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توانید روی یک فایل در دهد. میهای مربوط به پروژه را به همراه موارد دیگر نشان مینام فایل Solution Explorerپنل 
 ظاهر شود.  Code and Text Editorاین پنل دوبار کلیک کرده تا محتویات آن در پنجره 

کنید که ویژوال  را بررسی Solution Explorerقبل از این که کدی را بنویسید، ابتدا فایل های لیست شده در پنل 
 ها را به عنوان قسمتی از پروژه شما لیست کرده است:استودیو آن

  این باالترین فایل حل :(Solution File)  .است. هر برنامه دارای یک فایل حل است

کرده تا به تواند شامل یک یا تعداد بیشتری پروژه باشد و ویژوال استودیو فال حل را ایجاد یک حل می

 Visualسازماندهی پروژه شما کمک کند. اگر از ویندوز اکسپلورر استفاده کرده و نگاهی به درون پوشه 

CSharp Step By Step\Chapter 1\ TestHello بینید که نام واقعی این فایل بیندازید، میTestHello.sln 

 است. 

 TestHello این فایل پروژه :C# یک یا تعداد بیشتری فایل حاوی کد منبع و تعدادی  است. هر فایل پروژه به

دهد. همه کدهای منبع شما در یک پروژه باید با یک اجزا دیگر مانند تصاویر گرافیکی برای پروژه ارجاع می

در پوشه  TestHello.csprojنویسی یکسان نوشته شوند. در ویندوز اکسپلورر این فایل با نام زبان برنامه

TestHello است.  پروژه 

 Properties این یک پوشه در پروژه :TestHello  است. اگر آن را باز کنید )روی فلش کنار متن آن کلیک

توانید از است. این یک فایل خاص است که می AssemblyInfo.csبینید که حاوی یک فایل با نام کنید(، می

برنامه و  نوشته شدن د نام نویسنده، تاریخهایی به یک برنامه استفاده کنید ماننآن برای اضافه کردن خاصیت

های بیشتری را مشخص کرده تا چگونگی اجرای برنامه را نیز تغییر دهید. چگونگی توانید خاصیتمیمانند آن. 

 انجام این کار فراتر از سطح این کتاب است. 

 Refrencesواند تست که برنامه شما میهایی از کدهای کامپایل شده اهایی به کتابخانه: این پوشه حاوی ارجاع

شود، به یک کتابخانه تبدیل شده و یک نام منحصر به شما کامپایل می #Cها استفاده کند. وقتی کد از آن

شوند. شناخته می (Assembly)اسمبلی ها با نام نت، این کتابخانهورک داتکند. در فریمفرد دریافت می

انند بندی کنند و بتواند را بستهها استفاده کرده تا عملکردهای مفیدی که نوشتهها از اسمبلینویسبرنامه

 Refrencesها نیز بتوانند از آن امکانات استفاده کنند. اگر پوشه ها بدهند تا آننویسها را به دیگر برنامهآن

بینید که ویژوال استودیو به پروژه شما اضافه کرده است این ض میفررا باز کنید، یک سری ارجاع پیش

 ها را همراهنت را فراهم آورده و مایکروسافت آنورک داتها امکان دسترسی به امکانات پرکاربرد فریماسمبلی

 ویژوال استودیو ارائه کرده است. 

 App.config .و الزم نیست همیشه وجود داشته باشد.  این فایل دلخواه است: این فایل پیکربندی برنامه است

ها استفاده خواهید برنامه شما بتواند در زمان اجرا از آنتوانید تنظیماتی را در آن مشخص کنید که میمی

 نتی که باید برای اجرای برنامه استفادهورک داتکند تا بتواند رفتار خود را تعیین کند )به عنوان مثال فریم

 عدی این کتاب جزئیات بیشتری درباره این فایل را خواهید دید. های بشود(. در فصل

 Program.cs این یک فایل منبع :C#  بوده و هنگام ایجاد پروژه در پنجرهCode and Text Editor  نمایش

نویسید. این فایل شامل مقداری کد است که ویژوال وشد. کد برنامه کنسول خود را در این فایل میداده می

