
 

 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 بخص ايل - #Cضارپ  آمًزش زبان سی

 Visual Studioضارپ ي  مًضًع: آضىایی با سی

تاػٌذ، تا اطتفادٍ  ػارپ در حال تِیَ هی ًْیظی طی ُایی کَ تزای ستاى تزًاهَ تْجَ کٌیذ کَ تواهی آهْسع :نکتو 

 .تاػذ هی Homeandlearn.co.uk طایت ُای ّب اس طزفصل

 

تحصیل ُظتٌذ، هی در حال  ”هٌِذطی ًزم افشار“ قطعاً تعذاد کثیزی اس ػوا، خصْصاً داًؼجْیاًی کَ در رػتَ ُای

تایظت کَ تَ چٌذیي ستاى تزًاهَ ًْیظی تظلظ کاهلی داػتَ تاػٌذ. الثتَ تْجَ کٌیذ کَ تٌِا یادگیزی اّلیي ستاى 

تزًاهَ ًْیظی ػایذ تزای ػوا هؼکل تاػذ؛ اها تا فزاگیزی اّلیي ستاى، یادگیزی دیگز ستاى ُا تزای ػوا تظیار 

 !ذ تْدراحت تز اس آًچَ کَ تصْر هی کٌیذ خْاُ

 

 

 

 

 

 

تلفظ کٌیذ: طی ػارپ( آهْسع خْد ) #C اس ایي رّ، تصوین تز آى ػذ کَ اتتذا تا ستاى تظیار جذاب، قذرتوٌذ ّ طادٍ

را ػزّع کٌین. کظاًی کَ تا ایي ستاى آػٌایی هختصزی دارًذ، قطعاً هی داًٌذ کَ ایي ستاى چقذر قذرتوٌذ ّ الثتَ 

 !جذاتیت آى ًیش فزاهْع ًؼْدطادٍ تز ًظثت تَ ستاى ُای دیگز هی تاػذ. 



 

 

طی ) ++C اگز در سهیٌَ تزًاهَ ًْیظی کوی اطالعات داػتَ تاػذ، احتواالً هی داًیذ کَ تعضی ستاى ُا ُواًٌذ

طی ػارپ( احتوال هی رّد تَ دّ صْرت کلی، تٌا تز خْاطت ّ ًیاس تزًاهَ ًْیض، اجزا ػْد؛ ) #C پالص پالص( یا

  Windows Application ّ یا Console Application یا

 

 د(م افشار تظیار طادٍ )اها پزکارتز، هی تْاى تَ ًزConsole Application جِت آػٌایی تا یک ًوًَْ تظیار طادٍ اس

CMD اػارٍ کزد. اگز تا کٌْى هحیظ ًزم افشار CMD تَ چؼواًتاى ًخْردٍ اطت، هزاحل سیز را طی کٌیذ: 

 

 :استفاده می کنید Windows 7 اگر از •

o اتتذا ّارد هٌْی اطتارت ػْیذ؛ 

o تایپ کٌیذ: „run‟؛ طپض Enter را تفؼاریذ. 

 



 

 در پٌجزٍ ای کَ تزای ػوا تاس خْاُذ ػذ، تٌْیظیذ :cmd 

 

هی گْیٌذ. ها در ایي  (Console) را هؼاُذٍ خْاُیذ کزد. تَ ایي هحیظ در اصطالح کٌظْل DOS پٌجزٍ ای ػثیَ تَ

 !(ػزّع تَ تزًاهَ ًْیظی تا ایي هحیظ کار خْاُین کزد. )تٌِا تزای یک تارآهْسع، فقظ ّ فقظ جِت 

 

Windows Application ًیش حتواً ُوَ ػوا تا آى آػٌایی داریذ. تواهی ًزم افشارُای هْجْد ُواًٌذ: Paint ،

Windows Media Player ،My Computer غیزٍ را تا ًام ّ Windows Application هی ػٌاطین. 

را تز رّی طیظتن خْد ًصة کٌیذ.  Visual Studio ، ػوا هی تایظت ًزم افشار#C ػزّع تزًاهَ ًْیظی تَ ستاىتزای 

را جِت اطتفادٍ پیؼٌِاد هیکٌین. اگز ایي ًظخَ را  Visual Studio 2010 Ultimate ها تزای ایي آهْسع ًظخَ

 .ى( تِیَ ًواییذًذاریذ، پیؼٌِاد هی ػْد کَ تَ ًحْی )داًلْد کزدى یا خزیذ دیظک آ

ًیش اطتفادٍ کٌیذ؛ کَ تا حجن تظیار  Visual Studio ّ رایگاى Express تْاًیذ اس ًظخَ تْجَ: الثتَ دقت کٌیذ کَ هی

 .، در طایت رطوی هایکزّطافت قزار داردVisual Studio 2010 Ultimate کوتز ًظثت تَ

 .را اجزا کٌیذ Microsoft Visual Studio ّارد ػْیذ، ّ ًزم افشار Start تز رّی هٌْی



 

 

 را تزگشیٌیذ ّ New کلیک کزدٍ ّ طپض گشیٌَ File را اجزا ًوْدٍ ایذ، اس هٌْی تاال، تز رّی Visual Studio ٌُگاهی کَ

Project را اًتخاب کٌیذ. 

