
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

  متغیرهای عذدی ←  ۰۱بخص  –ضارپ  آموزش سی

 مقدمه 

ضشٍع تِ تؼشیف هفَْم هتغیش کشدین. دس ایي تخص ًیض دس ساتطِ تا  stringیی اص ًَع دس دٍ تخص گزضتِ، اتتذا تا هتغیشّا

 هتغیشّایی کِ تا اػذاد سشٍکاس داسًذ، صحثت خَاّین کشد.

 هتغیشّای ػذدی 

یذ تَاًست کِ اػذاد سا ًیض رخیشُ تَاًیذ دس هتغیشّای خَد، سضتِ ٍ یا هتي رخیشُ کٌیذ، خَاّ کِ ضوا هی ػالٍُ تش آى

ّا سشٍکاس خَاّیذ داضت تِ  ّایی سا کِ ضوا تا آى تاضذ، اها آى ی اػذاد هَجَد هی ای هتغیش تشای رخیشُ کٌیذ. تؼذاد لاتل هالحظِ

تشای ضوا  Double  ٍFloat)اػذاد اػطاسی(. ضایذ دس ساتطِ تا تفاٍت  Double  ٍFloat، ))اػذاد صحیح Integerتشتیة 

 ّاست! تِ صٍدی هتَجِ خَاّیذ ضذ ... ّستٌذ، خس چِ تفاٍتی هیاى آى« اػذاد اػطاسی»سَالی خیص تیایذ کِ اگش ّش دٍ اص ًَع 

اص  –ّویطِ هثل  –ی جذیذ  ضشٍع کٌیذ. فشاهَش ًکٌیذ کِ خشٍطُ Visual Studioاٍل اص ّوِ یک خشٍطُ جذیذ سا دس 

 تاضذ. Windows Form Applicationًَع 

Integer ّا اػذاد صحیح  ّا یؼٌی ّوِ اػذاد! الثتِ ّوِ اػذاد هٌظَس اػذادی کِ اػطاس ًذاضتِ تاضٌذ ٍ تِ اصطالح تِ آى

 ، ٍ ...۰۱۱، ۵۲گَیٌذ؛ ّواًٌذ:  هی

ٍی ّای صیش سا تش س Propertyخَد لشاس دّیذ ٍ  Formتش سٍی  Buttonخَد هشاجؼِ کٌیذ ٍ یک  ToolBoxتِ 

button :خَد اػوال کٌیذ 

Name: btnIntegers 

Text: Integers 

Location: 110, 20 

( کٌیذ تا ٍاسد تخص Double-Clickکلیک )-خَد داتل buttonّای فَق، تش سٍی  دس اداهِ، خس اص تطثیك هطخصِ

 ًَیسی ضَیذ. کذ



 

 

 

 ًَضتین: کشدین، هی تؼشیف هی stringّای لثلی اص آهَصش تِ خاطش داسیذ کِ ٌّگاهی کِ ها هتغیشی اص ًَع  دس تخص

string myText; 

جای استفادُ اص ًَع  ػول خَاّیذ کشد؛ تٌْا تِ ّویي ضکل ًیض دلیماً تِ Integerضوا تشای تؼشیف هتغیش اص ًَع ػذد 

string اص ًَع ،int ُکَتا( ُی ػثاست  ضذintegers.استفادُ خَاّیذ کشد ) 

وایص تشای ضوا ً IntelliSense؛ هٌَی intتٌَیسیذ  buttonّای کذ هشتَط تِ  خس تشای ضشٍع، دس هیاى تشاکت

 خَاّذضذ. دادُ

 

ًَضتِ ضَد ٍ دس هماتل آى، ًام هتغیش خَد سا اًتخاب کٌیذ. ها  intتگزاسیذ کِ ػثاست  ،Spaceٍ یا  Enterتا فطشدى کلیذ 

 کشد. تذیي ضکل: گزاسی خَاّین ًام myIntegerدس ایي آهَصش، ایي هتغیش سا 

 

 



 

 

 اٍی هتٌی تِ ضشح صیش است:اگش تِ تصَیش هالثل تصَیش فَق ًگاُ کٌیذ، خَاّیذ دیذ کِ جؼثِ صسد سًگ ح

Represents a 32-bit signed integer. 

 ، ٍ ...-۵۲، -۰گَیٌذ. یؼٌی اػذاد هٌفی هثل  هی Signedّا  سا اصطالحاً تِ آى integerداس  هتغیشّای ػالهت

 حاٍی اػذاد هثثت ّستٌذ.فمط گَیٌذ ٍ  هی Un-Signedّا  ػالهت ّستٌذ کِ تِ آى اد تیداس، اػذ دس هماتل اػذاد ػالهت

 Integerکٌذ کِ یک هتغیش  ّایی اضاسُ هی تِ سًج ضواسُضَد،  ی تاال تِ آى اضاسُ هی دس جولِ bit-32تخطی کِ تا 

 ّستٌذ. ۵۰۱۴۱۵۴۳۵۱تا  -۵۰۱۴۱۵۴۳۵۱تیي یت ًگاُ داسی اص اػذادی ها لاتل intتَاًذ دس خَد رخیشُ کٌیذ. هتغیش  هی

