
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 ی کوچک معرفی متغیرها و ایجاد یک پروژه ←   ۸بخص  –ضارپ  آموزش سی

 مقدمه 

ایذ ٍ ؿایذ  تَدُ Visual Studioؿاسج، ؿوا تیـسش دس حال آؿٌایی تا خَد تشًاهِ  دس ّفر تخؾ قثلی اص آهَصؽ ػی

(، تیـسش تِ ػور کذًَیؼی خَاّین Variablesای دس آى ٍجَد داؿر. اها اکٌَى، تا ؿشٍع هثحث هسغیشّا ) کوسش کذًَیؼی

 خشداخر.

 معرفی متغیرها و شروع به پروژه جدید 

کٌذ. ایي تخؾ اص حافظِ  کاس هی ؿَد، تا اػسفادُ اص اطالػازی کِ دس دسٍى حافظِ قشاس داسد، افضاسی کِ زْیِ هی اصَالً ًشم

 ؿٌاػین. هی هسغیشؿَد زا اطالػازی سا دسٍى آى رخیشُ کٌین سا تا ًام  افضاس زْیِ ٍکٌسشل هی زَػط ًشمکِ 

زَاًذ ػذد، کاسکسش یا یک  این، هی دس ٍاقغ، هسغیش ّواًٌذ ظشفی اػر کِ دس دسٍى آى، تا زَجِ تِ ًَػی کِ قثالً تِ آى دادُ

 ( سا دس دسٍى خَد رخیشُ کٌذ.Stringsّا )سؿسِ اص کاسکسش

ّا ٍ دیگش هَاسد هشزثط سا  ی اػسفادُ اص آى دس ایي تخؾ اص آهَصؽ، ها تِ ؿوا ًحَُ ایجاد ٍ زؼشیف اًَاع هسغیشّا، ًحَُ

 کٌین. ( آهَصؽ سا ؿشٍع هیStringsآهَصؽ خَاّین داد؛ فؼالً تا هسغیش سؿسِ )

( اػر. ها ػؼی خَاّین کشد کِ Textّویـِ یک هسي ) Stringتاؿذ. هسغیش  هی Stringاٍلیي ًَع اص هسغیشّا، هسغیش 

( اص طشیق صفحِ کلیذ دسیافر، آى سا دس هسغیش TextBoxهسي ) سا زَػط جؼثِ Textی کَچکی تٌَیؼین کِ یک  یک تشًاهِ

 ( هسي ٍاسد ؿذُ سا تِ ها اػالم کٌذ.Message Boxخیغام ) رخیشُ ٍ ػدغ زَػط یک جؼثِ

ای اص قثل داسیذ، آى سا کاهالً تثٌذیذ.  تؼاصیذ. اگش خشٍطُ Windows Applicationی جذیذ اص ًَع  اتسذا یک خشٍطُ

تش سٍی فشم  Buttonخالی تشایساى ًـاى دادُ خَاّذ ؿذ. حال، یک  Formؿَد، یک  ی جذیذ ؿوا ػاخسِ هی ٌّگاهی کِ خشٍطُ

ّای صیش سا تِ هقذاس هـخص ؿذُ )تا سػایر  Propertyخَد تشٍیذ ٍ  Buttonهشتَط تِ  Propertiesخَد قشاس دّیذ. تِ تخؾ 

 حشٍف تضسگ ٍ کَچک( زغییش دّیذ.

 

 



 

 

Name: btnStrings 

Location: 90, 175 

Size: 120, 30 

Text: Get Text Box Data 

 فشم ؿوا تایذ ؿکلی تِ ّواًٌذ زصَیش صیش داؿسِ تاؿذ.

 

کلیک  Button. ٍقسی کِ Text Boxیک  -ٍ دٍم Labelیک  -ؿیء دیگش اضافِ کٌیذ؛ اٍل ۲تایؼر کِ  اکٌَى ؿوا هی

 دّذ. ًوایؾ هی Message Boxگیشد ٍ دس یک  سا هی Text Boxخَسد، هسي داخل  هی

گیشد کِ ٍظیفِ  ا قشاس هیًیض، ّواًطَس کِ اص ًاهؾ خیذاػر، تشچؼثی اػر کِ هؼوَالً دس کٌاس اؿیاء ٍ اتضاسّ Labelیک 

قشاس  Labelهشاجؼِ کٌیذ ٍ یک  ToolBoxایذ، تِ  سا اضافِ کشدُ Buttonؿیء هَسد ًظش سا تِ کاستش اػالم کٌذ. ّواًطَس کِ یک 

 دّیذ.

