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صمیمانه تشکر کنم .امیدوارم این هدیه ناقابل را از بنده پذیرا باشند.
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سیشارپ چیست؟
سیشارپ ) (C#یک زبان برنامه نویسی شیء گرا است که توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده و ترکیبی از قابلیتهای خوب  C++و Java
است .اگر با این دو زبان آشنایی دارید این شانس را دارید زبان سی شارپ را راحت یاد بگیرید .این زبان به قدری راحت است که هم کسانی که
قبال برنامه نویسی نکردهاند و هم دانش آموزان میتوانند راحت آن را یاد بگیرند .از سیشارپ میتوان برای ساخت برنامههای تحت ویندوز ،تحت
وب ،وب سرویسها  ،برنامههای موبایل و بازیها استفاده کرد .میتوان به جای واژه ویژوال سیشارپ از کلمه سیشارپ استفاده کرد ،اما ویژوال
سیشارپ به معنای استفاده همزمان از سیشارپ و محیط گرافیکی ویژوال استودیو میباشد .این زبان برنامه نویسی تنها زبانی است که مخصوصا
برای دات نت فریم ورک طراحی شده است.
سیشارپ از کتابخانه کالس دات نت که شامل مجموعه بزرگی از اجزاء از قبل ساخته شده است ،استفاده میکند .این اجزا به ساخت هر چه سریعتر
برنامهها کمک میکنند .سیشارپ یک برنامه بسیار قدرتمند و شیء گرا است و با آن میتوان برنامههایی با قابلیت مدیریت بیشتر و درک آسان
ایجاد کرد .ساختار این زبان نسبت به زبانهای دیگر بسیار آسان و قابل فهم است .برای اجرای یک برنامه سیشارپ ابتدا باید دات نت فریم ورک
نصب شود .سیشارپ یکی از زبانهایی است که از تکنولوژیهای دیگر دات نت مانند  Silverlight ،ASP.NETو  XNAپشتیبانی میکند .
همچنین یک محیط توسعه یکپارچه دارد که آن نیز به نوبه خود دارای ابزارهای مفیدی است که به شما در کدنویسی در سیشارپ کمک میکند .
با ظهور  C# 7.0قابلیت های جدیدی به این زبان اضافه شد که به شما امکان می دهند که برنامه هایی بهینه تر و پربار تر با کدنویسی کمتر
بنویسید .حال که اسم نسخه  1سی شارپ به میان آمد بهتر است که با نسخه های مختلف این زبان از ابتدا تاکنون که در جدول زیر آمده است
آشنا شوید:
نسخه سی شارپ

نسخه .NET Framework

نسخه Visual Studio

تاریخ ارائه

C# 1.0

.NET Framework 1.0

Visual Studio .NET 2002

January 2002

C# 1.1

.NET Framework 1.1

Visual Studio .NET 2003

April 2003

C# 2.0

.NET Framework 2.0

Visual Studio 2005

November 2005

C# 3.0

.NET Framework 3.0\3.5

Visual Studio 2008

November 2007

C# 4.0

.NET Framework 4.0

Visual Studio 2010

April 2010

C# 5.0

.NET Framework 4.5

Visual Studio 2012/2013

August 2012

C# 6.0

.NET Framework 4.6

Visual Studio 2015

July 2015

C# 7.0

.NET Framework 4.6.2

Visual Studio 2017

دلیل پیدایش این زبان بر طبق دانشنامه  Wikipediaبدین شرح است که:

March 2017
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در سال  ،7111شرکت  Sun Microsystemsاجازه استفاده از زبان برنامه نویسی  JAVAرا در اختیار  Microsoftقرار داد تا در سیستم
عامل خود از آن استفاده کند .جاوا در اصل به هیچ پلت فرم یا سیستم عاملی وا بسته نبود ،ولی مایکروسافت برخی از مفاد قرار داد را زیر پا
گذاشت و قابلیت مستقل از سیستم عامل بودن جاوا را از آن برداشت .شرکت  Sun Microsystemsپرونده ای علیه مایکروسافت درست کرد
و مایکروسافت مجبور شد تا زبان شیءگرای جدیدی با کامپایلر جدید که به  C++شبیه بود را درست کند .آندرس هلزبرگ (Anders
) Hejlsbergسرپرستی و مدیریت این پروژه را بر عهده گرفت و گروهی را برای طراحی زبانی جدید تشکیل داد و نام آن را  Coolگذاشت.
مایکروسافت در نظر داشت اسم این زبان را تا آخر  Coolقرار دهد ،ولی به دلیل مناسب نبودن برای اهداف تجار ی این کار را نکرد .در ارائه و
معرفی رسمی چارچوب دات نت در سال  0222این زبان به سیشارپ تغییر نام یافت.

برای آشنایی بیشتر با این زبان به لینک زیر مراجعه کنید:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z1zx9t92.aspx

سیشارپ به طور دائم توسط مایکروسافت به رو ز شده و ویژگیهای جدیدی به آن اضافه میشود و یکی از بهترین زبانهای برنامه نویسی دات نت
است .

دات نت فریم ورک ( ).NET Frameworkچیست؟
 .NET Frameworkیک چارچوب است که توسط شرکت مایکروسافت برای توسعه انواع نرم افزارها علی الخصوص ویندوز طراحی شد .NET .
 Frameworkهمچنین می تواند برای توسعه نرم افزارهای تحت وب مورد استفاده قرار بگیرد .تا کنون چندین نسخه از  .NET Frameworkانتشار
یافته که هر بار قابلیتهای جدیدی به آن اضافه شده است.
 .NET Frameworkشامل کتابخانه کالس محیط کاری ) (FCLکه در بر گیرنده کالسها ،ساختارها ،دادههای شمارشی و ....میباشد .مهمترین
قسمت  .NET Frameworkزبان مشترک زمان اجرا ) (CLRاست که محیطی را فراهم میآورد که برنامهها در آن اجرا شوند .این چارچوب ما را
قادر میسازد که برنامههایی که تحت آن نوشته شدهاند اعم از  Visual Basic.Net ،C#.Netو  C++را بهتر درک کنیم .کدهایی که تحت CLR
و دات نت اجرا میشوند ،کدهای مدیریت شده نامیده میشوند ،چون  CLRجنبههای مختلف نرمافزار را در زمان اجرا مدیریت میکند .در زمان
کامپایل کدها به زبان مشترک میانی ) (CILکه نزدیک و تقریبا شبیه به زبان اسمبلی است ترجمه میشوند .ما باید کدهایمان را به این زبان ترجمه
کنیم ،چون فقط این زبان برای داتنت قابل فهم است .برای مثال کدهای  C#و  Visual Basic.Netهر دو به زبان مشترک میانی ( )CILترجمه
میشوند .به همین دلیل است که برنامههای مختلف در داتنت که با زبان های متفاوتی نوشته شدهاند میتوانند با هم ارتباط برقرار کنند .اگر یک
زبان سازگار با دات نت می خواهید باید یک کامپایلر ایجاد کنید که کدهای شما را به زبان میانی ترجمه کند .کدهای ترجمه شده توسط  CILدر یک
فایل اسمبلی مانند  .exeیا  .dllذخیره میشوند .کدهای ترجمه شده به زبان میانی به کامپایلر فقط در زمان ) (JITمنتقل میشوند .این کامپایلر
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در لحظه فقط کدهایی را که برنامه در آن زمان نیاز دارد به زبان ماشین ترجمه میکند .در زیر نحوه تبدیل کدهای سی شارپ به یک برنامه اجرایی
به طور خالصه آمده است:


برنامه نویس برنامه خود را با یک زبان دات نت مانند سیشارپ مینویسد.



کدهای سیشارپ به کدهای معادل آن در زبان میانی تبدیل میشوند.



کدهای زبان میانی در یک فایل اسمبلی ذخیره میشوند.



وقتی کدها اجرا میشوند کامپایلر  JITکدهای زبان میانی را در لحظه به کدهایی که برای کامپیوتر قابل خواندن باشند تبدیل
میکند.

دات نت ویژگی دیگری به نام سیستم نوع مشترک ( )CTSنیز دارد که بخشی از  CLRاست و نقشهای برای معادل سازی انواع دادهها در دات نت
میباشد .با  CTSنوع  intدر سیشارپ و نوع  Integerدر ویژوال بیسیک یکسان هستند ،چون هر دو از نوع  System.Int32مشتق میشوند.
پاک کردن خانههای بال استفاده حافظه در یک فایل (  )Garbage collectionیکی دیگر از ویژگیهای دات نت فریم ورک است .هنگامی که از
منابعی ،زیاد استفاده نشود دات نت فریم ورک حافظه استفاده شده توسط برنامه را آزاد میکند.

ویژوال استودیو
ویژوال استودیو محیط توسعه یکپارچه ای است ،که دارای ابزارهایی برای کمک به شما برای توسعه برنامه های سی شارپ و دات نت می باشد.شما
می توانید یک برنامه سی شارپ را با استفاده از برنامه  notepadیا هر برنامه ویرایشگر متن دیگر بنویسید و با استفاده از کامپایلر سی شارپ از
آن استفاده کنید ،اما این کا ر بسیار سخت است چون اگر برنامه شما دارای خطا باشد خطایابی آن سخت می شود.
توجه کنید که کلمه ویژوال استودیو هم به ویژوال استودیو و هم به ویژوال سی شارپ اشاره دارد.توصیه می کنیم که از محیط ویژوال استودی و
برای ساخت برنامه استفاده کنید چون این محیط دارای ویژگی های زیادی برای کمک به شما جهت توسعه برنامه های سی شارپ می باشد.تعداد
زیادی از پردازش ها که وقت شما را هدر می دهند به صورت خودکار توسط ویژوال استودیو انجام می شوند.
یکی از این ویژگی ها اینتلی سنس ) (Intellisenseاست که شما را در تایپ سریع کدهایتان کمک می کند .یکی دیگر از ویژگیهای اضافه
شده break point ،است که به شما اجازه می دهد در طول اجرای برنامه مقادیر موجود در متغیرها را چک کنید.ویژوال استودیو برنامه شما را
خطایابی می کند و حتی خطاهای کوچک ( مانند بزرگ یا کوچک نوشتن حروف) را برطرف می کند ،همچنین دارای ابز ارهای طراحی برای ساخت
یک رابط گرافیکی است که بدون ویژوال استودیو برای ساخت همچین رابط گرافیکی باید کدهای زیادی نوشت.با این برنامه های قدرتمند بازده ی
شما افزایش می یابد و در وقت شما با وجود این ویژگیهای شگفت انگیز صرفه جویی می شود .
در حال حاضر آخرین نسخه ویژوال استودیو  Visual Studio 2017است .این نسخه به دو نسخه Visual Studio Professional
(ارزان قیمت) و  ( Visual Studio Enterpriseگرانقیمت) تقسیم می شود و دارای ویژگی های متفاوتی هستند .خبر خوب برای توسعه
دهندگان نرم افزار این است که مایکروسافت تصمیم دارد که وی ژوال استودیو را به صورت متن باز ارائه دهد .یکی از نسخه های ویژوال استودیو،
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 Visual Studio Communityمی باشد که آزاد است و می توان آن را دانلود و از آن استفاده کرد.این برنامه ویژگیهای کافی را برای شروع
برنامه نویسی  C#در اختیار شما قرار می دهد .این نسخه ) (Communityکامل نیست و خالصه شده نسخه اصلی است .به هر حال استفاده از
 Visual Studio Communityکه جایگزین  Visual Studio Expressشده و به نوعی همان نسخه Visual Studio Professional
است ،برای انجام تمرینات این سایت کافی است.
 Visual Studio Enterprise 2017دارای محی طی کاملتر و ابزارهای بیشتری جهت عیب یابی و رسم نمودارهای مختلف است که در
 Visual Studio Communityوجود ندارند .ویژوال استودیو فقط به سی شارپ خالصه نمی شود و دارای زبانهای برنامه نویسی دیگری از جمله
ویژوال بیسیک نیز می باشد.رابط کاربری سی شارپ و ویژوال استود یو بسیار شبیه هم است و ما در این کتاب بیشتر تمرینات را با استفاده از سی
شارپ انجام می دهیم.

دانلود و نصب ویژوال استودیو
در این درس میخواهیم نحوه دانلود و نصب نرم افزار  Visual Studio Community 2017را آموزش دهیم .در جدول زیر لیست نرم افزارها
و سخت افزار های الزم جهت نصب ویژوال استودیو  0271آمده است:
سخت افزار

سیستم عامل

1.6 GHz or faster processor

Windows 10

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

Windows 8.1

4 GB of available hard disk space

Windows 8

5400 RPM hard disk drive

Windows 7 Service Pack 1

DirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher
display resolution

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1

دانلود Visual Studio Community 2017
 Visual Studio Community 2017به صورت آزاد در دسترس است و میتوانید آن را از لینک زیر دانلود کنید:
https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx

با کلیک بر روی لینک باال صفحه ای به صورت زیر ظاهر می شود که در داخل این صفحه می توان با کلیک بر روی Visual Studio Community
 2017آن را دانلود کرد:

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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بعد از کلیک بر روی گزینه  Downloadیک صفحه به صورت زیر باز می شود و از شما می خواهد که فایلی با نام  vs_community.exeرا ذخیره
کنید:

با ذخیره و اجرای این فایل مراحل نصب  Visual Studio Community 2017آغاز می شود (Visual Studio Community 2017
حدود  3گیگابایت حجم دارد و برای دانلود آن به یک اینترنت پر سرعت دارید):
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بعد از گذراندن دو صفحه باال صفحه ای به صورت زیر باز می شود که در آ ن نسخه های مختلف ویژوال استودیو به شما نمایش داده می شود .بر
روی گزینه  Installروبروی  Visual Studio Communityکلیک کنید:

بعد از کلیک بر روی دکمه  Installمرحله نصب شروع می شود:

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ

بعد از اتمام مرحله باال صفحه ای به صورت زیر باز می شود:

در صفحه باال بر روی گزینه  Modifyکلیک کنید و گزینه های زیر را تیک بزنید و سپس بر روی دکمه  Modifyکلیک کنید:

00
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بعد از این مرحله ویژوال استودیو به صورت کامل نصب شده و شما می توانید از آن استفاده کنید.

شروع کار با Visual Studio Community
برنامه ویژوال استودیو را اجرا کرده و منتظر بمانید تا صفحه آن بارگذاری شود:

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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اگر دارای یک اکانت مایکروسافت باشید می توانید تغییراتی که در ویژوال استودیو می دهید را در فضای ابری ذخیره کرده و اگر آن را در کامپیوتر
دیگر نصب کنید ،می توانید با وارد شده به اکانت خود ،تغییرات را به صورت خودک ار بر روی ویژوال استودیویی که تازه نصب شده اعمال کنید.
البته می توانید این مرحله را با زدن دکمه  Not now, maybe laterرد کنید:

شما می توانید از بین سه ظاهر از پیش تعریف شده در ویژوال استودیو یکی را انتخاب کنید .من به صورت پیشفرض ظاهر  Blueرا انتخاب می
کن م ولی شما می توانید بسته به سلیقه خود ،ظاهر دیگر را انتخاب کنید:

بعد از زدن دکمه  Start Visual Studioصفحه ای به صورت زیر ظاهر می شود:
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بعد از بارگذاری کامل  Visual Studio Communityصفحه اصلی برنامه به صورت زیر نمایش داده می شود که نشان از نصب کامل آن دارد
:

قانونی کردن ویژوال استودیو
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 Visual Studio Community 2017رایگان است .ولی گاهی اوقات ممکن است با پیغامی به صورت زیر مبنی بر منقضی شدن آن مواجه
شوید:

همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید ،بر روی دکمه  Signinکلیک می کنید تا وارد اکانت مایکروسافت خود شوید .اگر اکانت ندارید ،می
توانید از لینک زیر یک اکانت ایجاد کنید:
goo.gl/hMPYnE

بعد از ایجاد اکانت همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید ،بر روی گزینه  Singinکلیک می کنیم .با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای به
صورت زیر ظاهر می شود که از شما مشخصات اکانت تان را می خواهد ،آنها را وارد کرده و بر روی گزینه  Singinکلیک کنید:
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با کلیک بر روی گزینه  Signinپنجره ای به صورت زیر نمایش داده می شود ،منتظر می مانید تا پنجره بسته شود:

با بسته شدن پنجره باال ،پنجره ای به صورت زیر ظاهر می شود که مشخصات اکانت شما در آن نمایش داده می شود ،که نشان از ورود موفقیت
آمیز شما دارد .در این صفحه بر روی گزینه  Check an updated licenseکلیک کنید:
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با کلیک بر روی این گزینه بعد از چند ثانیه پیغام  we have updated your license successfullyنمایش داده می شود و به این
صورت ویژوال استودیو قانونی می شود:
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به ویژوال استودیو خوش آمدید
در این بخش میخواهیم در باره قسمتهای مختلف محیط ویژوال استودیو به شما مطالبی آموزش دهیم .الزم است که با انواع ابزارها و ویژگیهای
این محیط آشنا شوید .برنامه ویژوال استودیو را اجرا کنید:

بعد از اینکه ص فحه باال بسته شد وارد صفحه آغازین ویژوال استودیو میشویم:

این صفحه بر طبق عناوین خاصی طبقهبندی شده که در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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منو بار )(Menu Bar
منو بار ( ،)7شامل منوهای مختلفی برای ساخت ،توسعه ،نگهداری ،خطایابی و اجرای برنامهها است .با کلیک بر روی هر منو دیگر منوهای وابسته
به آن ظاهر میشوند .به این نکته توجه کنید که منوبار دارای آیتمهای مختلفی است که فقط در شرایط خاصی ظاهر میشوند .به عنوان مثال
آیتمهای منوی  Projectدر صورتی نشان داده خواهند شد که پروژه فعال باشد .در زیر برخی از ویژگیهای منوها آمده است:
منو

توضیح

File

شامل دستوراتی برای ساخت پروژه یا فایل ،باز کردن و ذخیره پروژهها و خروج از آنها میباشد .

Edit

شامل دستوراتی جهت ویرایش از قبیل کپی کردن ،جایگزینی و پیدا کردن یک مورد خاص میباشد .

View

به شما اجازه می دهد تا پنجرههای بیشتری باز کرده و یا به آیتمهای  toolbarآیتمی اضافه کنید.

Project

شامل دستوراتی در مورد پروژهای است که شما بر روی آن کار میکنید .

Debug

به شما اجازه کامپایل ،اشکال زدایی و اجرای برنامه را میدهد .

Data

شامل دستوراتی برای اتصال به دیتابیسها میباشد .

Format

شامل دستوراتی جهت مرتب کردن اجزای گرافیکی در محیط گرافیکی برنامه میباشد .

Tools

شامل ابزارهای مختلف ،تنظیمات و … برای ویژوال سیشارپ و ویژوال استودیو میباشد .

Window

به شما اجازه تنظیمات ظاهری پنجرهها را میدهد .

Help

شامل اطالعاتی در مورد برنامه ویژوال استودیو میباشد .

نوار ابزار ()Toolbars
 ،)0( Toolbarبه طور معمول شامل همان دستوراتی است که در داخل منوها قرار دارند  Toolbar .همانند یک میانبر عمل میکند .هر دکمه در
 Toolbarدارای آیکونی است که کاربرد آنرا نشان می دهد .اگر در مورد عملکرد هر کدام از این دکمهها شک داشتید ،میتوانید با نشانگر ماوس بر
روی آن مکث کوتاهی بکنید تا کاربرد آن به صورت یک پیام ) (tool tipنشان داده شود .برخی از دستورات مخفی هستند و تحت شرایط
خاص ظاهر میشوند .همچنین میتوانید با کلیک راست بر روی منطقه خالی از  Toolbarو یا از مسیر  View > Toolbarsدستورات بیشتری
به آن اضافه کنید .برخی از دکمهها دارای فلشهای کوچکی هستند که با کلیک بر روی آنها دیگر دستورات وابسته به آنها ظاهر میشوند  .سمت
چپ هر  Toolbarبه شما اجازه جا به جایی آن را میدهد.
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صفحه آغازین)(Start Page
 ،)0( Start Pageبرای ایجاد یک پروژه و باز کردن ،مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین اگر از قبل پروژهای ایجاد کردهاید میتوانید آن را در
 Recent Projectsمشاهده و اجرا کنید .بخشهای مهم ویژوال استودیو توضیح داده شد در مورد بخشهای بعدی در درسهای آینده توضیحات
بیشتر ی خواهیم داد.

گردشی در ویژوال استودیو
 Visual Studio Communityاز تعداد زیادی پنجره و منو تشکیل شده است که هر کدام برای انجام کار خاصی به کار میروند .اجازه دهید با
نفوذ بیشتر در محیط ویژوال استودیو با این قسمتها آشنا شویم .از مسیر  File > New Projectیک پ نجره فرم ایجاد کنید.

پنجرهای به شکل زیر نمایش داده خواهد شد.

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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همانطور که در شکل باال نشان داده شده است ،گزینه  Windows Forms Applicationو یک اسم برای پروژه انتخاب میکنیم و بر روی دکمه
 OKکلیک می کنیم تا صفحه زیر نمایان شود:

صفحه طراحی)(Design
این صفحه در حکم یک ناحیه برای طراحی فرمهای ویندوزی شما است .فرمهای ویندوزی رابطهای گرافیکی بین کاربر و کامپیوتر هستند و محیط
ویندوز نمونه بارزی از یک رابط گرافیکی یا  GUIاست .شما در این صفحه میتوانید کنتر لهایی مانند دکمهها ،برچسبها و … به فرمتان اضافه
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کنید .جزییات بیشتر در مورد فرمهای ویندوزی و کنتر لها و برنامهنویسی شیء گرا در فصل فرمهای ویندوزی آمده است .اما توصیه میشود ابتدا
مبانی برنامهنویسی را مطالعه کنید.

مرورگر پروژه)(Solution Explorer
پروژه و فایلهای مربوط به آن را نشان میدهد .یک  Solutionبرنامهای که توسط شما ساخته شده است را نشان میدهد .ممکن است این
برنامه یک پروژه ساده یا یک پروژه چند بخشی باشد .اگر  Solution Explorerدر صفحه شما نمایش داده نمیشود میتوانید از مسیر View
 > Other Windows > Solution Explorerو یا با کلیدهای میانبر  Ctrl+Alt+Lآنرا نمایان کنید .اگر چندین پروژه در حال اجرا هستند
پروژهای که با خط برجسته ) (Boldنشان داده شده پروژه فعال میباشد و هنگام اجرای برنامه اجرا میشود .اگر بخواهید پروژهای را که فعال
نیست اجرا کنید ،بر روی نام پروژه در  Solution Explorerکلیک راست کنید و سپس گزینه  Set as StartUp Projectرا انتخاب نمایید .
 Solution Explorerزیر یک  Solutionبا  0پروژه را نشان می دهد .هر پروژه شامل فایلها و فولدرهای مربوط به خود است.

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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پنجره خواص)(Properties

پنجره خواص ) ،(Propertiesخواص و رویدادهای مختلف هر آیتم انتخاب شده اعم از فرم ،فایل ،پروژه و کنترل را نشان می دهد .اگر این
پنجره مخفی است میتوانید از مسیر  View > Other Windows > Properties Windowیا کلید میانبر  F4آنرا ظاهر کنید .در مورد خواص
در درسهای آینده مفصل توضیح خواهیم داد .خاصیتها ،ویژگیها و صفات اشیاء را نشان می دهند .به عنوان مثال یک ماشین دارای خواصی
مانند رنگ ،سرعت ،اندازه و مدل است .اگر یک فرم یا کنترل را در صفحه طراحی و یا یک پروژه یا فایل را در  SolutionExplorerانتخاب کنید ،
پنجره خواص مربوط به آنها نمایش داده خواهد شد .این پنجره همچنین دارای رویدادهای مربوط به فرم یا کنترل انتخاب شده می باشد .یک
رویداد ) (eventاتفاقی است که در شرایط خاصی پیش میآید .مانند وقتی که بر روی دکمه ) (buttonکلیک و یا متنی را در داخل جعبه متن
)(text boxاصالح میکنیم .کمبو باکس ) (combo boxشکل باال که با حرف  Aنشان داده شده است به شما اجازه می دهد که شیء مورد
نظرتان (دکمه ،فرم و…) را که میخواهید خواص آنرا تغییر دهید ،انتخاب کنید .این کار زمانی مفید است که کنتر لهای روی فرم بسیار کوچک یا
به هم نزدیک بوده و انتخاب آنها سخت باشد .در زیر کمبو باکس باال دکمههای مفیدی قرار دارند ) .(Bبرخی از این دکمهها در شرایط خاصی
فعال میشوند .دکمه اول خاصیت اشیاء را بر اساس دستههای مختلف و دومین دکمه خواص را بر اساس حروف الفبا مرتب میکند که پیشنهاد
می کنیم از این دکمه برای دسترسی سریع به خاصیت مورد نظرتان استفاده کنید .سومین دکمه هم وقتی ظاهر می شود که یک کنترل یا یک فرم
را در محیط طراحی انتخاب کنیم .این دکمه به شما اجازه دسترسی به خواص فرم و یا کنترل انتخاب شده را می دهد .چهارمین دکمه (که به شکل
یک جرقه نمایش داده شده) رویدادهای فرم و یا کنترل انتخاب شده را نشان میدهد .در پایین شکل باال توضیحات کوتاهی در مورد خاصیتها
و رویدادها نشان داده می شود .بخش اصلی پنجره خواص ) (Cشامل خواص و رویدادها است .در ستون سمت چپ نام رویداد یا خاصیت و در
ستون سمت راست مقدار آنها آمده است .در پایین پنجره خواص جعبه توضیحات ) (Dقرار دارد که توضیحاتی درباره خواص و رویدادها در آن
نمایش داده میشود.

