
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 قسمت اول –( Debuggingدیباگ کردن برنامه )  ←  ۳۳بخش  –شارپ  آموزش سی

 مقدمه 

ی خاصی توسط یک زبان خاصی  سازی یک برنامه کنید و در حال طراحی و پیاده هنگامی 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 برنا عملکرد برنامه می

کردن برنامه  Debugای داشته باشید، نحوه  نویسی باید به آن تسلط کافی هایی که در هنگام برنامه یکی 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 Studioجا یعنی )در این 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(زاداییبرنامهDebugging)–قسمتاول 

نویسی به  اولین جایی که ممکن است با خطاها روبرو شوید، زمان طراحی و کدنویسی برنامه هست که در  اصطالح برنامه

بایست در  شود و شما می کردن برنامه مشاهده می Compileها حتی پیش از  گویند. این خطا می Design-Time Errorآن 

 صدد رفع آن باشید.

Design-Time Error افزار  ها را ردیابی و رفع نمود؛ چرا که نرم توان آن جزو خطاهایی هستند که راحت میVisual 

Studio دهد. در هنگام کدنویسی شما با سه نوع خط رنگی مواجه  صورت خطوط رنگی انواع خطاها را برای شما نمایش می به

 خواهید شد؛ آبی، قرمز و سبز.

بایست  ست شما می معروف هستند که بدین معنی Edit and continueام هایی که به رنگ آبی هستند، با ن خط

 تغییری در کدهایتان ایجاد کنید بدون اینکه برنامه متوقف شود.

معروف هستند که نمایانگر این هست که یک غلط نحوی در کدنویسی شما  Syntax Errorبا نام های به رنگ قرمز  خط

 وجود دارد.



 

 

بینید که کامپایلر  ( هستند که زمانی این خطا را میCompile Warningرهای کامپایلر )های به رنگ سبز، اخطا خط

ساز باشد؛ همانند تعریف متغیری که  شود که یک مشکل کوچکی وجود دارد که ممکن است بعدها برای شما مشکل متوجه می

 هرگز از آن استفاده نشود!

هایآبیرنگ:خط

های جدید  توانید یک خط آبی رنگ زیر عبارت مشخص شده را ببینید. )ممکن است نسخه در عکس پایین، شما می

Visual Studio عنوان خط قرمز رنگ در نظر بگیرد( این را نیز به 

 

رم در ف TextBoxدر فرم نداریم؛ بلکه یک  textBox2ای با نام TextBoxاین خط به این دلیل ظاهر شده چونکه ما 

جای آن، به ادامه کدنویسی  به ۱و قرار دادن عدد  ۲توانیم تنها با پاک کردن عدد  است. پس می textBox1وجود دارد که نامش 

 خود بپردازیم.

شود، اگرچه  دارید، توضیحاتی در رابطه با خطای ایجاد شده نمایش داده می اگر نشانگر موس خود را بر روی خطاها نگه

 ها خالی از لطف نیست! طور کامل به شما کمک نخواهند کرد، ولی دیدن و خواندن آن بههمیشه این توضیحات 

هایقرمزرنگ:خط

در واقع گرامر زبان برنامه نویسی است. همانطور که در زبان  Syntaxگویند.  می Syntax Errorاین نوع خطاها به آن 

نویسی  های برنامه مفهوم به صورت درست منتقل شود، در زبان را در هنگام صحبت کردن رعایت کنیم تافارسی بایست قوانینی 

 کند. نیز این حکایت صدق می

 را در انتها فراموش کردیم: Semicolonدر عکس زیر ما یک 

 

 دارید، راهنمایی الزم را به شما خواهد کرد: اگر نشانگر موس را روی آن نگه

 

 دهد: کردیم که ان را به ما نمایش میبینید که ما یک پرانتز فراموش  در عکس بعدی، می



 

 

 

هایسبزرنگ:خط

 گویند. به عکس زیر نگاه کنید: می Compile Warningاین نوع خطاها به آن 

 

 داریم، خواهیم دید: اگر نشانگر موس را بر روی آن نگه

 

 گاه از آن استفاده نشد. اما هیچ  تعریف و مقداردهی شد، CompilerWarningگوید که شما متغیری با نام  این خطا می

 (Jeff Mosawyنویسنده: سیدجعفر موسوی )
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