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:آدرس ٍب سایت  
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:آدرس پست الکترًٍیکی  
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1400تْوي   

 :درس        
 #C  پیشرفتِترًاهِ سازی 

1 

http://www.ahemmati.ir/


10  ًورُ فعالیت کالسی 

 
10  ًورُ پایاًترم 
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ًزم افشار دفتزچِ تلفي الکتزًٍیکی 
ًزم افشار حساتذاری 
ًزم افشار ٍیزایطگز تصَیز 
ًزم افشار ٍیزایطگز هتي 
ًزم افشار تاسی ٍ سزگزهی 
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1  )Visual Studio 2012  طزیق لیٌک سیز داًلَد کٌیذاس: 

visualstudio.microsoft.com/downloads/://https 

https://soft98.ir/software/programming.html 
 

 :طزیق لیٌک سیز داًلَد کٌیذاس  Resharperافشًٍِ ( 2

https://www.jetbrains.com/resharper/download/#sectio
n=ffline-installera 

 

3 )Microsoft Sql Server 

https://soft98.ir/software/programming/3594-

microsoft-sql-server-all-2017-full-1.html 

4 )DevComponents.DotNetBar.12.7.0.2 
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 DevComponents.DotNetBar.12.7.0.2 ًصة -1

 toolbox تِ کزدى اضافِ جْت -2
  اس ایٌصَرت غیز در ضَد هی اضافِ خَدکار تصَرت ًصة اس تؼذ

  تِ drag & drug را کاهپًٌَت dll فایل ًصة، هسیز
toollbox  اس ٍ  کٌین هی  toolboxی ّا کٌتزل اس یکی  

  در solution پٌجزُ در  تا هیگذارین فزم رٍی را کاهپًٌَت
  در ٍ ضَد اضافِ ..devcomponent فایلReference  تخص
  فایل تِ طهزتَ copy Local  خصَصیت propertices پٌجزُ
dev.. پٌجزُ در solution را true ایٌکِ تزای کٌین هی تٌظین 

  در تا ضَد اضافِ پزٍصُ debug پَضِ تِ اجزا یکثار تا dll فایل
 .ًیایذ پیص هطکلی هقصذ ّای سیستن
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 Dllًصة ٍ اًتخاب فایل  هسیر 



 Visual Studio 2012هقذهِ ٍ آشٌایی تا هحیط  :   فصل اٍل

 C#  ٍ.NET Frameworkهقذهِ ای تز ستاى 1)

 آضٌایی تا ساختار تزًاهِ ّای سی ضارج2)

 Visual Studio 2012آضٌایی تا هحیط 3)

 جؼثِ کٌتزل ّاٍ خصَ صیات ٍ رفتارّا4)
 هختلف هاٍس ٍ صفحِ کلیذ در سی ضارجرٍیذادّای ◦

 Text) هؼزفی خصَصیات فزم ٍ کٌتزل ّای هختلف◦

box ,Label ,Button ,Checkbox ,Combo 

box)……… 

 #Cاستفادُ اس کاهپًٌَت ّا در 5)
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 ّا، عولگرّا ٍ دستَرات شرطیعثارت : فصل دٍم

 هتغیزّا، ػولگزّا ٍ ػثارات ٍ تثذیل اًَاع دادُ 1)
 ّای هحاسثاتیػثارت 2)

 دادُ کاراکتزیًَع 3)

 ًَع دادُ رضتِ ای4)

 ػولگزّای ریاضی یا حساتی5)

 ػولگزّای افشایطی ٍ کاّطی6)

 if ٍ if-else ضزطیدستَرات 7)

 Break دستَر8)

 Switch دستَر9)
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 ّا، آرایِ ّا، هتذّا حلقِ : سَم فصل
 while حلقِ ضزطیدستَرات 1)

 do while حلقِ ضزطیدستَرات 2)

 تَدرتَ for ٍ حلقِ for دستَر حلق3ِ)

   foreach حلق4ِ)

(5Array 
پیادُ ساسی هزتة ساسی حثاتی 
   جستجَی دٍدٍیی -جستجَی خطیپیادُ ساسی 
آرایِ دٍ تؼذی ٍ سِ تؼذی 
  پیادُ ساسی جوغ ٍ تفزیق آرایِ ّای دٍ تؼذی 
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(6Method 

