کرد بدون اینکه از کالس نمونه اي ساخته شوبه طور ساده به این معناست که می توان از متد استف staticکلمه 
Main  همواره باید به صورتstatic وقتی به  . دتعریف شود چون برنامه فورا و بدون نمونه سازي از کالس از آن استفاده می کن

زمانی اجرا ) مثال باال( classبرنامه  . دمورد بحث قرار می گیر staticگرا رسیدید به طور دقیق کلمه شیء  مبحث برنامه نویسی
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در باره این کلمه  . دتعریف شو staticبه صورت  mainمی شود که برنامه دو متدي را که تعریف کرده ایم را اجرا کند و متد 
آمده است که  voidکلمه کلیدي  staticدر تعریف متد باال بعد از کلمه  . مکلیدي در درسهاي آینده مطالب بیشتري می آموزی

در درس آینده در مورد مقدار برگشتی از یک متد و استفاده از آن براي  . دن دهنده آن است که متد مقدار برگشتی ندارنشا
  . تاس PrintMessageنام متد ما  . داهداف مختلف توضیح داده خواهد ش

این  . ماستفاده کرده ای) ی شودحرف اول هر کلمه بزرگ نوشته م(به این نکته توجه کنید که در نامگذاري متد از روش پاسکال 
روش نامگذاري قراردادي است و می توان از این روش استفاده نکرد، اما پیشنهاد می شود که از این روش براي تشخیص متدها 

ن متد را مشخص می کند  مثال نام هایی مانند آبهتر است در نامگذاري متدها از کلماتی استفاده شود که کار  . داستفاده کنی
GoToBed  یاOpenDoor.  

همچنین به عنوان مثال اگر مقدار برگشتی  متد یک مقدار بولی باشد می توانید اسم متد خود را به صورت یک کلمه سوالی 
دو پرانتزي  . دذاشتن عالمت سوال در آخر اسم متد خودداري کنیگولی از ... IsTeenagerیا  IsLeapyearانتخاب کنید مانند 

در این مثال  در داخل پرانتز ها هیچ چیزي نوشته  . تی آید نشان دهنده آن است که نام متعلق به یک متد اسکه بعد از نام م
بعد از پرانتزها دو آکوالد قرار می دهیم  . مدر درسهاي آینده در مورد متدها بیشتر توضیح می دهی. دنشده  چون پارامتري ندار

  . مکه می خواهیم اجرا شوند را  در داخل این آکوالد ها می نویسیکه بدنه متد را تشکیل می دهد و کدهایی را 

براي صدا زدن یک متد کافیست نام آن را نوشته و  . مایجاد کرده ایم را صدا می زنی 12متدي را که در خط  Mainدر داخل متد 
در این   . درا به ترتیب در داخل پرانتزها قرار دهیاگر متد داراي پارامتر باشد باید شما آرگومانها  . مبعد از نام پرانتزها را قرار دهی

براي اجراي  . دبا صدا زدن یک متد کدهاي داخل بدنه آن اجرا می شون . ممورد نیز در درسهاي آینده توضیح بیشتري می دهی
مثال وقتی ما متد  . دمی رو ()PrintMessageبه محل تعریف متد  Mainبرنامه از متد  ()PrintMessageمتد 

PrintMessage()  اکنون ما یک  . د، یعنی جایی که متد تعریف شده می رو 7به خط  12صدا می زنیم برنامه از خط  12را در خط
  . دداریم و همه متدهاي این برنامه می توانند آن را صدا بزنن classمتد در برنامه 

 

  

 از یک متد برگشتیمقدار 

این مقادیر می توانند در محاسبات یا به دست آوردن یک داده  . داده اي داشته باشنمتدها می توانند مقدار برگشتی از هر نوع د
در زندگی روزمره فرض کنید که کارمند شما یک متد است و شما او را صدا می زنید و از او می  . دمورد استفاده قرار بگیرن

سند  . دد از اتمام کارش سند را به شما تحویل دهخواهید که بع سپس از او می . دخواهید که کار یک سند را به پایان برسان
برگشت یک مقدار  . تنکته مهم در مورد یک متد، مقدار برگشتی و نحوه استفاده شما از آن اس . تهمان مقدار برگشتی متد اس

 :کافیست در تعریف متد به روش زیر عمل کنید  . تاز یک متد آسان اس

returnType MethodName() 
{ 
   return value; 
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} 

returnType  در اینجا نوع داده اي مقدار برگشتی را مشخص می کند)int،bool،...(.  در داخل بدنه متد کلمه کلیديreturn 
نوع این مقدار برگشتی باید از انواع ساده بوده و  . مو بعد از آن یک مقدار یا عبارتی که نتیجه آن یک مقدار است را می نویسی

قبل از نام متد  voidاگر متد ما مقدار برگشتی نداشته باشد باید از کلمه  . دي متد و قبل از نام متد ذکر شودر هنگام نامگذار
 . دده می نشان را است برگشتی مقدار داراي که متد یک زیر مثال . ماستفاده کنی

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int CalculateSum() 
    { 
        int firstNumber = 10; 
        int secondNumber = 5; 
 
        int sum = firstNumber + secondNumber; 
 
        return sum; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int result = CalculateSum(); 
 
        Console.WriteLine("Sum is {0}.", result); 
    } 
} 

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

  

استفاده کرده ایم که نشان  voidبه جاي  intمثال فوق مشاهده می کنید هنگام تعریف متد از کلمه  5همانطور که در خط 
دو متغیر تعریف و مقدار دهی شده  8و  7در خطوط  . تدهنده آن است که متد ما داراي مقدار برگشتی از نوع اعداد صحیح اس

و این بدان معنی است که این متغیرها در سایر متدها مانند متد  . دهاي محلی هستنتوجه کنید که این متغیرها، متغیر . دان
Main جمع دو متغیر در  10در خط  . دقابل دسترسی نیستند و فقط در متدي که در آن تعریف شده اند قابل استفاده هستن
  . دوانی می شوفراخ returnتوسط دستور  sumمقدار برگشتی  12در خط  . دقرار می گیر sumمتغیر 

متد  . مرا فراخوانی می کنی ()CalculateSumتعریف می کنیم و متد  17در خط  resultیک متغیربه نام  Mainدر داخل متد 
CalculateSum()  را بر می گرداند که در داخل متغیر  158مقدارresult مقدار ذخیره شده در  19در خط  . دذخیره می شو

با وجودیکه کدهاي زیادي در متد باال . تمتدي که در این مثال ذکر شد متد کاربردي و مفیدي نیس . دچاپ می شو resultمتغیر 
را به آن  15است، در حالیکه می توانستیم به راحتی یک متغیر تعریف کرده و مقدار  15نوشته شده ولی همیشه مقدار برگشتی 

  . دی به آن اضافه شود که در درسهاي آینده توضیح خواهیم دااین متد در صورتی کارامد است که پارامترهای . ماختصاص دهی
 . داستفاده کنیم باید تمام کدها داراي مقدار برگشتی باشن switchیا  ifهنگامی که می خواهیم در داخل یک متد از دستور 

  :براي درك بهتر این مطلب به مثال زیر توجه کنید 
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using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int GetNumber() 
    { 
        int number; 
 
        Console.Write("Enter a number greater than 10: "); 
        number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (number > 10) 
        { 
            return number; 
        } 
        else 
        { 
            return 0; 
        } 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int result = GetNumber(); 
 
        Console.WriteLine("Result = {0}.", result); 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Enter a number greater than 10: 11 
Result = 11 
Enter a number greater than 10: 9 
Result = 0 

  

اگر عدد وارد  . درا می خواه 10تعریف شده است که از کاربر یک عدد بزرگتر از  ()GetNumberیک متد با نام  20-5در خطوط 
  . دشده توسط کاربر درست نباشد متد مقدار صفر را بر می گردان

چون  . مرا از آن حذف کنیم در هنگام اجراي برنامه با پیغام خطا مواجه می شوی returnو یا دستور  ifدستور  elseو اگر قسمت 
می رود تا مقدار صفر را بر گرداند  elseبرنامه به قسمت ) را وارد کند 10کاربر مقداري کمتر از (نادرست باشد  ifاگر شرط دستور 