 



 

 

 حال فشم ؿوا ؿکلی هاًٌذ صیش داسد:

 

 ّای صیش سا زغییش دّیذ: Propertyهشاجؼِ کٌیذ ٍ   Labelهشتَط تِ Propertiesاکٌَى تِ 

Location: 10, 50 

Text: Name 

ی هسي ٍاسد ؿذُ  صَسذ خَدکاس، آى سا تا اًذاصُ تِ Visual Studioًخَاّیذ داؿر؛ چشا کِ  Sizeؿوا ًیاصی تشای زغییش 

 ؿوا ایي ؿکل خَاّذ تَد: Formکٌذ. اکٌَى  ّواٌّگ هی

 

 



 

 

 اضافِ کٌیذ: Text Boxتشگشدیذ ٍ یک  ToolBoxاػر. تِ  Text Boxهاًذ، اضافِ کشدى یک  زٌْا کاسی کِ تاقی هی

 

داؿسي  سا زغییش دّین، تا اػسفادُ اص هَع خَد ٍ تا ًگِ Locationهقذاس  Propertiesتاس اص طشیق  جای ایٌکِ ایي تِ

 اضافِ ؿذُ قشاس دّیذ: Labelکلیذ ػور چح، آى سا دقیقاً دس هقاتل 

 

ایذ کِ تا زکاى دادى اتضاسّا، خطَطی تشای زٌظین هحل قشاسگیشی تشای ؿوا  هسَجِ ؿذُ اگش دقر کشدُ تاؿیذ، حسواً

زشی دس  صَسذ صیثازش ٍ الثسِ هٌظن ؿًَذ. ؿوا تا اػسفادُ اص ایي خطَط، خَاّیذ زَاًؼر کِ اتضاسّای هَسد ًظش خَد سا تِ ًوایاى هی

 کٌاس ّن قشاسدّیذ.



 

 

َیؼی تکٌین. خیؾ اص ّشکاسی، اتسذا خشٍطُ خَد سا رخیشُ کٌیذ. تِ هٌَی اکٌَى ٍقر آى سػیذُ اػر کِ ؿشٍع تِ کذً

File  هشاجؼِ کٌیذ ٍ ػدغ تش سٍیSave All .کلیک کٌیذ 

تایؼر  هَسد ًظشهاى، ػولیاذ هَسد اًسظاس ها اًجام ؿَد، خغ هی Buttonخَاّین تا کلیک کشدى تش  اص آًجایی کِ ها هی

کلیک کٌیذ زا ٍاسد تخؾ کذّای هشتَط تِ  buttonقشاس دّین. خَب، دٍتاس تش سٍی  buttonکِ کذّایواى سا دس دسٍى 

button .ؿَیذ 

 

ؿاسج ٌّگاهی کِ تخَاّین یک هسغیش جذیذ  طَس کلی، دس ػی زؼشیف کٌین. تِ Stringاالى ها تایذ یک هسغیش اص ًَع 

ی آى، تِ آى ًاهی )دلخَاُ( تذّین. ج دس ایٌجا ها  اداهِاػالم کٌین ٍ دس  Visual Studioزؼشیف کٌین، اٍل تایذ ًَع آى سا تِ 

 ًَیؼین: قشاس دّن. خغ هی firstNameخَاّن  زؼشیف کٌین ٍ ًاهؾ سا هی Stringخَاّین یک هسغیش اص ًَع  هی

string firstName; 

 ( سا دس اًسْا فشاهَؽ ًکٌیذ! خغ داسین:semicolonٍیشگَل )-ًقطِ



 

 

 

جضٍ زقشیثاً  stringصَسذ خَدکاس تِ سًگ آتی زغییش یافر. ایي تذاى هؼٌاػر کِ کلوِ  تِ stringدقر کٌیذ کِ کلوِ 

 ))کلواذ کلیذی Keywordsّا  ؿاسج کِ اصطالحاً تِ آى تاؿذ. کلواذ سصسٍ ؿذُ دس ػی ؿاسج هی دس ػی  ی سصسٍ ؿذُ کلوِ ۰۸

