فصل دوم:
عبارت ها ،عولگرها و دستورات شرطی
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تشای تشًاهِ ًَیسی سی شاسج تایذ تذاًیذ کِ :
 -1تیي حشٍف کَچک ٍتضسگ زفاٍذ ٍجَد داسد .
 -2تؼذ اص ّش دسسَس الؼول ػالهر ; (سویکالي) قشاس هی گیشد .
ّ -3ش تالک اص دسسَساذ داخل یک جفر آکَالد {}ًَشسِ هی
شَد .
ّ -4وِ ی دسسَساذ داخل زَاتغ ًَشسِ هی شَد .
 -5سی شاسج شی گشاسر ٍ ّوِ زَاتغ داخل کالس ّا ًَشسِ
هی شًَذ.
 -6هسغیش ّا قثل اص اسسفادُ تایذ زؼشیف شذُ ٍ هقذاس دّی شًَذ.

;}{data-type} {variable-name} = {variable-value
ًَdata-typeع هسغیشی کِ هیخَاّین زؼشیف کٌین سا هشخض هی کٌذ.
هسغیشّا هی زَاًٌذ سشسِ ای ،ػذدی یا  ...تاشٌذ.
ًvariable-nameام هسغیش سا هشخض هی کٌذً ،ام هسغیشّا هی زَاًٌذ
زشکیثی اص حشٍف ٍ ػذد ٍ کاساکسش «__» تاشٌذً ٍ ،ام هسغیشّا ًوی زَاًٌذ
تا ػذد ششٍع شًَذ .تشای هثال ًام ّای ٍ first__name ٍ number1
a__12تشای ًاهگزاسی طحیح تَدُ.
variable-valueهقذاس اٍلیِ ای کِ داخل هسغیش قشاس خَاّذ گشفر سا
هشخض هی کٌذ
;"string website =" Tadris
دقر کٌیذ کِ کلیِ سشسِ تایذ تیي ػالهر «"» قشاس تگیشًذ
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یادداشر قغؼِ ای اص کذ اسر کِ زَسظ کاهدایلش ،کاهدایل ًوی شَد ٍ
تا ایي زشزیة اجشا ًیض ًخَاّذ شذ.
زَضیحاذ تؼذ اص ػالهر  //یا تیي ػالهر ّای  /* ٍ */قشاس هی گیشًذ.

//یادداشر زک خغی
*/
یادداشر چٌذ خغی
*/
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دس صتاى سی شاسج ،چٌذیي ًَع دادُ ػذدی داسین:
نوع داده  byte:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  0زا  255سا رخیشُ کشد.
نوع داده  sbyte:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  -128زا  127سا رخیشُ کشد.
نوع داده  short:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  -32،768زا  32،767سا رخیشُ کشد.
نوع داده  ushort:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  0زا  65،535سا رخیشُ کشد.
نوع داده  int:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  -2،147،483،648زا  2،147،483،647سا رخیشُ کشد.
نوع داده  uint:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  0زا  4،294،967،295سا رخیشُ کشد.
نوع داده  long:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  -9،223،372،036،854،775،808زا
 9،223،372،036،854،775،807سا رخیشُ کشد.
نوع داده  ulong:دس ایي ًَع دادُ هی زَاى اص تاصُ  0زا  18،446،744،073،709،551،615سا رخیشُ
کشد.
نکته :ػالهر  sدس کٌاس  byteیؼٌی ًَع دادُ ، sbyteهخفف  signedیا داسای ػالهر هٌفی اسر کِ
ًشاى دٌّذُ تاصُ اػذاد هٌفی هی تاشذ.
نکته :ػالهر  uدس کٌاس ًَع ّایی هاًٌذ  ، longٍ int ٍ shortهخفف  unsignedیا تذٍى ػالهر
هٌفی اسر کِ ایي ًَع ّای دادُ اػذاد تضسگسش اص طفش سا قثَل هی کٌٌذ.
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 floatایي ًَع دادُی ػذدی فضایی هؼادل  32تیر سا اشغال
هی کٌذ.
 doubleایي ًَع دادُی ػذدی فضایی هؼادل  64تیر سا اشغال هی کٌذ.
decimalایي ًَع دادُی ػذدی فضایی هؼادل  128تیر سا اشغال هی
کٌذ.
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توجه :دادُّای ػذدی double ٍfloatهؼوَال تشای اًذاصُ گیشی
هقادیشی کِ دقر دس آًْا هؼیاس ًیسر هَسد اسسفادُ قشاس هیگیشًذ.
هثال فاطلِ ،هسافر ٍ …
اها دادُی ػذدی decimalتشای حالسی کِ دقر ػذدی هذًظش
هیتاشذ تکاس گشفسِ خَاّذ شذ هثل ٍاحذ خَل ،هحاسثاذ حساتذاسی
ٍ…