حذف شود چون برنامه نیاز به  returnذف شده است برنامه با خطا مواجه می شود و همچنین اگر دستور ح elseو چون قسمت 
و آخرین مطلبی که در این درس می خواهیم به شما آموزش دهیم این است که شما  . دمقدار برگشتی دارد  پیغام خطا می ده

در یک متد استفاده می کنید باز هم  voidی اگر از نوع داده اي حت . دمی توانید از یک متد که مقدار برگشتی ندارد خارج شوی
باعث خروج از بدنه متد و اجراي کدهاي بعد از آن  returnاستفاده از   . درا در آن به کار ببری returnمی توانید کلمه کلیدي 

  . دمی شو

using System; 
 
public class Program 

1 
2 
3 
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{ 
    static void TestReturnExit() 
    { 
        Console.WriteLine("Line 1 inside the method TestReturnExit()"); 
        Console.WriteLine("Line 2 inside the method TestReturnExit()"); 
 
        return; 
 
        //The following lines will not execute                           
        Console.WriteLine("Line 3 inside the method TestReturnExit()"); 
        Console.WriteLine("Line 4 inside the method TestReturnExit()"); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        TestReturnExit(); 
        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
} 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Line 1 inside the method TestReturnExit() 
Line 2 inside the method TestReturnExit() 
Hello World! 

لیدي  نشان و نادیده گرفتن همه کدهاي بعد از این کلمه ک returnدر برنامه باال نحوه خروج از متد با استفاده از کلمه کلیدي  
  . دفراخوانی و اجرا می شو Mainدر داخل متد ) ()TestReturnExit(در پایان برنامه متد تعریف شده  . تداده شده اس

  

  پارامترها و آرگومان ها

ار پارامترها داده هاي خامی هستند که متد آنها را پردازش می کند و سپس اطالعاتی را که به دنبال آن هستید در اختیار شما قر
 . دفرض کنید پارامترها مانند اطالعاتی هستند که شما به یک کارمند می دهید که بر طبق آنها کارش را به پایان برسان  . دمی ده

پارامتر  Nدر زیر یک متد با . دهر پارامتر می تواند از انواع مختلف داده باش . دیک متد می تواند هر تعداد پارامتر داشته باش
    :ست نشان داده شده ا

returnType MethodName(datatype param1, datatype param2, ... datatype paramN) 
{ 
   code to execute; 
} 

بر اساس کاري که متد انجام می دهد می توان تعداد پارامترهاي زیادي به  . دپارامترها بعد از نام متد و بین پرانتزها قرار می گیرن
آرگومانها مقادیري هستند که به پارامترها  . داخوانی یک متد باید آرگومانهاي آن را نیز تامین کنیبعد از فر . دمتد اضافه کر

عدم رعایت ترتیب در ارسال آرگومانها باعث به وجود  . تترتیب ارسال آرگومانها به پارامترها مهم اس . داختصاص داده می شون
  :بدهید که یک مثال بزنیم اجازه  . دآمدن خطاي منطقی و خطاي زمان اجرا می شو
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using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int CalculateSum(int number1, int number2) 
    { 
        return number1 + number2; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int num1, num2; 
 
        Console.Write("Enter the first number: "); 
        num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        Console.Write("Enter the second number: "); 
        num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.WriteLine("Sum = {0}", CalculateSum(num1, num2)); 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Enter the first number: 10 
Enter the second number: 5 
Sum = 15 

چون  . تتعریف شده است که وظیفه آن جمع مقدار دو عدد اس) 5-8خطوط ( CalculateSumدر برنامه باال یک متد به نام 
متد داراي دو پارامتر است که اعداد  . دباش intاین متد مقدار دو عدد صحیح را با هم جمع می کند پس نوع برگشتی ما نیز باید 

مقادیري از نوع  number2و  number1هر دو پارامتر یعنی  . دع داده اي پارامترها توجه کنیبه  نو . مرا به آنها ارسال می کنی
 Mainدر داخل متد  . دنتیجه جمع دو عدد را بر می گردان returnدر بدنه متد دستور  . ددریافت می کنن) int(اعداد صحیح 

حال متد را که آرگومانهاي آن را آماده کرده  . دیر ها قرار می دهبرنامه از کاربر دو مقدار را درخواست می کند و آنها را داخل متغ
حال اگر مکان دو مقدار را  . دبه پارامتر دوم ارسال می شو num2به پارامتر اول و مقدار  num1مقدار  . مایم فراخوانی می کنی

هیچ تغییري در ) پارامتر دوم ارسال شود به num1به پارامتر اول و مقدار  num2یعنی مقدار (هنگام ارسال به متد تغییر دهیم 
  . دنتیجه متد ندارد چون جمع خاصیت جابه جایی دار

فقط به یاد داشته باشید که باید ترتیب ارسال آرگومانها هنگام فراخوانی متد دقیقا با ترتیب قرار گیري پارامترها تعریف شده در 
به این نکته نیز توجه  . دبه پارامترها ، پارامترها آنها را دریافت می کنن 5و  10بعد از ارسال مقادیر  . دمتد  مطابقت داشته باش

) حرف اول دومین کلمه بزرگ نوشته می شود( camelCasingکنید که نام پارامترها طبق قرارداد به شیوه کوهان شتري یا 
  ()متدي که متد(متد فراخوان  دو مقدار با هم جمع می شوند و نتیجه به ) 7خط (در داخل بدنه متد  . دنوشته می شو

CalculateSum دارسال می شو)  را فراخوانی می کند .  

توان به  در درس آینده از یک متغیر براي ذخیره نتیجه محاسبات استفاده می کنیم ولی در اینجا مشاهده می کنید که می
 . دقرار است با هم جمع شوند درخواست می شواز ما  دو عدد که  Mainدر داخل متد ). 7خط (سادگی نتیجه جمع را نشان داد 

  . مرا فراخوانی می کنیم و دو مقدار صحیح به آن ارسال می کنی ()CalculateSumمتد  19در خط 
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مقدار برگشت داده شده از متد به وسیله متد  . ددو عدد صحیح در داخل متد با هم جمع شده و نتیجه آنها برگردانده می شو
WriteLine() س از کالConsole در برنامه زیر یک متد تعریف شده است که داراي دو پارامتر . )19خط (نمایش داده می شود

  :از دو نوع داده اي مختلف است

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void ShowMessageAndNumber(string message, int number) 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        ShowMessageAndNumber("Hello World!", 100); 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Hello World! 
Number = 100 

 intاست که اولین پارامتر آن مقداري از نوع رشته و دومین پارامتر آن مقداري از نوع  در مثال باال یک متدي تعریف شده
متد را اول با یک رشته و  13در خط  . دمتد به سادگی دو مقداري که به آن ارسال شده است را نشان می ده . ددریافت می کن

  :انی می شد حال اگر متد به صورت زیر فراخو. سپس یک عدد خاص فراخوانی می کنیم 

ShowMessageAndNumber(100, "Welcome to Gimme C#!"); 

به پارامتري از نوع اعداد  !Hello Worldبه پارامتري از نوع رشته و رشته   100در برنامه خطا به وجود می آمد چون عدد 
  . تخوانی متد مهم اساین نشان می دهد که ترتیب ارسال آرگومانها به پارامترها هنگام فرا. دصحیح ارسال می ش

که ترتیب ارسال آنها چون هردو پارامتر از یک  ،به پارامترها ارسال کردیم intتوجه کنید در آن مثال دو عدد از نوع  1به مثال 
  . تولی اگر پارامترهاي متد داراي اهداف خاصی باشند ترتیب ارسال آرگومانها مهم اس . دنوع بودند مهم نبو

void ShowPersonStats(int age, int height) 
{ 
    Console.WriteLine("Age = {0}", age); 
    Console.WriteLine("Height = {0}", height); 
} 
 
