
 

 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 ۲بخص  - #Cضارپ  آمًزش زبان سی

 Visual Studioی ایجاد ضذٌ در  مًضًع: وحًٌ رخیرٌ پريژٌ

 

ُایی  ی ایجاد یک پشّژٍ جذیذ ّ آضٌایی با فایل ضاسپ، ضوا ًحٍْ ًْیسی سی دس بخص پیطیي اص آهْصش صباى بشًاهَ

طْس کلی، ضوا فعال دس دّ یا سَ جلسَ ًخست، تٌِا بَ  گشدًذ سا فشا گشفتیذ. بَ کَ دس ٌُگام ساختي پشّژٍ ایجاد هی

 !کٌین خْاُین پشداخت ّ پس اص آى ضشّع بَ کذًْیسی هی Visual Studio افضاس آهْصش کاس با ًشم

 Visual Studio افضاس پشداصین. طبق آهْصش جلسَ پیص، ًشم هی… دس ایي جلسَ ضوا سا ًحٍْ رخیشٍ کشدى پشّژٍ خْد ّ 

 .ضاسپ بساصیذ خْد سا اجشا کشدٍ ّ یک پشّژٍ جذیذ سی

ُا سا رخیشٍ کٌیذ. طبق تصْیش صیش، اص  خْاُیذ کَ آى ایذ ّ هی دس آى اعوال کشدٍ پس اص آى تصْس کٌیذ کَ ضوا تغییشاتی سا

 )سا فطاس دُیذ Ctrl+Shift+S ُای تشکیبی سا بشگضیٌیذ. )ّ یا کلیذ Save All ی هٌْی فایل، گضیٌَ

 

 :ی صیش بشای ضوا بَ ًوایص دسآیذ کٌیذ، هوکي است کَ پٌجشٍ کلیک هی Save All ٌُگاهی کَ بش سّی



 

 

تْاًیذ بشای پشّژٍ خْد ًام هْسدًظشتاى سا قشاس دادٍ ّ دس ًِایت رخیشٍ کٌیذ! دقت کٌیذ کَ هوکي  دس ایي صْست، ضوا هی

باضذ ّ دس ُش صْست، کاس ضوا رخیشٍ  ی فْق بشای ضوا بَ ًوایص دسًیایذ، کَ کاهالً طبیعی هی است کَ پٌجشٍ

 .است ضذٍ

تْاًیذ بستَ بَ ًْع سیستن عاهل خْد بَ  ی خْد سا ببیٌیذ، هی ی رخیشٍ ضذٍ ُای پشّژٍ ُا ّ پْضَ کَ فایل بشای ایي

ی ّسژى  دٌُذٍ ًطاى XX کَ Visual Studio 20XX ی بشّیذ ّ با ّسّد بَ پْضَ My Documents یا Documents فْلذس

 .ضْیذ هی Projects باضذ، ّاسد فْلذس ضوا هی Visual Studio افضاس ًشم

 .ی خْد سا هطاُذٍ کٌیذ ُا ّ فْلذسُای هشبْط بَ پشّژٍ کَ ُواًٌذ تصْیش صیش، فایل تْاًیذ دس اًتِا، هی

 

، ضوا اّلیي خط کذ خْد سا خْاُیذ  سساًین. دس جلسَ بعذی جا ایي جلسَ بسیاس کْتاٍ سا بَ پایاى هی فعالً ُویي

 !ضاسپ سا خْاُیذ چطیذ ًْیسی با طعن سی ًْضت ّ آسام آسام لزت بشًاهَ
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