ِهتذّای پیص ساخت 
هتذّای رضتِ ای 
ایجاد ٍ فزاخَاًی هتذّا ٍ هتذّای غیز تاسگطتی 
اًَاع دادُ هقذاری ٍ ارجاػی 
هتذّای تاسگطتی 
هتذّای ّوٌام 
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 شی گرایی:  چْارمفصل 
 هقذهِ ای تز تزًاهِ ًَیسی ضئ گزا 1)

 تؼاریف کالس ٍ ضئ ٍ فیلذ ٍ هتذ   –هفاّین ضی ٍ ضی گزایی 2)

 سطَح دستزسی اًَاع 3)
 تؼزیف ٍ ایجاد ساسًذُ کالس ٍ هخزب کالس   4)
 هؼزفی ٍ کارتزد اًَاع کالسْای آهادُ در سی ضارج5)

 آى تا کالس  ٍ تفاٍت srtuctتؼزیف ساختار 
 جزیره برنامه نویسی وب سایت توسینسو :منبع 
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   #C در اطالعاتی ّای تاًک ًَیسی ترًاهِ :پٌجن فصل
  #C در ADO.NET تکٌَلَشیٍ
 SQL Server 2008 در ّا راتطِ ٍ جذاٍل اطالػاتی، ّای تاًک ایجاد1)

 (Insert - Update - Delete دستَرات) جذاٍل ّای دادُ در تغییز ایجاد2)

 SQL در SELECT دستَر تا اٍلیِ آضٌایی ٍ جذاٍل اس گزفتي کَئزی3)

 ّا Command ٍ ّا Connection اس استفاد4ُ)
 Data Adapter تا جذاٍل اس اطالػات خَاًذى5)

 #C ستاى ٍ NET Framework. در درًٍی اطالػاتی ّای تاًک ایجاد6)

 
 هذیریت خطاّا :  فصل ششن

 ٍ استثٌاّا ٍ ًحَُ ایجاد 

Setup ُپرٍش 
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 :فصل اٍل
 #Cهقذهِ ای تر زتاى 

.Net Framework 

 Visual Studio 2012آشٌایی تا هحیط   
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System Development Life Cycle  

 چزخِ را دهی رٍ کار تِ افشار ًزم تَسؼِ ٍ تَلیذ طی کِ هزاحلی•
 .ًاهٌذ هی افشار ًزم تَسؼِ ٍ تَلیذ حیات

 :ضَد هی تقسین دستِ دٍ تِ
چزخِ حیات سیستن ّای  1)

  TLCیا ( ساخت یافتِ)سٌتی
چزخِ حیات سیستن ّای  2)

 OODLCیا ( ضی گزا)هذرى 

 



TLC هخفف Traditional Life Cycle است .   
 Process یا گزا فزایٌذ صَرت تِ ّا تزًاهِ چَى گذضتِ در

Oriented ِرٍش اس هی ضذًذ ًَضت TLC تَسؼِ ٍ تَلیذ تزای 
  . ضذ هی استفادُ افشار ًزم

  ایي .ضذًذ هی تْیِ یافتِ ساخت ًَیسی تزًاهِ رٍش تا افشارّا ًزم ػوَهاً
 . تاضذ جَاتگَ تخَتی تاال حجن تا افشارّای ًزم هَرد در تَاًست ًوی رٍش
 رٍی کِ ًَیساًی تزًاهِ تؼذاد افشایص ٍ تزًاهِ خطَط تؼذاد افشایص تا سیزا
  در ٍ تَد ،کارهطکلی پزٍصُ هذیزیت کزدًذ هی کار افشاری ًزم پزٍصُ یک

   .تَد دضَار آى یاتی هکاى اهکاى افشار ًزم در خطا ٍجَد صَرت
  . یافت هی افشایص ّا پزٍصُ اجزای ّشیٌِ ٍ سهاى هذت ًتیجِ در
 .شذ هطرح گرا شئ ًَیسی ترًاهِ شیَُ رٍ ایي از

 



  تزًاهِ جذیذ رٍش آهذى تَجَد اس تؼذ حیات چزخِ ًَع ایي
  .آهذ تَجَد گزا ضی رٍش یؼٌی ًَیسی

  ستاًْای اس دیگز تسیاری ٍ  C++, C#, java هاًٌذ ستاًْایی
 Object خَاظ ساسی پیادُ قاتلیت کِ ًَیسی تزًاهِ