//Using the proper order of arguments 
ShowPersonStats(20, 160);  
 
//Acceptable, but produces odd results 
ShowPersonStats(160, 20); 
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باال نشان داده شده است که حتی اگر متد دو آرگومان با یک نوع داده اي قبول کند باز هم بهتر است ترتیب بر اساس  در مثال
و قد او  20به عنوان مثال در اولین فراخوانی متد باال اشکالی به چشم نمی آید چون سن شخص   . دتعریف پارامترها رعایت شو

سانتی متر می شود که به واقعیت  20و قد او  160ا به ترتیب ارسال نکنیم سن شخص اگر آرگومانها ر . تسانتی متر اس 160
  . تنزدیک نیس

تکه کد زیر نشان می  . ددانستن مبانی مقادیر برگشتی و ارسال آرگومانها باعث می شود که شما متدهاي کارامد تري تعریف کنی
  . دعنوان آرگومان به متد دیگر ارسال کنیدهد که شما حتی می توانید مقدار برگشتی از یک متد را به 

int MyMethod() 
{ 
   return 5; 
} 
 
void AnotherMethod(int number) 
{ 
   Console.WriteLine(number); 
} 
 
// Codes skipped for demonstration 
 
AnotherMethod(MyMethod()); 

ارسال می شود  ()AnotherMethodرگومان به متد است و به عنوان آ 5عدد  ()MyMethodچون مقدار برگشتی متد 
  . تاس 5خروجی کد باال هم عدد 

  

 نامیدن آرگومان ها

به یاد آوري و رعایت ترتیب   شما را از استفاده از نام آرگومانها  . تیکی دیگر از راه هاي ارسال آرگومانها استفاده از نام آنهاس
ولی از آن جاییکه (در عوض شما باید نام پارامترهاي متد را به خاطر بسپارید  . دکنپارامترها هنگام ارسال آرگومان ها راحت می 

  ) . تدارد نیازي به این کار نیس Intellisenseویژوال استودیو 

استفاده از نام آرگومانها خوانایی برنامه را باال می برد چون شما می توانید ببینید که چه مقادیري به چه پارامترهایی اختصاص 
 2008مطرح شده است و اگر شما از نسخه هاي قبلی مانند سی شارپ  2010نامیدن آرگومانها در سی شارپ  . تداده شده اس

در زیر نحوه استفاده از نام آرگومانها وقتی که متد فراخوانی می شود  . داستفاده می کنید نمی توانید از این خاصیت استفاده کنی
 :نشان داده شده است 

MethodToCall( paramName1: value, paramName2: value, ... paramNameN: value); 

 :حال به مثال زیر توجه کنید 
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using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void SetSalaries(decimal jack, decimal andy, decimal mark) 
    { 
        Console.WriteLine("Jack's salary is {0:C}.", jack); 
        Console.WriteLine("Andy's salary is {0:C}.", andy); 
        Console.WriteLine("Mark's salary is {0:C}.", mark); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        SetSalaries(jack: 120, andy: 30, mark: 75); 
 
        //Print a newline 
        Console.WriteLine(); 
 
        SetSalaries(andy: 60, mark: 150, jack: 50); 
 
        Console.WriteLine(); 
 
        SetSalaries(mark: 35, jack: 80, andy: 150); 
    } 
} 
Jack's salary is $120. 
Andy's salary is $30. 
Mark's salary is $75. 
 
Jack's salary is $50. 
Andy's salary is $60. 
Mark's salary is $150. 
 
Jack's salary is $80. 
Andy's salary is $150. 
Mark's salary is $35. 

نشان داده می شود استفاده کرده است که یک داده عددي  {C:0}از فرمت پول رایج که با   7- 9در خطوط  ()WriteLineمتد 
خروجی نشان می دهد که حتی اگر ما ترتیب آرگومانها در سه متد فراخوانی شده را تغییر دهیم  . درا به نوع پولی تبدیل می کن

همچنین می توان از آرگومانهاي داراي نام و آرگومانهاي ثابت  . دمقادیر مناسب به پارامترهاي مربوطه شان اختصاص داده می شو
  . دانهاي ثابت قبل از آرگومانهاي داراي نام قرار بگیرنبه طور همزمان استفاده کرد به شرطی که آرگوم) مقداري(

//Assign 30 for Jack's salary and use named arguments for 
// the assignment of the other two 
 
SetSalary(30, andy: 50, mark: 60); 
 
// or 
 
SetSalary(30, mark: 60, andy: 50); 
 
//The following codes are wrong and will lead to errors 
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SetSalary(mark: 60, andy: 50, 30); 
 
// and 
 
SetSalary(mark: 60, 30, andy: 50); 

در اولین و دومین فراخوانی در کد باال  . دهمانطور که مشاهده می کنید ابتدا باید آرگومانهاي ثابت هنگام فراخوانی متد ذکر شون
سومین و چهارمین خط کد باال   . ماختصاص می دهی jackآرگومان به اولین پارامتر متد یعنی را به عنوان اولین  30، مقدار 

قرار گرفتن آرگومانهاي داراي نام بعد از  . داشتباه هستند چون آرگومانهاي داراي نام قبل از آرگومانهاي ثابت قرار گرفته ان
  . دآرگومانها ثابت از بروز خطا جلوگیري می کن

  

 ومان ها به روش ارجاعارسال آرگ

 .این بدان معناست که شما آدرس متغیري را ارسال می کنید نه مقدار آن را . دآرگومانها را می توان به کمک ارجاع ارسال کر
 . درا ارسال کنی) مانند یک آبجکت(ارسال با ارجاع زمانی مفید است که شما بخواهید یک آرگومان که داراي مقدار بزرگی است 

حالت وقتی که آرگومان ارسال شده را در داخل متد اصالح می کنیم مقدار اصلی آرگومان در خارج از متد هم تغییر می در این 
 :در زیر دستورالعمل پایه اي تعریف پارامتر ها که در آنها به جاي مقدار از آدرس استفاده شده است نشان داده شده  . دکن

returnType MethodName(ref datatype param1) 
{ 
   code to execute; 
} 

وقتی یک متد فراخوانی می شود و آرگومانها به آنها ارسال می شود  . داستفاده کنی refفراموش نشود  که باید از کلمه کلیدي 
 . داستفاده شو refهم باید از کلمه کلیدي 

MethodName(ref argument); 

  . مسال با مقدار آرگومان را با یک مثال توضیح دهیاجازه دهید که تفاوت بین ارسال با ارجاع و ار

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void ModifyNumberVal(int number) 
    { 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Value of number inside method is {0}.", number); 
    } 
 
    static void ModifyNumberRef(ref int number) 
    { 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Value of number inside method is {0}.", number); 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
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    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int num = 5; 
 
        Console.WriteLine("num = {0}\n", num); 
 
        Console.WriteLine("Passing num by value to method ModifyNumberVal() ..."); 
        ModifyNumberVal(num); 
        Console.WriteLine("Value of num after exiting the method is {0}.\n", num); 
 
        Console.WriteLine("Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ..."); 
        ModifyNumberRef(ref num); 
        Console.WriteLine("Value of num after exiting the method is {0}.\n", num); 
    } 
} 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
num = 5 
 
Passing num by value to method ModifyNumberVal() ... 
Value of number inside method is 15. 
Value of num after exiting the method is 5. 
 
Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ... 
Value of number inside method is 15. 
Value of num after exiting the method is 15. 

