
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 قسمت دوم –( Debuggingدیباگ کردن برنامه )  ←  ۳۴بخش  –شارپ آموزش سی

 مقدمه 

ی خاصی توسط یک زبان خاصی سازی یک برنامهکنید و در حال طراحی و پیادههنگامی که شروع به کدنویسی می

پرتی، عدم تسلط کافی و ... باعث ایجاد خطا در هستید، بالشک درمیان راه با مشکالتی روبرو خواهید شد که بدالیلی مانند حواس

 نشود! Compileمه اصالً شود؛ یا جتی ممکن است برناعملکرد برنامه می

کردن برنامه  Debugای داشته باشید، نحوه نویسی باید به آن تسلط کافیهایی که در هنگام برنامهیکی از تکنیک

)خطای منطقی(. یک  Logic Error)خطای نحوی( و  Syntax Errorصورت کلی ما دو نوع خطا داریم؛ زدایی( است. به)اشکال

تواند خطاهایی که بدلیل نوشتن اشتباه کد و یا جا انداختن یک ( تنها میVisual Studio)در اینجا یعنی  IDEکامپایلر و 

Semicolon ( را ردیابی کندSyntax Errorاما هیچ ،)تواند که یک خطای منطقی مثل تقسیم یک عدد بر صفر را پیدا گاه نمی

 کند!

 اشکال( زادایی برنامهDebugging )– قسمت دوم 

افزار شما به شود نرمباشد؛ که باعث میمی Run-Time Errorیکی دیگر از خطاهای بسیار متداول، خطایی با نام  

شود و مشکلی نخواهید دید، اما مشکلی که ممکن و اجرا می Compileکند. خود برنامه در ابتدا بدون مشکل  Crashاصطالح 

افزار شما کارایی خود را از شود نرمکه موجب می رنامه شما در حین اجرا استکردن ب Crashاست بعداً برای شما اتفاق بیفتد، 

 دست بدهد و دیگر قادر به ادامه انجام عملیات خود نباشد.

کنید است! در کد زیر، همانطور که مشاهده می« صفر»ترین خطاهای فوق، سعی در تقسیم یک مقدار به یکی از متداول

 شود. می Run-Timeما در حال تقسیم یک مقدار به صفر است که باعث ایجاد خطای 

 



 

 

رنامه بدون هیچ ایرادی شروع به مشکلی را متوجه نخواهد شد و ب Visual Studioکنید، وقتی که برنامه را کامپایل می

 شکل زیر را مشاهده خواهید کرد:کلیک کنید، خواهید دید که خطایی به button1که بر روی کند؛ اما همینکار می

 

توان متوجه شد که مشکل ناشی از تقسیم عددی به صفر است، اما فرض کنید که این برنامه باتوجه به خطای فوق، می

 ی سنگینی را باید تقبل کرد!آید؛ چه هزینهی در حال اجرا است که چنین مشکلی بوجود میبر روی سیستم کاربر

کنیم که فایلی را باز کنیم که در یکی دیگر از خطاهای ممکن و متدوال، خطای زیر است. در کد زیر، ما سعی می

 سیستم ما وجود ندارد. )آدرس داده شده اشتباه است!(

 

گوید که فایلی با نام کند و میسعی در حدس اشتباه می Visual Studioینید، باز هم بهمانطور که در خطا می

«test10.txt »کار کن؛ ایم که اگر فایلی را پیدا نکردی، چهگفتهشارپ ندر مسیر مورد نظر شما وجود ندارد! و چونکه ما به سی

 کند!می Crashدهد و در نتیجه کنترل خود را از دست می



 

 

 ها جلوگیری کرد. توان در هنگام کدنویسی از بروز آنبیه به خطاهای فوق را میخطاهایی ش

 باشد. می Logic Errorsنوع خطاهای دیگری که ممکن است برای شما بوجود بیاید، از نوع 

 (Jeff Mosawyنویسنده: سیدجعفر موسوی )
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