 



 

 

 در پٌجزٍ ای کَ تزای ػوا تاس خْاُذ ػذ، اگز کَ ػوا اس Visual Studio 2010 Ultimate  ،اطتفادٍ هی کٌیذ

 .را اًتخاب کٌیذ #Installed Templates ،Visual C اس هٌْی طوت چپ، در تخغ

 در تخغ اصلی )کَ در ّطظ پٌجزٍ قزار دارد،( تز رّی Console Application کلیک کٌیذ تا اًتخاب ػْد. 

 در تخغ سیز آى، هقذار هقاتل Nameتزای پزّژٍ خْد یک ًام دلخْاٍ اًتخاب کٌیذ ،. 

 قذار هقاتله Locationهحل قزارگیزی پزّژٍ خْد را هؼخص کٌیذ ،. 

 هقذار هقاتل Solution Name ًیش تَ تثع، اس هقذار Name (!پیزّی هی کٌذ. )اها هی تْاًیذ آى را تغییز دُیذ 

 در اًتِا، تز رّی OK کلیک کزدٍ تا پزّژٍ ػوا طاختَ ػْد. 

 

 

 

 

 

پٌجزٍ سیز تَ ػوا تحْیل دادٍ هیؼْد کَ ػاهل کذُایی ُظت کَ اس ٌُگاهی کَ پزّژٍ آهادٍ ػذ، پٌجزٍ ای ُواًٌذ 

پیغ تعزیف ػذٍ اًذ. تا دیذى ایي کذُا ًتزطیذ؛ ُیچ چیش خاصی )فعالً!( ًذارًذ. پض خیالتاى اس تاتت ُوَ چیش راحت 

 .تاػذ



 

 

هؼاُذٍ هی  Solution Explorer عالٍّ تز تخؼی کَ کذُا در درّى آى قزار دارًذ، در طوت راطت، تخؼی تَ ًام

را هؼاُذٍ ًوی کٌیذ، تا اطتفادٍ  Solution Explorer ػْد کَ یک ًوای کلی اس پزّژٍ ػوا تزایتاى ًوایاى اطت. )اگز

 .را تزگشیٌیذ Solution Explorer ، گشیVisual Studioٌَ در تاالی ًزم افشار View اس هٌْی

 



 

 .تظتَ ػْد Program.cs کلیک کٌیذ تا X رّی عالهتخْب، در جایی کَ در عکض سیز ًوایغ دادٍ هی ػْد، تز 

 

دّتار کلیک کٌیذ. خْاُیذ دیذ کَ پٌجزٍ کذُا هجذداً  Program.cs هزاجعَ کٌیذ؛ تز رّی Solution Explorer حال تَ

 .ًوایاى هی ػْد

تاس  Properties فْلذرکلیک کٌیذ تا تَ ػکل سیز  Solution Explorer در تخغ Properties حال تز رّی عالهت + در کٌار

 .دّتار کلیک کٌیذ AssemblyInfo.cs ػْد. تز رّی فایل

 



 

هی تاػذ کَ حاّی اطالعاتی در راتطَ تا تزًاهَ ػوا هی تاػذ. کذُایی ػثیَ تَ  AssemblyInfo ًام ایي فایل

 افیظت کَ تز رّی طزتزگکذُای سیز را خْاُیذ دیذ. السم ًیظت تَ کذُا دقت کٌیذ چْى تقزیثاً تَ آى ًیاسی ًذاریذ. ک

AssemblyInfo.cs ّ تزّیذ X را کلیک کٌیذ تا تظتَ ػْد. 

 

را تزای افزادی کَ تا هحیظ آى آػٌا ًیظتٌذ، تْد.  Visual Studio تا ایٌجا ُیچ کذی ًٌْػتَ این ّ تٌِا قصذ هعزفی

ل کٌٌذٍ تاػذ. هي اس ػوا ُا تظیار ِکظِ  دقت کٌیذ کَ ػایذ جلظات اّل )خصْصاً جلظَ اّل ّ دّم( تزای خیلی

اطت را کوی تحول کٌیذ؛ پض اس  Visual Studio خْاُغ هیکٌن کَ دّ جلظَ اّل کَ تیؼتز هعزفی ّ آهْسع کار تا

 .آى تَ ػوا قْل خْاُن داد کَ عالٍّ تز ػزّع کذًْیظی، خِْد کذًْیظی ًیش تزای ػوا لذت تخغ ػْد
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