به مقداري است که به آنها  10در برنامه باال دو متد که داراي یک هدف یکسان هستند  تعریف شده اند و آن اضافه کردن عدد 
وقتی که متد . ددار) intاز نوع (داراي یک پارامتر است که نیاز به یک مقدار آرگومان ) 5- 9خطوط (اولین متد  . دارسال می شو

بنابراین مقدار  . د،کپی  آرگومان به  پارامتر متد ارسال می شو) 24خط (ه آن اختصاص می دهیم را صدا می زنیم و آرگومانی ب
اضافه کرده و نتیجه ) number(را به متغیر پارامتر 10سپس مقدار . داصلی متغیر خارج از متد هیچ ارتباطی به پارامتر متد ندار

  . مرا چاپ می کنی

ییري نکرده است  مقدار آن را یکبار دیگر چاپ کرده و مشاهده می کنیم که تغییر ي هیچ تغ numبراي اثبات اینکه متغیر  
در این حالت به جاي اینکه یک کپی از مقدار به عنوان  . دنیاز به یک مقدار با ارجاع دار) 11-15خطوط (دومین متد  . تنکرده اس

ارامتر به مقدار اصلی متغیر که زمان فراخوانی متد به آن حال پ  . دآرگومان به ان ارسال شود آدرس متغیر به آن ارسال می شو
) 13خط (وقتی که ما مقدار متغیر پارامتري که شامل آدرس متغیر اصلی است را تغییر می دهیم  . دارسال می شود دسترسی دار

قتی که از متد خارج شدیم را در نهایت مقدار اصلی متغیر را و . مدر واقع مقدار متغیر اصلی در خارج از متد را تغییر داده ای
 . تنمایش می دهیم و مشاهده می شود که مقدار آن واقعا تغییر کرده اس
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 outپارامترهاي 

زمانی  outکلمه کلیدي  . دپارامترهایی هستند که متغیرهایی را که مقدار دهی اولیه نشده اند را قبول می کنن outپارامترهاي 
متغیر بدون مقدار اولیه ، متغیري است که  . مواهیم یک متغیر بدون مقدار را به متد ارسال کنیمورد استفاده قرار می گیرد که بخ

ارسال متغیر مقداردهی نشده  به متد  . ددر این حالت متد یک مقدار به متغیر می ده . تمقداري به آن اختصاص داده نشده اس
باعث ارسال آرگومان به  outاستفاده از کلمه کلیدي  . دار دهی کنیزمانی مفید است که شما بخواهید از طریق متد  متغیر را مقد

  :به مثال زیر توجه کنید  .روش ارجاع می شود نه مقدار

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void GiveValue(out int number) 
    { 
        number = 10; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        //Uninitialized variable 
        int myNumber; 
 
        GiveValue(out myNumber); 
 
        Console.WriteLine("myNumber = {0}", myNumber); 
    } 
} 
myNumber = 10 

در  . دي مقداردهی نشده را قبول کننبراي پارامترهاي متد استفاده شده است بنابراین می توانند متغیرها outاز کلمه کلیدي 
متغیر مقداردهی نشده  . مرا قرار می دهی outمتد را فراخوانی می کنیم و قبل از آرگومان کلمه کلیدي  15،خط  Mainمتد 

)myNumber ( به آن اختصاص داده می شود  10به متد ارسال می شود و در آنجا مقدار) مقدار ). 7خطmyNumber در خط
داده می شود و مشاهده می کنید که مقدارش برابر مقداري است که در داخل متد به آن اختصاص داده شده است نمایش  17

بدین معنا نیست که شما همیشه نیاز دارید که آرگومانهاي مقداردهی نشده را به متد  outاستفاده از پارامترهاي ). 10یعنی (
این کار درحکم استفاده از کلمه کلیدي  . دند را هم می توان به متد ارسال کرارسال کنید بلکه آرگومانهایی که شامل مقدار هست

ref تاس .  

  

 آرگومان عنوان به آرایه ارسال

ابتدا شما باید پارامترهاي متد را طوري تعریف کنید که آرایه دریافت  . دمی توان آرایه ها را به عنوان آرگومان به متد ارسال کر
  . ده کنیبه مثال زیر توج . دکنن
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using System; 
 
namespace ArraysAsArgumentsDemo1 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void TestArray(int[] numbers) 
        { 
            foreach (int number in numbers) 
            { 
                Console.WriteLine(number); 
            } 
        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
            TestArray(array); 
        } 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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ا گذاشتن کروشه بعد از نوع داده اي پارامتر یک متد ایجاد کرد که پارامتر آن ، آرایه مشاهده کردید که به سادگی می توان ب
فراخوانی می شود، آرایه را فقط با استفاده از نام آن و بدون استفاده از اندیس ارسال می  17وقتی متد در خط  . ددریافت می کن

براي دسترسی به اجزاي  foreachاز حلقه  7-10در خطوط  . دپس آرایه ها هم به روش ارجاع به متدها ارسال می شون . مکنی
در زیر نحوه ارسال یک آرایه به روش ارجاع نشان  . موان آرگومان به متد ارسال کرده ایم استفاده می کنیناصلی آرایه که به ع

  . تداده شده اس

using System; 
 
namespace ArraysAsArgumentsDemo2 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void IncrementElements(int[] numbers) 
        { 
            for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
            { 
                numbers[i]++; 
            } 
        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
            IncrementElements(array); 

1 
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            foreach (int num in array) 
            { 
                Console.WriteLine(num); 
            } 
        } 
    } 
} 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
3 
4 
5 
6 

به این  . دبرنامه باال یک متد را نشان می دهد که یک آرایه را دریافت می کند و به هر یک از عناصر آن یک واحد اضافه می کن
نمی توان براي افزایش مقادیر آرایه استفاده کنیم چون این حلقه براي خواندن مقادیر  foreachنکته توجه کنید که از حلقه 

سپس از متد خارج شده و .. مدر داخل متد ما مقادیر هر یک از اجزاي آرایه را افزایش داده ای. ناسب است نه اصالح آنهاآرایه م
راه دیگر براي ارسال آرایه به  . دمشاهده می کنید که هر یک از مقادیر اصلی متد هم اصالح شده ان . منتیجه را نشان می دهی

    :به عنوان مثال  . تراخوانی شده اسمتد ، مقدار دهی مستقیم به متد ف

IncrementElements(new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }); 

در این روش ما آرایه اي تعریف نمی کنیم بلکه مجموعه اي از مقادیر  را به پارامتر ارسال می کنیم  که آنها را مانند آرایه قبول 
اگر از چندین پارامتر  . منتیجه را چاپ کنی Mainیم نمی توانیم در متد از آنجاییکه در این روش آرایه اي تعریف نکرده ا . دکن

به  . ددر متد استفاده می کنید همیشه براي هر یک از پارامترهایی که آرایه قبول می کنند از یک جفت کروشه استفاده کنی
  :عنوان مثال 

void MyMethod(int[] param1, int param2) 
{ 
//code here 
} 

) param2(آرگومانی از جنس آرایه قبول می کند ولی پارامتر دوم ) param1(ترهاي متد باال  توجه کنید ، پارامتر اول به پارام
  :هم آرایه قبول می کرد باید براي آن هم از کروشه استفاده می کردیم) param2(حال اگر پارامتر دوم .یک عدد صحیح

void MyMethod(int[] param1, int[] param2) 
{ 
   //code here 
} 
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  paramsکلمه کلیدي

کد زیر  . دو ذخیره آنها در یک آرایه ساده را فراهم می آور همنوع پارامترهاي دلخواه تعداد ارسال امکان paramsکلمه کلیدي
 :را نشان می دهد  paramsطریقه استفاده از کلمه کلیدي 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int CalculateSum(params int[] numbers) 
    { 
        int total = 0; 
 
        foreach (int number in numbers) 
        { 
            total += number; 
        } 
 
        return total; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3)); 
 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 + 4 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3, 4)); 
 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 + 4 + 5 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3, 4, 5)); 
 
    } 
} 
1 + 2 + 3 = 6 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

حال متد را سه بار با تعداد مختلف ). مثال باال(قبل از نوع داده اي آرایه پارامتر استفاده می شود  paramsاز کلمه کلیدي 
 foreachبا استفاده از حلقه  . داین آرگومانها در داخل یک پارامتر از نوع آرایه ذخیره می شون . مآرگومانها فراخوانی می کنی

  . ممی دهیا جمع و به متد فراخوان برگشت این آرگومانها ر

بوده و همچنین از لحاظ  paramsوقتی از چندین پارامتر در یک متد استفاده می کنید فقط یکی از آنها باید داراي کلمه کلیدي 
رهاي دیگر قرار در آخر پارامت) است paramsپارامتري که داراي کلمه کلیدي (اگر این پارامتر . دمکانی باید آخرین پارامتر باش