تغییر ظاهر ویژوال استودیو
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اگر موقعیت پنجرهها و یا ظاهر برنامه ویژوال سیشارپ را دوست نداشته باشید ،می توانید به دلخواه آن را تغییر دهید .برای این کار بر روی نوار
عنوان ) (title barکلیک کرده و آنرا میکشید تا پنجره به شکل زیر به حالت شناور در آید:

در حالی که هنوز بر روی پنجره کلیک کردهاید و آن را میکشید یک راهنما (فلشی با چهار جهت) ظاهر میشود و شما را در قرار دادن پنجره در
محل دلخواه کمک میکند .به عنوان مثال شما میتوانید پنجره را در باالترین قسمت محیط برنامه قرار دهید .منطقهای که پنجره قرار است در آنجا
قرار بگیرد به رنگ آبی در میآید:

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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پنجره در قسمت باالی محیط قرار داده شده است .راهنمای صلیب شکل حاوی جعبههای مختلفی است که به شما اجازه میدهد پنجره انتخاب
شده را در محل دلخواه محیط ویژوال استودیو قرار دهید .به عنوان مثال پنجره  Propertiesرا انتخاب و آنرا به چپترین قسمت صلیب در
پنجره نمایش داده شده نزدیک و رها کنید ،مشاهده می کنید که پنجره مذکور در سمت چپ پنجره  Design Viewقرار میگیرد:

کشیدن پنجره به مرکز صلیب راهنما باعث ترکیب آن با پنجره مقصد میشود که در مثال باال شما میتوانید به عنوان یک تب به پنجره Properties
دست پیدا کنید.

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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اگربه عنوان مثال پنجره  Propertiesرا روی پنجره  Solution Explorerبکشید ،یک صلیب راهنمای دیگر نشان داده میشود .با کشیدن
پنجره به قسمت پایینی صلیب پنجره  ،Propertiesزیر پنجره  Solution Explorerقرار خواهد گرفت.
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قسمتی از محیط برنامه که میخواهید پنجره در آنجا قرار بگیرد به رنگ آبی در میآید .ویژوال استودیو همچنین دارای خصوصیتی به نام autohide
است که به صورت اتوماتیک پنجرهها را مخفی می کند .هر پنجره دارای یک آیکون سنجاق مانند نزدیک دکمه  closeمیباشد.

بر روی این آیکون کلیک کنید تا قابلیت  auto-hideفعال شود .برای دسترسی به هر یک از پنجرهها میتوان با ماوس بر روی آنها توقف یا بر
روی تبهای کنار محیط ویژوال سی شارپ کلیک کرد.

برای غیر فعال کردن این ویژگی در هر کدام از پنجرهها ک افیست پنجره را انتخاب کرده و دوباره بر روی آیکون مورد نظر کلیک کنید.

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ

17

به این نکته توجه کنید که اگر شکل آیکون افقی بود بدین معناست که ویژگی فعال و اگر شکل آن عمودی بود به معنای غیر فعال بود ویژگی
 auto-hideمیباشد.

ساخت یک برنامه ساده
اجازه بدهید یک برنامه بسیار ساده به زبان سی شارپ بنویسیم .این برنامه یک پیغام را در محیط کنسول نمایش میدهد .در این درس میخواهم
ساختار و دستور زبان یک برنامه ساده سیشارپ را توضیح دهم .برنامه  Visual Studio Communityرا اجرا کنید .از مسیر File > New
 Projectیک پروژه جدید ایج اد کنید .حال با یک صفحه مواجه میشوید که از شما میخواهد نام پروژهتان را انتخاب و آن را ایجاد کنید (شکل
زیر):

گزینه  Console Applicationرا انتخاب کرده و نام پروژهتان را  MyFirstProgramبگذارید .یک  Console Applicationبرنامهای تحت
داس در محیط ویندوز است و فاقد محیط گرافیکی می باشد .بهتر است برنامه خود را در محیط کنسول بنویسید تا بیشتر با مفهوم برنامهنویسی
آشنا شوید .بعد از اینکه آموزش مبانی زبان سیشارپ به پایان رسید ،برنامه نویسی در محیط ویندوز و بخش بصری آن را آموزش خواهیم داد .
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بعد از فشردن دکمه  ،OKبرنامه  Visual Studioیک  solutionدر یک فولدر موقتی ایجاد میکند .یک  solutionمجموعهای از پروژههاست ،
اما در بیشتر تمرینات شامل یک پروژه میباشد .فایل  solutionدارای پسوند  slnمیباشد و شامل جزییاتی در مورد پروژهها و فایلهای وابسته
به آن میباشد .پروژه جد ید همچنین حاوی یک فایل با پسوند  .csprojمیباشد که آن نیز شامل جزییاتی در مورد پروژهها و فایلهای وابسته
به آن میباشد .حال می خواهیم شما را با محیط کد نویسی آشنا کنیم.

محیط کدنویسی جایی است که ما کدها را در آن تایپ میکنیم .کدها در محیط کدنویسی به صورت رنگی تایپ میشوند .در نتیجه تشخیص
بخشهای مختلف کد را راحت میکند .منوی سمت چپ (شماره  )7شامل نام پروژهای که ایجاد کرده اید ،منوی وسط (شماره  )0شامل لیست
کالسها ،ساختارها ،انواع شمارشی و منوی سمت راست (شماره  )0شامل اعضای کالسها ،ساختارها ،انواع شمارشی و… میباشد .نگران
اصطالحاتی که به کار بردیم نباشید آنها را در فصول بعد توضیح خواهم داد .همه فایلهای دارای کد در سیشارپ دارای پسوند  .csهستند .در
محل کد نویسی کدهایی از قبل نوشته شده که برای شروع شما آنها را پاک کنید و کدهای زیر را در محل کدنویسی بنویسید:
namespace MyFirstProgram
{
class Program
{
)(static void Main
{
;)"!System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials
}
}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ساختار یک برنامه در سیشارپ
مثال باال سادهترین برنامهای است که شما میتوانید در سی شارپ بنویسید .هدف از مثال باال ،نمایش یک پیغام در صفحه نمایش است .هر زبان
برنامهنویسی دارای قواعدی برای کدنویسی است .اجازه بدهید هر خط کد را در مثال باال توضیح بدهیم .در خط اول فضای نام )(namespace
تعریف شده است که شامل کدهای نوشته شده توسط شما است و از تداخل نامها جلوگیری میکند .درباره فضای نام در درسهای آینده توضی ح
خواهیم داد .در خط دوم آکوالد (}) نوشته شده است .آکوالد برای تعریف یک بلوک کد به کار میرود .سیشارپ یک زبان ساخت یافته است که
شامل کدهای زیاد و ساختا رهای فراوانی میباشد .هر آکوالد باز (}) در سیشارپ باید دارای یک آکوالد بسته ({) نیز باشد .همه کدهای نوشته
شده از خط  0تا خط  72یک بلوک کد یا بدنه فضای نام است .در خط  0یک کالس تعریف شده است .در باره کالسها در فصلهای آینده توضیح
خواهیم داد.
در مثال باال کدهای شما باید در داخل یک کالس نوشته شود .بدنه کالس شامل کدهای نوشته شده از خط  1تا  1میباشد .خط  3متد )(Main
یا متد اصلی نامیده می شود .هر متد شامل یک سری کد است که وقتی اجرا میشوند که متد را صدا بزنیم .درباره متد و نحوه صدا زدن آن در
فصول بعدی توضیح خواهیم داد .متد )( Mainنقطه آغاز اجرای برنامه است .این بدان معناست که ابتدا تمام کدهای داخل متد )( Mainو
سپس بقیه کدها اجرا میشود .درباره متد )( Mainدر فصول بعدی توضیح خواهیم داد .متد )( Mainو سایر متدها دارای آکوالد و کدهایی در
داخل آنها میباشند و وقتی کدها اجرا میشوند که متدها را صدا بزنیم .هر خط کد در سیشارپ به یک سمیکالن );( ختم میشود .اگر سمیکالن
در آخر خط فراموش شود ،برنامه با خطا مواجه میشود .مثالی از یک خط کد در سیشارپ به صورت زیر است:
;)"!System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials

این خط کد پیغام ! Welcome to Visual C# Tutorialsرا در صفحه نمایش نشان میدهد .از متد )( WriteLineبرای چاپ یک رشته
استفاده میشود .یک رشته گروهی از کاراکترها است که به وسیله دابل کوتیشن )“( محصور شده است ،مانند Welcome to Visual “ :
!. ”C# Tutorials
یک کاراکتر میتواند یک حرف ،عدد ،عالمت یا … باشد .در کل مثال باال نحوه استفاده از متد )( WriteLineاست که در داخل کالس Console
که آن نیز به نوبه خود در داخل فضای نام  MyFirstProgramقرار دارد را نشان میدهد .توضیحات بیشتر در درسهای آینده آمده است .سیشارپ
فضای خالی و خطوط جدید را نادیده میگیرد .بنابراین شما میتوانید همه برنامه را در یک خط بنویسید .اما اینکار خواندن و اشکال زدایی برنامه
را مشکل میکند .یکی از خطاهای معمول در برنامهنویسی فراموش کردن سمیکالن در پایان هر خط کد است .به مثال زیر توجه کنید:
(System.Console.WriteLine
;)"!"Welcome to Visual C# Tutorials

سیشارپ فضای خالی باال را نادیده میگیرد و از کد باال اشکال نمیگیرد .اما از کد زیر ایراد میگیرد:
;(System.Console.WriteLine
;)"!"Welcome to Visual C# Tutorials
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به سمیکالن آخر خط اول توجه کنید .برنامه با خطای نحوی مواجه میشود ،چون دو خط کد مربوط به یک برنامه هستند و شما فقط باید یک
سمیکالن در آخر آن قرار دهید .همیشه به یاد داشته باشید که سیشارپ به بزرگی و کوچکی حروف حساس است .یعنی به طور مثال  MANو
 manدر سیشارپ با هم فرق دارند .رشتهها و توضیحات از این قاعده مستثنی هستند که در درسهای آینده توضیح خواهیم داد .مثال کدهای
زیر با خطا مواجه میشوند و اجرا نمیشوند:
;)"!system.console.writeline("Welcome to Visual C# Tutorials
;)"!SYSTEM.CONSOLE.WRITELINE("Welcome to Visual C# Tutorials
;)"!sYsTem.cONsoLe.wRItelIne("Welcome to Visual C# Tutorials

تغییر در بزرگی و کوچکی حروف از اجرای کدها جلوگیری میکند .اما کد زیر کامال بدون خطا است:
;)"!System.Console.WriteLine("WELCOME TO VISUAL C# TUTORIALS

همیشه کدهای خود را در داخل آکوالد بنویسید.
{
;statement1
}

این کار باعث می شود که کدنویسی شما بهتر به چشم بیاید و تشخیص خطاها راحت تر باشد .یکی از ویژگیهای مهم سی شارپ نشان داد ن کدها
به صورت تو رفتگی است .بدین معنی که کدها را به صورت تو رفتگی از هم تفکیک می کند و این در خوانایی برنامه بسیار مؤثر است.

ذخیره پروژه و برنامه
برای ذخیره پروژه و برنامه میتوانید به مسیر  File > Save Allبروید یا از کلیدهای میانبر  Ctrl+Shift+Sاستفاده کنید .همچنین میتوانید
از قسمت  Toolbarبر روی شکل

کلیک کنید .برای ذخیره یک فایل ساده میتوانید به مسیر ) File > Save (FileNameرفته یا از

کلیدهای میانبر  Ctrl+Sاستفاده کنید .همچنین میتوانید از قسمت  Toolbarبر روی شکل
برنامه از منوی  Fileگزینه  Openرا انتخاب و یا بر روی آیکون

کلیک کنید .برای باز کردن یک پروژه یا

در  toolbarکلیک کنید .سپس به محلی که پروژه در آنجا ذخیره شده

رفته و فایلی با پسوند  slnیا پروژهای با پسوند  .csprojرا باز کنید.

کامپایل برنامه
قبال ذکر شد که کدهای ما قبل از اینکه آنها را اجرا کنیم ،ابتدا به زبان میانی ترجمه میشوند .برای کامپایل برنامه از منوی  Debugگزینه Build
 Solutionرا انتخاب کنید یا دکمه  F6را بر روی صفحه کلید فشاردهید .این کار همه پروژههای داخل  solutionرا کامپایل میکند .برای کامپایل
یک قسمت از  solutionبه  Solution Explorerرفته و بر روی آن قسمت راست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه  buildرا انتخاب کنید.
مانند شکل زیر:

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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اجرای برنامه
وقتی ما برنامه مان را اجرا میکنیم سیشارپ به صورت اتوماتیک کدهای ما را به زبان میانی کامپایل میکند .دو راه برای اجرای برنامه وجود دارد
:


اجرا همراه با اشکال زدایی)(Debug



اجرا بدون اشکال زدایی)(Non-Debug

اجرای بدون اشکال زدایی برنامه ،خطاهای برنامه را نادیده میگیرد .با اجرای برنامه در حالت  Non-Debugسریعا برنامه اجرا میشود و شما با زدن
یک دکمه از برنامه خارج میشوید .در حالت پیش فرض حالت  Non-Debugمخفی است و برای استفاده از آن میتوان از منوی  Debugگزینه
 Start Without Debugingرا انتخاب کرد یا از دکمههای ترکیبی  Crl + F5استفاده نمود:
!Welcome to Visual C# Tutorials
Press any key to continue . . .

به این نکته توجه کنید که پیغام … Press any key to continueجزء خروجی به حساب نمی آید و فقط نشان دهنده آن است که برنامه در
حالت  Non-Debugاجرا شده است و شما میتوا نید با زدن یک کلید از برنامه خارج شوید .دسترسی به حالت  Debug Modeآسان تر است و به
صورت پیشفرض برنامهها در این حالت اجرا می شوند .از این حالت برای رفع خطاها و اشکال زدایی برنامهها استفاده میشود که در درسهای
آینده توضیح خواهیم داد.
شما همچنین میتوانید از  Break Pointsو قسمت  Helpبرنامه در مواقعی که با خطا مواجه میشوید استفاده کنید .برای اجرای برنامه با حالت
 Debug Modeمیتوانید از منوی  Debugگزینه  Start Debuggingرا انتخاب کرده و یا دکمه  F5را فشار دهید .همچنین میتوانید بر روی شکل
در  toolbarکلیک کنید .اگر از حالت  Debug Modeاستفاده کنید برنامه نمایش داده شده و فورا ناپدید میشود .برای جلوگیری
از این اتفاق شما میتوانید از کالس و متد )( System.Console.ReadKeyبرای توقف برنامه و گرفتن ورودی از کاربر جهت خروج از برنامه
استفاده کنید (درباره متدها در درسهای آینده توضیح خواهیم داد).
namespace MyFirstProgram
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{
class Program
{
)(static void Main
{
;)"!System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials
;)(System.Console.ReadKey
}
}
}

حال برنامه را در حالت  Debug Modeاجرا میکنیم .مشاهده می کنید که برنامه متوقف شده و از شما در خواست ورودی میکند ،به سادگی و با
زدن دکمه  Enterاز برنامه خارج شوید .من از حالت  Non-Debugبه این علت استفاده کردهام تا نیازی به نوشتن کد اضافی
)( Console.ReadKeyنباشد .از این به بعد هر جا ذکر شد که برنامه را اجرا کنید برنامه را در حالت  Non-Debugاجرا کنید .وقتی به مبحث
استثناءها رسیدیم از حالت  Debugاستفاده میکنیم.

وارد کردن فضای نام در برنامه
فضای نام ) (Namespaceدر برگیرنده کدهایی است که شما در برنامهتان از آنها استفاده می کنید .در برنامه فوق ما یک فضای نام در برنامه مان
با نام  MyFirstProgramداریم ،اما داتنت دارای هزاران فضای نام می باشد .یکی از این فضاهای نامی ،فضای نام  Systemاست که شامل
کدهایی است که در یک برنامه ابتدایی  C#به کار میروند .کالس  Consoleکه ما از آ ن در برنامه باال استفاده کردیم در این فضای نام قرار دارد.
;)"!System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials
;)(System.Console.ReadKey

اینکه قبل از استفاده از هر کالس ابتدا فضای نام آن را مانند کد باال بنویسیم کمی خسته کننده است .خوشبختانه دات نت به ما اجازه می دهد که
برای جلوگیری از تکرار مکررات ،فضاهای نامی را که قرار است در برنامه استفاده کنیم با استفاده از دستور  usingدر ابتدای برنامه وارد نماییم:
;using namespace

دستور باال نحوه وارد کردن یک فضای نام در برنامه را نشان می دهد .در نتیجه به جای آنکه به صورت زیر ابتدا نام فضای نام و سپس نام کالس را
بنویسیم:
;)"!System.Console.WriteLine("Hello World

میتوانیم فضای نام را با دستوری که ذکر شد وارد برنامه کرده و کد باال را به صورت خالصه شده زیر بنویسیم:
;)"!Console.WriteLine("Hello World

دستورات  usingکه باعث وارد شدن فضاهای نامی به برنامه میشوند عموما در ابتدای برنامه و قبل از همه کدها نوشته میشوند ،پس برنام هی
این درس را می توان به صورت زیر نوشت:
;using System
namespace MyFirstProgram
{

11
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class Program
{
)(static void Main
{
;)"!Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials
;)(Console.ReadKey
}
}
}

هنگامی که یک برنامه در ویژوال استودیو ایجاد می کنید ،اگر وجود برخی از فضاهای نام الزامی نباشد ،ویژوال استودیو  0271آنها را به صورت کم
رنگ نمایش می دهد ،و شما می توانید بدون هیچ مشکلی این فضاهای نام را پاک کنید:

در نسخه های قبلی ویژوال استودیو هم برای پاک کردن فضاهای نام غیر قابل استفاده ،ابتدا بر روی یکی از آنها راست کلیک کرده و سپس بر
روی  Remove and Sort Usingsکلیک کنید:
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اگر از کالسی استفاده کنید که از قبل فضای نام مربوط به آن را وارد برنامه نکرده باشید در زیر آن کالس خط قرمز کشیده می شود:

برای رفع این مشکل ،اگر از قبل نام فضای مربوطه را بلد باشید که باید آن را در قسمت فضای نام وارد کنید .در غیر اینصورت ،بر روی نام کالس با
ماوس کمی مکث کنید تا یک پنجره  popupظاهر شده و آن را به شما معرفی کند:

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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در این صورت با کلیک بر روی آن ،ویژوال استودیو به طور خودکار فضای نام را وارد برنامه می کند:

در مورد فضای نام در درس های آینده بیشتر توضیح می دهیم .حال که با خصوصیات و ساختار اولیه سی شارپ آشنا شدید در درسهای آینده
مطالب بیشتری از این زبان برنامه نویسی قدرتمند خواهید آموخت.
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استفاده از IntelliSense
شاید یکی از ویژگیهای مهم  ،Visual Studioاینتلی سنس باشد IntelliSense .ما را قادر می سازد که به سرعت به کالسها ،متدها
و… دسترسی پیدا کنیم .وقتی که شما در محیط کدنویسی حرفی را تایپ کنید  IntelliSenseفورا فعال میشود .کد زیر را در داخل متد
)( Mainبنویسید.
;)"!System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials

اولین حرف را تایپ کنید تا  IntelliSenseفعال شود.

 IntelliSenseلیستی از کلمات به شما پیشنهاد می دهد که بیشترین تشابه را با نوشته شما دارند .شما میتوانید با زدن دکمه  Tabگزینه مورد
نظرتان را انتخاب کنید .با تایپ نقطه ) (.شما با لیست پیشنهادی دیگری مواجه میشوید.

اگر بر روی گزینهای که میخواهید انتخاب کنید لحظهای مکث کنید ،ت وضیحی در رابطه با آن مشاهده خواهید کرد ،مانند شکل باال .هر چه که به
پایان کد نزدیک میشوید لیست پیشنهادی محدود تر میشود .برای مثال با تایپ حرف  IntelliSense ،Wفقط کلماتی که با حرف  Wشروع می
شوند ،را نمایش میدهد.
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با تایپ حرفهای بیشتر لیست محدودتر شده و فقط دو کلمه را نشان میدهد.

اگر  IntelliSenseنتواند چیزی را که شما تایپ کردهاید پیدا کند ،هیچ چیزی را نمایش نمیدهد .برای ظاهر کردن  IntelliSenseکافیست
دکمه ترکیبی  Ctrl+Spaceرا فشار دهید .برای انتخاب یکی از متدهایی که دارای چند حالت هستند ،میتوان با استفاده از دکمههای مکان نما
(باال و پایین) یکی از حالتها را انتخاب کرد .مثال متد )( Writelineهمانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید دارای  71حالت نمایش پیغام در
صفحه است.

 IntelliSenseبه طور هوشمند کدهایی را به شما پیشنهاد میدهد و در نتیجه زمان نوشتن کد را کاهش میدهد .در ویژوال استودیو هر جزء
دارای یک آیکون منحصر به فرد می باشد .در زیر لیست آیکون های ویزوال استودیو آمده است:
آیکون

مربوط به
پارامترها و متغیرهای محلی )(Locals and Parameters
ثابت )(Constant
خاصیت )(Property
رویداد )(Event
فیلد )(Field
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متد )(Method
رابط )(Interface
کالس )(Class
ساختار )(Structure
نوع شمارشی )(Enum
نماینده )(Delegate
فضای نام )(Namespace
کلمه کلیدی )(Keyword
کد کوتاه )(Code Snippet

نگران اسامی ذکر شده در جدول باال نباشید .آنها را در درس های آینده توضیح خواهیم داد .یکی از قابلیت های جدید که در ویژوال استودیو 0271
اضافه شده است ،مرتب کردن لیست  IntelliSenseمی باشد .فرض کنید که شما می خواهید همه کالس هایی دارای حرف  Sهستند را در
لیست داشته باشید .برای این کار کافیست بر روی آیکون کالس در  IntelliSenseکلیک کنید:

همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید همه کالس هایی که دارای حرف  Sهستند ،لیست می شوند .در زیر یکی دیگر از امکانات ویژوال
استودیو که باعث راحتی در کدنویسی می شوند Code Snippet ،ها هستند  Code Snippet .ها در واقعا مخفف برخی کلمات یا عبارات در
ویژوال استودیو هستند .مثال به جای نوشتن عبارت ;)( System.Console.WriteLineمی توانید  cwرا نوشته و سپس دو بار دکمه Tab
را بزنید تا ویژوال استودیو عبارت مذکور را برای شما کامل کند:

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ
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لیست  Code Snippetهای ویژوال استودیو در لینک زیر آمده است:
http://www.w3-farsi.com/?p=2973

رفع خطاها
بیشتر اوقات هنگام برنامهنویسی با خطا مواجه میشویم  .تقریبا همه برنامههایی که امروزه میبینید حداقل از داشتن یک خطا رنج میبرند.
خطاها میتوانند برنامه شما را با مشکل مواجه کنند .در سی شارپ سه نوع خطا وجود دارد:

خطای کامپایلری
این نوع خطا از اجرای برنامه شما جلوگیری میکند .این خطاها شامل خطای دستور زبان میباشد .این بدین معنی است که شما قواعد کد نویسی
را رعایت نکردهاید .یکی دیگر از موارد وقوع این خطا هنگامی است که شما از چیزی استفاده می کنید که نه وجود دارد و نه ساخته شده است.
حذف فایلها یا اطالعات ناقص در مورد پروژه ممکن است باعث به وجود آمدن خطای کامپایلری شود .استفاده از برنامه بوسیله برنامه دیگر نیز
ممکن است باعث جلوگیری از اجرای برنامه و ایجاد خطای کامپایلری شود.