ًَع دادُ سشسِ ای تشای رخیشُ یک سشسِ یا هسي هَسد اسسفادُ
قشاس هی گیشد:
;"string firstName = "Hossein
نوع داده کاراکتر
تشای رخیشُ یک کاساکسش دس صتاى سی شاسج اص ًَع دادُ char
اسسفادُ هی کٌین .یک کاساکسش دس تیي »'«قشاس هی گیشد.
;'char chr1 = 'A
نوع داده هنطقی
;bool var2 = true
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private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
char ch = 'A';
textBox1.Text = ch.ToString();
string str = "Ali";
textBox2.Text = str;
bool f = false;
if (f)
{
textBox3.Text = 0.ToString();}
else
{
textBox3.Text=1.ToString();
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Object
ًَع دادُ ایسر کِ دس آى ّش ًَع هقذاسی چِ سشسِ ای ،چِ
ػذدی ٍ چِ هٌغقی قاتل رخیشُ اسر:
;object intObj = 123
;"object stringObj = “ahemmati.ir

تشای زثذیل سشسِ تِ  intهی زَاًین اص هسذ  int.Parseاسسفادُ
کٌین .ایي هسذ یک ٍسٍدی اص ًَع سشسِ گشفسِ ٍ آى سا زثذیل تِ
ػذد هی کٌذ .هثال:
;)"int num1 = int.Parse("12
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var
تؼضی ٍقر ّا اًسخاب ًَع دادُ سا تش اساس هقذاس هی
خَاّین تش ػْذُ صتاى کاهدایلش صتاى سی شاسج تگزاسین.
تشای ایي کاس ،اص کلوِ کلیذی  varاسسفادُ هی کٌین
هثال:
;var num = 1223
هسغیشّایی کِ تا کلوِ کلیذی  varزؼشیف هی شًَذ حسواً
تایذ هقذاس اٍلیِ داشسِ تاشٌذ.
تؼذ اص زؼشیف هسغیشی تا کلوِ کلیذیً ، varوی زَاى
هقذاسی غیش اص ًَع اٍلیِ دس آى سیخر.
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کلوه کلیذیConst
صهاًی کِ هسغیشی سا زؼشیف هی کٌیذ ،دس ّش قسور تشًاهِ
کِ تِ آى هسغیش دسسشسی داسیذ ،هی زَاًیذ هقذاس آى سا
زغییش دّیذ.
اها فشع کٌیذ هی خَاّیذ ایي هقذاس ثاتر تَدُ ٍ قاتل
زغییش ًثاشذ .دس ایٌجا تایذ اص کلوِ کلیذی  constکِ
هخفف  constantیا ثاتر هی تاشذ اسسفادُ کٌیذ .صهاًی
کِ هسغیشی تا ایي کلوِ کلیذی هشخض هی شَد هقذاس
آى زٌْا صهاى زؼشیف هسغیش قاتل زؼییي خَاّذ تَد ٍ دس
سایش قسور ّا اهکاى زغییش هقذاس هسغیش سا ًخَاّیذ داشر
;const int const1= 12
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ػولگشّا دس سی شاسج تِ دسسِّای هخسلفی زقسین هیشًَذ:
 (1ػولگشّای هحاسثازی
 (2ػولگشّای هقایسِای
 (3ػولگشّای هٌغقی
 (4ػولگشّای اًسساتی
 (5ػولگشّای تیسی
تایذ زَجِ داشر کِ ػولگشّا دس سی شاسج سِ ًَع ّسسٌذ:
 ػولگشّایی کِ تِ یک ػولًَذ ًیاص داسًذ (Unary).
 ػولگشّایی کِ تِ دٍ ػولًَذ ًیاص داسًذ (Binary).
 ػولگشّایی کِ تِ سِ ػولًَذ ًیاص داسًذ (Ternary).