  :به مثالهاي اشتباه و درست زیر توجه کنید  . ددار استفاده کنید با خطا مواجه می شوی paramsنگیرد و یا از چندین پارامتر 

void SomeFunction(params int[] x, params int[] y) //ERROR 
 
void SomeFunction(params int[] x, int y, int z) //ERROR 
 
void SomeFunction(int x, int y, params int[] z) //Correct 
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 محدود متغیر

محدوده یک متغیر به شما می گوید که در کجاي برنامه می توان از متغیر استفاده  . دمتدها در سی شارپ داراي محدوده هستن
شود فقط در داخل بدنه متد قابل به عنوان مثال متغیري که در داخل یک متد تعریف می  . تکرد و یا  متغیر قابل دسترسی اس

  :برنامه زیر این ادعا را اثبات می کند  . دمی توان دو متغیر با نام یکسان در دو متد مختلف تعریف کر . تدسترسی اس

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void DemonstrateScope() 
    { 
        int number = 5; 
 
        Console.WriteLine("number inside method DemonstrateScope() = {0}", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int number = 10; 
 
        DemonstrateScope(); 
 
        Console.WriteLine("number inside the Main method = {0}", number); 
    } 
} 
number inside method DemonstrateScope() = 5 
number inside the Main method = 10 

مشاهده می کنید که حتی اگر ما دو متغیر با نام یکسان تعریف کنیم که داراي محدوده هاي متفاوتی هستند، می توان به هر 
هیچ ارتباطی به متغیر داخل متد  Mainمتغیر تعریف شده در داخل متد  . دکدام از آنها مقادیر مختلفی اختصاص دا

DemonstrateScope() دسها رسیدیم در این باره بیشتر توضیح خواهیم داوقتی به مبحث کال . دندار .  

   

 پارامترهاي اختیاري

این پارامترها . پارامترهاي اختیاري همانگونه که از اسمشان پیداست اختیاري هستند و می توان به آنها آرگومان ارسال کرد یا نه
به مثال  . دنشود از مقادیر پیشفرض استفاده می کنن اگر به اینگونه پارامترها آرگومانی ارسال. دداراي مقادیر پیشفرضی هستن

  :زیر توجه کنید 

using System; 
 
public class Program 

1 
2 
3 
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{ 
    static void PrintMessage(string message = "Welcome to Visual C# Tutorials!") 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        PrintMessage(); 
 
        PrintMessage("Learn C# Today!"); 
    } 
} 

4 
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Welcome to Visual C# Tutorials!  
Learn C# Today! 

ختیاري می توان به آسانی و با براي تعریف یک پارامتر ا . دیک پارامتر اختیاري دار)5-8خطوط (  ()PrintMessageمتد 
در اولین  . مدو بار متد را فراخوانی می کنی). 5مثال باال خط (یک مقدار را به یک پارامتر اختصاص داد = استفاده از عالمت 

 #Welcome to Visual C(ما آرگومانی به متد ارسال نمی کنیم بنابراین متد از مقدار پیشفرض ) 12خط (فراخوانی 
Tutorials! (در دومین فراخوانی . داستفاده می کن) به متد ارسال می کنیم که جایگزین مقدار ) آرگومان(یک پیغام ) 14خط

اگر از چندین پارامتر در متد استفاده می کنید همه پارامترهاي اختیاري باید در آخر بقیه پارامترها  . دپیشفرض پارامتر می شو
   .دبه مثالهاي زیر توجه کنی . دذکر شون

void SomeMethod(int opt1 = 10, int opt2 = 20, int req1, int req2) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int opt1 = 10, int req2, int opt2 = 20) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int req2, int opt1 = 10, int opt2 = 20) //Correct 

ر اختیاري  فراخوانی می شوند باید به پارامترهایی که از لحاظ مکانی در آخر بقیه پارامترها وقتی متدهاي با چندین پارامت
  :به یاد داشته باشید که نمی توان براي نادیده گرفتن یک پارامتر به صورت زیر عمل کرد   . دنیستند  مقدار اختصاص دا

void SomeMethod(int required1, int optional1 = 10, int optional2 = 20) 
{ 
   //Some Code 
} 
 
// ... Code omitted for demonstration 
 
SomeMethod(10, , 100); //Error 

اگر بخواهید از یک پارامتر اختیاري که در آخر پارامترهاي دیگر نیست رد شوید و آن را نادیده بگیرید باید از نام پارامترها 
 . داستفاده کنی

SomeMethod(10, optional2: 100); 
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و بعد مقدار اختصاص ( : ) براي  استفاده از نام آرگومانها شما به راحتی می توانید نام مخصوص پارامتر و بعد از نام عالمت کالن 
ندارد بنابراین این  optional1متد باال هیچ آرگومانی براي پارامتر اختیاري  ) . optional2: 100(شده به آن را نوشت مانند 

  . داز مقدار پیشفرضی که در زمان تعریف متد به آن اختصاص داده شده است استفاده می کن پارامتر

  

  

 سربارگذاري متدها

سر بارگذاري متدها به شما اجازه می دهد که دو متد  با نام یکسان تعریف کنید که داراي امضا و تعداد پارامترهاي مختلف 
به متد  ارسال می کنید  به صورت خودکار  تشخیص می دهد که کدام متد را برنامه  از  روي آرگومانهایی که شما . دهستن

به مثال زیر  . تامضاي یک متد نشان دهنده ترتیب و نوع پارامترهاي آن  اس . تفراخوانی کرده اید یا کدام متد مد نظر شماس
  :توجه کنید 

void MyMethod(int x, double y, string z) 

  :ت زیر است به صورامضاي متد باال 

MyMethod(int, double, string) 

در مثال زیر نمونه اي از سربارگذاري متد ها  . دبه این نکته توجه کنید که نوع برگشتی و نام پارامترها شامل امضاي متد نمی شون
  . تآمده اس

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

using System; 
 
namespace MethodOverloadingDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void ShowMessage(double number) 
        { 
            Console.WriteLine("Double version of the method was called."); 
        } 
 
        static void ShowMessage(int number) 
        { 
            Console.WriteLine("Integer version of the method was called."); 
        } 
 
        static void Main() 
        { 
            ShowMessage(9.99); 
            ShowMessage(9); 
        } 
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22 
23 

    } 
} 

Double version of the method was called. 
Integer version of the method was called. 

اگر سربارگذاري متد توسط سی شارپ پشتیبانی نمی شد برنامه زمان زیادي  . ددر برنامه باال دو متد با نام مشابه تعریف شده ان
ایلر کامپ . ترازي در نوع پارامترهاي متد نهفته اس . تالزم داش ،براي انتخاب یک متد از بین متدهایی که فراخوانی می شوند

  . دبین دو یا چند متد در صورتی فرق می گذارد که پارامترهاي متفاوتی داشته باشن

 doubleما یک مقدار ) 19خط (در فراخوانی اول  . دوقتی یک متد را فراخوانی می کنیم ، متد نوع آرگومانها را تشخیص می ده
که داراي پارامتري از نوع ) 7-10خطوط ( ()ShowMessageارسال کرده ایم در نتیجه متد   ()ShowMessageرا به متد
double داجرا می شو .   