خطاهای منطقی
این نوع خطا در اثر تغییر در یک منطق موجود در برنامه به وجود میآید .رفع این نوع خطاها بسیار سخت است چون شما برای یافتن آنها باید
کد را تست کنید .نمونهای از یک خطای منطقی برنامهای است که دو عدد را جمع میکند ولی حاصل تفریق دو عدد را نشان میدهد .در این حالت
ممکن است برنامه نویس عالمت ریاضی را اشتباه تایپ کرده باشد.
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استثناء
این نوع خطاها هنگامی رخ می دهند که برنامه در حال اجراست .این خطا هنگامی روی می دهد که کاربر یک ورودی نامعتبر به برنامه بدهد و
برنامه نتواند آن را پردازش کند .ویژوال استودیو و ویژوال سیشارپ دارای ابزارهایی برای پیدا کردن و برطرف کردن خطاها هستند .وقتی در محیط
کدنویسی در حال تایپ کد هستیم یکی از ویژگیهای ویژوال استودیو تشخیص خطاهای ممکن قبل از اجرای برنامه است .زیر کدهایی که دارای
خطای کامپایلری هستند خط قرمز کشیده میشود.

هنگامی که شما با ماوس روی این خطوط توقف کنید توضیحات خطا را مشاهده میکنید .شما ممکن است با خط سبز هم مواجه شوید که نشان
دهنده اخطار در کد است ولی به شما اجازه اجرای برنامه را میدهند .به عنوان مثال ممکن است شما یک متغیر را تعریف کنید ولی در طول برنامه
از آن استفاده نکنید (در درسهای آینده توضیح خواهیم داد).

در باره رفع خطاها در آینده توضیح بیشتری میدهیم ( ErrorList .لیست خطاها) که در شکل زیر با فلش قرمز نشان داده شده است به شما
امکان مشاهده خطاها ،هشدارها و رفع آنها را میدهد .برای باز کردن  Error Listمیتوانید به مسیر View > Other Windows > Error
 Listبروید.
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همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید هرگاه برنامه شما با خطا مواجه شود لیست خطاها در  Error Listنمایش داده میشود.

در شکل باال تعدادی خطا همراه با راه حل رفع آنها در  Error Listنمایش داده شده است  Error List .دارای چندین ستون است که به
طور کامل جزییات خطاها را نمایش میدهند.
ستون

توضیحات

Description

توضیحی درباره خطا

File

فایلی که خطا در آن اتفاق افتاده است .

Line

شماره خطی از فایل که دارای خطاست .

Column

ستون یا موقعیت افقی خطا در داخل خط
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نام پروژهای که دارای خطاست .

Project

اگر برنامه شما دارای خطا باشد و آن را اجرا کنید با پنجره زیر روبهرو میشوید:

مربع کوچک داخل پنجره باال را تیک بزنید ،تا دفعات بعد که برنامه شما با خطا مواجه شد ،دیگر این پنجره به عنوان هشدار نشان داده نشود .با
کلیک بر روی دکمه  Yesبرنامه با وجود خطا نیز اجرا میشود .اما با کلیک بر روی دکمه  NOاجرای برنامه متوقف میشود و شما باید خطاهای
موجود در پنجره  Error Listرا بر طرف نمایید .یکی دیگر از ویژگیهای مهم پنجره  Error Listنشان دادن قسمتی از برنامه است که دارای
خطاست .با یک کلیک ساده بر روی هر کدام خطاهای موجود در پنجره  ،Error Listمحل وقوع خطا نمایش داده میشود.

خطایابی و برطرف کردن آن
در جدول زیر لیست خطاهای معمول در پنجره  Error Listو نحوه برطرف کردن آنها آمده است .کلمه  ،Sampleجانشین نامهای وابسته به
خطاهایی است که شما با آنها مواجه میشوید و در کل یک مثال است:
توضیح

خطا

در پایان دستور عالمت سیمیکان (;) قرار
;expected

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

ندادهاید
کلمه  sampleدر کد شما نه تعریف شده
و نه وجود دارد

راه حل

اضافه کردن یک سیمیکالن (;)

کلمه  sampleرا حذف یا تعریف کنید.

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

کد جزء دستورات سیشارپ نیست

دستور را حذف کنید .

can be used as a
statement.
Use of unassigned local
’variable ‘sample
The type or namespace
name ‘sample’ could not
be found (are you missing

متغیر  sampleمقدار دهی اولیه نشده

قبل از استفاده از متغیر آن را مقدار دهی اولیه کنید .

نوع یا فضای نام متغیر  sampleتعریف

باید یک کالس یا فضای نام ،به نام  sampleایجاد کنید.

نشده است
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a using directive or an
)?assembly reference
بدین معناست که متد )( MyMethodکه
‘MyMethod()’: not all
code paths return a value

به عنوان متدی با مقدار برگشتی در نظر

مطمئن شوید که متد در همه قسمتهای کد دارای

گرفته شده در همه قسمتهای کد دارای

مقدار برگشتی است .

مقدار برگشتی نیست.

Cannot implicitly convert
type ‘type1′ to ‘type2′

متغیر  type2نمیتواند به متغیر type1

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

تبدیل شود.

یکسان کنید.

نگران یادگیری کلمات به کار رفته در جدول باال نباشید چون توضیح آنها در درسهای آینده آمده است.

توضیحات
وقتی که کدی تایپ میکنید شاید بخواهید که متنی جهت یادآوری وظیفه آن کد به آن اضافه کنید .در سیشارپ (و بیشتر زبانهای برنامه نویسی)
میتوان این کار را با استفاده از توضیحات انجام داد .توضیحات متونی هستند که توسط کامپایلر نادیده گرفته میشوند و به عنوان بخشی از کد
محسوب نمیشوند .هدف اصلی از ایجاد توضیحات ،باال بردن خوانایی و تشخیص نقش کدهای نوشته شده توسط شما ،برای دیگران است.
فرض کنید که میخواهید در مورد یک کد خاص ،توضیح بدهید ،میتوانید توضیحات را در باالی کد یا کنار آن بنویسید .از توضیحات برای مستند
سازی برنامه هم استفاده میشود  .در برنامه زیر نقش توضیحات نشان داده شده است:
namespace CommentsDemo
{
class Program
{
)public static void Main(string[] args
{
// This line will print the message hello world
;)"!System.Console.WriteLine("Hello World
}
}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

!Hello World

در کد باال ،خط  1یک توضیح درباره خط  1است که به کاربر اعالم میکند که وظیفه خط  1چیست؟ با اجرای کد باال فقط جمله Hello World
چاپ شده و خط  1در خروجی نمایش داده نمیشود چون کامپایلر توضیحات را نادیده میگیرد .توضیحات بر سه نوعاند:
// single line comment

/* multi
line
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comment */

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

توضیحات تک خطی همانگونه که از نامش پید است ،برای توضیحاتی در حد یک خط به کار میروند .این توضیحات با عالمت  //شروع میشوند
و هر نوشته ای که در سمت راست آن قرار بگیرد جزء توضیحات به حساب میآید .این نوع توضیحات معموال در باال یا کنار کد قرار میگیرند .اگر
توضیح در باره یک کد به بیش از یک خط نیا ز باشد از توضیحات چند خطی استفاده میشود .توضیحات چند خطی با  */شروع و با  */پایان
مییابند  .هر نوشته ای که بین این دو عالمت قرار بگیرد جزء توضیحات محسوب میشود .نوع دیگری از توضیحات ،توضیحات  XMLنامیده
میشوند  .این نوع با سه اسلش ( )///نشان داده میشوند .از این نوع برای مستند سازی برنامه استفاده میشود و در درسهای آینده در مورد
آنها توضیح خواهیم داد.

کاراکترهای کنترلی
کاراکترهای کنترلی ،کاراکترهای ترکیبی هستند که با یک بک اسلش (\) شروع میشوند و به دنبال آنها یک حرف یا عدد میآید و یک رشته را با
فرمت خاص نمایش میدهند .برای مثال برای ایجاد یک خط جدید و قرار دادن رشته در آن میتوان از کاراکتر کنترلی  \nاستفاده کرد:
;)"!System.Console.WriteLine("Hello\nWorld
Hello
!World

مشاهده کردید که کامپایلر بعد از مواجهه با کاراکتر کنترلی  \nنشانگر ماوس را به خط بعد ب رده و بقیه رشته را در خط بعد نمایش میدهد .متد
)( WriteLineهم مانند کاراکتر کنترلی  \nیک خط جدید ایجاد میکند ،البته بدین صورت که در انتهای رشته یک کاراکتر کنترلی  \nاضافه
میکند:
;)"!System.Console.WriteLine("Hello World

کد باال و کد زیر هیچ فرقی با هم ندارند:
;)"System.Console.Write("Hello World!\n

متد )( Writeکارکردی شبیه به )( WriteLineدارد با این تفاوت که نشان گر ما وس را در همان خط نگه میدارد و خط جدید ایجاد نمیکند.
جدول زیر لیست کاراکترهای کنترلی و کارکرد آنها را نشان میدهد:
کاراکتر کنترلی

عملکرد

کاراکتر کنترلی

عملکرد

\f

Form Feed

'\

چاپ کوتیشن
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\n

خط جدید

"\

چاپ دابل کوتیشن

\r

سر سطر رفتن

\\

چاپ بک اسلش

\t

حرکت به صورت افقی

\0

چاپ فضای خالی

\v

حرکت به صورت عمودی

\a

صدای بیپ

\u

چاپ کاراکتر یونیکد

\b

حرکت به عقب

ما برای استفاده از کاراکترهای کنترلی از بک اسلش (\) استفاده میکنیم .از آنجاییکه عالمت \ معنای خاصی به رشتهها میدهد ،برای چاپ بک
اسلش (\) باید از (\\) استفاده کنیم:
;)"System.Console.WriteLine("We can print a \\ by using the \\\\ escape sequence.
We can print a \ by using the \\ escape sequence.

یکی از موارد استفاده از \\ ،نشان دادن مسیر یک فایل در ویندوز است:
;)"System.Console.WriteLine("C:\\Program Files\\Some Directory\\SomeFile.txt
C:\Program Files\Some Directory\SomeFile.txt

از آنجاییکه از دابل کوتیشن (") برای نشان دادن رشتهها استفاده میکنیم ،برای چاپ آن از "\ استفاده میکنیم:
;)"System.Console.WriteLine("I said, \"Motivate yourself!\".
I said, "Motivate yourself!".

همچنین برای چاپ کوتیشن (‘) از ’\ استفاده میکنیم:
;)"System.Console.WriteLine("The programmer\'s heaven.
The programmer's heaven.

برای ا یجاد فاصله بین حروف یا کلمات از  \tاستفاده میشود:
;)"System.Console.WriteLine("Left\tRight
Right

Left

هر تعداد کاراکتر که بعد از کاراکتر کنترلی  \rبیایند به اول سطر منتقل و جایگزین کاراکترهای موجود میشوند:
;)"System.Console.WriteLine("Mitten\rK
Kitten
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مثال در مثال باال کاراکتر  Kبعد از کاراکتر کنترلی  \rآمده است .کاراکتر کنترلی ،حرف  Kرا به ابتدای سطر برده و جایگزین حرف  Mمیکند .برای چاپ
کاراکترهای یونیکد میتوان از  \uاستفاده کرد .برای استفاده از  ،\uمقدار در مبنای  72کاراکتر را درست بعد از عالمت  \uقرار میدهیم .برای مثال
اگر بخواهیم عالمت کپی رایت (©) را چاپ کنیم باید بعد از عالمت  \uمقدار  00A9را قرار دهیم مانند:
;)"System.Console.WriteLine("\u00A9
©

برای مشاهده لیست مقادیر مبنای  72برای کاراکترهای یونیکد به لینک ز یر مراجعه نمایید:

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

اگر کامپایلر به یک کاراکتر کنترلی غیر مجاز برخورد کند ،برنامه پیغام خطا میدهد .بیشترین خطا زمانی اتفاق می افتد که برنامه نویس برای چاپ
اسلش (\) از \\ استفاده میکند.

عالمت @
عالمت @ به شما اجازه می دهد که کاراکترهای کنترلی را رد کرده و رشتهای خوانا تر و طبیعی تر ایجاد کنید .وقتی از کاراکترهای کنترلی در یک
رشته استفاده میشود ،ممکن است برای تایپ مثال یک بک اسلش (\) به جای استفاده از دو عالمت \\ از یک \ استفاده کرده و دچار اشتباه
شوید .این کار باعث به وجود آمدن خطای کامپایلری شده و چون کامپایلر فکر میکند که شما می خواهید یک کاراکتر کنترلی را تایپ کنید ،کاراکتر
بعد از عالمت \ را پردازش می کند و چون کاراکتر کنترلی وجود ندارد خطا به وجود میآید .به مثال زیر توجه کنید:
System.Console.WriteLine("I want to have a cat\dog as a birthday present."); //Error

با وجودیکه بهتر است در مثال باال از اسلش (  )/در  cat/dogاستفاده شود ولی عمدا از بک اسلش (\) برای اثبات گفته باال استفاده کردهایم .
کامپایلر خطا ایجاد میکند و به شما می گوید که کاراکتر کنترلی  \dقابل تشخیص نیست ،چون چنین کاراکتر کنترلی وجود ندارد .زمانی وضعیت
بدتر خواهد شد که کاراکتر بعد از بک اسلش کاراکتری باشد که هم جزء یک کلمه باشد و هم جزء کاراکترهای کنترلی .به مثال زیر توجه کنید:
;)"System.Console.WriteLine("Answer with yes\no
Answer with yes
o

استفاده از عالمت @ برای نادیده گرفتن کاراکترهای کنترلی
استفاده از عالمت @ زمانی مناسب است که شما نمی خواهید از عالمت بک اسلش برای نشان دادن یک کارا کتر کنترلی استفاده کنید .استفاده از
این عالمت بسیار ساده است و کافی است که قبل از رشته مورد نظر آن را قرار دهید.
;)"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.
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از عالمت @ معموال زمانی استفاده می شود که شما بخواهید مسیر یک دایرکتوری را به عنوان رشته داشته باشید .چون دایرکتور یها دارای تعداد
زیادی بک اسلش هستند و طبیعتا استفاده از عالمت @ به جای دابل بک اسلش (\\) بهتر است.
;)"System.Console.WriteLine(@"C:\Some Directory\SomeFile.txt
C:\Some Directory\SomeFile.txt

اگر بخواهید یک دابل کوتیشن چاپ کنید به سادگی میتوانید از دو دابل کوتیشن استفاده کنید.
;)"System.Console.WriteLine(@"Printing ""double quotations""...
Printing "double quotations"...

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

استفاده از عالمت @ برای نگهداری از قالب بندی رشتهها
یکی دیگر از موارد استفاده از عالمت @ چاپ رشتههای چند خطی بدون استفاده از کاراکتر کنترلی  \nاست .به عنوان مثال برای چاپ پیغام زیر:
C# is a great programming language and
it allows you to create different
kinds of applications.

یکی از راههای 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.

به نحوه استفاده از  \nدر آخر هر جمله توجه کنید .این کاراکتر همانطور که قبال مشاهده کردید خط جدید ایجاد میکند و در مثال باال باعث
میشود که جمله به چند خط تقسیم شود .از عالمت  +هم برای ترکیب رشتهها استفاده میشود .راه دیگر برای نمایش مثال باال در چندین خط ،
استفاده از عالمت @ است:
Console.WriteLine(@"C# is a great programming language and
it allows you to create different
;)"kinds of applications.

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

متغیرها
متغیر ،مکانی از حافظه است که شما میتوانید مقادیری را در آن ذخیره کنید .میتوان آن را به عنوان یک ظرف تصور کرد که دادههای خود را در
آن قرار دادهاید .محتویات این ظرف میتواند پاک شود یا تغییر کند .هر متغیر دارای یک نام نیز هست .که از طریق آن میتوان متغیر را از دیگر
متغیرها تشخیص داد و به مقدار آن دسترسی پیدا کرد .همچنین دارای یک مقدار می باشد که میتواند توسط کاربر انتخاب شده باشد یا نتیجه
یک محاسبه باشد .مقدار متغیر میتواند تهی نیز باشد .متغیر دارای نوع نیز هست بدین معنی که نوع آن با نوع دادهای که در آن ذخیره میشود

20

 w3-farsi.comتخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ در ایران

یکی است .متغیر دارای عمر نیز هست که از روی آن می توان تشخیص داد که متغیر باید چقدر در طول برنامه مورد استفاده قرار گیرد .و در نهایت
متغیر دارای محدوده استفاده نیز هست که به شما می گوید که متغیر در چه جای برنامه برای شما قابل دسترسی است.
ما از متغیرها به عنوان یک انبار موقتی برای ذخیره داده استفاده می کنیم .هنگامی که یک برنامه ایجاد می کنیم احتیاج به یک مکان برای ذخیره
داده ،مقادیر یا دادههایی که ت وسط کاربر وارد میشوند داریم .این مکان همان متغیر است .برای این از کلمه متغیر استفاده میشود چون ما
میتوانیم بسته به نوع شرایط ،هر جا که الزم باشد مقدار آن را تغییر دهیم .متغیرها موقتی هستند و فقط موقعی مورد استفاده قرار میگیرند که
برنامه در حال اجراست و وقتی شما برنامه را میبندید محتویات متغیرها نیز پاک میشود .قبال ذکر شد که به وسیله نام متغیر میتوان به آن
دسترسی پیدا کرد .برای نام گذاری متغیرها باید قوانین زیر را رعایت کرد:


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



نمیتواند شامل کاراکترهای غیرمجاز مانند  ^ ،? ،#و  $باشد.



نمیتوان از کلمات رزرو شده در سیشارپ برای نام متغیر استفاده کرد.



نام متغیر نباید دارای فضای خالی ( )spacesباشد.



اسامی متغیرها نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس هستند .در سیشارپ دو حرف مانند  aو  Aدو کاراکتر مختلف به حساب
میآیند.

دو متغیر با نامهای  myNumberو  MyNumberدو متغیر مختلف محسوب میشوند چون یکی از آنها با حرف کوچک  mو دیگری با حرف بزرگ M
شروع میشود .شما نمیتوانید دو متغیر را که دقیق شبیه هم هستند را در یک ( Scopeمحدوده) تعریف کنید Scope .به معنای یک بلوک کد
است که متغیر در آن قابل دسترسی و استفاده است .در مورد  Scopeدر فصلهای آینده بیشتر توضیح خواهیم داد .متغیر دارای نوع هست و
نوع آن هما ن نوع دادهای است که در خود ذخیره میکند .معمولترین انواع داده  decimal ،float ،char ،string ،double ،intمیباشند.
برای مثال شما برای قرار دادن یک عدد صحیح در متغیر باید از نوع  intاستفاده کنید.

انواع ساده
انواع ساده ،انواعی از دادهها هستند که شامل اعداد ،کاراکترها ،رشتهها و مقادیر بولی میباشند .به انواع ساده انواع اصلی نیز گفته میشود چون
از آنها برای ساخت انواع پیچیده تری مانند کالسها و ساختارها استفاده می شود .انواع ساده دارای مجموعه مشخصی از مقادیر هستند و محدوده
خاصی از اعداد را در خود ذخیره میکنند .در جدول زیر انواع ساده و محدود آنها آمده است:
نوع

محدوده

sbyte

اعداد صحیح بین  -821تا 821

byte

اعداد صحیح بین  0تا 222

short

اعداد صحیح بین  -82121تا 82121
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ushort

اعداد صحیح بین  0تا 22282

int

اعداد صحیح بین  -2811118211تا 2811118211

uint

اعداد صحیح بین  0تا 1221221222

long

اعداد صحیح بین  -2228812082121112101تا 222881208212111101

ulong

اعداد صحیح بین  0تا 81112111018102228282

به حرف  uدر ابتدای برخی از انواع دادهها مثال  ushortتوجه کنید .این بدان معناست که این نوع فقط شامل اعداد مثبت و صفر هستند .جدول
زیر انواعی که مقادیر با ممیز اعشار را می توانند در خود ذخیره کنند ،را نشان میدهد:
نوع

محدوده

دقت

float

 -82102128 E81تا 82102128 E81

 1رقم

double

 -8212122888112282 E801تا 8212122888112282 E801

 82-82رقم

decimal

 -12221822281221881228218220882تا 12221822281221881228218220882

 21-22رقم

برای به خاطر سپردن آنها باید از نماد علمی استفاده شود .نوع دیگری از انواع ساده برای ذخیره دادههای غیر عددی به کار میروند و در جدول زیر
نمایش داده شدهاند:
نوع

مقادیر مجاز

char

کاراکترهای یونیکد

bool

مقدار  trueیا false

string

مجموعهای از کاراکترهای

نوع  charبرای ذخیره کاراکترهای یونیکد استفاده میشود .کاراکترها باید داخل یک کوتیشن ساده قرار بگیرند مانند )’ .(‘aنوع  boolفقط
میتواند مقادیر درست ( )trueیا نادرست ( )falseرا در خود ذخیره کند و بیشتر در برنامههایی که دارای ساختار تصمیم گیری هستند ،مورد
استفاده قرار میگیرد .نوع  stringبرای ذخیره گروهی از کاراکترها مانند یک پیغام استفاده میشود .مقادیر ذخیره شده در یک رشته باید داخل
دابل کوتیشن قرار گیرند تا توسط کامپایلر به عنوان یک رشته در نظر گرفته شوند ،مانند (". )"massage
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استفاده از متغیرها
:در مثال زیر نحوه تعریف و مقدار دهی متغیرها نمایش داده شده است
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

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

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

تعریف متغیر
 ابتدا باید نوع دادههایی را که این متغیرها قرار است در خود ذخیره کنند را. متغیرهایی با نوع و نام متفاوت تعریف شدهاند1-71 در خطوط
 همیشه به یاد داشته باشید که قبل از مقدار دهی و استفاده از.مشخص کنیم و سپس یک نام برای آنها در نظر بگیریم و در آخر سمیکالن بگذاریم
.متغیر باید آن را تعریف کرد
int num1;
int num2;
double num3;
double num4;
bool boolVal;
char myChar;
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;string message

نحوه تعریف متغیر به صورت زیر است:
;data_type identifier

 date_typeهمان نوع داده است مانند  double ،intو  identifier . ...نیز نام متغیر است که به ما امکان استفاده و دسترسی به مقدار
متغیر را میدهد .برای تعریف چند متغیر از یک نوع میتوان به صورت زیر عمل کرد:
;data_type identifier1, identifier2, ... indentifierN

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

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

نامگذاری متغیرها
نام متغیر باید با یک حرف یا زیرخط و به دنبال آن حرف یا عدد شروع شود .نمیتوان از کاراکترهای خاص مانند  & ،% ،#یا عدد برای شروع نام
متغیر استفاده کرد مانند  .2numbersنام متغیر نباید دارای فاصله باشد .برای نامهای چند حرفی میتوان به جای فاصله از عالمت زیرخط یا _
استفاده کرد.
نامهای مجاز:
_minimum
_maximum
_age

first_name
last_name
color_of_car

total
amountDue
isLeapYear

studentCount
average
sum

myNumber
myChar
counter

num1
num2
name

نامهای غیر مجاز:
1abc2
ty.np
1:00

#ofstudents
first name
last name

#numbers#
$money
this&that

123
123abc
my number

اگر به نامهای مجاز در مثال باال توجه کنید متوجه قراردادهای به کار رفته در نامگذاری آنها خواهید شد .یکی از روشهای نامگذاری ،نامگذاری
کوهان شتری است .در این روش که برای متغیرهای دو کلمه ای به کار میرود ،اولین کلمه با حرف کوچک نوشته میشود و سایر کلمات با حرف
بزرگ شروع میشوند  .مانند  .myNumberتوجه کنید که اولین حرف کلمه  Numberبا حرف بزرگ شروع شده است .مثال دیگر کلمه
 numberOfStudentsاست .اگر توجه کنید بعد از اولین کلمه ،حرف اول سایر کلمات با حروف بزرگ نمایش داده شده است.
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محدوده متغیر
در کد ابتدای درس ،متغیرها در داخل متد )( Mainتعریف شده اند .در نتیجه ،این متغیرها فقط در داخل متد )( Mainقابل دسترسی هستند.
محدوده یک متغیر مشخص می کند که متغیر در کجای کد قابل دسترسی است .هنگامیکه برنامه به پایان متد )( Mainمی رسد متغیرها از محدوده
خارج و بدون استفاده میشوند .محدوده متغیرها انواعی دارد که در درسهای بعدی با آنها آشنا میشوید .تشخیص محدوده متغیر بسیار مهم
است .چون به وسیله آن میفهمید که در کجای کد میتوان از متغیر استفاده کرد .باید یاد آور شد که دو متغیر در یک محدوده نمیتوانند دارای
نام یکسان باشند .مثال کد زیر در برنامه ایجاد خطا میکند:
;int num1
;int num1

از آنجاییکه سیشارپ به بزرگی و کوچک بودن حروف حساس است میتوان از ای ن خاصیت برای تعریف چند متغیر هم نام ولی با حروف متفاوت
(از لحاظ بزرگی و کوچکی) برای تعریف چند متغیر از یک نوع استفاده کر د مانند:
;int num1
;int Num1
;int NUM1

مقداردهی متغیرها
میتوان فورا بعد از تعریف متغیرها مقادیری را به آنها اختصاص داد .این عمل را مقداردهی مینامند .در زیر نحوه مقدار دهی متغیرها 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

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

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

به این نکته توجه کنید که شما به متغیری که هنوز تعریف نشده نمیتوانید مقدار بدهید .شما فقط می توانید از متغیرهایی استفاده کنید که هم
تعریف و هم مقدار دهی شده باشند .مثال متغیرهای باال همه قابل استفاده هستند .در این مثال  num1و  num2هر دو تعریف شدهاند و مقادیر ی
از نوع صحیح به آنها اختصاص داده شده است .اگر نوع داده با نوع متغیر یکی نباشد برنامه پیغام خطا میدهد.