Oriented (گزایی ضی) هْوتزیي اس اهزٍسُ ّستٌذ دارا را  
  . ضًَذ هی هحسَب دًیا ًَیسی تزًاهِ ستاًْای





 شی گرا هذل فرایٌذ
 

   

http://wiki.qom.ac.ir/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:The_OO_process_model.jpg


یؼٌی ّز تخص ػوال اس سایز تخطْا هجشا  . دارًذ استقالل َّیتی
  . است

 پایذاری سیستن یاSystem Stability یؼٌی پیذایص . است
ًیاسهٌذیْای جذیذ هٌجز تِ ایي ًطَد کِ سیستن ًیاس تِ تغییزات 

 .کلی داضتِ تاضذ
(ضی)استفادُ هجذد اس کذ 
(خاصیت ارث تزی)طزاحی آساى تز 
(استفادُ هجذد کذ)طزاحی سزیغ تز ًزم افشار 
داضتي دیذ ٍاقؼی تِ دًیای اطزاف 

 



سایت       
Spectrum 

هحثَب تریي زتاى  
را   2018ّای سال 

  کردُهٌتشر 
تر هیساى عالٍُ 

هحثَتیت آًْا،  
هَرد استفادُ زتاى 
ّا را ًیس در جلَی 

آًْا رکر کردُ 
 :است

 



 
  کار هیخَاّیذ ای سهیٌِ چِ در تگیزیذ ًظز در تایذ سَال ایي تِ پاسخ تزای
 .کٌیذ

 :ستاى ّا تِ چْار گزٍُِ سیز تقسین تٌذی هی ضًَذ
   :ٍیٌذٍسیتزًاهِ ًَیسی ستاًْای ( 1

C, C++, C#, Java, Python ,Delphi ,Fox pro,Visual Basic, 

Prel 

 :ٍبتزًاهِ ًَیسی تحت ستاًْای ( 2

ِ ی تِ ستاى ّای تحت ٍب  ٍ سوت سزٍر   (Front-End)کارتز سوت دٍ دست
(Back-End) تقسین هی ضًَذ. 

 :کارترزتاى ّای ترًاهِ ًَیسی سوت 
 •HTML • CSS • Javascript • jQuery 

 :سرٍرزتاًْای ترًاهِ ًَیسی سوت 
 •                                 ASP.NET  • PHP • Java • Python 
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 :هَتایلتزًاهِ ًَیسی تزای اپلیکیطي ستاًْای ( 3

 (IOSسیستن ػاهل اًذرٍیذ یا تحت )
Prel C# , python, 

. java , java script 
 تزًاهِ ًَیسی چٌذ هٌظَرُستاًْای  ( 4

  چٌذ تکزار هتَجِ کٌیذ، تَجِ ضذُ تزدُ ًام کِ ستاى ّایی لیست تِ اگز
  چٌذهٌظَرُ ًَیسی تزًاهِ ّای ستاى ستاى ّا، ایي  تِ .ضذ خَاّیذ ستاى

(General- Purpose Language ِتا ضوا یؼٌی .هی ضَد گفت  
  ٍیٌذٍر،) هختلف پلتفزم ّای تزای هی تَاًیذ ستاى ّا ایي اس یکی یادگیزی

  قزار دستِ ایي در سیز ستاى ّای .کٌیذ طزاحی تزًاهِ iOS ٍ اًذرٍیذ ٍب،
 .هی گیزًذ

 جاٍا • پایتَى • ضارج سی • پالس پالس سی • سی • 
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 ٍ کارتردّایش #Cشٌایی تا زتاى ترًاهِ ًَیسیآ

 سال در کِ است ایوي ٍ گرا شی ًَیسی ترًاهِ زتاى یک1)
 تِ ّلٌذی هٌْذس تَسط هایکزٍسافت ضزکت در 2000

  ستاى ایي تَسؼِ تزای را تیوی کِ Anders Hejlsberg ًام
 .ضَد هی دادُ تَسؼِ ٍ ضَد هی ساختِ دّذ هی تطکیل