 -1عولگرهای هحاسباتی

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int a = 20, b = 10, c, d;
c = a + b;
textBox1.Text = c.ToString();
d=a/b;
textBox2.Text = d.ToString();
a++;
textBox3.Text =a.ToString();
b--;
textBox4.Text = b.ToString();
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a++  و++a تفاوت عولکرد
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int a = 10, b=10;
textBox1.Text = (a++).ToString();

textBox2.Text = (++b).ToString();

{

 -2عولگرهای هقایسهای
اص ایي دسسِ اص ػولگشّا دس دسسَساذ ششعی تیشسش اسسفادُ
هیشَد .حاطل ّوِی ػثاسذّا اص ًَع تَلی اسر.
عولگرها

نام

هثال

>

بزرگتر

x>y

=>

بزرگتریا هساوی

x>=y

<

کوچکتر

X<y

=<

کوچکتر یا هساوی

X<=y

==

هتساوی

X= =y

=!

نا هساوی

X!=y

 -3عولگرهای هنطقی
هثال

عولگر

نام

!

نقیض()not

&&

)(andو

x>y && m<p

||

یا()or

x>y || m<p

!x

 -4عولگرهای انتسابی
ایي ًَع اص ػولگشّا هقذاس هسغیش سور ساسر خَد سا دس هسغیش
سور چح قشاس هیدٌّذ.
عولگر

نام

هثال

=+

انتسا ب جوع

X+=y

=-

انتسا ب تفریق

x-=y

=*

انتساب ضرب

X*=y

=/

انتساب تقسین

x/=y

=%

انتساب باقیوانذه

X%=y

عولگرهای بیتی
ایي ػولگشّا تِ ها اجاصُی دسسکاسی دادُ هسغیشّا دس سغح تیر
سا هیدٌّذ.
ػولگش ~ :کاس هکول یک دس سیسسن تایٌشی سا اًجام هی دّذ.
ػولگش >> :ػولیاذ شیفر تِ چح سا اًجام هی دّذ.
ػولگش << :ػولیاذ شیفر تِ ساسر سا اًجام هی دّذ.
ػولگش ^ً :ام دیگش ایي ػولگش XORهی تاشذ ٍ تیر خشٍجی دس
طَسزی  1خَاّذ تَد کِ تیر ّای هؼادل تا یکذیگش زفاٍذ داشسِ
تاشٌذ:

ػولگش |ً :ام دیگش ایي ػولگش ORهی تاشذ ٍ خشٍجی آى ،دس
طَسزی کِ یکی اص تیر ّا هؼادل  1تاشذ 1 ،خَاّذ تَد ،دس غیش
ایٌظَسذ  0خَاّذ شذ.

ػولگش & :دس طَسزی کِ ّش دٍ تیر  1تاشٌذ ،خشٍجی  1خَاّذ
تَد .دس غیش ایٌظَسذ خشٍجی  0خَاّذ شذً .ام ایي ػولگش AND
هی تاشذ.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
int a = 2, b=6;
textBox1.Text = (a | b).ToString();
textBox2.Text =( a ^ b).ToString();
{

تقذم عولگرها

عثق شکل صیش حق زقذم ػولگشّا اص تاال تِ خاییي دس ّش سغش هشخض شذُ ٍ
دس هحاسثازی کِ تیش اص دٍ ػولًَذ هَجَد ّسر ،حق زقذم ػولگشّا
هشخض هیکٌذ اتسذا کذام ػولگش اثش کٌذ.
ًکسِ:
دس یک ػثاسذ ،ػولگش داخل خشاًسش تاالزشیي الَیر
ًسثر تِ تقیِ ػولگشّا داسد.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int a = 10, b = 3, c, v;
c = a + b * 10;
v = (a + b) * 10;
textBox2.Text = c.ToString();
textBox1.Text = v.ToString();
}

23

خیلی اص هَاقغ ،صهاًی کِ تشًاهِ ای سا هی ًَیسین ًیاص داسین زا تش
اساس ششایظ خاص ٍ یا ٍسٍدی ّای کاستش ،سًٍذ اجشای تشًاهِ سا
زغییش دّین.
تَسیلِ دسسَس  ifقادس خَاّین تَد تش اساس ششط ّای هخسلف
کذّا سا اجشا کٌین.
)if(condition
{
// statements
}
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فشع کٌیذ ششعی سا هشخض کشدین ،هی خَاّین دس طَسذ تشقشاس ًثَدى
ششط ،قغؼِ کذ دیگشی اجشا شَد .دس ایٌجا دسسَس  elseتِ کوک ها هی
آیذ .دسسَس  elseکذی کِ دس طَسذ تشقشاس ًثَدى ششط تایذ اجشا شَد سا
هشخض هی کٌذ .ساخساس کلی  elseتِ طَسذ صیش اسر:

