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عالم ٍ ٍقر تخیز خذهر دٍعساى عشیش

تٌذُ هحوذ احوذی ّغسن  .تا اٍلیي جلغِ اس آهَسػ عی ؽارج درخذهسسًَن

خیؾاخیؼ عذرخَاّی هیکٌن اگز هي زَی آهَسػ ّام عاهیاًِ صحثر هیکٌن ( هعسقذ ّغسن کِ ایٌطَری راتطِ تْسزی تا
هخاطة تزقزار هیؾِ )

خة ایي جلغِ هقذهاذ گفسِ هیؾِ .
هعوَال ایي هقذهاذ زَی ّوِ دٍرُ ّای درعی ٍ زَی ّوِ خلر فزم ّا ٍ ستاى ّای هخسلف گفسِ هیؾِ
تزاّویي هي خیلی ٍارد هقذهاذ اتسذایی ًویؾن ٍ یک عزی چیشای هْن رٍ هیگن ( هثال قصذ ًذارم زاریخچِ عی ؽارج ٍ
ٍیضٍال اعسادیَ ٍ ؽزکر هایکزٍعافر رٍ خذهسسَى ارائِ تذم ٍ ععی هیکٌن تجاػ اٍى هقذهاذ کار تا ٍیضٍال اعسادیَ کِ السم
ّغر رٍ تگن )

ٍلی اگِ تزازَى جای عَال ّغر کِ کال عی ؽارج چی ّغر ٍ کارػ چیِ ٍ کجاّا تِ دردهَى هیخَرُ ٍ چِ اهکاًاذ ٍ ...
ای دارُ  ,ایٌطَری ؽزٍع هیکٌن :
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 .1عی ؽارج یک ستاى تزًاهِ ًَیغی ّغر کِ زَ ؽزکر هایکزٍعافر هسَلذ ؽذُ ٍ ّوًَجا ّن دارُ هزاحل رؽذػ
رٍ عدزی هیکٌِ
 .2تا عی ؽارج هیؾِ تزًاهِ ّایی تزای عیغسن عاهل ّای هایکزٍعافر عاخر ٍ تِ کارتزاى ارائِ کزد ٍ یا اسػ
اعسفادُ ؽخصی کزد
عی ؽارج زَی تزًاهِ ّای گزافیکی زحر عیغسن عاهل ٍیٌذٍس ٍ زَی صفحاذ ٍب کارتزد سیادی دارُ ٍ تغیار قذرذ تاال ٍ
عزعر هٌاعثی دارُ

ؽایذ جالة تاؽِ کِ تذًٍیذ یک عذُ هعسقذ ّغسي کِ عی ؽارج اس دٍ ستاى عی خالط خالط " ٍ "c++جاٍا " "javaالگَ
گزفسِ ٍ اس طزفی اس ّز دٍ خیلی عادُ زز ّغر
عادگی عی ؽارج در حذی ّغر کِ ؽوا هیسًَیذ حسی زَی چٌذ رٍس  ,یک اخلیکیؾي کارتزدی تزای هغاسُ  ,دفسز یا هحل
کار خَدزَى تغاسیذ ٍ ارائِ تذیذ ( الثسِ تغسِ تِ اهکاًاذ ٍ گزافیکؼ ّن دارُ )

خة تحص ها زَی ایي دٍرُ اس عی ؽارج در هَرد ًزم تزًاهِ ًَیغی زحر هحیط ٍیٌذٍس ّغر کِ هعوَال تا ٍیٌذٍس فزم
" " Windows Formؽٌاخسِ هیؾِ

عی ؽارج تزهثٌای داذ ًر فزین ٍرک " "Dot Net Frameworkکار هیکٌِ ٍ کساتخًَِ ّای اصلیؼ رٍ اس داذ ًر
هیگیزُ ( زَی ایي دٍرُ در گفسگَ ٍ تیاى آهَسؽاذ ٍ زَضیحاذ  ,تجای اعسفادُ اس "داذ ًر فزین ٍرک" اس "داذ ًر"
اعسفادُ هیکٌین )
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خَد داذ ًر ّن زَی ّز ًغخِ اهکاًاذ تیؾسزی تْؼ افشٍدُ ؽذُ ٍ تزًاهِ ًَیغی رٍ راحر زز کزدُ !