 ها را بررسی خواهیم کرد. به صورت خودکار برای شما قرار داده است که اندکی بعد آن استودیو
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 نوشتن اولین برنامه
 #Cاست. در  Mainبا نام  (Method)را تعریف کرده که حاوی یک متد  Programیک کالس با نام  Program.csفایل 

تعلق داشته باشند.  (Struct)به یک کالس یا استارکت  همه کد اجرایی باید درون یک متد باشند و همه متدها نیز باید
 گیرید. یاد می 9ها در فصل و درباره استراکت 6ها در فصل درباره کالس

 Programمشخص شده شده درون کالس  به عنوان نقطه شروع برنامه تعیین شده است. این متد باید به گونه Mainمتد 
کند آن را به عنوان نقطه شروع نت ممکن است هنگامی که کد شما را اجرا میورک داتتعریف شده باشد و گرنه فریم

 خواهید دید.( 6و متدهای استاتیک را در فصل  3تشخیص ندهد. )متدها را با جزئیات در فصل 

 نکته مهم

C#  یک زبان حساس به کوچکی و بزرگی حروف است. بنابراین حتماً بایدMain  را با حرفM .بزرگ تایپ کنید  

شود؛ برنامه در پنجره کنسول نمایش داده می !Hello Worldنویسید که در آن پیغام های بعدی، کدی را میدر تمرین
گیرید که چگونه فضاهای نام برای تقسیم عناصر کد کنید؛ و یاد میرا ایجاد و آن را اجرا می Hello Worldکنسول 

 شوند. استفاده می

 مایکروسافت IntelliSenseر نوشتن کد با استفاده از ابزا

قرار  }بعد از براکت باز  Mainرا باز کرده، نشانگر را در متد  Program.csفایل  Code and Text Editor. در پنجره 1
 را بزنید تا یک خط جدید ایجاد کنید.  Enterداده و سپس کلید 

های ارجاع داده شده را تایپ کنید؛ این نام یک کالس دیگر است که توسط اسمبلی Console. در خط جدید، کلمه 2
ها در پنجره کنسول و خواندن ورودی از توسط برنامه شما فراهم آمده است. این کالس متدهایی برای نمایش پیغام

 صفحه کلید دارد. 

نشان  9-1شود که در شکل ظاهر می IntelliSenseکنید، یک لیست را تایپ می Consoleشروع کلمه  Cوقتی حرف 
 داده شده است. 

توانید به تایپ ای است که برای این محتوا معتبر هستند. میو انواع داده #Cهای کلیدی این لیست حاوی همه کلمه
را  Consدرون لیست کلیک کنید. یا بعد از این که  Consoleادامه داده یا این که در لیست اسکرول کرده و دوبار روی 

 Enterیا  Tabتوانید کلید کند. اکنون میرا های الیت می Consoleبه صورت خودکار مورد  IntelliSenseتایپ کردید، 
 را بزنید تا آن را انتخاب کنید. 

 باید به این صورت باشد: Mainاکنون متد 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console 

} 

 نکته

Console خلی در یک کالس داC#  .است 
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 . IntelliSense: ابزار 5-1شکل 

ظاهر شده که متدها، مشخصات و فیلدهای کالس  IntelliSenseتایپ کنید. یک لیست  Console. یک نقطه بعد از 3
Console دهد. را نمایش می 

توانید به تایپ کاراکترهای را بزنید. یا می Enterرا انتخاب کنید و  WriteLine. در لیست به پایین اسکرول کرده، سپس 3
W ،r ،i ،t ،e ،L  ادامه داده تاWriteLine  انتخاب شده و سپسEnter  .را بزنید 

 باید به این صورت باشد: Mainشود. اکنون متد به فایل منبع اضافه می WriteLineلیست بسته شده و کلمه 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine 

} 

 شود. ظاهر می IntelliSenseرا تایپ کنید. یک کادر کوچک  ). یک پرانتز باز 9

یک متد اورلود  WriteLIneدهد. در حقیقت تواند دریافت کند را نشان میمی WriteLineاین کادر پارامترهایی که متد 
 19در حقیقت دارای  -است WriteLineا نام حاوی بیش از یک متد ب Consoleاست، یعنی کالس  (Overloaded)شده 

