
 

 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 ۶بخص  - #Cضارپ  آموزش زبان سی

 Visual Studioکذ وویسی ابسارهای اضافه ضذه در موضوع: 

 

 

 مقدمه 

تْاًیذ  خْد سا فشا گشفتیذ ّ ُواًٌذ آى، هی Formدس  buttonؽاسپ، ًحٍْ دسج یک  دس بخؼ لبلی اص آهْصػ صباى عی

آؽٌا، ّ هتْجَ اُویت آى بشای صیبا  Propertiesلشاس دُیذ. پظ اص آى با پٌجشٍ  Formُش ابضاس دلخْاٍ دیگشی سا دس 

 ی خْد ّ ... ؽذیذ. عاختي ظاُش بشًاهَ

ی  ّ ...( آؽٌا خْاُیذ ؽذ ّ دس ًِایت یک بشًاهَ buttonایي بخؼ ؽوا با ًحٍْ کذ ًْیغی ُش یک اص ابضاسُا )دس 

 ( خْاُین کشد.compileای سا کاهپایل ) عادٍ

 شارپ به ابزارهای خود اضافه نمودن کدهای سی 

ای ؽبیَ بَ  اً فشاخْاًی کشدٍ. پٌجشٍایذ سا هجذد لشاس دادٍ buttonای سا کَ دس آى یک  دس اداهَ بخؼ لبل، ؽوا پٌجشٍ

 بایغت داؽتَ باؽیذ. تصْیش صیش سا هی

 



 

کلیک کٌذ؛ با  buttonخْاُین دس کاسبش ها بش سّی  کاسی کَ دس ایي بخؼ آهْصؽی خْاُین کشد ایي ُغت کَ هی

سآیذ. بشای دیذى ی پیغام یا ُؾذاس( بشای اّ بَ ًوایؼ د این )یک پٌجشٍ کلیک کشدى بش سّی آى، کذی سا کَ ًْؽتَ

 خْد دّباس کلیک کٌیذ )دابل کلیک.( کذُای صیش سا هؾاُذٍ خْاُیذ کشد: button، بش سّی buttonی  پشدٍ ُای پؾت کذ

 

باؽیذ، ّجْد داؽتَ باؽذ ایي اعت کَ  تٌِا تفاّتی کَ هوکي اعت دس ایي پٌجشٍ ًغبت بَ آخشیي باسی کَ آى سا دیذٍ

 باؽذ. ؽوا هی buttonُای اضافی صیش هشبْط بَ  کذ

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

  

} 

ایذ کَ ایي ًیض یک ًْع هتذ اعت کَ  خاطش داؽتَ باؽیذ، احتواالً هتْجَ ؽذٍ ( سا ٌُْص بMethodَاگش تعشیف هتذُا )

اعت. ًام  button1_clickم ایي هتذ، کٌذ. ًا گیشد سا اجشا هی عشی دعتْسات خاصی سا کَ هابیي دّ بشاکت لشاس هی یک

button1 َایي خاطش اعت کَ اگش دس  بproperties  ایي ابضاس دلت کٌیذ، خصْصیتی بَ ًامName  ّجْد داسد کَ دس

دیگش جذا ّ عولکشد هتفاّتی داسًذ!  کاهالً اص یک Name  ّTextاعت. دلت کٌیذ کَ دّ خصْصیت  button1همابل آى 

Text  ًام ًوایؾی اعت؛ اهاNameًَْیغی، بتْاًیذ اص آى اعتفادٍ کٌیذ. ، ًام ؽیء اعت کَ دسٌُگام بشًاه 



 

ُای دیگشی -Eventگْیٌذ.  یا سّیذاد هی Eventّجْد داسد. بَ ایي بخؼ اصطالحاً  clickدس لغوت دّم اص ًام ایي هتذ، _

ؽیء جایؼ تغییش پیذا کٌذ، کذُای ًْؽتَ ؽذٍ  )یعٌی ٌُگاهی کَ یک LocationChangedًیض ّجْد داسًذ؛ هاًٌذ 

هتي، هتي آى تغییش کٌذ، کذُای ًْؽتَ ؽذٍ اجشا ؽًْذ(  )ٌُگاهی کَ هثالً دس یک جعبَ TextChangedاجشا ؽًْذ( یا 

... ّ 

 باؽیذ. ای ًذاؽتَ تشی آؽٌا خْاُیذ ؽذ، پظ فعالً عجلَ طْس هفصل ُا دس آیٌذٍ بَ-Eventؽوا دس سابطَ با 

 یابیذ: داخل پشاًتض دلت کٌیذ، عباست صیش سا هیاگش دس 

object sender, EventArgs e 

لذس کَ بَ ایي  ! فعالً تا ُویيeاعت؛ دیگشی  senderُا  گْیٌذ. یکی اص آى ( هیargumentبَ ایي دّ عباست، آسگْهاى )

 ؽْیذ. ٌظْسؽاى هیُا ًباؽیذ؛ آسام آسام هتْجَ کاسبشد ّ ه گْیٌذ، بذاًیذ ّ ًگشاى آى دّ آسگْهاى هی

اها بشّین بَ عشاغ اصل کاس؛ ًْؽتي کذ دس هیاى دّ بشاکت جِت اجشا! یک خط کذ دس ایي بیي اضافَ خْاُین کشد ّ 

 ببیٌین چَ اتفالی خْاُذ افتاد.