(2C#هی هحسَب دًیا هحثَب ٍ کارتزدی،قذرتوٌذ ستاى پٌجویي  
 . ضَد

  ایجاد تزای هایکزٍسافت تزگشیذُ ستاى ، #C ستاى حال ػیي در3)
  هَتایل ّایی ػاهل سیستن تزای ٍیٌذٍسفَى ٍ ٍیٌذٍس ػاهل سیستن
 .تاضذ هی ًَکیا ٍ هایکزٍسافت ، HTC ّوچَى

 تشرگ، ٍ اقتصادی پزٍصُ ّای تزای جاٍا ستاى هاًٌذ ًیش ستاى ایي 4)
  .است خَتی تسیار اًتخاب
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     #Cهثل ستاى  تاال سطح 1)

 Cسطح هیاًی هثل 2)

 سطح پاییي هثل اسوثلی  3)
سطح تاال تَسط کاهپایلز ٍ هفسز تِ ستاى سطح پاییي تثذیل  ستاى 

 .هی ضًَذ
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  تکٌَلَصی ،ٍیٌذٍس تحت ّای تزًاهِ ًَضتي تزای هایکزٍسافت
COM یا Component Object Model ِاست دادُ ارائ. 
.COMتا کِ ّذد هی افشار ًزم هختلف اجشای تِ رٍ قاتلیت ایي  

 .تاضٌذ داضتِ ارتثاط زذیگیک
 ّای تخص کزدى لیٌک ٍ Re-Usable ّای کاهپًٌَت ًَضتي 

   .تاضذ هی COM ّای کارتزد اس زذیگیک تِ افشار ًزم هختلف
 اس استفادُ قاتلیت C++، Visual Basic هثل ّایی ستاى

COM اس کِ ًَیساًی تزًاهِ اها .کزدًذ هی فزاّن ار COM 

 .تَدًذ رٍتزٍ هطکالتی تا کزدًذ هی استفادُ
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 ًَیس تزًاهِ کِ تَد هسائلی اس یکی حافظِ هذیزیت هثال، تزای
 ٍ DLL ّای فایل هطکالت ّوچٌیي .تَدًذ درگیز تاّاش ّا

 هطکالت دیگز اس هقصذ سیستن در ّا فایل ایي اس استفادُ
 . تَد COM تکٌَلَصی

 هطکالت رفغ تزای رٍ ًت دات پزٍصُ ،هایکزٍسافت 1990 سال در

COM رسوی صَرت تِ 2002 سال در ٍ سد استارت .NET ٍر 
   .داد ارائِ
 رٍی تز کِ ّست ای الیِ NET Framework. حقیقت در

COM ٍیٌذٍس ّای سزٍیس تِ دستزسی ٍ گزفتِ قزار ٍ  
 .است کزدُ تز راحت را آى ّای کاهپًٌَت
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.NET Framework کتاتخاًِ ضذُ، تطکیل اصلی تخص دٍ اس 
 ٍ NET Framework Class Library. یا ًت دات

Common Language Runtime یا CLR. 

 ًَضتِ پیص اس آهادُ ّای کالس اس ای هجوَػِ ًت دات کتاتخاًِ
 استفادُ قاتل NET. تز هثتٌی ّای ستاى تواهی در ٍ است ضذُ

 .ّستٌذ
  را ًت دات تحت ّای تزًاهِ هذیزیت ٍ اجزا ٍظیفِ CLR اها

  اجزای هذیزیت ٍ کٌتزل هاضیي، کذ تِ IL کذّای تثذیل .دارد
  تزًاهِ در اهٌیت هذیزیت ٍ کٌتزل ٍ حافظِ هذیزیت ّا، تزًاهِ
 قلة CLR حقیقت در .ّست CLR ٍظایف اس ًت دات ّای

 .ّست ًت دات تپٌذُ
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Web forms         xml web services 

 

Asp.net 

Windows 

Forms 

. NET Framework Class Library  

Common Language  Runtime 

VB.NET C# VJ# VC++ 

Win 32 

 :تِ تصَیر زیر تَجِ کٌیذ ،ًتترای درک تْتر ساختار دات  



 تَسیلِ تَاًیذ هی کِ دارًذ قزار ّایی ستاى قثل تصَیز اتتذای در
  ٍب، تحت ّای تزًاهِ .تٌَیسیذ دات تز هثتٌی ّای تزًاهِ آًْا