ارسال می کنیم متد   ()ShowMessageرا به متد intما یک مقدار ) 20خط (در بار دوم که متد فراخوانی می شود 
ShowMessage()   ) که داراي پارامتري از نوع ) 12-15خطوطint ذاري متد همین معناي اصلی سربارگ . داست اجرا می شو

 دهند می انجام یکسانی وظیفه که متد چندین بتوان که است این متدها سربارگذاري از اصلی هدف . داست که توضیح داده ش
 .Consoleاز کالس  ()WriteLineمانند متد  ، تعداد زیادي از متدها در کالسهاي دات نت سربارگذاري می شوند کرد تعریف را

این متد می تواند یک آرگومان از نوع رشته دریافت کند و آن را نمایش دهد، و در حالت دیگر می تواند قبال مشاهده کردید که 
  . ددو یا چند آرگومان قبول کن

  

  بازگشت

بازگشت یک  . دبازگشت فرایندي است که در آن متد مدام خود را فراخوانی می کند تا زمانی که به یک مقدار مورد نظر برس
به این نکته هم توجه کنید که بازگشت باید در یک نقطه  . تحتی نیساست و تسط به آن کار رابرنامه نویسی  مبحث پیچیده در

در این درس یک مثال ساده از بازگشت را براي شما  . دمتوقف شود وگرنه براي بی نهایت بار، متد، خود را فراخوانی می کن
شامل حاصل ضرب همه اعداد مثبت صحیح کوچکتر یا مساوي آن می ) !n(فاکتوریل یک عدد صحیح مثبت  . متوضیح می دهی

  . دتوجه کنی 5به فاکتوریل عدد  . دباش

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 

بر اساس  توضیح بازگشت ، فاکتوریل فقط براي اعداد . مبنابراین براي ساخت یک متد بازگشتی باید به فکر توقف آن هم باشی
  . مدر نتیجه از این مقدار براي متوقف کردن بازگشت استفاده می کنی . تاس 1رین عدد صحیح مثبت کوچکت . تمثبت صحیح اس

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static long Factorial(int number) 
    { 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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        if (number == 1) 
            return 1; 
 
        return number * Factorial(number - 1); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        Console.WriteLine(Factorial(5)); 
    } 
}   

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
120 

ست و می متد یک آرگومان که یک عدد ا . دمتد مقدار بزرگی را بر می گرداند چون محاسبه فاکتوریل می تواند خیلی بزرگ باش
می گوییم که اگر  7می نویسیم و در خط  ifدر داخل متد یک دستور  . دتواند در محاسبه مورد استفاده قرار گیرد را می پذیر

این شرط باعث توقف تکرارها نیز . را برگردان در غیر اینصورت به خط بعد برو 1باشد سپس مقدار  1آرگومان ارسال شده برابر 
در این . دضرب می شو) number – 1(در عددي یک واحد کمتر از خودش  numberار جاري متغیر مقد 10در خط  . دمی شو

مثال اگر مقدار  جاري  . تاس number – 1خود را فراخوانی می کند و آرگومان آن در این خط همان  Factorialخط متد 
number  یاوریم آرگومان متد را به دست ب  10باشد یعنی اگر  ما بخواهیم فاکتوریل عدد  10عددFactorial  9در اولین ضرب 
را  5شکل زیر فاکتوریل عدد  . دبرابر نشو 1فرایند ضرب تا زمانی ادامه می یابد که آرگومان ارسال شده با عدد  . دخواهد بو

 . دنشان می ده
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  . تنیز می توان نوش forکد باال را به وسیله یک حلقه 

factorial = 1; 
 
for ( int counter = number; counter >= 1; counter-- ) 
   factorial *= counter; 

استفاده   .داز بازگشت در زمینه هاي خاصی در علوم کامپیوتر استفاده می شو . تاین کد از کد معادل بازگشتی آن آسان تر اس
  . داده نکنیاز بازگشت حافظه زیادي اشغال می کند پس اگر سرعت براي شما مهم است از آن استف

  

  ) Delegates(نماینده ها
Delegate  همچنین می توانند رفتار هر متدي را کپی برداري  . دانواعی هستند که مرجع یک متد را در خود ذخیره می کننها

بسیار شبیه به تعریف  delegateتعریف یک  .داستفاده می شو delegateاز کلمه کلیدي  delegateبراي تعریف یک   . دکنن
دقیقا مانند متدها داراي نوع برگشتی و مجموعه  Delegate .دندار delegateک متد است با این تفاوت که متد بدنه دارد ولی ی

در زیر نحوه تعریف  . دها  می گویند که چه نوع متدي را می توانند در خود ذخیره کنن Delegate . داي از پارامترها هستن
delegate  نشان داده شده است:  

delegate returnType DelegateName(dt param1, dt param2, ... dt paramN); 

  :و فواید آن نشان داده شده است  delegateدر زیر نحوه استفاده از یک 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    delegate void ArithmeticDelegate(int num1, int num2); 
 
    static void Add(int x, int y) 
    { 
        Console.WriteLine("Sum is {0}.", x + y); 
    } 
 
    static void Subtract(int x, int y) 
    { 
        Console.WriteLine("Difference is {0}.", x - y); 
    } 
 
    static void Main() 
    { 
        ArithmeticDelegate Operation; 
 
        int num1, num2; 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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15 
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18 
19 
20 
21 
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        Console.Write("Enter first number: "); 
        num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter second number: "); 
        num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (num1 < num2) 
        { 
            Operation = new ArithmeticDelegate(Add); 
        } 
        else 
        { 
            Operation = new ArithmeticDelegate(Subtract); 
        } 
 
        Operation(num1, num2); 
    } 
} 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Enter first number: 3 
Enter second number: 5 
Sum is 8 
Enter first number: 5 
Enter second number: 3 
Difference is 2 

به دنبال آن نوع   . تبراي نشان داده آن استفاده شده اس delegateاز کلمه کلیدي  . تتعریف شده اس delegate ،  5در خط 
 . ماستفاده می کنی Pascalمانند متدها از روش  delegateبراي نامگذاري  . تبرگشتی متدي که قبول می کند هم آمده اس

 delegateپارامترهایی که براي  . ددر نامگذاري آنها استفاده شو delegateاز کلمه  همچنین براي تشخیص بهتر آنها بهتر است
  . دتعریف می کنیم باید از نظر نوع و تعداد با پارامترهاي متدها برابر باش

Delegate  از و دو پارامتر  ندمی کند داراي مقدار برگشتی نیست ف شده است فقط مرجع متدهایی را قبولتعری 5که در خط ي
هر دو متد هیچ  .دو متد با امضاي دقیقا مشابه به عنوان نماینده تعریف می کنیم  delegateبعد از تعریف  . ددارن intنوع 

ي که   delegateیک متغیر از نوع  Mainدر داخل متد   . دقبول می کنن  int آرگومان از نوع 2مقداربرگشتی ندارند و هر دو، 
 . دمطابقت دار  Delegateاین متغیر اشاره به متدي دارد که امضاي آن با امضاي  ).19خط (می کنیم  قبال تعریف کرده ایم ،تعریف

می شویم ، چنانچه  ifبعد از وارد کردن مقادیر وارد اولین دستور  . درا وارد کن intبرنامه از کاربر می خواهد دو مقدار از نوع 
در غیر اینصورت اگر اشد ،  دو عدد با هم جمع می شوند، عدد وارد شده کمتر ب مقدار اولین عددي که کاربر وارد کرده از دومین

به صورت زیر  delegateبراي ارجاع یک متد به یک  . دمقدار اولین عدد  بزرگتر یا مساوي دومین عدد باشد از هم کم می شون
  :عمل می کنیم 

variable = new DelegateName(MethodName); 

مثال (استفاده کنیم  newاز کلمه کلیدي  delegateرا با یک مرجع متد برابر قرار می دهیم باید قبل از نام  delegateوقتی یک 
یک راه بسیار ساده تر برابر قرار دادن  . تبه آن مراجعه می کند نشان داده شده اس delegateدر داخل پرانتز نام متدي که ). باال

  :است  delegateنام متد با متغیر 
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Operation = Add; 
Operation = Subtract; 

و هنگامی که شرط نادرست باشد آن را به متد  ()addرا به متد  delegateبر می گردیم وقتی شرط درست باشد ، ifبه دستور 
Subtract() اجراي  . مارجاع می دهیdelegate  باعث اجراي متدي می شود کهdelegate دبه آن مراجعه می کن .  