ها به کار توان برای نمایش خروجی نوع متفاوتی از دادهرا می WriteLineنسخه متفاوت از این متد است. هر نسخه متد 
 باید به این شکل باشد: Mainدهد.( اکنون متدهای اورلود شده را با جزئیات بیشتری توضیح می 3برد. )فصل 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine( 

} 
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 نکته

 را ببینید.  WriteLineهای کوچک باال و پایین درون کادر کلیک کرده تا اورلودهای مختلف توانید روی فلشمی

 ( قرار دهید. ;. یک پرانتز بسته ) را تایپ کنید و بعد از آن یک نقطه ویرگول )8

 ن صورت باشد:باید به ای Mainاکنون متد 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine(); 

} 

های دور عبارت را نیز مارکرا تایپ کنید )کوتیشن . نشانگر را به درون پرانتزها برده و سپس عبارت 6
 باید به این شکل باشد: Mainتایپ کنید(. اکنون متد 

static void Main(string[] args) 

{ 

    Console.WriteLine("Hello World!"); 

} 

 نکته

ها عادت کنید. زیرا فراموش قبل از وارد کردن محتویات آن {و  }یا  )و  (به وارد کردن جفت کاراکترهای منطبق مانند 

 تواند خیلی آسان باشد. کردن کاراکتر بسته می

 IntelliSenseهای آیکن

دهد. در نام همه اعضای آن کالس را نمایش می IntelliSenseکنید، ک کالس وارد میوقتی یک نقطه بعد از نام ی

ها شامل موارد های معمول و نوع آندهد. آیکنسمت چپ نام هر عضو یک آیکن قرار دارد که نوع عضو را نشان می

 بینید.اوت میهای دیگری نیز هنگام تایپ کد در محتویات متفدرون جدول بعدی هستند. به عالوه آیکن

 معنی آیکن

 شود(توضیح داده می 3متد )در فصل  

 شود(توضیح داده می 19مشخصه )در فصل  

 
 شود(توضیح داده می 6کالس )در فصل 

 شود(توضیح داده می 9)در فصل  ساختار 

 شود(توضیح داده می 9در فصل  Enum) هاشمارشی 

 
 شود(میتوضیح داده  12متد بسطی )در فصل 
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 شود.(توضیح داده می 13اینترفیس )در فصل  

 شود(توضیح داده می 16در فصل  -Delegate) عامل 

 
 شود(توضیح داده می 16رویداد )در فصل 

 شود(فضای نام )در قسمت بعدی این فصل توضیح داده می 

 

ها توضیحات آید. اینهایی عادی میها متنهستند که بعد از آن //بینید که شامل دو اسلش های کدی را میمعموالً خط
کرده  ها کمکها بسیار مفید هستند زیرا به آننویسپوشی شده اما برای خود برنامهها توسط کامپایلر چشمهستند. آن

 تا جزیات یک برنامه را بدانند. به عنوان مثال:

Console.ReadLine(); // Wait for the user to press the Enter key 

توانید توضیحات چندخطی را نیز کند. همچنین میپوشی میکامپایلر از تمام متن بعد از دو اسلش تا انتهای خط چشم
( و انتهای توضیح را با یک آستریکس و یک */اضافه کنید. برای این کار شروع توضیح را با یک اسلش و یک آستریکس )

تواند شامل کند که این متن میپوشی میامپایلر از هر متن بین این دو عالمت چشمکنید. ک( مشخص می/*اسلش )
 تر کنید. تر و واضحشود که کد خود را با توضیحات با معنی، مشخصچندین خط باشد. توصیه می

 ساختن و اجرای برنامه کنسول

 )ساختن حل( کلیک کنید.  Build Solutionروی  Build. در منوی 1

در  Outputتوانید آن را اجرا کنید. پنجره کند که میای را ایجاد میشده که برنامه #Cباعث کامپایل شدن کد این کار 
 شود. ظاهر می Code and Text Editorپایین پنجره 

 نکته

 کلیک کنید تا ظاهر شود.  Outputروی  Viewظاهر نشد، در منوی  Outputاگر پنجره 

دهد برنامه چگونه در حال کامپایل مشابه با پیغام بعدی را ببینید که به شما نشان می باید پیغامی Outputدر پنجره 
 شدن است:

