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 Windows Applicationآضىایی با محیط موضوع: 

 

 مقدمه 

ًْؽتیذ. اگش  Visual Studioای  ؽاسپ، ؽوا اّلیي کذ خْد سا دس هحیط صیثا ّ حشفَ دس تخؼ پیؼ اص آهْصػ صتاى عی

چَ دیذى کاهپایل ؽذى تشًاهَ یک حظ خْتی داسد، اها لطؼاً ٌُْص اّل ساٍ ُغت ّ ها تٌِا یک سؽتَ )=چٌذ کاساکتش 

 کٌاس ُن( سا کاهپایل کشدین.

 Consoleکٌٌذٍ  هطاتك تا لْلی کَ لثالً تَ ؽوا دادٍ تْدم، اص هحیط خغتَ –تخؼ چِاسم  –دس ایي تخؼ اص آهْصػ 

هللا ؽشّع  آّسین. تا یک تغن سّی هی Windows Form Applicationؽْین ّ تَ هحیط خزاب ّ کاستشدی  خذا هی

 کٌن. هی

 

 

 اولین Windows Form Application شما! 

ُای ؽوا دس پؾت  ّخْد داسد کَ تمشیثاً تواهی کذًْیغی Form، هحیطی تَ ًام Windows Form Applicationدس 

ًْیظ ُغتیذ  تاؽذ ّ ایي ؽوای تشًاهَ تشای ؽوا کاهالً خالی هی Formی آى اًدام خْاُذ گشفت. دس اتتذا ایي  پشدٍ

داًیذ کَ  ی کاستشی تغاصیذ. هیَ تایغت تْعط اتضاسُا ّ کذُا، تشحغة ًیاصُای خْدتاى، اص آى یک تشًاه کَ هی

گیشًذ.  ( ّ ... لشاس هیMenus(، هٌُْا )Label(، لیثل )Text Boxُا، اتضاسُایی ُواًٌذ خؼثَ هتي )Formاعاعاً دس 

ُا سا کذ ًْیغی کٌیذ. الثتَ  عاصد ّ ؽوا کافیغت آى ؽاسپ تواهی ایي اتضاسُای اعاعی سا تشای ؽوا هِیا هی عی

ُای componentتْاًیذ اتضاسُای هْسد ًیاص خْدتاى سا تغاصیذ ّ یا تا اعتفادٍ اص  کاس، ؽوا هی ای کَ دس هشاحل حشفَ

 آهادٍ، ًیاصُایتاى سا تشطشف کٌیذ.

 Windows)یا ُواى  Windows Form Applicationی خذیذ تا اعتفادٍ اص  خْب، اکٌْى تَ عشاؽ عاختي یک پشّژٍ

Applicationافضاس  اص اخشای ًشم پشداصین. تشای ؽشّع، پظ ( هیVisual Studioٌَی  ، اص هٌْی تاال، گضیNew Project  سا اص

File ٍُای هختلف  ای ُواًٌذ صیش سا هؾاُذٍ خْاُیذ کشد. )دس ًغخَ اًتخاب کٌیذ. پٌدشVisual Studio ٍایي پٌدش ،

 ُا یکی اعت.( ی آى تاؽذ، اها هاُیت ُوَ داسای ظاُشُای هتفاّتی هی



 

 

کلیک کشدٍ تا اًتخاب ؽْد. دس تخؼ ًام پشّژٍ، ُواى ًام  Windows Forms Applicationی تاص ؽذٍ، تش سّی  اص پٌدشٍ

، تَ اداهَ فشآیٌذ تپشداصیذ. هحیط صیش OK، سُا کٌیذ ّ تا کلیک تش سّی WindowsFormsApplication1یؼٌی   پیؾفشض سا،

 سا خْاُیذ دیذ:

 

ّخْد داسد، ّخْد یک  Console Application  ّWindows Form Applicationی  پشّژٍ تفاّت کاهالً هؾخصی کَ هیاى

Form خالی هی ( تاؽذ. دس عوت چپ، تَ خؼثَ اتضاسُاToolbox دلت کٌیذ. ها تْعط ایي تخؼ، کٌتشلشُای الصم سا )

 ُا سا کذًْیغی خْاُین کشد. کٌین ّ دس ًِایت، آى ایداد هی Formدس 



 

 

 ي خالی ُواًٌذ صیش خْاُیذ دیذ. سا تثیٌیذ، احتواالً ؽوا یک پٌدشٍ Toolboxتْاًیذ  ؽوا ًویاگش کَ احیاًاً 

 

داسیذ. هؾاُذٍ خْاُیذ کشد  کَ دس عوت چپ ُغت، ًگَ Toolboxاگش چٌیي ُغت، هْط خْد سا تش سّی عشتشگ 