  ،... ٍ ٍب ّای سزٍیس هَتایل، ٍیٌذٍس،
 هجوَػِ کتاتخاًِ ایي .دارد قزار ًت دات کتاتخاًِ تؼذ، هزحلِ در
  راحت را کذّا ًَضتي کِ است ضذُ ًَضتِ پیص اس کذّای اس ای
 .کٌذ هی تز

  ستاى تِ را کذّا تثذیل ٍظیفِ داردکِ قزار CLR کتاتخاًِ، اس تؼذ
 .دارد ػْذُ تِ را ّا تزًاهِ اجزای ٍ هاضیي

 ٍظیفِ داردکِ قزار ٍیٌذٍس ّای سزٍیس الیِ، تزیي پاییي در
 .ّست ًت دات کتاتخاًِ ٍ CLR ػْذُ تِ الیِ، ایي تا ارتثاط
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Studio ّا تزًاهِ خطایاتی ٍ ًَضتي رًٍذ کِ تاضذ هی هحیطی 
  هی ًیش IDE هحیط ایي تِ .کٌذ هی سادُ ًَیساى تزًاهِ تزای را

 گَیٌذ
 IDE کلوات هخفف Integrated Development 

Environment اختیار در را اتشارّا اس ای ِهجوَػ کِ تاضذ هی  
 ًزم تَسؼِ ػولیات آساًتز تتَاًٌذ تا دّذ هی قزار ًَیس تزًاهِ
 .دٌّذ اًجام را ّا افشار

 31 

 Visual Studio آشٌایی تا هحیط

تا ایجاد یک پزٍصُ ٍ ًَضتي یک تزًاهِ   داریندر ایي تخص سؼی 
 :سادُ تا هَارد سیز آضٌا ضَین



  
 Visual ّای Solution کِ ّواى sln فایل ّای1)

Studio ّستٌذ 

 #C کِ فایل ّای پزٍصُ ّای csproj فایل ّای2)

 ّستٌذ

 #C کِ کذّای ًَضتِ ضذُ تِ ستاى cs فایل ّای3)

 ّستٌذ
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 Program.cs فایل
static void Main(string[] args) 

        { 

        } 

  یک تایذ ،ضَد هی ًَضتِ کِ ای تزًاهِ چیست؟ Main هتذ کار
  .است تزًاهِ ضزٍع ًقطِ Main هتذ .تاضذ داضتِ ضزٍع ًقطِ
  هی اجزا را ضذُ ًَضتِ #C ستاى تِ کِ ای تزًاهِ سهاًیکِ یؼٌی
 ًام تِ هتذی دًثال اجزایی فایل در NET Framework. کٌین،

Main ِاجزا را هتذ ایي داخل کذّای آى، کزدى پیذا تا ٍ گطت  
   .ضًَذ هی ًَضتِ { ٍ } تیي کِ کذّایی .کٌذ هی
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  کذّای تزجوِ ػولیات کِ csc.exe ًام تِ است فایلی 
   .دارد ػْذُ تِ را اجزایی فایل ایجاد ٍ IL ستاى تِ ًَضتِ
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text – Name – Accept Button(Enter)- Cancle Button(escape)- Auto 

Scroll- AutoSize- BackColor- BackgroundImage- Stertch- 

ControlBox- Cursor- Enabled- Font- ForeColor- ForeBorderStyle- 

Icon- MaximizBox- Opacity- Right to Left- ShowIconTaskbar- 

Size- Startposition- windowState  

Formload- Mouse-click-  

– Accept Button(Enter)- Cancle Button(Escape) 

private void Accept button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        {            MessageBox.Show("hello"); 

        } 

        private void Cancle button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

                               this.Close(); 

        } 
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Name- text- Autosize- Backcolor-Image- cursor-Dock- 

Enabled-Font-forecolor- Image(icon)-Image Align- 

Locked- Modifires( دسترسی سطح )- textAlign- visible 
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oخصَصیات  ٍ رٍیذادّای کٌتزل: 

o checkbox(checked) -combobox(Items)-  

oLable 

olistbox 

omasked textbox(culture- 

o mask: ####/##/##) 
 ٍ............. 



 اداهِ ی کٌترل ّا  ٍ کارترد آًْا در پرٍشُ  هعرفی

( فصل سَم)ٍ اسالیذ سَم   )فصل دٍم (در اسالیذ دٍم
 .آهذُ است
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