جانگهدار ()Placeholders
به متد )( WriteLineدر خطوط ( ) 02-00توجه کنید .این متد دو آرگومان قبول میکند .آرگومانها اطالعاتی هستند که متد با استفاده از آنها کاری
انجام میدهد .آرگومانها به وسیله کاما از هم جدا میشوند .آرگومان اول  ،یک رشته قالب بندی شده است و آرگومان دوم مقداری است که توسط
رشته قالب بندی شده مورد استفاده قرار میگیرد.
;)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

اگر به دقت نگاه کنید رشته قالب بندی شده دارای عدد صفری است که در داخل دو آکوالد محصور شده است .البته عدد داخل دو آکوالد میتواند
از صفر تا  nباشد .به این اعداد جانگهدار ( )Placeholderمیگویند .این اعداد بوسیله مقدار آرگومان بعد جایگزین میشوند .به عنوان مثال
جانگهدار { }2به این معناست که اولین آرگومان (مقدار) بعد از رشته قالب بندی شده در آن قرار میگیرد.
متد )( WriteLineعمال می تواند هر تعداد آرگومان قبول کند اولین آرگومان همان رشته قالب بندی شده است که جا نگهدار در آن قرار دارد و
دومین آرگومان مقداری است که جایگزین جانگهدار میشود .در مثال زیر از چهار جا نگهدار استفاده شده است:
;)Console.WriteLine("The values are {0}, {1}, {2}, and {3}.", value1, value2, value3, value4

جا نگهدارها از صفر شروع میشوند .تعداد جانگهدارها باید با تعداد آرگومانهای بعد از رشته قالب بندی شده برابر باشد .برای مثال اگر شما چهار
جا نگهدار مثل باال داشته باشید باید چهار مقدار هم برای آنها بعد از رشته قالب بندی شده در نظر بگیرید .اولین جا نگهدار با دومین آرگومان و
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دومین جا نگهدار با سومین آرگومان جایگزین میشود .در ابتدا فهمیدن این مفهوم برای کسانی که تازه برنامهنویسی را شروع کردهاند سخت
است ،اما در درسهای آینده مثالهای زیادی در این مورد مشاهده خواهید کرد.

وارد کردن فضاهای نام
شاید به این نکته توجه کرده باشید که ما زمان فراخوانی متد )( WriteLineو قبل از  ،Consoleکلمه  Systemرا ننوشتیم چون در خط  7و در
ابتدای برنامه این کلمه را در قسمت تعریف فضای نام وارد کردیم.
;using System

این دستور بدین معناست که ما از تمام چیزهایی که در داخل فضای نام  Systemقرار دارند ،استفاده میکنیم .پس به جای اینکه جمله زیر را به
طور کامل بنویسیم:
;)"!System.Console.WriteLine("Hello World

میتوانیم آن را ساده تر کرده و به صورت زیر بنویسیم:
;)"Console.WriteLine("Hello World

در مورد فضای نام در درسهای آینده توضیح خواهیم داد.

ثابتها
ثابتها انواعی از متغیرها هستند که مقدار آنها در طول برنامه تغییر نمی کند .ثابتها حتما باید مقدار دهی اولیه شوند و اگر مقدار دهی آنها
فراموش شود در برنامه خطا به وجود میآید .بعد از این که به ثابتها مقدار اولیه اختصاص داده شد ،هرگز در زمان اجرای برنامه نمیتوان آن را
تغییر داد .برای تعریف ثابتها باید از کلمه کلیدی  constاستفاده کرد .معموال نام ثابتها را طبق قرارداد با حروف بزرگ مینویسند تا تشخیص
آنها در برنامه راحت باشد .نحوه تعریف ثابت در زیر آمده است:
;const data_type identifier = initial_value

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

در این مثال میبینید که مقدار دادن به یک ثابت ،که قبال مقدار دهی شده برنامه را با خطا مواجه میکند .نکتهی دیگری که نباید فراموش شود
این است که ،نباید مقدار ثابت را با مقدار دیگر متغیرهای تعریف شده در برنامه برابر قرار داد .به مثال زیر توجه کنید:
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;int someVariable
constint MY_CONST = someVariable

ممکن است این سؤال برایتان پیش آمده باشد که دلیل استفاده از ثابتها چیست؟ اگر مطمئن هستید که مقادیری در برنامه وجود دارند که هرگز
در طول برنامه تغییر نمیکنند ،بهتر است که آنها را به صورت ثابت تعریف کنید .این کار هر چند کوچک ،کیفیت برنامه شما را باال میبرد.

تبدیل ضمنی
تبدیل ضمنی متغیرها یک نوع تبدیل است که به طور خودکار توسط کامپایلر انجام میشود .یک متغیر از یک نوع داده میتواند به طور ضمنی به
یک نوع دی گر تبدیل شود به شرطی که مقدار آن از مقدار دادهای که می خواهد به آن تبدیل شود کمتر باشد .به عنوان مثال نوع دادهای byte
میتواند مقادیر  2تا  033را در خود ذخیره کند و نوع دادهای  intمقادیر  -0711110211تا  0711110211را شامل میشود .پس میتوانید یک
متغیر از نوع  byteرا به یک نوع  intتبدیل کنید:
;byte number1 = 5
;int number2 = number1

در مثال باال مقدار  number1برابر  3است در نتیجه متغیر  number2که یک متغیر از نوع صحیح است ،میتواند مقدار  number1را در خود ذخیره
کند .چون نوع  intاز نوع  byteبزرگتر است ،پس متغیر  number1که یک متغیر از نوع  byteاست میتواند به طور ضمنی به  number2که
یک متغیر از نوع صحیح است تبدیل شود .اما عکس مثال باال صادق نیست:
;int number1 = 5
;byte number2 = number1

در این مورد ما با خطا مواجه میشویم .اگر چه مقدار  3متغیر  number1در محدوده مقادیر  byteیعنی اعداد بین  2-033قرار دارد اما متغیر ی از
نوع  byteحافظه کمتری نسبت به متغیری از نوع  intاشغال میکند .نوع  byteشامل  1بیت یا  1رقم دودویی است ،در حالی که نوع int
شامل  00بیت یا رقم دودویی است .یک عدد باینری عددی متشکل از اعداد  2و  7است .برای مثال عدد  3در کامپیوتر به عدد باینری  727ترجمه
میشود .بنابراین وقتی ما عدد  3را در یک متغیر از نوع بایت ذخیره می کنیم عددی به صورت زیر نمایش داده میشود:
00000101

و وقتی آن را در یک متغیر از نوع صحیح ذخیره میکنیم به صورت زیر ن مایش داده میشود:
00000000000000000000000000000101

بنابراین قرار دادن یک مقدار  intدر یک متغیر  byteدرست مانند این است که ما سعی کنیم که یک توپ فوتبال را در یک سوراخ کوچک گلف
جای دهیم .برای قرار دادن یک مقدار  intدر یک متغیر از نوع  byteمیتوان از تبدیل صریح استفاده کرد که در درسهای آینده توضیح داده
میشود .نکته دیگری که نباید فراموش شود این است که شما نمیتوانید اعداد با ممیز اعشار را به یک نوع  intتبدیل کنید چون این کار باعث از
بین رفتن بخش اعشاری این اعداد میشود.
;double number1 = 5.25
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int number2 = number1; //Error

میتوان یک نوع کاراکتر را به نوع  ushortتبدیل کرد ،چون هر دو دارای طیف مشابهی از اعداد هستند .گرچه هر یک از آنها کامال متفاوت توسط
کامپایلر ترجمه میشوند .نوع  charبه عنوان یک کاراکتر و نوع  ushortبه عنوان یک عدد ترجمه میشود.
;'char charVar = 'c
;ushort shortVar = charVar
;)Console.WriteLine(charVar
;)Console.WriteLine(shortVar
c
99

تبدیالتی که کامپایلر به صورت ضمنی میتواند انجام دهد در جدول زیر آمده است:
نوع

قابلیت تبدیل به انواع

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

نکتهای دیگر که معموال ابهام بر انگیز است تعین نوع داده است .برای مثال ما چطور بدانیم که مثال عدد  1از نوع  long ،uint ،intیا ulong
است؟ برای این کار باید کاراکترهایی را به انتهای اعداد اضافه کنیم.
;uint number1 = 7U
;long number2 = 7L
;ulong number3 = 7UL

در حالت پیشفرض و بدون قرار دادن کاراکتر در انتهای عدد ،کامپایلر عدد را از نوع صحیح ( )intدر نظر میگیرد و در حالت پیشفرض کامپایلر
اعداد دسیمال ( )decimalرا اعداد  doubleدر نظر میگیرد .شما میتوانید برای نشان دادن اعداد اعشاری  floatاز کاراکتر  Fو برای نشان دادن
اعداد دسیمال از کاراکتر  Mاستفاده کنید.
;double number1 = 1.23
;float number2 = 1.23F
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decimal number3 = 1.23M

تبدیل صریح
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 از طریق تبدیل ضمنی
انجام نشود .در هنگام استفاده از این تبدیل باید دقت کرد .چون در این نوع تبدیل ممکن است مقادیر اصالح یا حذف شوند .ما میتوانیم این
عملیات را با استفاده از  Castانجام دهیم Cast .فقط نام دیگر تبدیل صریح است و دستور آن به صورت زیر است:
;datatypeA variableA = value
;datatypeB variableB = (datatypeB)variableA

همانطور که قبال مشاهده کردید نوع  intرا نتوانستیم به نوع  byteتبدیل کنیم ،اما اکنون با استفاده از عمل  Castاین تبدیل انجام خواهد شد:
;int number1 = 5
;byte number2 = (byte)number1

حال اگر برنامه را اجرا کنید با خطا مواجه نخواهید شد .همانطور که پیشتر اشاره شد ممکن است در هنگام تبدیالت مقادیر اصلی تغییر کنند .برای
مثال وقتی که یک عدد با ممیز اعشار مثال از نوع  doubleرا به یک نوع  intتبدیل میکنیم مقدار اعداد بعد از ممیز از بین میروند:
;double number1 = 5.25
;int number2 = (int)number1
)Console.WriteLine(number2
5

خروجی کد باال عدد  3است چون نوع دادهای  intنمیتواند مقدار اعشار بگیرد .حالت دیگر را تصور کنید .اگر شما بخواهید یک متغیر را که دارای
مقداری بیشتر از محدوده متغیر مقصد هست تبدیل کنید چه اتفاقی می افتد؟ مانند تبدیل زیر که میخواهیم متغیر  number1را که دارای مقدار
 022است را به نوع  Byteکه محدود اعداد بین  2-033را پوشش میدهد ،تبدیل کنیم .
;int number1 = 300
;byte number2 = (byte)number1
;)Console.WriteLine("Value of number2 is {0}.", number2
Value of number2 is 44.

خروجی کد باال عدد  11است Byte .فقط میتواند شامل اعداد  2تا  033باشد و نمیتواند مقدار  022را در خود ذخیره کند .حال میخواهیم ببینیم
که چرا به جای عدد  ،022عدد  11را در خروجی نمایش داده میشود .این کار به تعداد بیتها بستگی دارد .یک  byteدارای  1بیت است درحالی
که  intدارای  00بیت است .حال اگر به مقدار باینری  0عدد توجه کنید متوجه میشوید که چرا خروجی عدد  11است.
300 = 00000000000000000000000100101100
= 255
11111111
= 44
00101100
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خروجی باال نشان میدهد که بیشترین مقدار  byteکه عدد  033است ،میتواند فقط شامل  1بیت باشد ) (11111111بنابراین فقط  1بیت اول
مقدار  intبه متغیر  byteانتقال می یابد که شامل ) (00101100یا عدد  11در مبنای  72است .قرار ندادن یک مقدار مناسب در داخل یک متغیر
باعث ایجاد یک سرریز ( )overflowمیشود .یک مورد آن سرریز ریاضی نام دارد که در مثال زیر مشاهده میکنید:
;)byte sum = (byte)(150 + 150

گرچه در این تبدیل ما دادههایی را از دست میدهیم ،اما کامپایلر کد ما را قبول میکند .برای اینکه برنامه هنگام وقوع سرریز پیغام خطا بدهد
میتوان از کلمه کلیدی  checkedاستفاده کرد.
;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 ...

برنامه پیغام  System.OverflowExceptionکه به زبان ساده نشان دهند وقوع خطاست .در نتیجه شما میتوانید از اجرای برنامه جلوگیری
کنید.

تبدیل با استفاده از کالس Convert
 .NET Frameworkدارای یک کالس استاتیک است ،که میتوان از آن برای تبدیل مقادیر از نوعی به نوع دیگر استفاده کرد .این کالس به نوب ه
خود دارای متدهایی برای تبدیل انواع داده به یکدیگر میباشد .در جدول زیر متدها ذکر شدهاند:
دستور

نتیجه

)Convert.ToBoolean(val

مقدار  valبه نوع  boolتبدیل میشود.

)Convert.ToByte(val

مقدار  valبه نوع  byteتبدیل میشود.

)Convert.ToChar(val

مقدار  valبه نوع  charتبدیل میشود.

)Convert.ToDecimal(val

مقدار  valبه نوع  decimalتبدیل میشود.

)Convert.ToDouble(val

مقدار  valبه نوع  doubleتبدیل میشود.

)Convert.ToInt16(val

مقدار  valبه نوع  shortتبدیل میشود.

)Convert.ToInt32(val

مقدار  valبه نوع  intتبدیل میشود.

)Convert.ToInt64(val

مقدار  valبه نوع  longتبدیل میشود.

)Convert.ToSByte(val

مقدار  valبه نوع  ushortتبدیل میشود.
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)Convert.ToSingle(val

مقدار  valبه نوع  floatتبدیل میشود.

)Convert.ToString(val

مقدار  valبه نوع  stringتبدیل میشود.

)Convert.ToUInt16(val

مقدار  valبه نوع  ushortتبدیل میشود.

)Convert.ToUInt32(val

مقدار  valبه نوع  uintتبدیل میشود.

)Convert.ToUInt64(val

مقدار  valبه نوع  ulongتبدیل میشود.

در برنامه زیر یک نمونه از تبدیل متغیرها با استفاده از کالس  Convertو متدهای آن نمایش داده شده است:
;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

مقدار  valهر نوع دادهای میتواند باشد ،اما باید مطمئن شد که به نوع دادهای مورد نظر تبدیل شود.

عبارات و عملگرها
ابتدا با دو کلمه آشنا شوید:


عملگر :نمادهایی هستند که اعمال خاص انجام میدهند.



عملوند :مقادیری که عملگرها بر روی آنها عملی انجام میدهند.

مثال  X+Yیک عبارت است که در آن  Xو  Yعملوند و عالمت  +عملگر به حساب میآیند .زبانهای برنامهنویسی جدید دارای عملگرهایی هستند که
از اجزاء معمول زبان به حساب میآیند .سیشارپ دارای عملگرهای مختلفی از جمله عملگرهای ریاضی ،تخصیصی ،مقایسهای ،من طقی و بیتی
میباشد .از عملگرهای ساده ریاضی می توان به عملگر جمع و تفریق اشاره کرد .سه نوع عملگر در سیشارپ وجود دارد:


یگانی ( – )Unaryبه یک عملوند نیاز دارد



دودویی ( – )Binaryبه دو عملوند نیاز دارد



سه تایی ( – )Ternaryبه سه عملوند نیاز دارد

انواع مختلف عمل گر که در این بخش مورد بحث قرار میگیرند عبارتاند از:


عملگرهای ریاضی



عملگرهای تخصیصی



عملگرهای مقایسه ای
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عملگرهای منطقی



عملگرهای بیتی

عملگرهای ریاضی
سیشارپ از عملگرهای ریاضی برای انجام محاسبات استفاده میکند .جدول زیر عملگرهای ریاضی سیشارپ را نشان میدهد:
عملگر

دسته

مثال

نتیجه

+

Binary

;var1 = var2 + var3

 Var1برابر است با حاصل جمع  var2و var3

-

Binary

;var1 = var2 – var3

 Var1برابر است با حاصل تفریق  var2و var3

*

Binary

;var1 = var2 * var3

 Var1برابر است با حاصلضرب  var2در var3

/

Binary

;var1 = var2 / var3

 Var1برابر است با حاصل تقسیم  var2بر var3

%

Binary

;var1 = var2 % var3

 Var1برابر است با باقیمانده تقسیم  var2و var3

+

Unary

;var1 = +var2

 Var1برابر است با مقدار var2

-

Unary

var1 = -var2

 Var1برابر است با مقدار  var2ضربدر -8

در مثال باال از نوع عددی استفاده شده است .اما استفاده از عملگرهای ریاضی برای نوع رشتهای نتیجه متفاوتی دارد .همچنین در جمع دو کاراکتر
کامپایلر معادل عددی آنها را نشان می دهد .اگر از عملگر  +برای رشتهها استفاده کنیم دو رشته را با هم ترکیب کرده و به هم میچسباند .دیگر
عملگرهای سیشارپ عملگرهای کاهش و افزایش هستند .این عملگرها مقدار  7را از متغیرها کم یا به آنها اضافه میکنند .از این متغیرها اغلب در
حلقهها استفاده میشود:
عملگر

دسته

مثال

++

Unary

;var1 = ++var2

--

Unary

;var1 = --var2

++

Unary

;var1 = var2++

--

Unary

;var1 = var2--

نتیجه
مقدار  var1برابر است با  var2بعالوه . 8
از متغیر  var2یک واحد اضافه میشود .
مقدار  var1برابر است با  var2منهای . 8
از متغیر  var2یک واحد کم میشود.
مقدار  var1برابر است با .var2
به متغیر  var2یک واحد اضافه میشود .
مقدار  var1برابر است با .var2
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از متغیر  var2یک واحد کم میشود .

به این نکته توجه داشته باشید که محل قرارگیری عملگر در نتیجه محاسبات تأثیر دارد .اگر عملگر قبل از متغیر  var2بیاید افزایش یا کاهش var1
اتفاق میافتد و  var2تغییر نمیکند .چنانچه عملگرها بعد از متغیر  var2قرار بگیرند ابتدا  var1برابر  var2میشود و سپس متغیر  var2افزایش
یا کاهش مییابد .به مثالهای زیر توجه کنید:
;using System
namespace ConsoleApplication5
{
class Program
{
)static void Main(string[] args
{
;int x = 0
;int y = 1
;x = ++y
;)Console.WriteLine("x= {0}",x
;)Console.WriteLine("y= {0}", y
;)(Console.ReadLine
}
}
}
x=2
y=2

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

همانطور که در دو مثال باال مشاهده میکنید ،درج عملگرهای  --و  ++قبل از عملوند  yباعث میشود که ابتدا یک واحد از  yکم و یا یک واحد به
 yاضافه شود و سپس نتیجه در عملوند  xقرار بگیرد .حال به دو مثال زیر توجه کنید:
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using System;
namespace ConsoleApplication5
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 0;
int y = 1;
x = y--;
Console.WriteLine("x= {0}",x);
Console.WriteLine("y= {0}", y);
Console.ReadLine();
}
}
}
x=1
y=0

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

 قرار بگیردx  در داخل متغیرy  باعث میشود که ابتدا مقدارy  بعد از عملوند++  و--  درج عملگرهای،همانطور که در دو مثال باال مشاهده میکنید
 حال میتوانیم با ایجاد یک برنامه نحوه عملکرد عملگرهای ریاضی در سی شارپ را یاد. کم و یا یک واحد به آن اضافه شودy و سپس یک واحد از
:بگیریم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
//Variable declarations
int num1, num2;
string msg1, msg2;
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//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
}
}

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

برنامه باال نتیجه هر عبارت را نشان می دهد .در این برنامه از متد )( Writelineبرای نشان دادن نتایج در سطرهای متفاوت استفاده شده است.
در این مثال با یک نکته عجیب مواجه میشویم و آن حاصل تقسیم دو عدد صحیح است .وقتی که دو عدد صحیح را بر هم تقسیم کنیم حاصل
باید یک عدد صحیح و فاقد بخش کسری باشد .اما همانطور که مشاهده می کنید اگر فقط یکی از اعداد را به نوع اعشاری  doubleتبدیل کنیم
(در مثال میبینید) حاصل به صورت اعشار نشان داده میشود .برای اینکه ارقام کسری بعد از عدد حاصل دو رقم باشند از } {2:F2استفاده میکنیم.
 Fبه معنای فرمت بندی می باشد و در این جا بدین معناست که عدد را تا دو رقم اعشار نمایش بده .چون خطوط کد طوالنی هستند آنها را در د و
خط مینویسیم .سی شارپ خط جدید ،فاصله و فضای خالی را نادیده میگیرد.
در خط  01مشاهده می کنید که دو رشته به وسیله عملگر  +به هم متصل شدهاند .نتیجه استفاده از عملگر  +برای چسباندن دو کلمه “  “Helloو
“! ”Worldرشته “! ”Hello Worldخواهد بود .به فاصله خالی بعد از کلمه  Helloتوجه کنید اگر آن را حذف کنید از خروجی برنامه نیز حذف
میشود.

عملگرهای تخصیصی (جایگزینی)
نوع دیگر از عملگرهای سیشارپ عملگرهای جایگزینی نام دارند .این عملگرها مقدار متغیر سمت راست خود را در متغیر سمت چپ قرار میدهند .
جدول زیر انواع عملگرهای تخصیصی در سی شارپ را نشان میدهد:
عملگر

مثال

نتیجه

=

;var1 = var2

مقدار  var1برابر است با مقدار .var2
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=+

;var1 += var2

مقدار  var1برابر است با حاصل جمع  var1و . var2

=-

;var1 -= var2

مقدار  var1برابر است با حاصل تفریق  var1و .var2

=*

;var1 *= var2

مقدار  var1برابر است با حاصل ضرب  var1در .var2

=/

;var1 /= var2

مقدار  var1برابر است با حاصل تقسیم  var1بر .var2

=%

;var1 %= var2

مقدار  var1برابر است با باقیمانده تقسیم  var1بر .var2

از عملگر = +برای اتصال دو رشته نیز میتوان استفاده کرد .استفاده از این نوع عملگرها در واقع یک نوع خالصه نویسی در کد است .مثال شکل
اصلی کد  var1 += var2به صورت  var1 = var1 + var2میباشد .این حالت کدنویسی زمانی کارایی خود را نشان میدهد که نام متغیرها
طوالنی باشد .برنامه زیر چگونگی استفاده از عملگرهای تخصیصی و تأثیر آنها را بر متغیرها نشان میدهد.
;using System
public class Program
{
)(public static void Main
{
;int number
;)"Console.WriteLine("Assigning 10 to number...
;number = 10
;)Console.WriteLine("Number = {0}", number
;)"Console.WriteLine("Adding 10 to number...
;number += 10
;)Console.WriteLine("Number = {0}", number
;)"Console.WriteLine("Subtracting 10 from number...
;number -= 10
;)Console.WriteLine("Number = {0}", number
}
}
Assigning 10 to number...
Number = 10
Adding 10 to number...
Number = 20
Subtracting 10 from number...
Number = 10

در برنامه از سه عملگر تخصیصی استفاده شده است .ابتدا یک متغیر و مقدار  72با استفاده از عملگر = به آن اختصاص داده شده است .سپس به
آن با استفاده از عملگر = +مقدار  72اضافه شده است .و در آخر به وسیله عملگر = -عدد  72از آن کم شده است.
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عملگرهای مقایسه ای
از عملگرهای مقایسه ای برای مقایسه مقادیر استفاده میشود .نتیجه این مقادیر یک مقدار بولی (منطقی) است .این عملگرها اگر نتیجه مقایس ه
دو مقدار درست باشد ،مقدار  trueو اگر نتیجه مقایسه اشتباه باشد ،مقدار  falseرا نشان می دهند .این عملگرها به طور معمول در دستورات
شرطی به کار میروند .به این ترتیب که باعث ادامه یا توقف دستور شرطی میشوند .جدول زیر عملگرهای مقایسه ای در سیشارپ را نشان
میدهد:
نتیجه

عملگر

دسته

مثال

==

Binary

var1 = var2 == var3

=!