تْاًیذ تش سّی آیکْى هؾخص  کَ حالت ًوایؼ آى سا دائوی کٌیذ، هی ؽْد. تشای ایي هدذداً ظاُش هی Toolboxکَ 

 صْست ثاتت تواًذ. ( کلیک کٌیذ تا ًوایؼ آى تPinَؽذٍ )

 



 

پشّژٍ لثلی کَ تصْست  Solution Explorerًگاُی تیاًذاصیذ! اگش آى سا تا  یک ًین Solution Explorerاکٌْى تَ تخؼ 

Console Application واًٌذ ُن تْدٍ؛ تٌِا دس ُا ُ تْد همایغَ کٌیذ، هتْخَ خْاُیذ ؽذ کَ تواهی آیتنWindows 

Form Application  یک آیتوی تَ ًامForm .هؾاُذٍ خْاُیذ کشد 

 

  

 کلیک کٌیذ. کذُای آؽٌایی سا خْاُیذ دیذ.-داتل Program.csاکٌْى تش سّی 

 

  

 اعت Console Applicationپشّژٍ  Program.csػکظ صیش، اص فایل 

 

  

 

 



 

هؾاتَ ّخْد داسد، کالعی تا ًام  namespaceسا داسًذ، یک  Usingُای ؽشّع ؽذٍ تا  ُا ُواى خط ُش دّی آى

Program  ًیض ُوچٌاى ُغت ّ هتذ )تاتؼی( تا ًامMain. 

ُایی  ّخْد داسًذ، اّلیي خط Mainُای هتذ  ، ًمطَ ؽشّع تشًاهَ ؽواعت. کذُایی کَ دس هیاى تشاکتMainهتذ 

سا تشای  Form1ُای تاال هؾخص ؽذٍ اعت،  ُا، ُواًطْس کَ دس ػکظ خْاٌُذ ؽذ. آخشیي خط اص آى ُغتٌذ کَ اخشا

 کٌذ. ؽوا اخشا هی

ای داسیذ کَ  تْاًیذ اًدام دُیذ. تشای هثال، فشض کٌیذ کَ ؽوا یک تشًاهَ هی Mainؽوا کاسُای دیگشی ًیض دس ایي هتذ 

سعی کٌذ. اگش یک اتصال تَ ایٌتشًت سا تیاتذ، اطالػاتی سا تشای ؽوا اص خْاُذ اتصال تَ ایٌتشًت سا تش دس ٌُگام اخشا هی

اًدام داد. یؼٌی  Mainتْاًذ دس هتذ  کاس سا دلیماً هی گزاسد. ایي کٌذ ّ تَ ًوایؼ هی طشیك تاًک اطالػاتی فشاخْاًی هی

دّهی سا ًؾاى دُذ. )هثالً  ی کذی تٌْیغیذ کَ آیا عیغتن تَ ایٌتشًت ّصل اعت یا خیش؛ اگش پاعخ خیش تاؽذ، پٌدشٍ

 سا ًوایؼ دُذ. )ُویي اّلیي فشم هٌظْس اعت.( Formخطای ػذم استثاط تا ایٌتشًت(؛ اگش ُن پاعخ تلَ اعت، 

اعت، ًثاؽیذ! چیضی کَ فؼالً تایذ حْاعتاى تَ آى خوغ تاؽذ ایي  ُا کَ ؽایذ کوی ؽوا سا گیح کشدٍ اها ًگشاى ایي کذ

دس آى رخیشٍ  Mainفایلی اعت کَ هتذ  Program.csؽْد ّ  شّع تشًاهَ، اخشا هیدس ٌُگام ؽ Mainاعت کَ هتذ 

 ؽْد. هی

ساعت کلیک کشدٍ ّ  Program.csکذی سا ًخْاُین ًْؽت. اص طشیك عشتشگ فْق، تش سّی  Program.csاها فؼالً ها دس 

 ؽْد. هدذداً ًوایؼ دادٍ هی Formکلیک کٌیذ.  Closeتش سّی 

 

  

، Solution Explorerُایواى سا دس کدا خْاُین ًْؽت، تا هشاخؼَ هدذد تَ  تذاًیذ کَ ها تیؾتشیي کذ خْاُیذ اگش کَ هی

 ساعت کلیک کٌیذ. Form1.csتش سّی 



 

 

ُواى فشهی اعت کَ  View Designerتاؽذ.  سا داسا هی View Code  ّView Designerُای  ُایی تا ًام ایي هٌْ گضیٌَ

 ُای ها آًدا رخیشٍ خْاٌُذ ؽذ. تش سّی آى کلیک کٌیذ. ، هحلی اعت کَ کذView Codeتیٌیذ.  اکٌْى هی ُن

 



 