ًام هتغیش سا دس سوت چح تیاٍسیذ، ػول کٌیذ.  stringهتغیش این، ّواًٌذ  تشای رخیشُ دس هتغیشی کِ دس تاال تؼشیف کشدُ

 ٍ دس هماتل آى همذاس ػذد سا ٍاسد کٌیذ. تذیي ضکل:خس اص آى ػالهت هساٍی 

myInteger = 25; 

 ضکل صیش خَاّذ تَد: کذّای ضوا تِ

 

 ًَیسین: تاضذ. هثل جلسات لثل هی هی myIntegerخَب، کاس تؼذی ها ًوایص دادى ػذد رخیشُ ضذُ دس هتغیش 

MessageBox.Show(myInteger); 

 سا اجشا کٌیذ؛ تایذ خطای صیش تشای ضوا سخ دّذ:خَب، تشًاهِ خَد 

 

 



 

 

 ضوا تایذ یک خط آتی سًگ صیش آخشیي خط کذتاى تثیٌیذ:

 

 صَست صیش است: تثشیذ، ضشح خطا تِ myIntegerًطاًگش هَس سا تش سٍی هتغیش داخل خشاًتض، یؼٌی 

 

سا تِ یک  intتَاى همذاس  ًوی»گَیذ کِ  ضَیذ. ایي خطا هی تاى خَب تاضذ، هتَجِ هؼٌی خطا هی اگش کوی اًگلیسی

string یل کشد.تثذ» 

کٌذ، تایذ فمط ٍ فمط اص ًَع  همذاسی سا کِ دسیافت هی ()MessageBox.Showچشا؟! دلیلص ایي است کِ هتذ 

string  تاضذ؛ تشای ایٌکِ همذاس ػذد سا تِ یک همذاسstring کٌین: یل کٌین، تِ سٍش صیش ػول هیتثذ 

 یک ًمطِ لشاس دّیذ: myIntegerی دس هماتل هتغیش ػذدی خَد، یؼٌ

 

یک هتذ است، خس تایذ حَاستاى جوغ تاضذ کِ دس هماتل آى خشاًتض  ToStringکِ  سا اًتخاب کٌیذ. چَى ToStringهتذ 

 ت:تستِ سا لشاس دّیذ. خس خَاّیذ داض-ٍ-تاص



 

 

 

کٌذ. چیضی کِ ها ایٌجا  تثذیل هی stringچیضی سا تِ  ّواًطَس کِ اص ًام ایي هتذ هطخص است، کاسش ایي است کِ یک

 ّست! Integerدس حال تثذیل آى ّستین، یک 

 کلیک کٌیذ. Integersایذ، یؼٌی  ای کِ اضافِ کشدُ buttonهجذداً تشًاهِ خَد سا اجشا کٌیذ؛ تش سٍی 

 

  هتغیشّایFloat  ٍDouble 

ساصی اػذاد اػطاسی سا ًیض داسًذ! یؼٌی  ، لاتلیت رخیشIntegerُتش خالف هتغیش   ،Float  ٍDoubleدٍ هتغیش جذیذ 

 ، ٍ ...۰۵.۱۱۱، ۴.۱۲اػذادی هثل: 

کشدین، تؼشیف  سا تؼشیف هی Integer  ٍStringًیض دلیماً تِ ّواى ضکلی کِ  Float  ٍDoubleتشای تؼشیف هتغیشّای 

 :خَاّین کشد. یؼٌی

float myFloat; 

double myDouble; 

ضوا  floatتاضذ! هثالً دس  ساصی آى سا داسًذ هی تفاٍتی کِ هیاى ایي دٍ ٍجَد داسد، تٌْا همذاسی ّست کِ لاتلیت رخیشُ

 سلن داضتِ تاضیذ! ۰۳ذ حذاکثش تا تَاًی ، هیdoubleتَاًیذ تِ اًذاصُ ّفت سلن ػذد داضتِ تاضیذ، اها دس  هی



 

 

Float  تاضذ؛ اها هتغیش  تیتی هی ۴۵یک هتغیشDouble تیتی است. ۳۱غیش یک هت 

 کٌین: ضکل صیش ػول هی  ،floatی یک ػذد اػطاسی دس یک هتغیش  تشای رخیشُ

myFloat = 0.42F; 

است. اگش  Floatسساًذ کِ ایي یک ػذد  ضاسج ایي هفَْم سا هی آیذ، تِ سی کِ دس اًتْای ػذد هی Fدلت کٌیذ کِ حشف 

 تلمی خَاّذ کشد. doubleػٌَاى  ضاسج ایي ػذد سا تِ سا ًگزاسیذ، سیکِ ایي حشف 

 MessageBoxاضافِ کشدین ٍ اػذاد سا تَسط یک  button، یک Integerّواًطَس کِ دس ساتطِ تا اػذاد تمرین: 

سا دس  Double  ٍFloatاضافِ کٌیذ ٍ اػذاد  Floats  ٍDoublesّای  دیگش تا ًام buttonًوایص دادین، سؼی کٌیذ کِ دٍ 

 ّا ًوایص دّیذ. آى

 (Jeff Mosawyنویسنذه: سیذجعفر موسوی )
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