Binary

var1 = var2 != var3

<

Binary

var1 = var2 < var3

>

Binary

var1 = var2 > var3

=<

Binary

var1 = var2 <= var3

=>

Binary

var1 = var2 >= var3

 var1در صورتی  trueاست که مقدار  var2با مقدار  var3برابر باشد در غیر
اینصورت  falseاست .
 var1در صورتی  trueاست که مقدار  var2با مقدار  var3برابر نباشد در غیر
اینصورت  falseاست .
 var1در صورتی  trueاست که مقدار  var2کوچکتر از  var3مقدار باشد در
غیر اینصورت  falseاست .
 var1در صورتی  trueاست که مقدار  var2بزرگتر از مقدار  var3باشد در غیر
اینصورت  falseاست .
 var1در صورتی  trueاست که مقدار  var2کوچکتر یا مساوی مقدار var3
باشد در غیر اینصورت  falseاست .
 var1در صورتی  trueاست که مقدار  var2بزرگتر یا مساوی  var3مقدار باشد
در غیر اینصورت  falseاست .

برنامه زیر نحوه عملکرد این عملگرها را نشان میدهد:
;using System
namespace ComparisonOperators
{
class Program
{
)(static void Main
{
;int num1 = 10
;int num2 = 5
;)== num2
;)!= num2
;)< num2
;)> num2
;)<= num2

num1
num1
num1
num1
num1

num2,
num2,
num2,
num2,
num2,

num1,
num1,
num1,
num1,
num1,

{2}",
{2}",
{2}",
{2}",
{2}",

:
:
:
:
:

}{1
}{1
}{1
}{1
}{1

==
=!
<
>
=<

}Console.WriteLine("{0
}Console.WriteLine("{0
}Console.WriteLine("{0
}Console.WriteLine("{0
}Console.WriteLine("{0
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;)Console.WriteLine("{0} >= {1} : {2}", num1, num2, num1 >= num2
}
}
}
False
True
False
True
False
True

:
:
:
:
:
:

5
5
5
5
5
5

==
=!
<
>
=<
=>

10
10
10
10
10
10

در مثال باال ابتدا دو متغیر را که می خواهیم با هم مقایسه کنیم را ایجاد کرده و به آنها مقادیری اختصاص میدهیم .سپس با استفاده از یک عملگر
مقایسه ای آنها را با هم مقایسه کرده و نتیجه را چاپ می کنیم .به این نکته توجه کنید که هنگام مقایسه دو متغیر از عملگر == به جای عملگر =
باید استفاده شود .عملگر = عملگر تخصیصی است و در عبارتی مانند  x = yمقدار  yرا در به  xاختصاص میدهد .عملگر == عملگر مقایسه ای
است که دو مقدار را با هم مقایسه میکند مانند  x==yو اینطور خوانده میشود  xبرابر است با .y

عملگرهای منطقی
عملگرهای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل میکنند و نتیجه آنها نیز یک مقدار بولی است .از این عملگرها اغلب برای شرطهای پیچیده استفاده
میشود .همانطور که قبال یاد گرفتید مقادیر بولی میتوانند  falseیا  trueباشند .فرض کنید که  var2و  var3دو مقدار بولی هستند.
عملگر

نام

دسته

مثال

&&

منطقی AND

Binary

;var1 = var2 && var3

||

منطقی OR

Binary

;var1 = var2 || var3

!

منطقی NOT

Unary

;var1 = !var1

عملگر منطقی (&&)AND
اگر مقادیر دو طرف این عملگر  true ،باشند ،عملگر  ANDمقدار  trueرا بر می گرداند .در غیر اینصورت اگر یکی از مقادیر یا هر دوی آنها false
باشند ،مقدار  falseرا بر می گرداند .در زیر جدول درستی عملگر  ANDنشان داده شده است:
X && Y

Y

X

true

true

true

false

false

true

false

true

false

false

false

false
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برای درک بهتر تأثیر عملگر  ANDیادآوری میکنیم که این عملگر فقط در صورتی مقدار  trueرا نشان می دهد که هر دو عملوند مقدارشان true
باشد .در غیر اینصورت نتیجه تمام ترکیبهای بعدی false ،خواهد شد .استفاده از عملگر  ANDمانند استفاده از عملگرهای مقایسه ای است .به
عنوان مثال نتیجه عبارت زیر درست ( )trueاست اگر سن ( )ageبزرگتر از  71و  salaryکوچکتر از  7222باشد.
;)result = (age > 18) && (salary < 1000

عملگر  ANDزمانی کارآمد است که ما با محدوده خاصی از اعداد سرو کار داریم .مثال عبارت  10 <= x <= 100بدین معنی است که  xمیتواند
مقداری شامل اعداد  72تا  722را بگیرد .حال برای انتخاب اعداد خارج از این محدوده می توان از عملگر منطقی  ANDبه صورت زیر استفاده کرد.
;)inRange = (number <= 10) && (number >= 100

عملگر منطقی )||(OR
اگر یکی یا هر دو مقدار دو طرف عملگر  ،ORدرست ( )trueباشد ،عملگر  ORمقدار  trueرا بر میگرداند .جدول درستی عملگر  ORدر زیر نشان داده
شده است:
X || Y

Y

X

true

true

true

true

false

true

true

true

false

false

false

false

در جدول باال مشاهده میکنید که عملگر  ORدر صورتی مقدار  falseرا بر میگرداند که مقادیر دو طرف آن  falseباشند .کد زیر را در نظر بگیرید.
نتیجه این کد در صورتی درست ( )trueاست ،که رتبه نهایی دانش آموز ( )finalGradeبزرگتر از  13یا نمره نهایی امتحان آن  722باشد.
;)isPassed = (finalGrade >= 75) || (finalExam == 100

عملگر منطقی )!(NOT
برخالف دو اپراتور  ORو  ANDعملگر منطقی  NOTیک عملگر یگانی است و فقط به یک عملوند نیاز دارد .این عملگر یک مقدار یا عبارت بولی را نفی
میکند .مثال اگر عبارت یا مقدار  trueباشد آنرا  falseو اگر  falseباشد آنرا  trueمیکند .جدول زیر عملکرد اپراتور  NOTرا نشان میدهد:
!X

X

false

true

true

false

نتیجه کد زیر در صورتی درست است که ( ageسن) بزرگتر یا مساوی  71نباشد.
;)isMinor = !(age >= 18
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عملگرهای بیتی
عملگرهای بیتی به شما اجازه میدهند که شکل باینر ی انواع دادهها را دستکاری کنید .برای درک بهتر این درس توصیه میشود که شما سیستم
باینری و نحوه تبدیل اعداد اعشاری به باینری را از لینک زیر یاد بگیرید:

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

در سیستم باینری (دودویی) که کامپیوتر از آن استفاده میکند وضعیت هر چیز یا خاموش است یا روشن .برای نشان دادن حالت روشن از عدد 7
و برای نشان دادن حالت خاموش از عدد  2استفاده میشود .بنابراین اعداد باینری فقط میتوانند صفر یا یک باشند .اعداد باینری را اعداد در مبنای
 0و اعداد اعشاری را اعداد در مبنای  72میگویند .یک بیت نشان دهنده یک رقم باینری است و هر بایت نشان دهنده  1بیت است .به عنوان مثال
برای یک داده از نوع  intبه  00بیت یا  1بایت فضا برای ذخیره آن نیاز داریم ،این بدین معناست که اعداد از  00رقم  2و  7برای ذخیره استفاده
میکنند .برای مثال عدد  722وقتی به عنوان یک متغیر از نوع  intذخیره می شود در کامپیوتر به صورت زیر خوانده میشود:
000000000000000000000000000001100100

عدد  722در مبنای ده معادل عدد  7722722در مبنای  0است .در اینجا  1رقم سمت راست نشان دهنده عدد  722در مبنای  0است و مابقی صفرهای
سمت چپ برای پر کردن بیتهایی است که عدد از نوع  intنیاز دارد .به این نکته توجه کنید که اعداد باینری از سمت راست به چپ خوانده
میشوند .عملگرهای بیتی سیشارپ در جدول زیر نشان داده شدهاند:
عملگر

نام

دسته

مثال

&

بیتی AND

Binary

;x = y & z

|

بیتی OR

Binary

;x = y | z

^

بیتی XOR

Binary

;x = y ^ z

~

بیتی NOT

Unary

;x = ~y

=&

بیتی – تخصیصی AND

Binary

;x &= y

=|

بیتی – تخصیصی OR

Binary

;x |= y

=^

بیتی – تخصیصی XOR

Binary

;x ^= y

عملگر بیتی (&)AND
عملگر بیتی  ANDمانند کاری شبیه عملگر منطقی  ANDانجام میدهد با این تفاوت که این عملگر بر روی بیتها کار میکند .اگر مقادیر دو طرف آن
 7باشد ،مقدار  7را بر می گرداند و اگر یکی یا هر دو طرف آن صفر باشد مقدار صفر را بر میگرداند .جدول درستی عمگر بیتی  ANDدر زیر آمده است:

10

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ

X AND Y

Y

X

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

در زیر نحوه استفاده از عملگر بیتی  ANDآمده است:
;int result = 5 & 3
;)Console.WriteLine(result
1

همانطور که در مثال باال مشاهده میکنید ،نتیجه عملکرد عملگر  ANDبر روی دو مقدار  3و  0عدد  7میشود .اجازه بدهید ببینیم که چطور این نتیجه
را به دست میآید:
5: 00000000000000000000000000000101
3: 00000000000000000000000000000011
-----------------------------------1: 00000000000000000000000000000001

ابتدا دو عدد  3و  0به معادل باینریشان تبدیل میشوند .از آنجاییکه هر عدد صحیح ( 00 )intبیت است از صفر برای پر کردن بیتهای خالی
استفاده میکنیم .با استفاده از جدول درستی عملگر بیتی  ANDمیتوان فهمید که چرا نتیجه عدد یک میشود.

عملگر بیتی )|(OR
اگر مقادیر دو طرف عملگر بیتی  ORهر دو صفر باشند نتیجه  2در غیر اینصورت  7خواهد شد .جدول درستی این عملگر در زیر آمده است:
X OR Y

Y

X

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

نتیجه عملگر بیتی  ORدر صورتی  2است که عملوندهای دو طرف آن  2باشند .اگر فقط یکی از دو عملوند  7باشد ،نتیجه  7خواهد شد .به مثال زیر
توجه کنید:
;int result = 7 | 9
;)Console.WriteLine(result
15
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وقتی که از عملگر بیتی  ORبرای دو مقدار در مثال باال ( 1و  )1استفاده میکنیم ،نتیجه  73میشود .حال بررسی می کنیم که چرا این نتیجه به دست
آمده است؟
7: 00000000000000000000000000000111
9: 00000000000000000000000000001001
----------------------------------15:00000000000000000000000000001111

با استفاده از جدول درستی عملگر بیتی  ORمیتوان نتیجه استفاده از این عملگر را تشخیص داد .عدد  7777باینری معادل عدد  73صحیح است.

عملگر بیتی )^(XOR
جدول درستی این عملگر در زیر آمده است:
X XOR Y

Y

X

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

در صورتیکه عملوندهای دو طرف این عملگر هر دو  2یا هر دو  7باشند نتیجه  ،2در غیر اینصورت نتیجه  7میشود .در مثال زیر تأثیر عملگر بیتی XOR
را بر روی دو مقدار مشاهده میکنید:
;int result = 5 ^ 7
;)Console.WriteLine(result
2

در زیر معادل باینری اعداد باال ( 3و  )1نشان داده شده است.
5: 00000000000000000000000000000101
7: 00000000000000000000000000000111
----------------------------------2: 00000000000000000000000000000010

با نگاه کردن به جدول درستی عملگر بیتی  XORمیتوان فهمید که چرا نتیجه عدد  0میشود.

عملگر بیتی )~(NOT
این عملگر یک عملگر یگانی است و فقط به یک عملو ند نیاز دارد .در زیر جدول درستی این عملگر آمده است:
NOT X

X

0

1

1

0
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عملگر بیتی  NOTمقادیر بیتها را معکوس میکند .در زیر چگونگی استفاده از این عملگر آمده است:
;int result = ~7
;)Console.WriteLine(result

به نمایش باینری مثال باال که در زیر نشان داده شده است توجه نمایید.
7: 00000000000000000000000000000111
------------------------------------8: 11111111111111111111111111111000

مثالهایی از عملگرهای بیتی
فرض کنید که از یک سبک خاص فونت در برنامهتان استفاده کنید .کدهای مربوط به هر سبک هم در جدول زیر آمده است:
کد

سبک

0

Regular

1

Bold

2

Italic

4

Underline

8

Strikeout

توجه کنید که مقدار اولیه  2بدین معنی است که میخواهید از سبک ( regularعادی) استفاده کنید.
;int fontStyle = 0

برای نشان دادن فونتها به صورت کلفت ( )Boldاز عملگر بیتی  ORاستفاده میشود .توجه کنید که برای فونت  Boldباید کد  7را به کار برید.
;fontStyle = fontStyle | 1

برای استفاده از سبک  Italicباید از عملگر بیتی  ORو کد  0استفاده شود.
;fontStyle |= 2

برای استفاده از سایر سبکها میتوان به روشهای ذکر شده در باال عمل کرد و فقط کدها را جایگزین کنید .اگر بخواهید یک سبک جدید ایجاد
کنید که ترکیبی از چند سبک باشد ،میتوانید به سادگی عملگر بیتی  ORرا در بین هر سبک فونت قرار دهید مانند مثال زیر:
;fontStyle = 1 | 2 | 4 | 8

عملگر بیتی تغییر مکان ()shift
این نوع عملگرها به شما اجازه میدهند که بیتها را به سمت چپ یا راست جا به جا کنید .دو نوع عملگر بیتی تغییر مکان وجود دارد که هر کدام
دو عملوند قبول میکنند .عملوند سمت چپ این عملگرها حالت باینری یک مقدار و عملوند سمت راست تعداد جابه جایی بیتها را نشان میدهد.
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عملگر

نام

دسته

مثال

<<

تغییر مکان به سمت چپ

Binary

;x = y << 2

>>

تغییر مکان به سمت راست

Binary

;x = y >> 2

عملگر تغییر مکان به سمت چپ
این عملگر ،بیتهای عملوند سمت چپ را به تعداد  nمکان مشخص شده توسط عملوند سمت راست ،به سمت چپ منتقل میکند .به عنوان
مثال:
;int result = 10 << 2
;)Console.WriteLine(result

40

در مثال باال ما بیتهای مقدار  72را دو مکان به سمت چپ منتقل کردهایم ،حال بیایید تأثیر این انتقال را بررسی کنیم:
10: 00000000000000000000000000001010
-----------------------------------40: 00000000000000000000000000101000

مشاهده میکنید که همه بیتها به اندازه دو واحد به سمت چپ منتقل شدهاند .در این انتقال دو صفر از صفرهای سمت چپ کم میشود و در
عوض دو صفر به سمت راست اضافه میشود.

عملگر تغییر مکان به سمت راست
این عملگر شبیه به عم لگر تغییر مکان به سمت چپ است با این تفاوت که بیتها را به سمت راست جا به جا میکند .به عنوان مثال:
;int result = 100 >> 4
;)Console.WriteLine(result
6

با استفاده از عملگرتغییر مکان به سمت راست بیتهای مقدار  722را به اندازه  1واحد به سمت چپ جا به جا میکنیم .اجازه بدهید تأثیر این جا
به جایی را مورد بررسی قرار دهیم:
100: 00000000000000000000000001100100
-----------------------------------6: 00000000000000000000000000000110

هر بیت به اندازه  1واحد به سمت راست منتقل میشود ،بنابراین  1بیت اول سمت راست حذف شده و چهار صفر به سمت چپ اضافه میشود.
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تقدم عملگرها
تقدم عملگرها مشخص می کند که در محاسباتی که بیش از دو عملوند دارند ،ابتدا کدام عملگر اثرش را اعمال کند .عملگرها در سیشارپ در
محاسبات دارای حق تقدم هستند .به عنوان مثال:
;number = 1 + 2 * 3 / 1

اگر ما حق تقدم عملگرها را رعایت نکنیم و عبارت باال را از سمت چپ به راست انجام دهیم نتیجه  1خواهد شد ( 7+0=0سپس  0×0 =1و در آخر
 .)1/7=1اما کامپایلر با توجه به تقدم عملگرها محاسبات را انجام میدهد .برای مثال عمل ضرب و تقسیم نسبت به جمع و تفریق تقدم دارند.
بنابراین در مثال فوق ابتدا عدد  0ضربدر  0و سپس نتیجه آنها تقسیم بر  7میشود که نتیجه  2به دست میآید .در آخر عدد  2با  7جمع میشود و
عدد  1حاصل میشود .در جدول زیر تقدم برخی از عملگرهای سیشارپ آمده است:
عملگرها

تقدم

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

باالترین

*, /, %
 +,>> <<,
=> <, >, <=,
=! ==,
&
^
|
&&
||
==, *=, /=, %=, +=, -
)++, -- (used as suffixes

پایینترین

ابتدا عملگرهای با باالترین و سپس عملگرهای با پایینترین حق تقدم در محاسبات تأثیر میگذارند .به این نکته توجه کنید که تقدم عملگرها ++
و  --به مکان قرارگیری آنها بستگی دارد (در سمت چپ یا راست عملوند باشند) .به عنوان مثال:
;int number = 3
number1 = 3 + ++number; //results to 7
number2 = 3 + number++; //results to 6
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در عبارت اول ابتدا به مقدار  numberیک واحد اضافه شده و  1می شود و سپس مقدار جدید با عدد  0جمع میشود و در نهایت عدد  1به دست
میآید .در عبارت دوم مقدار عددی  0به مقدار  numberاضافه میشود و عدد  2به دست میآید .سپس این مقدار در متغیر  number2قرار میگیرد.
و در نهایت مقدار  numberبه  1افزایش مییابد .برای ایجاد خوانایی در تقدم عملگرها و انجام محاسباتی که در آنها از عملگرهای زیادی استفاده
میشود از پرانتز استفاده میکنیم:
;)) number = ( 1 + 2 ) * ( 3 / 4 ) % ( 5 - ( 6 * 7

در مثال باال ابتدا هر کدام از عباراتی که داخل پرانتز هستند مورد محاسبه قرار میگیرند .به نکتهای در مورد عبارتی که در داخل پرانتز سوم قرار دارد
توجه کنید .در این عبارت ابتدا مقدار داخلیترین پرانتز مورد محاسبه قرار میگیرد یعنی مقدار  2ضربدر  1شده و سپس از  3کم میشود .اگر دو یا
چند عملگر با حق تقدم یکسان موجود باشد ابتدا باید هر کدام از عملگرها را که در ابتدای عبارت می آیند مورد ارزیابی قرار دهید .به عنوان مثال:
;number = 3 * 2 + 8 / 4

هر دو عملگر * و  /دارای حق تقدم یکسانی هستند .بنابر این شما باید از چپ به راست آنها را در محاسبات تأثیر دهید .یعنی ابتدا  0را ضربدر 0
میکنید و سپس عدد  1را بر  1تقسیم می کنید .در نهایت نتیجه دو عبارت را جمع کرده و در متغیر  numberقرار میدهید.

گرفتن ورودی از کاربر
چارچوب دات نت تعدادی متد برای گرفتن ورودی از کاربر در اختیار شما قرار میدهد .حال میخواهیم در باره متد )( ReadLineیکی دیگر از
متدهای کالس  Consoleبحث کنیم که یک مقدار رشتهای را از کاربر دریافت میکند .متد )( ReadLineفقط مقدار رشتهای را که توسط کاربر
نوشته میشود را بر میگرداند .همانطور که از نام این متد پیداست ،تمام کاراکترهایی را که شما در محیط کنسول تایپ میکنید تا زمانی که دکمه
 Enterرا میزنید میخواند .هر چه که در محیط کنسول تایپ میشود از نوع رشته است .برای تبدیل نوع رشته به انواع دیگر میتوانید از کالس
 Convertو متدهای آن استفاده کنید .به برنامه زیر توجه کنید:
;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

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

11

فصل اول  :مبانی زبان سی شارپ

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

24
25
26

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

ابتدا  0متغیر را برای ذ خیره داده در برنامه تعریف میکنیم (خطوط  1و  1و  .)1برنامه از کاربر می خواهد که نام خود را وارد کند (خط  .)77در خط
 70شما به عنوان کاربر نام خود را وارد میکنید .مقدار متغیر نام ،برابر مقداری است که توسط متد )( ReadLineخوانده میشود .از آنجاییکه نام
از نوع رشته است و مقداری که از متد )( ReadLineخوانده میشود هم از نوع رشته است در نتیجه نیازی به تبدیل انواع نداریم.
سپس برنامه از ما سن را سؤال میکند (خط  .)70سن ،متغیری از نوع صحیح ( )intاست ،پس نیاز است که ما تبدیل از نوع رشته به صحیح را
انجام دهیم .بنابراین از کالس و متد )( Convert.ToInt32برای این تبدیل استفاده میکنیم (خط  .)71مقدار بازگشتی از این متد در متغیر سن
قرار میگیرد .چون متغیر قد ( )heightرا از نوع  doubleتعریف کردهایم برای تبدیل رشته دریافتی از محیط کنسول به نوع  doubleباید از متد
)( ToDoubleمربوط به کالس  Convertاستفاده کنیم ( خط  .)72عالوه بر آنچه گفته شد شما میتوانید از متد )( Parseبرای تبدیلهای باال
استفاده کنید ،مانند:
;))(age = int.Parse(Console.ReadLine
;))(height = double.Parse(Console.ReadLine

توجه داشته باشد که این متد برای تبدیل رشته به رقم استفاده میشود ،یعنی رشتهای که توسط کاربر تایپ میشود ،باید فقط عدد باشد.

ساختارهای تصمیم
تقریبا همه زبانهای برنامهنویسی به شما اجازه اجرای کد را در شرایط مطمئن میدهند .حال تصور کنید که یک برنامه دارای ساختار تصمیم گیری
نباشد و همه کدها را اج را کند .این حالت شاید فقط برای چاپ یک پیغام در صفحه مناسب باشد ولی فرض کنید که شما بخواهید در صورتیکه
مقدار یک متغیر با یک عدد برابر باشد ،سپس یک پیغام چاپ شود آ ن وقت با مشکل مواجه خواهید شد .سیشارپ راههای مختلفی برای رفع
این نوع مشکالت ارائه میدهد .در این بخش با مطالب زیر آشنا خواهید شد:


دستور if



دستور if...else



عملگر سه تایی



دستور  ifچندگانه



دستور  ifتو در تو
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عملگرهای منطقی



دستور switch

دستور if
میتوان با استفاده از دستور  ifو یک شرط خاص که باعث ایجاد یک کد میشود یک منطق به برنامه خود اضافه کنید .دستور  ifسادهترین
دستور شرطی است که برنامه میگوید اگر شرطی برقرار است ،کد معینی را انجام بده .ساختار دستور  ifبه صورت زیر است:
)if(condition
{
;code to execute
}

قبل از اجرای دستور  ifابتدا شرط بررسی میشود .اگر شرط برقرار باشد یعنی درست باشد سپس کد اجرا میشود .شرط یک عبارت مقایسه ای
است .میتوان از عملگرهای مقایسه ای برای تست درست یا اشتباه بودن شرط استفاده کرد .اجازه بدهید که نگاهی به نحوه استفاده از دستور
 ifدر داخل برنامه بیندازیم .برنامه زیر پیغام  Hello Worldرا اگر مقدار  numberکمتر از  72و  Goodbye Worldرا اگر مقدار  numberاز 72
بزرگتر باشد در صفحه نمایش میدهد.
;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.
}
}

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

Hello World.
Goodbye World.

در خط  1یک متغیر با نام  numberتعریف و مقدار  3به آن اختصاص داده شده است .وقتی به اولین دستور  ifدر خط  77میرسیم برنامه
تشخیص می دهد که مقدار  numberاز  72کمتر است؟ یعنی  3کوچکتر از  72است؟ منطقی است که نتیجه مقایسه درست میباشد .بنابراین خط
 70اجرا و پیغام  Hello Worldچاپ میشود .حال مقدار  numberرا به  73تغییر میدهیم (خط  .)72وقتی به دومین دستور  ifدر خط  71میرسیم
برنامه مقدار  numberرا با  72مقایسه میکند و چون مقدار  numberیعنی  73از  72بزرگتر است برنامه پیغام  Goodbye Worldرا چاپ میکند
(خط  .)02به این نکته توجه کنید که دستور  ifرا میتوان در یک خط نوشت:
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;)"if (number > 10) Console.WriteLine("Goodbye World.

