
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 (Methodمعرفی متد )  ←  ۳۶بخش  –شارپ آموزش سی

 مقدمه 

هیچ وجه نویسی، به تا اینجای آموزش، همه کدهایی که نوشتیم، تنها ما بین دو براکت خاصی بودند. اما این روش برنامه

کجا قابل قبول نخواهد بود. برای شروع یادگیری، مجبور بودیم که چنین روشی را شروع کنیم، اما از این به بهینه نیست و در هیچ

 بعد باید این روش کامالً عوض شود.

نویس هم مهسرهم بنویسیم، کدها ناخواناتر خواهند شد و حتی برناهربار که ما تمامی کدهایمان را میان دو براکت پشت

درآینده متوجه نخواهد شد که هر قسمت در حال انجام چه کاری است. در چنین حالتی، ما از چیزی استفاده خواهیم کرد به نام 

 (.Methodمتد )

 ( معرفی متدMethod) 

یاد ایم را به تر نوشتهحسابی را که پیشدهد. ماشینیک متد، یک بخشی از کد است که یک کار خاصی را انجام می

توانستیم که بخشی از کدی را در یک متد بنویسیم که کار جمع انجام دهد؛ بخش دیگری را در متد دارید؟ در آن برنامه ما می

نوشتیم که متد تفریق را انجام دهد؛ و به همین ترتیب برای ضرب و تقسیم. در نهایت، هر کجا که به انجام عملیات دیگری می

 ست که متد را صدا بزنیم!فوق نیازی پیدا کردیم، کافی

، با نام ++Cهای دیگر همانند پیش از آنکه کارمان را با متد آغاز کنیم، به این نکته توجه داشته باشید که متد در زبان

( به دالیل خاص Methodنام متد )شارپ خود، آن را بهشود؛ اما مایکروسافت در زبان سی( شناخته میFunctionتابع )

 داده است. خودش تغییر نام

 textای را استارت خواهیم زد؛ بدین نحو که دو شماره را از کاربر بوسیله برای شروع کار با متدها، ما یک برنامه ساده

box خواند. ما چهار میbutton دهد. اما نیز خواهیم داشت که عملیات اصلی ریاضی )جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( را انجام می

 با استفاده از متدها انجام خواهیم داد. این بار این عملیات را

 آغاز کنید و فرم خود را به شکل زیر طراحی کنید: Visual Studioی جدیدی را در پروژه



 

 

 

هایی ها را تغییر دهید؛ همانآن Nameها را اضافه کردید، الزم نیست که مشخصه  Buttonو  Text Boxهنگامی که 

 )، ...button1 ،button2که هستند رها کنید )

دوبار کلیک کنید تا پنجره کدنویسی برای شما باز شود. نشانگر جایی که باید تایپ  Add Upبا نام  buttonبر روی 

است. ما کاری به داخل براکت نخواهیم داشت؛ لذا این نشانگر را به  Add Upبا نام  buttonکنید مابین دو براکت مربوط به 

 س از وارد خط جدید شوید و کد زیر را بنویسید:براکت بسته انتقال دهید و پ

void AddUp() 

{ 

 MessageBox.Show(“Add Up Here”); 

 return; 

} 

 کد شما به شکل زیر درخواهد آمد:

 



 

 

کنند(؛ مثالً جواب جمع دو عدد، اما هیچ لزومی  returnتوانند مقداری را برگردانند )اصطالحاً مقداری را متدها می

شود که دهد که تنها زمانی اجرا میرا نشان می MessageBoxندارند که حتماً مقداری را برگردانند. متدی که ما نوشتیم، یک 

 ما آن را صدا بزنیم.

یست قبل از نام متد، کلمه کلیدی خواهید که هیچ مقداری را برنگرداند )مثل متد ما(، کافوقتی که شما از متد خود می

Void ( را قرار دهید. بعد از یک فاصلهSpaceنام تابع را می ،)دو براکت باز و بسته قرار  و پس از دو پرانتز باز و بسته، نویسید

خواه است و بهدل انتخاب نام متد نیز همانند انتخاب نام متغیر کامالً. نویسیدمیدهید و کدهای مورد نظر خودتان را مابین آن می

 انتخاب کردیم. AddUpتواند هر نامی باشد. مثالً ما در اینجا نام متد خود را می

ایم و در انتهای آن یک نوشته Returnای با نام ی کلیدیدر انتهای متد خود، قبل از آنکه براکت بسته شود، کلمه

Semicolon ایم. وقتی که ما متد خود را به شکل قرار دادهvoid ایم، لزومی بر قرار دادن کلمه کلیدی تعریف کردهreturn 

کنید )برگردانید.( شما فقط این تابع را نوشتید که کار خاصی را انجام دهد و  returnخواهید مقداری را نیست، چونکه شما نمی

 دارد در هنگام نوشتن یک متد است.ایم چونکه یک استانرا قرار داده returnنیازی به مقداری ندارید. ما تنها این کلمه کلیدی 

شود و ادامه کدهای موجود در بخش را در متدی ببینید )به آن برسد،( از متد خارج می returnکلمه  #Cهنگامی که 

 دهد.اصلی را انجام می

کار خود خواهیم که این متد . ما میصدا نزدیمکنید، چونکه آن را که ما نوشتیم، فعالً هیچ کاری را نمی AddUpمتد 

 نویسیم:ایم. پس برای صدا زدن یک متد، اینگونه میکلیک کرده Add Upبا نام  buttonرا زمانی آغاز کند، وقتی که ما بر روی 

AddUp(); 

 ، کد شما باید به شکل زیر باشد:AddUpبا نام  Buttonپس برای صدا زدن این متد در هنگام کلیک بر روی 

 

برای  MessageBoxکنید، یک کلیک می Add Upبرنامه خود را یک بار اجرا کنید؛ خواهید دید که زمانی که بر روی 

 شود.شما ظاهر می



 

 

شارپ به سراغ کدهای ما بین کنید، سیکلیک می Add Upافتد؟ شما وقتی که بر روی دانید که چه اتفاقی میحال می

از نوع متد است  AddUpبیند که کند. وقتی که میمالقات می AddUpبا متدی با نام رود. در آنجا می button1مربوط به 

کند ع به جستجو میشود که این متد باید جایی در کدهای ما تعریف شده باشد؛ لذا شرو)چون پرانتز باز و بسته دارد(، متوجه می

دهد شود و کارهای خواسته شده را انجام میخل متد میدر زیر تعریف شده است. درنتیجه وارد تعریف دا AddUpبیند که تا می

 گردد.و مجدداً به برنامه باز می

 ، با امکانات بیشتری از متدها آشنا خواهید شد.در بخش بعدی
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