ػٌَاى ًام هسغیش )یا  ّا سا تِ زَاى آى اسًذ ٍ ًویی هـخصی سا د ؿاسج ٍظیفِ گَیٌذ تذیي هؼٌا ّؼسٌذ کِ ایي کلواذ دس ػی هی

 تاؿٌذ: ؿاسج کلواذ صیش هی ٍ ...( اًسخاب ًوَد. دیگش کلواذ کلیذی هْن دس ػی Classدسآیٌذُ 

Private, public, protected, int, float, double, class, virtual, this, … 

ّا سا سػایر کٌیذ. تطَس کلی ؿوا  تایؼر حسواً آى د کِ هیػشی قَاًیٌی ٍجَد داس دس ٌّگام اًسخاب ًام هسغیش، یک

تایؼر دس رّي داؿسِ تاؿیذ کِ  زَاًذ ّشًاهی کِ دٍػر داؿسِ تاؿیذ، داسا تاؿذ اها چٌذ قاًًَی ّؼر کِ هی هسغیشزاى هی

 ؿشح صیش اػر: ّایی کِ دس خاطش داسم تِ زشیي آى هْن

ؿاسج تاؿذ. اگش ٌّگام اًسخاب ًام هسغیشی، دیذیذ کِ سًگ آى  ػیًام هسغیش ًثایذ جضٍ کلواذ سصسٍ ؿذُ دس  .1

 زغییش خیذا کشد، خغ تایذ اص آى صشف ًظش کٌیذ.

 1firstNameًام هسغیش ًثایذ کِ تا ػذد ؿشٍع ؿَد. هثل:  .۲

 &firstNameاػسفادُ اص کاسکسشّای ٍیظُ دس ًام هسغیش هجاص ًیؼر. هاًٌذ:  .3

 first Nameای هیاى ًام هسغیشّا ایجاد ؿَد. هاًٌذ:  ًثایذ کِ فاصلِ .4

 ّا هَاسدی تَد کِ دس خاطشم هاًذُ اػر. ایي

ایذ، ًَتر تِ اػسفادُ اص آى سػیذ. ٍقسی کِ ؿوا تِ  تشین ػشاؽ اصل کاسی! تؼذ اص ایٌکِ ؿوا هسغیش خَد سا زؼشیف ًوَدُ

ای ؿذیذ ٍ تا  اػسفادُ زَػط آى ًام آى سا صذا تضًیذ. )هثل ایٌکِ ؿوا صاحة تچِ خَاّیذ ٌّگام دّیذ، هی هسغیش خَد یک ًام هی

 (D:ؿَد.  زاى حَاػؾ تِ ؿوا جوغ هی صًیذ ٍ صٍد تچِ کٌیذ، اص آى لحظِ تِ تؼذ اٍ سا صذا هی ًاهی کِ تِ اٍ اػطا هی

 خغ کذ صیش سا دس صیش کذ قثلی تٌَیؼیذ:

firstName = textbox1.Text; 



 

 

 ؿکل صیش تاؿذ: تِ کذزاى تایذ

 

دّیذ. هقذاس تؼذ  خَاّیذ هقذاسی سا دس هسغیش رخیشُ کٌیذ، آى سا دس ػور چح ػالهر هؼاٍی قشاس هی ٍقسی کِ ؿوا هی

سا  textbox1هشتَط تِ  Textخَاّیذ کِ  ؿَد. دس ایي هثال ها هی اص هؼاٍی، هقذاسی خَاّذ تَد کِ دس دسٍى هسغیش لحاظ هی

 ؟(ازفاقی افسادرخیشُ کٌین. )هسَجِ ؿذیذ کِ چِ  firstNameداخل هسغیش 

یک خط آتی ٍجَد  textbox1اگش حَاػساى جوغ تاؿذ، یک هـکلی ٍجَد داسد! یک ًگاّی تِ کذّایساى تٌذاصیذ؛ صیش 

 داسد!

 

صَسذ صیش تشای ؿوا ؿشح  خطا سا تِ Visual Studioًـاًگش هَع خَد سا تش سٍی آى ًگِ داسیذ؛ خَاّیذ دیذ کِ 

 کٌذ: هی

The name ‘textbox1’ does not exist in the current context. 