شما میتوانید چندین دستور را در داخل دستور  ifبنویسید .کافیست که از یک آکوالد برای نشان دادن ابتدا و انتهای دستورات استفاده کنید.
همه دستورات داخل بین آکوالد جزء بدنه دستور  ifهستند .نحوه تعریف چند دستور در داخل بدنه  ifبه صورت زیر است:
)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.
}

در مثال باال اگر مقدار  xاز  72بزرگتر باشد دو پیغام چاپ میشود .حال اگر به عنوان مثال آکوالد را حذف کنیم و مقدار  xاز  72بزرگتر 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

کد باال در صورتی بهتر خوانده می شود که بین دستورات فاصله بگذاریم.
)if (x > 10
;)"Console.WriteLine("x is greater than 10.
;)")?Console.WriteLine("This is still part of the if statement. (Really

میبینید که دستور دوم (خط  )0در مثال باال جزء دستور  ifنیست .اینجاست که چون ما فرض را بر این گذاشتهایم که مقدار  xاز  72کوچکتر
است پس خط )? This is still part of the if statement (Reallyچاپ میشود .در نتیجه اهم یت وجود آکوالد مشخص
میشود .به عنوان تمرین همیشه حتی اگر فقط یک دستور در بدنه  ifداشتید برای آن یک آکوالد بگذارید .فراموش نکنید که از قلم انداختن یک
آکوالد باعث به وجود آمدن خطا شده و یافتن آن را سخت می کند .یکی از خطاهای معمول کسانی که برنامهنویسی را تازه شروع کردهاند قرار
دادن سمیکالن در سمت راست پرانتز  ifاست .به عنوان مثال:
;)if (x > 10
;)"Console.WriteLine("x is greater than 10
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 همیشه. بنابراین برنامه شما با یک خطای منطقی مواجه میشود. یک مقایسه را انجام میدهد و دستور اجرایی نیستif به یاد داشته باشید که
 مثالی دیگر در. به منزله این است که بلوک کد در اینجا به پایان رسیده استif به یاد داشته باشید که قرار گرفتن سمیکالن در سمت راست پرانتز
:if مورد دستور
using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int firstNumber;
int secondNumber;
Console.Write("Enter a number: ");
firstNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Enter another number: ");
secondNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (firstNumber == secondNumber)
{
Console.WriteLine("{0} == {1}", firstNumber, secondNumber);
}
if (firstNumber != secondNumber)
{
Console.WriteLine("{0} != {1}", firstNumber, secondNumber);
}
if (firstNumber < secondNumber)
{
Console.WriteLine("{0} < {1}", firstNumber, secondNumber);
}
if (firstNumber > secondNumber)
{
Console.WriteLine("{0} > {1}", firstNumber, secondNumber);
}
if (firstNumber <= secondNumber)
{
Console.WriteLine("{0} <= {1}", firstNumber, secondNumber);
}
if (firstNumber >= secondNumber)
{
Console.WriteLine("{0} >= {1}", firstNumber, secondNumber);
}
}
}
Enter a number: 2
Enter another number: 5
2 != 5
2 < 5
2 <= 5
Enter a number: 10
Enter another number: 3
10 != 3
10 > 3
10 >= 3
Enter a number: 5
Enter another number: 5
5 == 5
5 <= 5
5 >= 5
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ما از عملگرهای مقایسه ای در دستور  ifاستفاده کردهایم .ابتدا دو عدد که قرار است با هم مقایسه شوند را به عنوان ورودی از کاربر میگیریم.
اعداد با هم مقایسه میشوند و اگر شرط درست بود پیغامی چاپ میشود .به این نکته توجه داشته باشید که شرطها مقادیر بولی هستند ،بنابراین
شما می توانید نتیجه یک عبارت را در داخل یک متغیر بولی ذخیره کنید و سپس از متغیر به عنوان شرط در دستور  ifاستفاده کنید.
;bool isNewMillenium = year == 2000
)if (isNewMillenium
{
;)"!Console.WriteLine("Happy New Millenium
}

اگر مقدار  yearبرابر  0222باشد سپس حاصل عبارت در متغیر  isNewMilleniumذخیره میشود .میتوان از متغیر برای تشخیص کد اجرایی
بدنه دستور  ifاستفاده کرد خواه مقدار متغیر درست باشد یا نادرست.

دستور if...else
دستور  ifفقط برای اجرای یک حالت خاص به کار می رود یعنی اگر حالتی برقرار بود کارخاصی انجام شود .اما زمانی که شما بخواهید ا گر شرط
خاصی برقرار شد یک دستور و اگر برقرار نبود دستور دیگر اجرا شود باید از دستور  if…elseاستفاده کنید .ساختار دستور  if…elseدر زیر آمده
است:
)if(condition
{
;code to execute if condition is true
}
else
{
;code to execute if condition is false
}

از کلمه کلیدی  elseنمیتوان به تنهایی استفاده کرد بلکه حتما باید با  ifبه کار برده شود .اگر فقط یک کد اجرایی در داخل بدنه  ifو بدنه else
دارید استفاده از آکوالد اختیاری است .کد داخل بلوک  elseفقط در صورتی اجرا میشود که شرط داخل دستور  ifنادرست باشد .در زیر نحوه
استفاده از دستور  if…elseآمده است.
;using System
public class Program
{
)(public static void Main
{
;int number = 5
//Test the condition
)if (number < 10
{
;)"Console.WriteLine("The number is less than 10.
}
else
{
;)"Console.WriteLine("The number is either greater than or equal to 10.
}
//Modify value of number

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

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

وقتی مقدار  numberاز  72کمتر باشد کد داخل بلوک  ifاجرا میشود و اگر مقدار  numberرا تغییر دهیم و به مقداری بزرگتر از  72تغییر دهیم
شرط نادرست میشود و کد داخل بلوک  elseاجرا میشود .مانند بلوک  ifنباید به آخر کلمه کلیدی  elseسمیکالن اضافه شود.

عملگر شرطی
عملگر شرطی ) (?:در سیشارپ مانند دستور شرطی  if…elseعمل میکند .در زیر نحوه استفاده از این عملگر آمده است:
><condition> ? <result if true> : <result if false

عملگر شرطی تنها عملگر سه تایی سیشارپ است که نیاز به سه عملوند دارد :شرط ،یک مقدار زمانی که شرط درست باشد و یک مقدار زمانی که
شرط نادرست باشد .اجازه بدهید که نحوه استفاده این عملگر را در داخل برنامه مورد بررسی قرار دهیم.
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
}
}

برنامه باال نحوه استفاده از این عملگر شرطی را نشان میدهد .خط یک به صورت زیر ترجمه میشود :اگر مقدار  pet1برابر با  puppyبود ،مقدار
 dogرا در  type1قرار بده در غیر اینصورت مقدار  catرا  type1قرار بده .خط دو به صورت زیر ترجمه میشود :اگر مقدار  pet2برابر با kitten
بود ،مقدار  catرا در  type2قرار بده در غیر اینصورت مقدار  .dogحال برنامه باال را با استفاده از دستور  if elseمینویسیم:
)"if (pet1 == "puppy
;"type1 = "dog
else
;"type1 = "cat

هنگامی که چندین دستور در داخل یک بلوک  ifیا  elseدارید از عملگر شرطی استفاده نکنید ،چون خوانایی برنامه را پایین میآورد.
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دستور  ifچندگانه
اگر بخواهید چند شرط را بررسی کن ید چکار میکنید؟ می توانید از چندین دستور  ifاستفاده کنید و بهتر است که این دستورات  ifرا به صورت زیر
بنویسید:
)if (condition
{
;code to execute
}
else
{
)if (condition
{
;code to execute
}
else
{
)if (condition
{
;code to execute
}
else
{
;code to execute
}
}
}

خواندن کد باال سخت است .بهتر است دستورات را به صورت تو رفتگی در داخل بلوک  elseبنویسید .میتوانید کد باال را ساده تر کنید:
)if(condition
{
;code to execute
}
)else if(condition
{
;code to execute
}
)else if(condition
{
;code to execute
}
else
{
;code to execute
}

حال که نحوه استفاده از دستور  else ifرا یاد گرفتید باید بدانید که مانند  else if ،elseنیز به دستور  ifوابسته است .دستور else if
وقتی اجرا میشود که اولین دستور  ifاشتباه باشد .حال اگر  else ifاشتباه باشد دستور  else ifبعدی اجرا میشود .و اگر آن نیز اجرا نشود
در نهایت دستور  elseاجرا میشود .برنامه زیر نحوه استفاده از دستور  if elseرا نشان میدهد:
;using System
public class Program
{
)(public static void Main
{
;int choice
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Console.WriteLine("What's your favorite color?");
Console.WriteLine("[1] Black");
Console.WriteLine("[2] White");
Console.WriteLine("[3] Blue");
Console.WriteLine("[4] Red");
Console.WriteLine("[5] Yellow\n");
Console.Write("Enter your choice: ");
choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (choice == 1)
{
Console.WriteLine("You might like my black t-shirt.");
}
else if (choice == 2)
{
Console.WriteLine("You might be a clean and tidy person.");
}
else if (choice == 3)
{
Console.WriteLine("You might be sad today.");
}
else if (choice == 4)
{
Console.WriteLine("You might be inlove right now.");
}
else if (choice == 5)
{
Console.WriteLine("Lemon might be your favorite fruit.");
}
else
{
Console.WriteLine("Sorry, your favorite color is not in the choices above.");
}
}
}
What's your favorite color?
[1] Black
[2] White
[3] Blue
[4] Red
[5] Yellow
Enter your choice: 1
You might like my black t-shirt.
What's your favorite color?
[1] Black
[2] White
[3] Blue
[4] Red
[5] Yellow
Enter your choice: 999
Sorry, your favorite color is not in the choices above.

 اگر عددی ک ه. بسته به اینکه شما چه چیزی انتخاب میکنید پیغامهای مختلفی چاپ میشود. وابسته استchoice خروجی برنامه باال به متغیر
. اجرا میشودelse  کد مربوط به بلوک،شما تایپ میکنید در داخل حالتهای انتخاب نباشد
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 تو در توif دستور
. دیگرif  در داخل دستورif  یک دستور ساده. تو در تو در سیشارپ استفاده کردif میتوان 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 دهیمif اجازه بدهید که نحوه استفاده از دستور
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

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

34
35
36
37
38
39

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.

اجازه بدهید که برنامه را کالبد شکافی کنیم .ابتدا برنامه از شما درباره سنتان سؤال میکند (خط  .)1در خط  70درباره جنستان از شما سؤال میکند.
سپس به اولین دستور  ifمیرسد (خط . )72
در این قسمت اگر سن شما بیشتر از  70سال باشد برنامه وارد بدنه دستور  ifمیشود در غیر اینصورت وارد بلوک ( elseخط  )01مربوط به همین
دستور  ifمیشود .حال فرض کنیم که سن شما بیشتر از  70سال است و شما وارد بدنه اولین  ifشدهاید .در بدنه اولین  ifدو دستور  ifدیگر را
مشاهده میکنید .اگر سن کمتر  02باشد شما وارد بدنه  ifدوم میشوید و اگر نباشد به قس مت  elseمتناظر با آن میروید ( خط  .)01دوباره فرض
میکنیم که سن شما کمتر از  02باشد ،در اینصورت وارد بدنه  ifدوم شده و با یک  ifدیگر مواجه میشوید (خط  .)02در اینجا جنسیت شما مورد
بررسی قرار میگیرد که ا گر برابر " "maleباشد کدهای داخل بدنه سومین  ifاجرا میشود در غیر اینصورت قسمت  elseمربوط به این  ifاجرا
میشود (خط  .)01پیشنهاد میشود که از  ifتو در تو در برنامه کمتر استفاده کنید چون خوانایی برنامه را پایین می آورد.

استفاده از عملگرهای منطقی
عملگرهای منطقی به شما اجازه می دهند که چندین شرط را با هم ترکیب کنید .این عملگرها حداقل دو شرط را درگیر میکنند و در آخر یک مقدار
بولی را بر میگردانند .در جدول زیر برخی از عملگرهای منطقی آمده است:
عملگر

تلفظ

مثال

&&

And

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

||

Or

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

!

Not

)z = !(x > 2

تأثیر
مقدار  Zدر صورتی  trueاست که هر دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان true
باشد .اگر فقط مقدار یکی از شروط  falseباشد مقدار  false ،zخواهد شد.
مقدار  Zدر صورتی  trueاست که یکی از دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان
 trueباشد .اگر هر دو شرط مقدارشان  falseباشد مقدار  false ،zخواهد
شد.
مقدار  Zدر صورتی  trueاست که مقدار شرط  falseباشد و در صورتی
 falseاست که مقدار شرط  trueباشد.
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به عنوان مثال جمله ) z = (x > 2) && (y < 10را به این صورت بخوانید" :در صورتی مقدار  zبرابر  trueاست که مقدار  xبزرگتر از  0و
مقدار  yکوچکتر از  72باشد در غیر اینصورت  falseاست" .این جمله بدین معناست که برای اینکه مقدار کل دستور  trueباشد باید مقدار همه
شروط  trueباشد .عملگر منطقی  )||( ORتأثیر متفاوتی نسبت به عملگر منطقی  )&&( ANDدارد .نتیجه عملگر منطقی  ORبرابر  trueاست اگر
فقط مقدار یکی از شروط  trueباشد .و اگر مقدار هیچ یک از شروط  trueنباشد نتیجه  falseخواهد شد .می توان عملگرهای منطقی  ANDو
 ORرا با هم ترکیب کرده و در یک عبارت به کار برد مانند:
) ) )if ( (x == 1) && ( (y > 3) || z < 10
{
//do something here
}

در اینجا استفاده از پرانتز مهم است چون از آن در گروه بندی شرطها استفاده میکنیم .در اینجا ابتدا عبارت () y > 3) || (z < 10مورد بررسی
قرار میگیرد (به علت تقدم عملگرها) .سپس نتیجه آن بوسیله عملگر  ANDبا نتیجه ) (x == 1مقایسه میشود .حال بیایید نحوه استفاده از
عملگرهای منطقی در برنامه را مورد بررسی قرار دهیم:
;using System
public class Program
{
)(public static void Main
{
;int age
;string gender
;)" Console.Write("Enter your age:
;))(age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter your gender (male/female):
;)(gender = Console.ReadLine
)if (age > 12 && age < 20
{
)"if (gender == "male
{
;)"Console.WriteLine("You are a teenage boy.
}
else
{
;)"Console.WriteLine("You are a teenage girl.
}
}
else
{
;)"Console.WriteLine("You are not a teenager.
}
}
}

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

Enter your age: 18
Enter your gender (male/female): female
You are a teenage girl.
Enter you age: 10
Enter your gender (male/female): male
You are not a teenager.
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برنامه باال نحوه استفاده از عملگر منطقی  ANDرا نشان میدهد (خط  .)72وقتی به دستور  ifمیرسید (خط  )72برنامه سن شما را چک میکند .اگر
سن شما بزرگتر از  70و کوچکتر از  02باشد (سنتان بین  70و  02باشد) یعنی مقدار هر دو  trueباشد سپس کدهای داخل بلوک  ifاجرا میشوند.
اگر نتیجه یکی از شروط  falseباشد کدهای داخل بلوک  elseاجرا میشود .عملگر  ANDعملوند سمت چپ را م ورد بررسی قرار میدهد .اگر مقدار
آن  falseباشد دیگر عملوند سمت راست را بررسی نمیکند و مقدار  falseرا بر میگرداند .بر عکس عملگر || عملوند سمت چپ را مورد بررسی
قرار می دهد و اگر مقدار آن  trueباشد سپس عملوند سمت راست را نادیده میگیرد و مقدار  trueرا بر میگرداند .نکته مهم اینجاست که شما
میتوانید از عملگرهای & و | به عنوان عملگر بیتی استفاده کنید.
)if (x == 2 & y == 3
{
//Some code here
}
)if (x == 2 | y == 3
{
//Some code here
}

تفاوت جزئی این عملگرها وقتی که به عنوان عملگر بیتی به کار می روند این است که دو عملوند را بدون در نظر گرفتن مقدار عملوند سمت چپ
مورد بررسی قرار میدهند .به عنوان مثال حتی اگر مقدار عملوند سمت چپ  falseباشد ،عملوند سمت چپ به وسیله عملگر بیتی (&) ANDارزیابی
میشود .اگر شرطها را در برنامه ترکیب کنید استفاده از عملگرهای منطقی )&&( ANDو )||(  ORبه جای عملگرهای بیتی )&( ANDو )|( ORبهتر
خواهد بود .یکی دیگر از عملگرهای منطقی عملگر (!) NOTاست که نتیجه یک عبارت را خنثی یا منفی میکند .به مثال زیر توجه کنید:
))if (!(x == 2
{
;)"Console.WriteLine("x is not equal to 2.
}

اگر نتیجه عبارت  x == 2برابر  falseباشد عملگر! آن را  Trueمیکند.

دستور Switch
در سی شارپ ساختاری به نام  switchوجود دارد که به شما اجازه می دهد که با توجه به مقدار ثابت یک متغیر چندین انتخاب داشته باشید.
دستور  switchمعادل دستور  ifتو در تو است با این تفاوت که در دستور  switchمتغیر فقط مقادیر ثابتی از اعداد ،رشتهها و یا کاراکترها را
قبول می کند .مقادیر ثابت مقادیری هستند که قابل تغیر نیستند .در زیر نحوه استفاده از دستور  switchآمده است:
)switch (testVar
{
case compareVal1:
;code to execute if testVar == compareVa11
;break
case compareVa12:
;code to execute if testVar == compareVa12
;break
.
.
.
case compareVa1N:
;code to execute if testVer == compareVa1N
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break;
default:
code to execute if none of the values above match the testVar;
break;
}

switch  داخل بلوکcase  این مقدار با هر یک از عبارتهای. است قرار میدهیدtestVar  که در مثال باالswitch ابتدا یک مقدار در متغیر
 به این نکته. اجرا خواهد شدcase  کد مربوط به آن، برابر بودcase  اگر مقدار متغیر با هر یک از مقادیر موجود در دستورات.مقایسه میشود
 با کلمه کلیدیcase  آخر هر دستور. از یکی بیشتر باشد نباید از آکوالد استفاده کنیمcase توجه کنید که حتی اگر تعداد خط کدهای داخل دستور
 اگر این کلمه کلیدی از قلم. خارج شده و دستورات بعد از آن اجرا شوندswitch  تشخیص داده میشود که باعث می شود برنامه از دستورbreak
 این دستور در صورتی اجرا میشود که مقدار متغیر با هیچ یک از. داردdefault  یک بخشswitch  دستور.بیوفتد برنامه با خطا مواجه میشود
 مکان این دستور هم. حذف شود هیچ اتفاقی نمی افتدswitch  اختیاری است و اگر از بدنهdefault  دستور. برابر نباشدcase مقادیر دستورات
: توجه کنیدswitch  به مثالی در مورد دستور.مهم نیست اما بر طبق تعریف آن را در پایان دستورات مینویسند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

using System;
public class Program
{
public static void Main()
{
int choice;
Console.WriteLine("What's your favorite pet?");
Console.WriteLine("[1] Dog");
Console.WriteLine("[2] Cat");
Console.WriteLine("[3] Rabbit");
Console.WriteLine("[4] Turtle");
Console.WriteLine("[5] Fish");
Console.WriteLine("[6] Not in the choices");
Console.Write("\nEnter your choice: ");
choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (choice)
{
case 1:
Console.WriteLine("Your favorite pet is Dog.");
break;
case 2:
Console.WriteLine("Your favorite pet is Cat.");
break;
case 3:
Console.WriteLine("Your favorite pet is Rabbit.");
break;
case 4:
Console.WriteLine("Your favorite pet is Turtle.");
break;
case 5:
Console.WriteLine("Your favorite pet is Fish.");
break;
case 6:
Console.WriteLine("Your favorite pet is not in the choices.");
break;
default:
Console.WriteLine("You don't have a favorite pet.");
break;
}
}
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}

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 را وارد میکنید و. به اسم هر حیوان یک عدد نسبت داده شده است.برنامه باال به شما اجازه انتخاب حیوان مورد عالقهتان را می دهد
 اگر هم. مقایسه میشود و با هر کدام از آن مقادیر که برابر بود پیغام مناسب نمایش داده خواهد شدcase  با مقادیرswitch این عدد در دستور
 این است که شما میتوانید ازswitch  یکی دیگر از ویژگیهای دستور. اجرا میشودdefault ها برابر نبود دستورcase با هیچ کدام از مقادیر
 توجه کنید. باشد یک کد اجرا می شود0  یا0 ،7 ،number  در مثال زیر اگر مقدار. برای نشان داده یک مجموعه کد استفاده کنیدcase دو یا چند
.ها باید پشت سر هم نوشته شوندcase که
switch (number)
{
case 1:
case 2:
case 3:
Console.WriteLine("This code is shared by three values.");
break;
}

: برنامه باال را به صورت زیر نیز میتوان نوشت. تو در تو استif  معادل دستورswitch همانطور 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.");
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کد باال دقیقا نتیجهای مانند دستور  switchدارد .دستور  defaultمعادل دستور  elseمیباشد .حال از بین این دو دستور ( switchو if
 )elseکدامیک را انتخاب کنیم .از دستور  switchموقعی استفاده میکنیم که مقداری که می خواهیم با دیگر مقادیر مقایسه شود ثابت باشد.
مثال در مثال زیر هیچگاه از  switchاستفاده نکنید.
;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
}

مشاهده میکنید که با اینکه مقدار  xعدد  3است و به طور واضح با متغیر  myNumberمقایسه شده است برنامه خطا میدهد چون  xیک ثابت
نیست بلکه یک متغیر است یا به زبان ساده تر ،قابلیت تغییر را دارد .اگر بخواهید از  xاستفاده کنید و برنامه خطا ندهد باید از کلمه کلیدی const
به صورت زیر استفاده کنید.
;int myNumber = 5
;const int x = 5
)switch (myNumber
{
case x:
;)"!Console.WriteLine("Error has been fixed
;break
}

از کلمه کلیدی  constبرای ایجاد ثابتها استفاده میشود .توجه کنید که بعد از تعریف یک ثابت نمیتوان مقدار آن را در طول برنامه تغییر داد.
به یاد داشته باشید که باید ثابتها را حتما مقداردهی کنید .دستور  switchیک مقدار را با مقادیر Caseها مقایسه میکند 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
ساختارهای تکرار به شما اجازه می دهند که یک یا چند دستور کد را تا زمانی که یک شرط بر قرار است تکرار کنید .بدون ساختارهای تکرار شما
مجبورید همان تعداد کدها را بنویسید که بسیار خسته کننده است .مثال شما مجبورید  72بار جمله “ ”Hello World.را تایپ کنید مانند مثال
زیر:
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;)"World.
;)"World.
;)"World.
;)"World.
;)"World.
;)"World.
;)"World.
;)"World.
;)"World.
;)"World.

Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello
Console.WriteLine("Hello

البته شما می توانید با کپی کردن این تعداد کد را راحت بنویسید ولی این کار در کل کیفیت کدنویسی را پایین می آورد .برای نوشتن کدهای باال
استفاده از حلقهها بهتر است .ساختارهای تکرار در سیشارپ عبارتاند از:


while



do while



for

حلقه While
ابتداییترین ساختار تکرار در سیشارپ حلقه  Whileاست .ابتدا یک شرط را مورد بررسی قرار می دهد و تا زمانیکه شرط برقرار باشد کدهای درون
بلوک اجرا میشوند .ساختار حلقه  whileبه صورت زیر است:
)while(condition
{
;code to loop
}

میبینید که ساختار  whileمانند ساختار  ifبسیار ساده است .ابتدا یک شرط را که نتیجه آن یک مقدار بولی است مینویسیم اگر نتیجه درست
یا  trueباشد سپس کدهای داخل بلوک  whileاجرا میشوند .اگر شرط غلط یا  falseباشد وقتی که برنامه به حلقه  whileبرسد هیچکدام از
کدها را اجرا نمی کند .برای متوقف شدن حلقه باید مقادیر دا خل حلقه  whileاصالح شوند .به یک متغیر شمارنده در داخل بدنه حلقه نیاز داریم.
این شمارنده برای آزمایش شرط مورد استفاده قرار می گیرد و ادامه یا توقف حلقه به نوعی به آن وابسته است .این شمارنده را در داخل بدنه باید
کاهش یا افزایش دهیم .در برنامه زیر نحوه استفاده از حلقه  whileآمده است:
;using System
public class Program
{
)(public static void Main
{
;int counter = 1
)while (counter <= 10
{
;)"!Console.WriteLine("Hello World
;counter++
}
}
}

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

Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello

برنامه باال  72بار پیغام ! Hello Worldرا چاپ میکند .اگر از حلقه در مثال باال استفاده نمی کردیم مجبور بودیم تمام  72خط را تایپ کنیم .اجازه
دهید که نگاهی به کدهای برنامه فوق بیندازیم .ابتدا در خط  1یک متغیر تعریف و از آن به عنوان شمارنده حلقه استفاده شده است .سپس به آن
مقدار  7را اختصاص می دهیم چون اگر مقدار نداشته باشد نمی توان در شرط از آن استفاده کرد .در خط  1حلقه  Whileرا وارد میکنیم .در حلقه
 whileابتدا مقدار اولیه شمارنده با  72مقایسه میشود که آیا از  72کمتر است یا با آن برابر است .نتیجه هر بار مقایسه ورود به بدنه حلقه while
و چاپ پیغام است .
همانطور که مشاهده میکنید بعد از هر بار مقا یسه مقدار شمارنده یک واحد اضافه میشود (خط  .)70حلقه تا زمانی تکرار میشود که مقدار شمارنده
از  72کمتر باشد .اگر مقدار شمارنده  7بماند و آن را افزایش ندهیم و یا مقدار شرط هرگز  falseنشود یک حلقه بینهایت به وجود می آید .به این
نکته توجه کنید که در شرط باال به جای عالمت < از =< استفاده شده است .اگر از عالمت < استفاده میکردیم کد ما  1بار تکرار میشد چون مقدار
اولیه  7است و هنگامی که شرط به  72برسد  falseمیشود چون  10 < 10نیست .اگر می خواهید یک حلقه بی نهایت ایجاد کنید که هیچگاه
متوقف نشود باید یک شرط ایجاد کنید که همواره درست ( )trueباشد.
)while(true
{
//code to loop
}

این تکنیک در برخی موارد کارایی دارد و آن زمانی است که شما بخواهید با استفاده از دستورات  breakو  returnکه در آینده توضیح خواهیم
داد از حلقه خارج شوید.

حلقه do while
حلقه  do whileیکی دیگر از ساختارهای تکرار است .این حلقه بسیار شبیه حلقه  whileاست با این تفاوت که در این حلقه ابتدا کد اجرا میشود
و سپس شرط مورد بررسی قرار میگیرد .ساختار حلقه  do whileبه صورت زیر است:
do
{
;code to repeat
}
;)while(condition
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همانطور که مشاهده میکنید شرط در آخر ساختار قرار دارد .این بدین معنی است که کدهای داخل بدنه حداقل یکبار اجرا میشوند .برخالف حلقه
 whileکه اگر شرط نادرست باشد ،دستورات داخل بدنه اجرا نمیشوند .یکی از موارد برتری استفاده از حلقه  do whileنسبت به حلقه while
زمانی است که شما بخواهید اطالعاتی از کاربر دریافت کنید .به مثال زیر توجه کنید:
استفاده از while
//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
}

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

مشاهده میکنید که از کدهای کمتری در بدنه  do whileنسبت به  whileاستفاده شده است.

حلقه for
یکی دیگر از ساختارهای تکرار حلقه  forاست .این حلقه عملی شبیه به حلقه  whileانجام می دهد و فقط دارای چند خصوصیت اضافی است.
ساختار حلقه  forبه صورت زیر است:
)for(initialization; condition; operation
{
;code to repeat
}

مقدار اولیه ( )initializationاولین مقداری است که به شمارنده حلقه میدهیم .شمارنده فقط در داخل حلقه  forقابل دسترسی است .شرط
( )conditionدر اینجا مقدار شمارنده را با یک مقدار دیگر مقایسه میکند و تعیین میکند که حلقه ادامه یابد یا نه .عملگر ( )operationکه
مقدار اولیه متغیر را کاهش یا افزایش میدهد .در زیر یک مثال از حلقه  forآمده است:
;using System
namespace ForLoopDemo
{
public class Program
{
)(public static void Main
{
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)for (int i = 1; i <= 10; i++
{
;)Console.WriteLine("Number " + i
}
}
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

{

Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number

برنامه باال اعداد  7تا  72را با استفاده از حلقه  forمیشمارد .ابتدا یک متغیر به عنوان شمارنده تعریف میکنیم و آن را با مقدار  7مقدار دهی اولیه
میکنیم .سپس با استفاده از شرط آن را با مقدار  72مقایسه میکنیم که آیا کمتر است یا مساوی؟ توجه کنید که قسمت سوم حلقه ( )i++فورا اجرا
نمیشود  .کد اجرا میشود و ا بتدا رشته  Numberو سپس مقدار جاری  iیعنی  7را چاپ می کند .آنگاه یک واحد به مقدار  iاضافه شده و مقدار i
برابر  0میشود و بار دیگر  iبا عدد  72مقایسه میشود و این حلقه تا زمانی که مقدار شرط  trueشود ادامه مییابد .حال اگر بخواهید معکوس
برنامه باال را پیاده سازی کنید یعنی اعداد از بزرگ به کوچک چاپ شوند باید به صورت زیر عمل کنید:
)for (int i = 10; i > 0; i--
{
//code omitted
}

کد باال اعداد را از  72به  7چاپ میکند (از بزرگ به کوچک) .مقدار اولیه شمارنده را  72می دهیم و با استفاده از عملگر کاهش ( )--برنامهای که شمارش
معکوس را انجام میدهد ایجاد میکنیم .میتوان قسمت شرط و عملگر را به صورتهای دیگر نیز تغییر داد .به عنوان مثال میتوان از عملگرهای
منطقی در قسمت شرط و از عملگرهای تخصیصی در قسمت عملگر افزایش یا کاهش استفاده کرد .همچنین میتوانید از چندین متغیر در ساختار
حلقه  forاستفاده کنید.
)for (int i = 1, y = 2; i < 10 && y > 20; i++, y -= 2
{
//some code here
}

به این نکته توجه کنید که اگر از چندین متغیر شمارنده یا عملگر در حلقه  forاستفاده میکنید باید آنها را با استفاده از کاما از هم جدا کنید.
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حلقههای تو در تو )(Nested Loops
سیشارپ به شما اجازه میدهد که از حلقهها به صورت تو در تو استفاده کنید .اگر یک حلقه در داخل حلقه دیگر قرار بگیرد ،به آن حلقه تو در تو
گفته میشود .در این نوع حلقهها  ،به ازای اجرای یک بار حلقه بیرونی ،حلقه داخلی به طور کامل اجرا میشود  .در زیر نحوه ایجاد حلقه تو در تو
آمده است:
)for (init; condition; increment
{
)for (init; condition; increment
{
;)//statement(s
}
;)//statement(s
}

)while(condition
{
)while(condition
{
;)//statement(s
}
;)//statement(s
}

do
{
;)//statement(s
do
{
;)//statement(s
}
;)while(condition
}
;)while(condition

نکته ای که در مورد حلقههای تو در تو وجود دارد این است که میتوان از یک نوع حلقه در داخل نوع دیگر استفاده کرد .مثال میتوان از حلقه
forدر داخل حلقه  whileاستفاده نمود .در مثال زیر نحوه استفاده از این حلقهها ذکر شده است .فرض کنید که میخواهید یک مستطیل با
 0سطر و  3ستون ایجاد کنید:
;using System
namespace NestedLoopsDemo
{
class Program
{
)static void Main(string[] args
{
)for (int i = 1; i <= 4; i++
{
)for (int j = 1; j <= 5; j++
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12
13
14
15
16
17
18
19

{
;)" * "(Console.Write
}
;)"Console.Write("\n
}
}
}
}
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

در کد باال به ازای یک بار اجرای حلقه  forاول (خط  ،)1حلقه  forدوم ( )77-71به طور کامل اجرا میشود .یعنی وقتی مقدار  iبرابر عدد 7
میشود ،عالمت * توسط حلقه دوم  3بار چاپ میشود ،وقتی  iبرابر  0میشود  ،دوباره عالمت * پنج بار چاپ میشود و … .در کل منظور از دو
حلقه  forاین است که در  1سطر عالمت * در  3ستون چاپ شود یا  1سطر ایجاد شود و در هر سطر  3بار عالمت * چاپ شود .خط  73هم برای
ایجاد خط جدید است .یعنی وقتی حلقه داخلی به طور کامل اجرا شد ،یک خط جدید ایجاد میشود و عالمتهای * در خطوط جدید چاپ
میشوند .البته به جای این خط میتوان ;)( Console.WriteLineرا هم نوشت .

خارج شدن از حلقه با استفاده از  breakو continue
گاهی اوقات با وجود درست بودن شرط میخواهیم حلقه متوقف شود .سؤال اینجاست که چطور این کار را انجام دهید؟ با استفاده از کلمه کلیدی
 breakحلقه را متوقف کرده و با استفاده از کلمه کلیدی  continueمی توان بخشی از حلقه را رد کرد و به مرحله بعد رفت .برنامه زیر نحوه
استفاده از  continueو  breakرا نشان میدهد:
;using System
namespace BreakContinueDemo
{
public class Program
{
)(public static void Main
{
;)"Console.WriteLine("Demonstrating the use of break.\n
)for (int x = 1; x < 10; x++
{
)if (x == 5
;break
;)Console.WriteLine("Number " + x
}
;)"Console.WriteLine("\nDemonstrating the use of continue.\n
)for (int x = 1; x < 10; x++
{
)if (x == 5
;continue
;)Console.WriteLine("Number " + x
}
}
}
}
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Demonstrating the use of break.
1
2
3
4

Number
Number
Number
Number

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

Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number
Number

در این برنامه از حلقه  forبرای نشان دادن کاربرد دو کلمه کلیدی فوق استفاده شده است  .اگر به جای  forاز حلقههای  whileو do…while
استفاده میشد ،نتیجه یکسانی به دست میآمد .همانطور که در شرط برنامه (خط  )77آمده است وقتی که مقدار  xبه عدد  3رسید سپس دستور
 breakاجرا میشود (خط  .)70حلقه بالفاصله متوقف میشود حتی اگر شرط  x < 10برقرار باشد .از طرف دیگر در خط  00حلقه  forفقط برای
یک تکرار خاص متوقف شده و سپس ادامه مییابد (وقتی مقدار  xبرابر  3شود حلقه از  3رد شده و مقدار  3را چاپ نمیکند و بقیه مقادیر چاپ
میشوند) .

آرایهها
آرایه نوعی متغیر است که لیستی از آدرسهای مجموعهای از دادههای هم نوع را در خود ذخیره میکند .تعریف چندین متغیر از یک نوع برای
هدفی یکسان بسیار خسته کننده است .مثال اگر بخواهید صد متغیر از نوع اعداد صحیح تعریف کرده و از آنها استفاده کنید .مطمئنا تعریف این
همه متغیر بسیار کسالت آور و خسته کننده است .اما با استفاده از آرایه میتوان همه آنها را در یک خط تعریف کرد .در زیر راهی ساده برای تعریف
یک آرایه نشان داده شده است:
;]datatype[] arrayName = new datatype[length

 Datatypeنوع دادههایی را نشان میدهد که آرایه در خود ذخیره میکند .کروشه که بعد از نوع داده قرار می گیرد و نشان دهنده استفاده از آرایه
است arrayName .که نام آرایه را نشان میدهد .هنگام نامگذاری آرایه بهتر است که نام آرایه نشان دهنده نوع آرایه باشد .به عنوان مثال برای
نامگذاری آرایههایی که اعداد را در خود ذخیره میکند از کلمه  numberاستفاده کنید .طول آرایه که به کامپایلر میگوید شما قصد دارید چه تعداد
داده یا مقدار را در آرایه ذخیره کنید .از کلمه کلیدی  newهم برای اختصاص فضای حافظه به اندازه طول آرایه استفاده میشود .برای تعریف یک
آرایه که  3مقدار از نوع اعداد صحیح در خود ذخیره میکند باید به صورت زیر عمل کنیم:
;]int[] numbers = new int[5

در این مثال  3آدرس از فضای حافظه کامپیوتر شما برای ذخیره  3مقدار رزرو میشود .حال چطور مقادیرمان را در هر یک از این آدرسها ذخیره
کنیم؟ برای دسترسی و اصالح مقادیر آرایه از اندیس یا مکان آنها استفاده میشود.
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;1
;2
;3
;4
;5

=
=
=
=
=

]numbers[0
]numbers[1
]numbers[2
]numbers[3
]numbers[4

اندیس یک آرایه از صفر شروع شده و به یک واحد کمتر از طول آرایه ختم میشود .به عنوان مثال شما یک آرایه  3عضوی دارید ،اندیس آرایه از
 2تا  1می باشد چون طول آرایه  3است ،پس  3-7برابر است با  .1این بدان معناست که اندیس  2نشان دهنده اولین عضو آرایه است و اندیس 7
نشان دهنده دومین عضو و الی آخر .برای درک بهتر مثال باال به شکل زیر توجه کنید:

به هر یک از اجزاء آرایه و اندیسهای داخل کروشه توجه کنید .کسانی که تازه شروع به برنامهنویسی کردهاند ،معموال در گذاشتن اندیس دچار
اشتباه میشوند و مثال ممکن است در مثال باال اندیسها را از  7شروع کنند .اگر بخواهید به یکی از اجزای آرایه با استفاده از اندیسی دسترسی
پیدا کنید که در محدوده اندیسهای آرایه شما نباشد با پیغام خطای  IndexOutOfRangeExceptionمواجه میشوید و بدین معنی است که
شما آدرسی را میخواهید که وجود ندارد .یکی دیگر از راههای تعریف سریع و مقدار دهی یک آرایه به صورت زیر است:
;} datatype[] arrayName = new datatype[length] { val1, val2, ... valN

در این روش شما میتوانید فورا بعد از تعریف اندازه آرایه مقادیر را در داخل آکوالد قرار دهید .به یاد داشته باشید که هر کدام از مقادیر را با
استفاده از کاما از هم جدا کنید .همچنین تعداد مقادیر داخل آکوالد باید با اندازه آرایه تعریف شده برابر باشد .به مثال زیر توجه کنید:
;} int[] numbers = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5

این مثال با مثال قبل هیچ تفاوتی ندارد و تعداد خطهای کدنویسی را کاهش میدهد .شما میتوانید با استفاده از اندیس به مقدار هر یک از
اجزاء آرایه دسترسی یابید و آنها را به دلخواه تغییر دهید .تعداد اجزاء آرایه در مثال باال  3است و ما  3مقدار را در آن قرار میدهیم .اگر تعداد
مقادیری که در آرایه قرار می دهیم کمتر یا بیشتر از طول آرایه باشد با خطا مواجه میشویم .یکی دیگر از راههای تعریف آرایه در زیر آمده است.
شما میتوانید هر تعداد عنصر ر ا که خواستید در آرایه قرار دهید بدون اینکه اندازه آرایه را مشخص کنید .به عنوان مثال:
;} int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

در این مثال ما  72مقدار را به آرایه اختصاص دادهایم .نکته اینجاست که طول آرایه را تعریف نکردهایم .در این حالت کامپایلر بعد از شمردن تعداد
مقادیر داخل آکوالد طول آرایه را تشخیص میدهد .به این نکته توجه کنید که اگر برای آرایه طولی در نظر نگیرید ،باید برای آن مقدار تعریف کنید ،
در غ یر این صورت با خطا مواجه میشوید:
int[] numbers = new int[]; //not allowed
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یک راه بسیار ساده تر برای تعریف آرایه به صورت زیر است:
;} int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

به سادگی و بدون احتیاج به کلمه کلیدی  newمی توان مقادیر را در داخل آکوالد قرار داد .کامپایلر به صورت اتوماتیک با شمارش مقادیر ،طول
آرایه را تشخیص میدهد.

دستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه for
در زیر مثالی در مورد استفاده از آرایهها آمده است .در این برنامه  3مقدار از کاربر گرفته شده و میانگین آنها حساب میشود:
;using System
public class Program
{
)(public static void Main
{
;]int[] numbers = new int[5
;int total = 0
;double average
)for (int i = 0; i < numbers.Length; i++
{
;)" Console.Write("Enter a number:
;))(numbers[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine
}
)for (int i = 0; i < numbers.Length; i++
{
;]total += numbers[i
}
;average = total / (double)numbers.Length
;)Console.WriteLine("Average = {0}", average
}
}
90
85
80
87
92

number:
number:
number:
number:
number:
= 86

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

Enter a
Enter a
Enter a
Enter a
Enter a
Average

در خط  1یک آرایه تعریف شده است که میتواند  3عدد صحیح را در خود ذخیره کند .خطوط  1و  1متغیرهایی تعریف شدهاند که از آنها برای
محاسبه میانگین و جمع کل استفاده میشود .توجه کنید که مقدار اولیه  totalصفر است تا از بروز خطا هنگام اضافه شدن مقدار به آن جلوگیری
شود .در خطوط  77تا  73حلقه  forبرای تکرار و گرفتن ورودی از کاربر تعریف شده است .از خاصیت طول ( )Lengthآرایه برای تشخیص تعداد
اجزای آرایه استفاده میشود .اگر چه میتوانستیم به سادگی در حلقه  forمقدار  3را برای شرط قرار دهیم ،ولی استفاده از خاصیت  Lengthآرایه
کار راحت تری است و میتوانیم طول آرایه را تغییر دهیم و شرط حلقه  forبا تغییر جدید هماهنگ شود .در خط  71ورودی دریافت شده از کاربر
به نوع  intتبدیل و در آرایه ذخیره میشود .اندیس استفاده شده در ( numberخط  )71مقدار  iجاری در حلقه است .برای مثال در ابتدای حلقه
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مقدار  iصفر است ،بنابراین وقتی در خط  71اولین داده از کاربر گرفته میشود ،اندیس آن برابر صفر میشود .در تکرار بعدی  iیک واحد اضافه
میشود و در نتیجه در خط  71و بعد از ورود دومین داده توسط کاربر اندیس آن برابر یک می شود .این حالت تا زمانی که شرط در حلقه  forبرقرار
است ادامه می یابد .در خطوط  71-02از حلقه  forدیگر برای دسترسی به مقدار هر یک از دادههای آرایه استفاده شده است .در این حلقه نیز مانند
حلقه قبل از مقدار متغیر شمارنده به عنوان اندیس استفاده میکنیم.
هر یک از اجزای عددی آرایه به متغیر  totalاضافه میشوند .بعد از پایان حلقه میتوانیم میانگین اعداد را حساب کنیم (خط  .)00مقدار total
یا جمع کل را بر تعداد اجزای آرایه (تعداد عددها) تقسیم میکنیم .برای دسترسی به تعداد اجزای آرایه میتوان از خاصیت  lengthآرایه استفاده
کرد .توجه کنید که در اینجا ما مقدار خاصیت  lengthرا به نوع  doubleتبدیل کردهایم ،بنابراین نتیجه عبارت یک مقدار از نوع  doubleخواهد
شد و دارای بخش کسری می باشد .حال ا گر عملوندهای تقسیم را به نوع  doubleتبدیل نکنیم ،نتیجه تقسیم یک عدد از نوع صحیح خواهد شد
و دارای بخش کسری نیست .خط  01مقدار میانگین را در صفحه نمایش چاپ میکند .طول آرایه بعد از مقدار دهی نمیتواند تغییر کند .به عنوان
مثال اگر یک آرایه را که شامل  3جزء است مقدار دهی کنید دیگر نمیتوانید آن را مثال به  72جزء تغییر اندازه دهید .البته تعداد خاصی از کالس ها
مانند آرایهها عمل می کنند و توانایی تغییر تعداد اجزای تشکیل دهنده خود را دارند .آرایهها در برخی شرایط بسیار پر کاربرد هستند و تسلط ش ما
بر این مفهوم و اینکه چطور از آنها استفاده کنید ،بسیار مهم است.

حلقه foreach
حلقه  foreachیکی دیگر از ساختارهای تکرار در سیشارپ میباشد که مخصوصا برای آرایهها ،لیستها و مجموعهها طراحی شده است .حلقه
 foreachبا هر بار گردش در بین اجزاء ،مقادیر هر یک از آنها را در داخل یک متغیر موقتی قرار می دهد و شما میتوانید بواسطه این متغیر به
مقادیر دسترسی پیدا کنید .در زیر نحوه استفاده از حلقه  foreachآمده است:
)foreach (datatype temporaryVar in array
{
;code to execute
}

 temporaryVarمتغیری است که مقادیر اجزای آرایه را در خود نگهداری میکند temporaryVar .باید دارای نوع باشد تا بتواند مقادیر آرایه را
در خود ذخیره کند .به عنوان مثال اگر آرایه شما دارای اعدادی از نوع صحیح باشد باید نوع متغیر موقتی از نوع اعداد صحیح باشد یا هر نوع
دیگری که بتواند اعداد صحیح را در خود ذخیره کند مانند  doubleیا  .longسپس کلمه کلیدی  inو بعد از آن نام آرایه را مینویسیم .در زیر
نحوه استفاده از حلقه  foreachآمده است:
;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
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}
}
}
1
2
3
4
5

12
13
14

Number
Number
Number
Number
Number

در برنامه باال آرایه ای با  3جزء تعریف شده و مقادیر  7تا  3در آنها قرار داده شده است (خط  .)1در خط  1حلقه  foreachشروع میشود .ما یک
متغیر موقتی تعریف کردهایم که اعداد آرایه را در خود ذخیره میکند .در هر بار تکرار از حلقه  foreachمتغیر موقتی  ،nمقادیر عددی را از آرایه
استخراج میکند .حلقه  foreachمقادیر اولین تا آخرین جزء آرایه را در اختیار ما قرار میدهد.
حلقه  foreachبرای دریافت هر یک از مقادیر آرایه کاربرد دارد .بعد از گرفتن مقدار یکی از اجزای آرایه ،مقدار متغیر موقتی را چاپ میکنیم ( خط
 .)77حلقه  foreachیک ضعف دارد و آن این است که این حلقه ما را قادر میسازد که به دادهها دسترسی یابیم و یا آنها را بخوانیم ولی اجازه
اصالح اجزاء آرایه را نمیدهد .برای درک این مطلب در مثال زیر سعی شده است که مقدار هر یک از اجزا آرایه یک واحد افزایش یابد:
;} int[] numbers = { 1, 2, 3
)foreach(int number in numbers
{
;number++
}

اگر برنامه را اجرا کنید با خطا مواجه میشوید .برای اصالح هر یک از اجزا آرایه میتوان از حلقه  forاستفاده کرد.
;} int[] numbers = { 1, 2, 3
)for (int i = 0; i < number.Length; i++
{
;numbers[i]++
}

آرایههای چند بعدی
آرایههای چند بعدی آرایههایی هستند که برای دسترسی به هر یک از عناصر آنها باید از چندین اندیس استفاده کنیم .یک آرایه چند بعدی را
میتوان مانند یک جدول با تعدادی ستون و ردیف تصور کنید .با افزایش اندیسها اندازه ابعاد آرایه نیز افزایش مییابد و آرایههای چند بعدی با
بیش از دو اندیس به وجود میآیند .نحوه ایجاد یک آرایه با دو بعد به صورت زیر است:
;]datatype[,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY

و یک آرایه سه بعدی به صورت زیر ایجاد میشود:
;]datatype[, ,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY, lengthZ

میتوان یک آرایه با تعداد زیادی بعد ایجاد کرد به شرطی که هر بعد دارای طول مشخصی باشد .به دلیل اینکه آرایههای سه بعدی یا آرایههای با
بیشتر از دو بعد بسیار کمتر مورد استفاده قرار می گیرند اجازه بدهید که در این درس بر روی آرایههای دو بعدی تمرکز کنیم .در تعریف این نوع
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آرایه ،ابتدا نوع آرایه یعنی اینکه آرایه چه نوعی از انواع داده را در خود ذخیره میکند را مشخص میکنیم .سپس یک جفت کروشه و در داخل
کروشهها یک کاما قرار میدهیم.
به تعداد کاماهایی که در داخل کروشه میگذارید ،توجه کنید .اگر آرایه ما دو بعدی است باید  7کاما و اگر سه بعدی است باید  0کاما قرار دهیم.
سپس یک نا م برای آرایه انتخاب کرده و بعد تعریف آنرا با گذاشتن کلمه  ،newنوع داده و طول آن کامل میکنیم .در یک آرایه دو بعدی برای
دسترسی به هر یک از عناصر به دو مقدار نیاز داریم یکی مقدار  Xو دیگری مقدار  Yکه مقدار  Xنشان دهنده ردیف و مقدار  Yنشان دهنده ستون
آرایه اس ت البته اگر ما آرایه دو بعدی را به صورت جدول در نظر بگیریم .یک آرایه سه بعدی را میتوان به صورت یک مکعب تصور کرد که دارای
سه بعد است و  Xطول Y ،عرض و  Zارتفاع آن است .یک مثال از آرایه دو بعدی در زیر آمده است:
;]int[,] numbers = new int[3, 5

کد باال به کامپایلر می گوید که فضای کافی به عناصر آرایه اختصاص بده (در این مثال  73خانه) .در شکل زیر مکان هر عنصر در یک آرایه دو بعدی
نشان داده شده است.