)if(condition
{
// if body
}
else
{
//else body
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}

قظذ داسین تشًاهِ ای تٌَیسین کِ اص کاستش یک کلوِ ػثَس
ٍ یک ًام کاستشی سا دسیافر کشدُ ٍ دس طَسذ طحیح
تَدى اعالػاذ ٍاسد شذُ ،خیغام هٌاسثی سا تِ کاستش ًوایش
دّذ .دس طَسذ طحیح ًثَدى ًام کاستشی ٍ کلوِ ػثَس ًیض
خیغام دیگشی ًوایش دادُ خَاّذ شذ.
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1. Picturebox:select
resource/size
mode
2.
9Lable:text/Autosi
ze:false/back
color
3. Textbox
4. Button: text: بررسی
5. lable

byte score = 70;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (textBox1.Text == "("گل
{
label10.Text = " + "  "امتیاز+ " " + " تشخیص شما درست می باشذ-تبریکscore.ToString();
}
else
label10.Text = " + "  "امتیاز+ " " + "تشخیص شما نادرست می باشذscore.ToString();
}
private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
{
score -= 5;
label1.Visible = false;
}
private void label7_Click(object sender, EventArgs e)
{
score -= 5;
label7.Visible = false;
}

 ها هم به همین صورت کذ نویسی می شودlable برای بقیه
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دستورif - else if
تَسیلِ دسسَس  else ifقاتلیر زؼییي چٌذ ششط هسَالی سا خَاّین داشر.
اگش تخَاّین ایي دسسَس سا تِ صتاى ػاهیاًِ زشجوِ کٌین هیگَیین:
اگش ششط  1تشقشاس تَد >= دسسَساذ اٍل
دس غیش ایٌظَسذ اگش ششط  2تشقشاس تَد >= دسسَساذ دٍم
دس غیش ایٌظَسذ اگش ششط  nتشقشاس تَد >= دسسَساذ  nام
دس غیش ایي طَسذ >= سایش دسسَساذ
ساخساس کلی ایي دسسَس تِ طَسذ صیش اسر:
)if(condition1
{
// if body
}
)else if(condition2
{
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}
else if(conditionN)
{
// if body
}
else
{
// if body
}
31

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int a = Convert.ToInt32(textBox1.Text); if - else
if (a == 0)
MessageBox.Show("0");
else if (a>0)
MessageBox.Show("+");
else if(a<0)
MessageBox.Show("-");
else
MessageBox.Show(";)"ورودی نادرست می باشد
}

ifدستور
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 بر اساس یک هقذار حالت های هختلف را بررسی کردهswitch دستور
.و دستورات قسوت هربوطه را اجرا خواهذ کرد
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{ string name = textBox2.Text;
switch (name)
{ case "Aalia":
MessageBox.Show(" ;)"خوش آمدید
break;
case "ali":
MessageBox.Show(";)"سالم آقای حسینی
break;
default :
MessageBox.Show(";)"اطالعات ورودی نادرست می باشد
break;
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-1تشًاهِ ای هشاتِ شکل صیش عشاحی کٌیذ کِ دٍ ػذد اص کاستش
گشفسِ ٍ هجوَع ٍ زفاضل ٍخاسج قسور ٍ تاقیواًذُ آًْا سا
هحاسثِ ٍ ًوایش دّذ.

 -2یک ٍیشایشگش هسٌی سادُ تا اهکاًاذ صیش
الف -تاصکشدى فایل
ب -رخیشُ کشدى تا ًام جذیذ
ج -کدی ٍ رخیشُ(اص هسذّای آهادُ  text boxاسسفادُ شَد)
د -زغییش سًگ صهیٌِ
عشاحی کٌیذ.
 -3تشًاهِ تاصی زشخیض هسیش طحیح سا عشاحی کٌیذ.
 -4فشهی جْر ( loadingتاسگزاسی) ًشم افضاسعشاحی کٌیذ.