، یک پٌجشٍ خطا، ُؾذاس ّ یا اطالعات buttonخْاُین اًجام دُین ایي اعت کَ با کلیک کشدى بش سّی  کاسی کَ هی

 دادٍ ؽْد.ًوایؼ 

هجذداً ظاُش  IntelliSenseسا ّاسد کٌیذ. هٌْی « M»حال، ًؾاًگش هْط سا دس هیاى دّ بشاکت لشاس دادٍ ّ ابتذا تٌِا حشف 

 ؽْد. هی

 

 تش خْاُذ آهذ. کوی پاییي IntelliSenseهٌْی «. ess»، عَ حشف بعذی همابل سا ّاسد کٌیذ: Mحال، دس اداهَ حشف 



 

 

صْست کاهل تایپ، یا آى سا اًتخاب کٌیذ. کذ صیش بشای ؽوا دس هابیي  اعت. آى سا بَ MessageBoxی هْسد ًظش ها،  گضیٌَ

 گیشد: دّ بشاکت لشاس هی

 

بشای ؽوا ًوایاى  IntelliSenseلشاس دُیذ؛ خْاُیذ دیذ کَ هجذداً هٌْی  MessageBoxاکٌْى، یک ًمطَ دس اداهَ 

 ؽْد. هی

 

ُا،  تْاًیذ ایٌطْس اعتذالل کٌیذ کَ تواهی آى ُا هتذ ُغتٌذ، چًْکَ هی ُوَ آىعَ گضیٌَ بشای ؽوا لشاس داسد؛ کَ 

 سا اًتخاب کٌیذ. )یا آى سا بٌْیغیذ( Showآیکْى بٌفؼ سًگ سا داسًذ! ؽوا گضیٌَ 

 

 ( هی باؽذ، پظ ها ًیاص بَ یک جفت پشاًتض داسین. پظ یک پشاًتض باص کٌیذ!Method، یک هتذ )Showچْى 

 

گْیذ کَ چطْس  ؽْد ّ بَ ؽوا هی کٌیذ، یک کادس صسد سًگی بشای ؽوا ًوایؼ دادٍ هی ًتض سا باص هیکَ پشا ُویي

تْاًیذ با اعتفادٍ  ّجْد داسد کَ هی Showحالت هتفاّت بشای اعتفادٍ اص هتذ  ۱۲تْاًیذ اص ایي هتذ اعتفادٍ کٌیذ.  هی



 

ُا دسگیش کٌیذ. فعالً تٌِا خط صیش سا دس  خْدتاى سا با آى ُا سا هؾاُذٍ کٌیذ. اها فعالً الصم ًیغت ُای جِت، آى اص کلیذ

 اداهَ پشاًتض بٌْیغیذ:

“My First Message” 

ؽاسپ بگْییذ کَ ایي خط اص کذ دس  )یعٌی ;(، بَ عی semicolonدس ًِایت، یک پشاًتض بغتَ لشاس دُیذ ّ با گزاؽتي یک 

 ایٌجا بَ اتوام سعیذ.

 

ؽْیذ کَ هتٌی کَ لشاس اعت بصْست پیغام  ایذ بیاًذاصیذ، احتواالً هتْجَ هی کَ ًْؽتَحاال اگش یک ًگاٍ کلی بَ کذی 

 باؽذ. بشای ؽخص همابل ًؾاى دادٍ ؽْد، ُواى هتٌی اعت کَ بَ سًگ لشهض هی

ُای پیؾیي آهْصػ،  کلیک کشدٍ تا پشّژٍ خْد سا طبك بخؼ Save all، بش سّی Fileاّل اص ُوَ، با هشاجعَ بَ هٌْی 

 رخیشٍ کٌیذ.

هشاجعَ کٌیذ ّ بش سّی  Debugاعت کَ بشًاهَ خْد سا اجشا کشدٍ ّ اص آى لزت ببشیذ. بَ هٌْی  اکٌْى ّلت آى سعیذٍ

Start Debugging تْاًیذ کلیذ  کلیک کٌیذ. یا هیF5 .سا فؾاس دُیذ 

 

 ؽْد ... کلیک کٌیذ تا ببیٌین چَ هی buttonؽْد. بش سّی  فْق اجشا هیبشًاهَ ؽوا ُواًٌذ تصْیش 



 

 

صحبت خْاُین کشد ّ  Showداسین؛ اًؾاءهللا دس بخؼ بعذی کوی بیؾتش دس سابطَ با هتذ  جا ًگَ هی فعالً تا ُویي

  کٌین. ُای دیگشی سا بشسعی هی حالت
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