1>------ Build started: Project: TestHello, Configuration: Debug Any CPU ----

-- 

1> TestHello -> C:\Users\John\Documents\Microsoft Press\Visual CSharp Step By 

Step\ 

Chapter 1\TestHello\TestHello\bin\Debug\TestHello.exe 

 ========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ========== 

نشان  (8-1)شکل  شوند. تصویر بعدیگزارش داده می Error Listاگر اشتباهی کرده باشید، خطاهای شما در پنجره 
افتد. را فراموش کنید چه اتفاقی می WriteLineدر دستور  Hello Worldبسته بعد از متن  هایمارکدهد اگر کوتیشنمی

 ها باعث نمایش چندین خطای کامپایلر شود. تواند بعضی وقتدقت کنید که یک اشتباه ساده می



 
 

 
 

29 

 آمدید خوش #C به

 
 نمایش خطاهای زمان کامپایل. : 6-1شکل 

 نکته

گیرد که باعث خطا شده است. دوبار کلیک کنید، نشانگر روی خطی قرار می Error Listاگر روی یک مورد در پنجره 

ایل دار که کامپبه عالوه باید دقت کنیدکه ویژوال استودیو هنگام وارد کردن کد، یک خط موجدار زیر هر خط کد مشکل

 کند. نخواهد شد رسم می

اید هیچ خطا یا اخطاری نمایش داده شده و برنامه باید های مراحل قبلی را با دقت دنبال کرده باشید، نباگر دستورالعمل
 با موفقیت ساخته شود. 

 نکته

به صورت  Build Solutionنیازی نیست تا قبل از ساختن برنامه فایل را به صورت مستقیم ذخیره کنید زیرا دستور 

 کند. خودکار فایل را ذخیره می

( نمایش داده شود به *یک آستریکس ) Code and Text Editorه اگر بعد از نام فایل روی سربرگ آن در باالی پنجر

 این معنی است که فایل دارای تغییرات ذخیره نشده است. 

 )اجرا بدون دیباگ( کلیک کنید.  Start Without Debuggingروی  Debug. در منوی 2

ماند ده و سپس برنامه منتظر شما میظاهر ش !Hello Worldشود. پیغام یک پنجره خط فرمان باز شده و برنامه اجرا می
 (. 6-1تا یک کلید را وارد کنید )شکل 
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 : خروجی برنامه در خط فرمان. 7-1شکل 

 نکته

کنید. اگر توسط خود ویژوال استودیو تولید شده و شما کدی برای آن وارد نمی پیغام 

اجرا کنید، برنامه اجرا شده اما پنجره خط فرمان سریعاً  Debugمنوی  Start Debuggingبرنامه را با استفاده از دستور 

 شود. شود و دیگر منتظر زدن یک کلید از طرف شما نمیبسته می !Hello Worldبعد از نمایش عبارت 

دهد، پنجره فعال است )در وسط آن کلیک کنید( که خروجی برنامه را نشان مین شوید که پنجره خط فرمان ئ. مطم3
 را بزنید.  Enterو سپس کلید 

 گردید. نویسی ویژوال استودیو باز میپنجره بسته شده و به محیط برنامه

ه نوار کلیک کرده )روی خود حل کلیک نکنید( و سپس روی دکم TestHelloروی پروژه  Solution Explorer. در 3
کلیک کنید. دقت کنید که ممکن است  Solution Explorerها( در نوار ابزار )نمایش همه فایل Show All Filesابزار 

)شکل  کلیک کرده تا این دکمه ظاهر شود Solution Explorerدر لبه سمت راست نوار ابزار  <<الزم باشد روی دکمه 
1-6) . 

 
 . Solution Explorerدر نوار ابزار  <<: دکمه 8-1شکل 

هایی با دهنده پوشهنشانشوند. این موارد ظاهر می Program.csهستند در باالی فایل  objو  binمواردی که دارای نام 
 هاکند و آنها را در زمان ایجاد برنامه شما ایجاد میدر پوشه پروژه هستند. ویژوال استودیو این پوشه objو  binهای نام

 شوند. هایی هستند که برای ساختن و دیباگ برنامه استفاده میهای اجرایی برنامه به همراه فایلحاوی نسخه

 را باز کنید.  binمورد  Solution Explorer. در 9

 شود. ظاهر می Debugبینید یک پوشه دیگر با نام می

 