  

   )Enumeration(شمارش 
به عنوان  . دمحدودي که شما از قبل  تعریف کرده اید را بپذیرن ده هایی است که می توانند مقادیرشمارش راهی براي تعریف دا

را در خود  southو  east ،west ،northمانند )جغرافیایی(مثال شما می خواهید یک متغیر تعریف کنید که فقط مقادیر جهت 
تعریف می کنید و براي آن یک اسم انتخاب کرده و بعد از آن تمام مقادیر ممکن که می  enumeration ابتدا یک . دذخیره کن

  :توجه کنید enumerationبه نحوه تعریف یک  . دتوانند در داخل بدنه آن قرار بگیرند تعریف می کنی

enum enumName 
{ 
   value1, 
   value2, 
   value3, 
   . 
   . 
   . 
   valueN 
} 

از روش پاسکال  enumerationدر سی شارپ براي نامگذاري  . مو سپس نام آن را به کار می بری enumابتدا کلمه کلیدي 
  :به یک مثال توجه کنید  . تمقادیري وجود دارند که براي هر کدام یک نام در نظر گرفته شده اس enumدر بدنه  . داستفاده کنی

enum Direction 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 

به عنوان مثال مقدار پیشفرض  . دهستن intمی تواند ذخیره کند از نوع  enumerationدر حالت پیشفرض مقادیري که یک 
North بنابراین مقدار  . تصفر و مقدار بقیه مقادیر یک واحد بیشتر از مقدار قبلی خودشان اسEast  مقدار 1برابر ،South  برابر

  :می توانید این مقادیر پیشفرض را به دلخواه تغییر دهید، مانند . تاس 3برابر  Westو مقدار   2

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
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    East = 5, 
    South = 7, 
    West = 9 
} 

  . دیرگاگر به عنوان مثال هیچ مقداري به یک عنصر اختصاص ندهید آن عنصر به صورت خودکار مقدار می 

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East = 5, 
    South, 
    West 
} 

این به صورت خودکار یک واحد بیشتر از در نظر نگرفته ایم بنابر South اهده می کنید که ما هیچ مقداري برايدر مثال باال مش
East و به  6یعنیWest  یک واحد بیشتر ازSouth  همچنین می توان مقادیر یکسانی براي  . داختصاص داده می شو 7یعنی

  :مثال  . تدر نظر گرف enumerationعناصر 

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East, 
    South = North, 
    West 
} 

ا به ر 3وقتی مقدار   . تاس 4، 3، 4، 3به ترتیب  North ،East ،South ،Westمی توانید مقادیر باال را حدس بزنید؟ مقادیر 
North   می دهیم مقدارEast  سپس وقتی مقدار   . دمی شو 4برابرSouth  قرار دهیم به صورت اتوماتیک مقدار  3را برابر
West  اگر نمی خواهید که مقادیر آیتم هاي . دمی شو 4برابرenumeration   از نوع (شما پیشفرضint ( باشد می توانید از نوع

  . داي آیتمهاي آن اسفاده کنیبه عنوان نوع داده  byteمثال 

enum Direction : byte 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 

اضافه  enumerationمی شود بنابر این تعداد مقادیر که شما می توانید به  255تا  0فقط شامل مقادیر بین  byteنوع داده اي 
   . دکنید محدود می باش
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  . ددر یک برنامه سی شارپ توجه کنی enumerationبه نحوه استفاده از 

using System; 
 
enum Direction 
{ 
    North = 1, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Direction myDirection; 
 
        myDirection = Direction.North; 
 
        Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 
    } 
} 

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

ن ای . مرا خارج از کالس قرار داده ای  enumerationتوجه کنید که  . مکنیتعریف می  3- 9را در خطوط  enumerationابتدا 
را در داخل  enumerationتوان  می . ددر سراسر برنامه در دسترس باش enumerationکار باعث می شود که 

  . تکالس قابل دسترس اس کالس هم تعریف کرد ولی  در این صورت فقط در داخل

class Program 
{ 
    enum Direction 
    { 
        //Code omitted 
    } 
 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        //Code omitted   
    } 
} 

مقدار  4تا  1نام چهار جهت جغرافیایی وجود دارد که هر یک از آنها با  enumerationدر داخل بدنه  . مبرنامه را ادامه می دهی
  . دیک متغیر تعریف شده است که مقدار یک جهت را در خود ذخیره می کن 15در خط  . ددهی شده ان
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  :نحوه تعریف آن به صورت زیر است 

enumType variableName ; 

نیز نامی است که براي آن  variableName  می باشد و) یا مسیر Directionمثال (نوع داده شمارشی  enumTypeدر اینجا 
خط (تصاص می دهیم اخ myDirectionسپس یک مقدار به متغیر   . تاس myDirectionانتخاب کرده ایم که در مثال قبل 

  :براي اختصاص یک مقدار به صورت زیر عمل می کنیم  ).17

variable = enumType.value; 

می توان یک متغیر را فورا ،به روش  . مرا می نویسی) Northمثال (سپس عالمت نقطه و بعد مقدار آن  Enumerationابتدا نوع 
   :زیر مقدار دهی کرد 

Direction myDirection = Direction.North; 

توجه کنید که با استفاده از   . مرا چاپ می کنی myDirectionمقدار  ()Console.WriteLineبا استفاده از  19حال در خط 
 enumerationتصور کنید که اگر  . مرا به رشته ، جهت چاپ تبدیل می کنی myDirectionمقدار عددي  ()ToStringمتد 

در واقع اعدادي هستند که با نام  enumerationاعداد را حفظ کنید چون مقادیر  ،ه جاي کلماتنبود شما مجبور بودید که ب
تبدیل  stringیا  intمتغیرهاي شمارشی می توانند به انواع دیگري مانند  . دمستعار توسط شما یا هر کس دیگر تعریف می شون

  . دلش تبدیل شوهمچنین یک مقدار رشته اي می تواند به نوع شمارشی معاد . دشون
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  تبدیل انواع شمارشی

مقادیر شمارشی در واقع مقادیر عددي هستند که براي درك  .می توان انواع شمارشی را به دیگر مقادیر تبدیل کرد و بالعکس
  :به مثال زیر توجه کنید  . تبهتر آنها، به هر عدد یک نام اختصاص داده شده اس

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

using System; 
 
enum Direction 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Direction myDirection = Direction.East; 
        int myDirectionCode = (int)myDirection; 
 
        Console.WriteLine("Value of East is {0}", myDirectionCode); 
 
        myDirection = (Direction)3; 
        Console.WriteLine("\nDirection: {0}", myDirection.ToString()); 
    } 
} 

Value of East is 1 
 
Direction: West 

در حالت پیشفرض مقدار  . ماختصاص داده ای Directionنوع شمارشی  Eastرا به مقدار  myDirectionمتغیر  14در خط 
East نحوه تبدیل یک آیتم از نوع شمارشی به عدد صحیح معادل  15در خط  . دمی باش 1 ،در داخل آیتمهاي این داده شمارشی

  :حوه این تبدیل به صورت زیر استن . تآن به روش تبدیل صریح نشان داده شده اس

variable = (DestinationDataType)enumerationVariable; 

می توان به  . دباید در آن قرار بگیر intاست در نتیجه یک مقدار  intاز نوع ) 15خط ( myDirectionCodeاز آنجاییکه متغیر 
نتیجه یک مقدار  ).15خط (ن را کنار نوع شمارشی بگذارید سادگی نوع داده مقصد را در داخل یک جفت پرانتز قرار داد و آ

در این خط یک مقدار صحیح را به یک مقدار . ممعکوس این کار را انجام می دهی 19در خط  . دتبدیل شده را برگشت می ده
تبدیل یک نوع براي تبدیل آن از روشی شبیه به  . مقرار می دهی Westرا برابر آیتم  3مقدار  . مشمارشی تبدیل می کنی

به این نکته توجه کنید که اگر عددي را که می خواهید تبدیل کنید در  ).تبدیل صریح(شمارشی به صحیح استفاده می کنیم
  :به عنوان مثال  . دمحدوده انواع شمارشی نباشد، تبدیل انجام می شود ولی آن آیتم شمارشی و عدد برابر هم نیستن
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myDirection = (Direction)10; 
 
Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 
 
Direction: 10 

مقدار آیتمهاي نوع شمارشی مثال باال به (مقدار هیچ کدام از آیتمهاي نوع شمارشی مثال باال نیست  10عدد از آنجاییکه 
هر کدام از مقادیر  10اگر به جاي عدد خود عدد را نشان می دهد ولی  Consoleخروجی )می باشد 3و 2و 1و  0ترتیب 

  . دخواهد ش عددي ذکر شده را قرار دهید آیتم معادل با آن نمایش داده

  

  

  شمارشی نوع یک به اي رشته نوع یک تبدیل

را به نوع شمارشی  ”West“مثال می خواهید رشته  . دیک نوع رشته اي را به نوع شمارشی تبدیل کرمی توان 
Direction.West براي این کار باید از کالس  . دتبدیل کنیباال  مثالEnum  و فضاي نامSystem  به صورت زیر استفاده کنید:  

Direction myDirection = (Direction)Enum.Parse(typeof(Direction), "West"); 
 
Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 
Direction: West 

نوع شمارشی را  typeofبا استفاده از عملگر   . تاولین پارامتر نوع شمارشی اس . تداراي دو پارامتر اس ()Enum.Parseمتد 
شیء  چون مقدار برگشتی از نوع .دومین پارامتر ، رشته اي است که قرار است به نوع شمارشی تبدیل شود  . مبرگشت می دهی

)object( با این جزییات االن می دانیم که چگونه یک رشته را به نوع   . تشمارشی الزم اساست بنابراین یک تبدیل مناسب نوع
  . مشمارشی تبدیل کنی

enumType name = (enumType)Enum.Parse(typeof(enumType), string); 

 . داگر رشته اي که به متد ارسال می کنید جز آیتمهاي داده شمارشی نباشد با خطا مواجه می شوی

  

  

  

  



      www.w3-farsi.comیونس ابراهیمی                   :تالیف و ترجمه                               مبانی زبان سی شارپ

       
 

154 
 

 رهاساختا

 . دو می توانند داراي فیلد و متد باشن) user-define(انواع داده اي هستند که توسط کاربر تعریف می شوند structساختارها یا 
فرض کنید می خواهیم داده اي ایجاد کنیم که نه تنها نام شخص را  . دبا ساختارها می توان نوع داده اي خیلی سفارشی ایجاد کر

  :براي تعریف یک ساختار به صورت زیر عمل می کنیم  . دو حقوق ماهیانه او را نیز در خود جاي دهذخیره کند بلکه سن  

struct StructName 
{ 
   member1; 
   member2; 
   member3; 
   ... 
   member4; 
} 

استفاده می  Pascalمگذاري براي نامگذاري ساختارها از روش نا  . داستفاده می شو structبراي تعریف ساختار از کلمه کلیدي 
  :در زیر مثالی از یک ساختار آمده است  . دمی توانند متغیر باشند یا مت) member1-5(اعضا در مثال باال   . دشو

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

using System; 
 
public struct Employee 
{ 
    public string name; 
    public int age; 
    public decimal salary; 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Employee employee1; 
        Employee employee2; 
 
        employee1.name = "Jack"; 
        employee1.age = 21; 
        employee1.salary = 1000; 
 
        employee2.name = "Mark"; 
        employee2.age = 23; 
        employee2.salary = 800; 
 
        Console.WriteLine("Employee 1 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee1.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee1.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee1.salary); 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator 
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32 
33 
34 
35 
36 
37 

        Console.WriteLine("Employee 2 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee2.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee2.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee2.salary); 
    } 
} 

Employee 1 Details 
Name: Jack 
Age: 21 
Salary: $1000.00 
 
Employee 2 Datails 
Name: Mike 
Age: 23 
Salary: $800.00 

در هنگام تعریف  Publicبه کلمه  . تیک ساختار تعریف شده اس 3-8در خطوط . بهتر،  کد باال را شرح می دهیم  براي درك
در هر جاي برنامه قابل دسترسی و استفاده باشد و حتی خارج از  Employeeاین کلمه کلیدي نشان می دهد که  . دتوجه کنی

قبل از نام ساختار  . تکه توضیحات بیشتر در مورد آن در درسهاي آینده آمده اسیکی از سطوح دسترسی است  Public .برنامه
در داخل بدنه ساختار سه  . دپیروي می کن Pascalنام ساختار نیز از روش نامگذاري  . ماستفاده می کنی structاز کلمه کلیدي 

  . دشان می دهنمان را ن) کارمند( Employeeاین سه فیلد مشخصات   . مفیلد تعریف کرده ای

تعریف شده اند بنابراین در  Publicهمچنین هر سه فیلد به صورت  . دمثال یک کارمند داراي نام، سن و حقوق ماهانه می باش
تعریف  . تتعریف شده اس Employeeدو نمونه از کالس  15و  14در خطوط  . دخارج از ساختار نیز می توان آنها را فراخوانی کر

در  . دابتدا نوع ساختار و سپس نام آن را مشخص می کنی . تارها بسیار شبیه به تعریف یک متغیر معمولی اسیک نمونه از ساخت
براي دسترسی به فیلدها در خارج از  . دمقادیري اختصاص می دهی employeeبه فیلدهاي مربوط به هر   23تا  17خطوط 

و در آخر نام فیلد را ( . )  عالمت دات نام متغیر را تایپ کرده و سپس  ابتدا . دتعریف کنی Publicساختار باید آنها را به صورت 
وقتی که از عملگر دات استفاده می کنیم این عملگر اجازه دسترسی به اعضاي مخصوص آن ساختار یا کالس را به  . ممی نویسی

خیره شده در هر فیلد ساختار دسترسی نشان داده شده که شما چطور می توانید به مقادیر ذ 35تا  25در خطوط  . دشما می ده
  . دیابی

قرار دهید،  employee1را برابر  employee2این بدین معنی است که اگر مثال در مثال باال  . دساختارها انواع مقداري هستن
employee2  همه مقادیر صفاتemployee1  ساختار کالس یک   .را به جاي اینکه به آنها مراجعه کند ،کپی برداري می کند

می توان به ساختار ،  . ددر مورد کالس در درسهاي آینده توضیح خواهیم دا . دساده است ولی از انواع مرجع به حساب می آی
  . تاس قبل مثال شده اصالح زیر مثال . دمتد هم اضافه کر

using System; 
 
public struct Employee 
{ 
    public string name; 
    public int age; 
    public decimal salary; 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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    public void SayThanks() 
    { 
        Console.WriteLine("{0} thanked you!", name); 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Employee employee1; 
        Employee employee2; 
 
        employee1.name = "Jack"; 
        employee1.age = 21; 
        employee1.salary = 1000; 
 
        employee2.name = "Mark"; 
        employee2.age = 23; 
        employee2.salary = 800; 
 
        Console.WriteLine("Employee 1 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee1.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee1.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee1.salary); 
 
        employee1.SayThanks(); 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator 
 
        Console.WriteLine("Employee 2 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee2.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee2.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee2.salary); 
 
        employee2.SayThanks(); 
    } 
} 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Employee 1 Details 
Name: Jack 
Age: 21 
Salary: $1000.00 
Jack thanked you! 
 
Employee 2 Details 
Name: Mike 
Age: 23 
Salary: $800.00 
Mike thanked you! 

این متد یک پیام را در صفحه نمایش نشان می دهد و مقدار فیلد  . تک متد در داخل ساختار تعریف شده اسی 12تا  9در خطوط 
name براي فراخوانی متد، به جاي اینکه بعد از عالمت دات  . درا گرفته و یک پیام منحصر به فرد براي هر نمونه نشان می ده
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پرانتزها را قرار ) 44و  35خطوط (آن همانطور که در مثال باال مشاهده می کنید نام فیلد را بنویسیم، نام متد را نوشته و بعد از 
  . ممی دهیم و در صورتی که متد به آرگومان هم نیاز داشت در داخل پرانتز آنها را می نویسی
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