 ُا دعت تشد. تاؽذ ّ ًثایذ تَ آى هی Formُای خْد  ایي کذ

ُا  تاؽذ. ُیچ ًگشاى ایي ؽشّع ؽذٍ اعت، هی Usingُایی کَ تا  ُا داسای تؼذاد تیؾتشی اص کذ تاس، ایي کذ ایي

صْست آهادٍ ًْؽتَ ّ  ُایی اعتفادٍ ؽْد کَ لثالً تَ تٌِا تَ ایي هؼٌی اعت کَ اص کذ Usingًثاؽیذ. اعتفادٍ اص کلوَ 

 اًذ. تِیَ ؽذٍ

)=تخؾی، لغوتی اص( تَ ایي دلیل  Partialداسد. آّسدى ًام  partial class Form1کذُا ُوچٌاى یک تخؾی تا ًام 

ُای  ؽوا پٌِاى ُغتٌذ. تشای دیذى لغوت تیٌیذ ّ لغوتی دیگش اص دیذ ُا سا هی اعت کَ ؽوا تٌِا تخؾی اص کذ

سا تاص کشدٍ ّ تش سّی  Form1.csهشاخؼَ کٌیذ ّ طثك تصْیش،  Solution Explorerپٌِاى آى، دّتاسٍ تَ 

Form1.Designer.cs .داتل کلیک کٌیذ 

 

  

 

  

تْاًیذ تا کلیک کشدى تش سّی ػالهت  ُا دس ایٌدا ُغتٌذ. هی سا خْاُیذ دیذ کَ تواهی کذ partial class Form1هدذداً، 

 ُا سا تثیٌیذ کَ ُواًٌذ صیش ُغتٌذ: ، کذWindows Form Designer generated code+ دس کٌاس 



 

 

  

 Windows Form Applicationصْست اتْهاتیک ٌُگام عاختي یک پشّژٍ  هتذی اعت کَ تَ IntializeComponentهتذ 

دُیذ، کذُای  سا لشاس هی  ؽْد. ٌُگاهی کَ اتضاسُایی سا ُواًٌذ دکوَ، خؼثَ هتي، لیثل ّ ... تشای ؽوا تْلیذ هی

 ؽًْذ. صْست اتْهاتیک تشای ؽوا تْلیذ هی تیؾتشی تَ

سا  Form1.Designer.csاها خیالتاى سا ساحت کٌین کَ فؼالً کاسی تا ایٌدا ًذاسین؛ پظ تا خیال ساحت، پٌدشٍ هشتْط تَ 

 تثٌذیذ.

Form1  َسا هدذداً تاص کٌیذ. اگش آى سا تغتَ تْدیذ، تا هشاخؼَ تSolution Explorer  تا ساعت کلیک کشدى تش سّی آى، تش ّ

 ؽْد: کلیک کٌیذ. پٌدشٍ صیش ًوایاى هی View Designerسّی 

 

  

سا  Visual Studio ،Debugکٌین. تشای اخشا، اص هٌْی تاالی تشًاهَ  فؼالً ها تذّى اضافَ ًوْدى ُیچ اتضاسی، آى سا اخشا هی

 کلیک کٌیذ. Start Debuggingتاص کٌیذ ّ تش سّی 



 

 

  

کٌذ.  ؽشّع تَ عاخت اّلیي تشًاهَ ؽوا هی Visual Studioکٌیذ،  کلیک هی Start Debuggingٌُگاهی کَ تش سّی 

 عاصد. اگش دس ایي هیاى، هؾکلی ّخْد داؽتَ تاؽذ، تا یک پیغام خطایی ؽوا سا هطلغ هی

ای ُواًٌذ دیگش  تْاًیذ خیلی ساحت تثیٌیذ کَ ؽوا ًیض تْاًغتیذ پٌدشٍ ی ؽوا اخشا ؽذٍ اعت، هی االى کَ تشًاهَ

ًیض ّخْد داسًذ! حال تشًاهَ  Minimize  ّMaximizeُای  افضاسُا تغاصیذ ... دکوَ لشهض تشای خشّج، دکوَ ُای ًشم پٌدشٍ

 ساتثٌذیذ.

 Debugاعتفادٍ کشدین، هٌظْس آى خْاُذ تْد کَ ؽوا تَ هٌْی « اخشای تشًاهَ»اص ایي تَ تؼذ، ُش صهاًی کَ اص لفع 

 کلیک کٌیذ. Start Debuggingهشاخؼَ کٌیذ ّ تش سّی 

 اتضاسُایی سا تَ فشم خْدهاى هٌتمل خْاُین کشد.  لغَ آیٌذٍ،یاتذ ّ اًؾاءهللا دس خ خا خاتوَ هی فؼالً خلغَ تَ ُویي
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