Visual Studio کٌذ کِ ها چیضی تِ ًام  زصَس هیtextbox1 هسٌی کِ ها دس  قؼاً ّن ًذاسین! جؼثَِب ٍاًذاسین؛ خ

ؿاسج حشٍف تضسگ ٍ کَچک خیلی هْن  اػر! ّویـِ دقر کٌیذ کِ دس ػی textBox1ی خَدهاى قشاس دادین ًاهؾ  تشًاهِ

کٌذ. خَب، اص ایي تگزسین، فقط کافیؼر کِ اگش اؿسثاُ تاال سا اًجام  ؿاسج ایي دٍ سا دٍ ؿیء هسفاٍذ زلقی هی ّؼسٌذ ٍ ػی

 اص تیي تشٍد. textbox1سًگ صیش  خط آتی ایذ، آى سا اصالح کٌیذ زا دادُ

سا زؼشیف کشدین، دس خط تؼذی زَاًؼسین کِ اص آى  firstNameخَب، ّواًطَس کِ دس تاال رکش کشدین، تؼذ اص آًکِ هسغیش 

رخیشُ کٌذ.  firstNameسا دس  ’=‘ؿاسج دػسَس دادین کِ هقذاس تؼذ اص ػالهر هؼاٍی  اػسفادُ کٌین؛ تذیي صَسذ کِ تِ ػی



 

 

( سا دس textگًَِ ّؼسٌذ ) اػر، خغ ها فقط خَاّین زَاًؼر کِ هقادیشی کِ هسي دقر کٌیذ کِ هسغیش ها اص ًَع سؿسِ زؼشیف ؿذُ

ؿاسج اػالم  تِ ػی textBox1تِ اًسْای  text.ایي دلیل ها تا اضافِ کشدى  ایي هسغیش ٍ هسغیشّای اهثال آى رخیشُ کٌین. تِ

 هسي سا دس هسغیش رخیشُ کٌین. َاّین هسي ٍاسد ؿذُ دس جؼثِخ کشدین کِ ها هی

ای تٌَیؼن زا تا ػاخسي یک خٌجشُ خیغام، هسي داخل  ایٌجا سػیذ، فقط کافیؼر کِ یک خط کذ اضافی اکٌَى کِ کاس ها تِ

 ًوایؾ تگزاسد. خط کذ صیش سا دس خط تؼذی کذ خَد اضافِ کٌیذ: سا تِ firstNameهسغیش 

MessageBox.Show(firstName); 

زَاًذ  این. خشاًسض هَجَد دس ایي هسذ ّن هی کشدُقثالً تِ اًذاصُ کافی صحثر  ()MessageBox.Show دس ساتطِ تا هسذ

ّوشاُ تاؿذ(، ٍ یا ایٌکِ هسغیشی سا  double-quotesکَزیـي -ًَیغ دسیافر کٌذ )کِ تایذ ّوشاُ تا داتل خَد هسي سا اص تشًاهِ

 MessageBox.Show(firstName)( تاؿذ. خغ ها اصطالحاً تِ هسذ Stringیا کٌذ کِ اص ّواى جٌغ هسي )سؿسِ دسیافر 

 این. سا خاع دادُ firstNameهسغیش 

کلیک کٌیذ.  Get Text Box Dataای سا ٍاسد کٌیذ ٍ ػدغ تش سٍی  تشًاهِ خَد سا اجشا کٌیذ. دس جؼثِ هسي کلوِ

 ایٌطَس خَاّذ ؿذ:

 

 



 

 

ًَیؼی  ؿاسج یا کالً ّش صتاى تشًاهِ ایذ! حسواً کؼاًی کِ دٍػر داسًذ ػی سفسِ َب خیؾیلی خًظش هي خ زا ایٌجا کِ تِ

 ن.ًحَ احؼي خیؾ تشدُ تاؿ ّا سا خَاٌّذ چـیذ. اهیذٍاسم کِ زا ایٌجا هطالة آهَصؿی تِ دیگشی سا یاد تگیشًذ، قطؼاً لزذ ایي تخؾ

، ػَاالذ خَد سا تا ها www.gooyait.comدس صَسزی کِ ّشگًَِ ػَالی تشای ؿوا خیؾ تیایذ، تا هشاجؼِ تِ ػایر 

 هطشح ػاصیذ.
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