مقدار  0را به  ،xچون  0سطر و مقدار  3را به  Yچون  3ستون داریم ،اختصاص میدهیم .چطور یک آرایه چند بعدی را مقدار دهی کنیم؟ چند راه
برای مقدار دهی به آرایهها وجود دارد.
datatype[,] arrayName = new datatype[x, y] { { r0c0, r0c1, ... r0cY },
{ r1c0, r1c1, ... r1cY },
.
.
.
;} } { rXc0, rXc1, ... rXcY

برای راحتی کار می توان از نوشتن قسمت ] new dataype[,صرف نظر کرد.
datatype[,] arrayName = { { r0c0, r0c1, ... r0cY },
{ r1c0, r1c1, ... r1cY },
.
.
.
;} } { rXc0, rXc1, ... rXcY
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به عنوان مثال:
int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 },
{ 6, 7, 8, 9, 10 },
;} } { 11, 12, 13, 14, 15

و یا میتوان مقدار دهی به عناصر را به صورت دستی انجام داد مانند:
;value
;value
;value
;value
;value
;value
;value
;value
;value

=
=
=
=
=
=
=
=
=

]0
]1
]2
]0
]1
]2
]0
]1
]2

array[0,
array[0,
array[0,
array[1,
array[1,
array[1,
array[2,
array[2,
array[2,

همانطور که مشاهده می کنید برای دسترسی به هر یک از عناصر در یک آرایه دو بعدی به سادگی میتوان از اندیس های  Xو  Yو یک جفت کروشه
مانند مثال استفاده کرد.

گردش در میان عناصر آرایههای چند بعدی
گردش در میان عناصر آرایههای چند بعدی نیاز به کمی دقت دارد .یکی از راههای آسان استفاده از حلقه  foreachو یا حلقه  forتو در تو است.
اجازه دهید ابتدا از حلقه  foreachاستفاده کنیم.
;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

مشاهده کردید که گردش در میان مقادیر عناصر یک آرایه چند بعدی چقدر راحت است .به وسیله حلقه  foreachنمیتوانیم انتهای ردیفها را
مشخص کنیم .برنامه زیر نشان میدهد که چطور از حلقه  forبرای خواندن همه مقادیر آرایه و تعیین انتهای ردیفها استفاده کنید.
;using System
public class Program
{
)(public static void Main
{

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

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

همانطور که در مثال باال نشان داده شده است با استفاده از یک حلقه ساده  forنمیتوان به مقادیر دسترسی یافت بلکه به یک حلقه  forتو در
تو نیاز داریم .در اولین حلقه ( forخط  )70یک متغیر تعریف شده است که در میان ردیفهای آرایه ( )rowگردش می کند .این حلقه تا زمانی ادامه
مییابد که مقدار ردیف کمتر از طول اولین بعد باشد .در این مثال از متد )( GetLengthکالس  Arrayاستفاده کردهایم .این متد طول آرایه را در
یک بعد خاص نشان میدهد و دارای یک پارامتر است که همان بعد آرایه میباشد .به عنوان مثال برای به دست آوردن طول اولین بعد آرایه
مقدار صفر را به این متد ارسال می کنیم چون شمارش ابعاد یک آرایه از صفر تا یک واحد کمتر از تعداد ابعاد انجام میشود.
در داخل اولین حلقه  forحلقه  forدیگری تعریف شده است (خط  .)71در این حلقه یک شمارنده برای شمارش تعداد ستونهای ()columns
هر ردیف تعریف شده است و در شرط داخل آن بار دیگر از متد )( GetLengthاستفاده شده است ،ولی این بار مقدار  7را به آن ارسال میکنیم تا
طول بعد دوم آرایه را به دست آوریم.
پس به عنوان مثال وقتی که مقدار ردیف ( )rowصفر باشد ،حلقه دوم از ] [0, 0تا ] [0, 4اجرا میشود .سپس مقدار هر عنصر از آرایه را با
استفاده از حلقه نشان می دهیم ،اگر مقدار ردیف ( )rowبرابر  2و مقدار ستون ( )colبرابر  2باشد مقدار عنصری که در ستون  7و ردیف 7
(] )numbers[0, 0قرار دارد نشان داده خواهد شد که در مثال باال عدد  7است.
بعد از اینکه دومین حلقه تکرار به پایان رسید ،فورا دستورات بعد از آن اجرا خواهند شد ،که در اینجا دستور )( Console.WriteLineکه به
برنامه اطالع میدهد که به خط بعد برود .سپس حلقه با اضافه کردن یک واحد به مقدار  rowاین فرایند را دوباره تکرار میکند.
سپس دومین حلقه  forاجرا شده و مقادیر دومین ردیف نمایش داده می شود .این فرایند تا زمانی اجرا میشود که مقدار  rowکمتر از طول اولین
بعد باشد .حال بیایید آنچه را از قبل یاد گرفتهایم در یک برنامه به کار بریم .این برنامه نمره چهار درس مربوط به سه دانش آموز را از ما میگیرد و
معدل سه دانش آموز را حساب میکند.
;using System

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

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

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

 تعریف میکنیم که مقدار محاسبهtotal  همچنین یک متغیر به نام.)1  تعریف شده است (خطdouble در برنامه باال یک آرایه چند بعدی از نوع
 برایsudent  یک متغیر به نامfor  در اولین حلقه.)72  تو در تو میشویم (خطfor  حال وارد حلقه.شده معدل هر دانش آموز را در آن قرار دهیم
 وارد بدنه. هم برای تشخیص تعداد دانش آموزان استفاده شده استGetLength()  از متد.تشخیص پایه درسی هر دانش آموز تعریف کردهایم
 سپس برنامه. بعدأ مشاهده می کنید که چرا این کار را انجام دادیم. ر ا برابر صفر قرار میدهیمtotal  مقدار متغیر70  در خط. میشویمfor حلقه
 اضافه کردهایم تا بهstudent  را به7  عدد.)student + 1 ( یک پیغام را نشان میدهد و از شما میخواهد که شماره دانش آموز را وارد کنید
. تا طبیعی تر به نظر برسد، شروع شودStudent 1  با،Student 0 جای نمایش
 تعریف می کنیم که طول دومین بعد آرایه را باgrade  در این حلقه یک متغیر شمارنده به نام. میرسیم72  در خطfor سپس به دومین حلقه
 برنامه چهار نمره. این طول تعداد نمراتی را که برنامه از سؤال میکند را نشان میدهد. به دست می آوردGetLength(1) استفاده از فراخوانی متد
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مربوط به دانش آموز را می گیرد .هر وقت که برنامه یک نمره را از کاربر دریافت میکند ،نمره به متغیر  totalاضافه می شود .وقتی همه نمرهها
وارد شدند ،متغیر  totalهم جمع همه نمرات را نشان میدهد .در خطوط  00-01معدل دانش آموز نشان داده میشود .به فرمت } {0:F2توجه
کنید .این فرمت معدل را تا دو رقم اعشار نشان میدهد .معدل از تقسیم کردن ( totalجمع) بر تعداد نمرات به دست میآید .از متد
) GetLength(1هم برای به دست آوردن تعداد نمرات استفاده میشود.

آرایههای دندانه دار
آرایههای دندانه دار نوعی از آرایههای چند بعدی هستند که شامل ردیفهایی با تعداد ستونهای مختلفاند .آرایه چند بعدی ساده ،آرایه ای به
شکل مستطیل است ،چون تعداد ستونهای آن یکسان است ول ی آرایه دندانه دار دارای سطرهایی با تعداد ستونهای متفاوت است .بنابراین
میتوان یک آرایه دندانه دار را آرایه ای از آرایهها فرض کرد .در زیر نحوه تعریف آرایههای چند بعدی آمده است.
;datatype[][] arrayName

مقدار دهی به آرایههای دندانه دار بسیار گیج کننده است .در زیر نحوه مقدار دهی به یک آرایه دندانه دار نشان داده شده است:
;][]int[][] myArrays = new int[3
;]myArrays[0] = new int[3
;]myArrays[1] = new int[5
;]myArrays[2] = new int[2

ابتدا تعداد ردیف های آرایه را به وسیله کلمه کلیدی  newتعریف میکنیم ،و بعد نوع دادهای آرایه و سپس دو جفت کروشه که در جفت کروشه اول
تعداد ردیفها قرار دارد را تعریف میکنیم .حال تعداد ستونهای هر ردیف را با استفاده از سه ردیفی که در دسترس است و با استفاده از اندیسهای
آنها مانند یک آرایه ساده مقدار دهی میکنیم .میتوان به ستونهای هر ردیف مجموعهای 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 برای مقداردهی آرایههای دندانه دار به شکل زیر است:
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int[][] myArrays = new int[3][] { new int[3] { 1, 2, 3 },
new int[5] { 5, 4, 3, 2, 1 },
;} } new int[2] { 11, 22

همچنین میتوان از ذکر طول ردیفهای 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 میتوان ساده تر نوشت:
int[][] myArrays = { new int[] { 1, 2, 3 },
new int[] { 5, 4, 3, 2, 1 },
;} } new int[] { 11, 22

برای دسترسی به عناصر یک آرایه دندانه دار میتوان از ستونها و ردیفهای آن استفاده کرد:
]array[row][column

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

از یک حلقه  foreachساده نمیتوان برای دسترسی به اجزای این آرایهها استفاده کرد.
)foreach (int array in myArrays
{
;)Console.WriteLine(array
}

اگر از حلقه  foreachاستفاده کنیم با خطا مواجه میشویم ،چون عناصر این نوع آرایهها ،آرایه هستند نه عدد یا رشته یا . ...برای حل این مشکل
باید نوع متغیر موقتی ( )arrayرا تغییر داده و از حلقه  foreachدیگری برای دسترسی به مقادیر استفاده کرد .مثال:
)foreach (int[] array in myArrays
{
)foreach (int number in array
{
;)Console.WriteLine(number
}
}

این کار با استفاده از یک حلقه  forتو در تو قابل اجراست:
)for (int row = 0; row < myArray.Length; row++
{
)for (int col = 0; col < myArray[row].Length; col++
{
;)]Console.WriteLine(myArray[row][col
}
}

در اولین حلقه  forبا استفاده از خاصیت  myArray ،Lengthتعداد ردیفهای آرایه را به دست می آوریم .در حلقه  forدوم نیز با استفاده از
خاصیت  Lengthعنصر ردیف جاری تعداد ستونها را به دست میآوریم .سپس با استفاده از اندیس ،عناصر آرایه را چاپ میکنیم.
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متدها
متدها به شما اجازه میدهند که یک رفتار یا وظیفه را تعریف کنید و مجموعهای از کدها هستند که در هر جای برنامه میتوان از آنها استفاده کرد.
متدها دارای آرگومانهایی هستند که وظیفه متد را مشخص میکنند .متد در داخل کالس تعریف میشود .نمیتوان یک متد را در داخل متد دیگر
تعریف کرد .وقتی که شما در برنامه یک متد را صدا می زنید برنامه به قسمت تعریف متد رفته و کدهای آن را اجرا میکند .در سیشارپ متدی
وجود دارد که نقطه آغاز هر برنامه است و بدون آن برنامهها نمیدانند باید از کجا شروع شوند ،این متد )( Mainنام دارد .پارامتر ها همان چیزهایی
هستند که متد منتظر دریافت آنها است .آرگومانها مقادیری هستند که به پارامترها ارسال میشوند .گاهی اوقات دو کلمه پارامتر و آرگومان به
یک منظور به کار میروند .سادهترین ساختار یک متد به صورت زیر است:
)(returnType MethodName
{
;code to execute
}

به برنامه ساده زیر توجه کنید .در این برنامه از یک متد برای چاپ یک پیغام در صفحه نمایش استفاده شده است:
;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

در خطوط  3-1یک متد تعریف کردهایم .مکان تعریف آن در داخل کال س مهم نیست .به عنوان مثال میتوانید آن را زیر متد )( Mainتعریف کنید.
میتوان این متد را در داخل متد دیگر صدا زد (فراخوانی کرد) .متد دیگر ما در اینجا متد )( Mainاست که میتوانیم در داخل آن نام متدی که
برای چاپ یک پیغام تعریف کردهایم (یعنی متد )( )PrintMessageرا صدا بزنیم .متد )( Mainبه صورت  staticتعریف شده است .برای اینکه
بتوان از متد )( PrintMessageدر داخل متد )( Mainاستفاده کنیم ،باید آن را به صورت  staticتعریف کنیم.
کلمه  staticبه طور ساده به این معناست که میتوان از متد استفاده کرد بدون اینکه از کالس نمونهای ساخته شود .متد )( Mainهمواره باید
به صورت  staticتعریف شود چون برنامه فورا و بدون نمونه سازی از کالس از آن استفاده میکند .وقتی به مبحث برنامهنویسی شیء گرا رسیدید
به طور دقیق کلمه  staticمورد بحث قرار میگیرد .برنامه ( classمثال باال) زمانی اجرا میشود که برنامه دو متدی را که تعریف کردهایم را اجرا
کند و متد )( Mainبه صورت  staticتعریف شود .در باره این کلمه کلیدی در درسهای آینده مطالب بیشتری میآموزیم .در تعریف متد باال بعد
از کلمه  staticکلمه کلیدی  voidآمده است که نشان دهنده آن است که متد مقدار برگشتی ندارد .در درس آینده در مورد مقدار برگشتی از یک
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متد و استفاده از آن برای اهداف مختلف توضیح داده خواهد شد .نام متد ما )( PrintMessageاست .به این نکته توجه کنید که در نامگذاری
متد از روش پاسکال (حرف اول هر کلمه بزرگ نوشته میشود) استفاده کرده ایم .این روش نامگذاری قراردادی است و میتوان از این روش استفاده
نکرد ،اما پیشنهاد می شود که از این روش برای تشخیص متدها استفاده کنید .بهتر است در نامگذاری متدها از کلماتی استفاده شود که کار آن
متد را مشخص میکند مثال نامهایی مانند  GoToBedیا .OpenDoor
همچنین به عنوان مثال اگر مقدار برگشتی متد یک مقدار بولی باشد ،می توانید اسم متد خود را به صورت یک کلمه سوالی انتخاب کنید ،مانند
 IsLeapyearیا  . ... IsTeenagerولی از گذاشتن عالمت سؤال در آخر اسم متد خودداری کنید .دو پرانتزی که بعد از نام میآید نشان دهنده
آن است که نام م تعلق به یک متد است .در این مثال در داخل پرانتزها هیچ چیزی نوشته نشده چون پارامتری ندارد .در درسهای آینده در مورد
متدها بیشتر توضیح میدهیم .بعد از پرانتزها دو آکوالد قرار میدهیم که بدنه متد را تشکیل می دهد و کدهایی را که میخواهیم اجرا شوند را در
داخل این آکوالدها مینویسیم.
در داخل متد )( ،Mainمتدی که در خط  70ایجاد کردهایم را صدا می زنیم .برای صدا زدن یک متد کافیست نام آن را نوشته و بعد از نام ،پرانتزها
را قرار دهیم .اگر متد دارای پارامتر باشد باید شما آرگومانها را به ترتیب در داخل پرانتزها قرار دهید .در این مورد نیز در درسهای آینده توضیح
بیشتری می دهیم .با صدا زدن یک متد کدهای داخل بدنه آن اجرا میشوند .برای اجرای متد )( PrintMessageبرنامه از متد )( Mainبه محل
تعریف متد )( PrintMessageمیرود .مثال وقتی ما متد )( PrintMessageرا در خط  70صدا میزنیم ،برنامه از خط  70به خط  ،1یعنی جایی
که متد تعریف شده میرود .اکنون ما یک متد در کالس  Programداریم که همه متدهای این کالس میتوانند آن را صدا بزنند.

مقدار برگشتی از یک متد
متدها میتوانند مقدار برگشتی از هر نوع دادهای داشته باشند .این مقادیر میتوانند د ر محاسبات یا به دست آوردن یک داده مورد استفاده قرار
بگیرند .در زندگی روزمره فرض کنید که کارمند شما یک متد است و شما او را صدا میزنید و از او می خواهید که کار یک سند را به پایان برساند.
سپس از او میخواهید که بعد از اتمام کارش ،سند را به شما تحویل دهد .سند همان مقدار برگشتی متد است .نکته مهم در مورد یک متد ،مقدار
برگشتی و نحوه استفاده شما از آن است .برگشت یک مقدار از یک متد آسان است .کافیست در تعریف متد به روش زیر عمل کنید:
)(returnType MethodName
{
;return value
}

 returnTypeدر اینجا نوع دادهای مقدار برگشتی را مشخص میکند ( .(... ،bool ،intدر داخل بدنه متد کلمه کلیدی  returnو بعد از آن یک
مقدار یا عبارتی که نتیجه آن یک مقدار است ،را می نویسیم .نوع این مقدار برگشتی باید از انواع ساده بوده و در هنگام نامگذاری متد و قبل از نام
متد ذکر شود .اگر متد ما مقدار برگشتی نداشته باشد باید از کلمه  voidقبل از نام متد استفاده کنیم .مثال زیر یک متد که دارای مقدار برگشتی
است را نشان میدهد.
;using System
public class Program

1
2
3
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{
)(static int CalculateSum
{
;int firstNumber = 10
;int secondNumber = 5
;int sum = firstNumber + secondNumber
;return sum
}
)(public static void Main
{
;)(int result = CalculateSum
;)Console.WriteLine("Sum is {0}.", result
}
}

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

Sum is 15.

همانطور که در خط  3مثال فوق مشاهده میکنید هنگام تعریف متد از کلمه  intبه جای  voidاستفاده کردهایم که نشان دهنده آن است که متد
ما دارای مقدار برگشتی از نوع اعداد صحیح است .در خطوط  1و  1دو متغیر تعریف و مقدار دهی شدهاند .توجه کنید که این متغیرها ،متغیرهای
محلی هستند .و این بدان معنی است که این متغیرها در سایر متدها مانند متد )( Mainقابل دسترسی نیستند و فقط در متدی که در آن تعریف
شدهاند قابل استفاده هستند .در خط  72جمع دو متغیر در متغیر  sumقرار میگیرد .در خط  70مقدار برگشتی  sumتوسط دستور  returnفراخوان ی
میشود.
در داخل متد )( Mainیک متغیر به نام  resultدر خط  71تعریف میکنیم و متد )( CalculateSumرا فراخوانی میکنیم .متد
)( CalculateSumمقدار  73را بر میگرداند که این مقدار در داخل متغیر  resultذخیره میشود .در خط  71مقدار ذخیره شده در متغیر result
چاپ می شود .متدی که در این مثال ذکر شد متد کاربردی و مفیدی نیست .با وجودیکه کدهای زیادی در متد باال نوشته شده ولی همیشه مقدار
برگشتی  73است ،در حالیکه میتوانستیم به راحتی یک متغیر تعریف کرده و مقدار  73را به آن اختصاص دهیم .این متد در صورتی کارآمد است
که پارامت رهایی به آن اضافه شود که در درس های آینده توضیح خواهیم داد .هنگامی که می خواهیم در داخل یک متد از دستور  ifیا switch
استفاده کنیم باید تمام کدها دارای مقدار برگشتی باشند .برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه کنید:
;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

1
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}
}
)(public static void Main
{
;)(int result = GetNumber
;)Console.WriteLine("Result = {0}.", result
}
}

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

در خطوط  5-20یک متد با نام )( GetNumberتعریف شده است که از کاربر یک عدد بزرگتر از  72را می خواهد .اگر عدد وارد شده توسط کاربر
درست نباشد متد مقدار صفر را بر میگرداند و اگر قسمت  elseدستور  ifو یا دستور  returnرا از آن حذف کنیم ،در هنگام اجرای برنامه با پیغام
خطا مواجه میشویم .چون اگر شرط دستور  ifنادرست باشد (کاربر مقداری کمتر از  72را وارد کند) برنامه به قسمت  elseمیرود تا مقدار صفر را
برگرداند و چون قسمت  elseحذف شده است برنامه با خطا مواجه میشود و همچنین اگر دستور  returnحذف شود ،چون برنامه نیاز به مقدار
برگشتی دارد ،پیغام خطا میدهد .و آخرین مطلبی که در این درس می خواهیم به شما آموزش دهیم این است که شما می توانید از یک متد که
مقدار برگشتی ندارد ،خارج شوید .حتی ا گر از نوع دادهای  voidدر یک متد استفاده میکنید ،باز هم می توانید کلمه کلیدی  returnرا در آن به
کار ببرید .استفاده از  returnباعث خروج از بدنه متد و اجرای کدهای بعد از آن میشود.
;using System
public class Program
{
)(static void TestReturnExit
{
;)")(Console.WriteLine("Line 1 inside the method TestReturnExit
;)")(Console.WriteLine("Line 2 inside the method TestReturnExit
;return
//The following lines will not execute
;)")(Console.WriteLine("Line 3 inside the method TestReturnExit
;)")(Console.WriteLine("Line 4 inside the method TestReturnExit
}
)(public static void Main
{
;)(TestReturnExit
;)"!Console.WriteLine("Hello World
}
}

1
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)(Line 1 inside the method TestReturnExit
)(Line 2 inside the method TestReturnExit
!Hello World

در برنامه باال نحوه خروج از متد با استفاده از کلمه کلیدی  returnو نادیده گرفتن همه کدهای بعد از این کلمه کلیدی نشان داده شده است .در
پایان برنامه ،متد تعریف شده ( )( )TestReturnExitدر داخل متد )( Mainفراخوانی و اجرا میشود.
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پارامترها و آرگومانها
پارامترها دادههای خامی هستند که متد آنها را پردازش می کند و سپس اطالعاتی را که به دنبال آن هستید در اختیار شما قرار میدهد .فرض کنید
پارامترها مانند اطالعاتی هستند که شما به یک کارمند میدهید ،که بر طبق آنها کارش را به پایان برساند .یک متد می تواند هر تعداد پارامتر داشته
باشد .هر پارامتر می تواند از انواع مختلف داده باشد .در زیر یک متد با  Nپارامتر نشان داده شده است:
)returnType MethodName(datatype param1, datatype param2, ... datatype paramN
{
;code to execute
}

پارامترها بعد از نام متد و بین پرانتزها قرار می گیرند .بر اساس کاری که متد انجام میدهد میتوان تعداد پارامترهای زیادی به متد اضافه کرد.
بعد از فراخوانی یک متد باید آرگومانهای آن را نیز تأمین کنید .آرگومانها مقادیری هستند که به پارامترها اختصاص داده میشوند .ترتیب ارسال
آرگومانها به پارامترها مهم است .عدم رعایت ترتیب در ارسال آرگومانها باعث به وجود آمدن خطای منطقی و خطای زمان اجرا میشود .اجازه
بدهید که یک مثال بزنیم:
;using System
public class Program
{
)static int CalculateSum(int number1, int number2
{
;return number1 + number2
}
)(public static void Main
{
;int num1, num2
;)" Console.Write("Enter the first number:
;))(num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine
;)" Console.Write("Enter the second number:
;))(num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine
;))Console.WriteLine("Sum = {0}", CalculateSum(num1, num2
}
}

1
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Enter the first number: 10
Enter the second number: 5
Sum = 15

در برنامه باال یک متد به نام )(( CalculateSumخطوط  )3-1تعریف شده است ،که وظیفه آن جمع مقدار دو عدد است .چون این متد مقدار
دو عدد صحیح را با هم جمع می کند پس نوع برگشتی ما نیز باید  intباشد .متد دارای دو پارامتر است که اعداد را به آنها ارسال میکنیم .به نوع
دادهای پارامترها توجه کنید .هر دو پارامتر یعنی  number1و  number2مقادیری از نوع اعداد صحیح ( )intدریافت میکنند .در بدنه متد دستور
 returnنتیجه جمع دو عدد را بر میگرداند .در داخل متد )( Mainبرنامه از کاربر دو مقدار را درخواست میکند و آنها را داخل متغیرها قرار
میدهد .حال متد را که آرگومانهای آن را آماده کردهایم فراخوانی میکنیم .مقدار  num1به پارامتر اول و مقدار  num2به پارامتر دوم ارسال میشود.