عکظ سیز یک عزی زَضیحاذ در هَرد ًغخِ ّای هخسلف داذ ًر ارائِ هیذُ :
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عکظ  – 1اهکاًاذ افشٍدُ ؽذُ در ًغخِ ّای هخسلف داذ ًر !

خالصِ تزًاهِ ًَیغی تِ ستاى عی ؽارج ًِ زٌْا خیلی راحر ّغر  ,تلکِ خیلی ّن عزیع ٍ جذاتِ !! ( تیؾسز اس ایي
حَصلسَى رٍ عز ًویثزم  .اگِ زوایل داریذ اطالعاذ تیؾسزی رٍ کغة کٌیذ خیؾٌْاد هیکٌن ایي لیٌک رٍ هطالعِ کٌیذ :
) https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z1zx9t92.aspx
خة تعذ اس ًصة عی ؽارج ( کِ قطعا تلذ ّغسیذ ًصة کٌیذ ٍ هثل ّوِ ًزم افشار ّای زحر ٍیٌذٍس دیگِ یک آدرط اس
ؽوا هیگیزُ ٍ ٍ , ) ....قسی کِ تزًاهِ رٍ تاس کزدیذ هٌَ تاال رٍ هیثیٌیذ ٍ احسواال عور چح ٍ عور راعر صفحِ ّن چٌذ زا
خٌل کٌسزلی هؾاّذُ هیکٌیذ

قثل اس ایٌکِ تحص رٍ اداهِ تذین یک خزاًسش تاس هیکٌن  ( :ایي قغور رٍ خیلی هقذهازی هیگن )
زَی ٍیضٍال اعسادیَ ها یک چیشی تِ ًام خزٍصُ دارین کِ هیسًَِ تِ ستاى ّای هخسلفی ( هثل عی ؽارج یا ٍیضٍال تیغیک یا
 ) ....تاؽِ  .تعذ اس اٍى یک تخؾی تِ اعن  Solutionدارین کِ زَی اٍى هیسًَین چٌذ زا خزٍصُ هخسلف ٍ تِ ستاى ّای هخسلف
( هثال دٍ خزٍصُ عی ؽارج ٍ یک خزٍصُ ٍیضٍال تیغیک ) داؽسِ تاؽین ٍ ایي  3خزٍصُ رٍ تا ّن هززثط کٌین !!
در ٍاقع عَلَؽي " "Solutionیک تخؼ تاال زز اس خزٍصُ ّغر ٍ یک اتشار تزای هذیزیر خزٍصُ ّای هخسلف ّغر ( اگِ
هسَجِ ًؾذیذ هْن ًیغر  ,تعذا خَدزَى تصَرذ کاهل آؽٌا هیؾیذ )

ّوًَطَر کِ خذهسسَى عزض کزدم ؽوا هیسًَیذ تا ستَى عی ؽارج ٍب اخلیکیؾي ٍ دعکساج اخلیکیؾي تغاسیذ .
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تزای دعکساج اخلیکیؾي هیسًَیذ تِ چٌذ رٍػ هخسلف کار کٌیذ کِ هثٌای دٍرُ ها "ٍیٌذٍس فزم اخلیکیؾي" " Windows
ّ "Form Applicationغر ٍلی تصَرذ خالصِ ٍ هفیذ کوی ّن در هَرد "کٌغَل اخلیکیؾي" " Console
 "Applicationصثحر هیکٌین ٍ یک هقذاری ّن تاّاػ کار هیکٌین !!

تزای اجزای اٍلیي ( یا چٌذهیي ) خزٍصُ عی ؽارخسَى  ,تعذ اس ایٌکِ ًزم افشار ٍیضٍال اعسادیَ رٍ تاس کزدیذ  ,اس (هٌَی تاال
عور چح) رٍی هٌَی  File -> New -> Projectsکلیک کٌیذ
هیثیٌیذ کِ یک خٌجزُ ی جذیذ تزازَى تاس هیؾِ کِ آیسن ّای هخسلفی دارُ !!
تزای عاخر اٍلیي خزٍصُ  ,طثق عکظ سیز هزاحل رٍ طی کٌیذ :
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عکظ  – 2عاخر یک خزٍصُ جذیذ

تعذ اس ایٌکِ خزٍصُ رٍ ایجاد کزدیذ  ,تا سدى دکوِ  F5اس کیثَرد عیغسوسَى خزٍصُ خَدزَى رٍ اجزا ( یا  ) Runکٌیذ .
( اگِ کیثَردزَى هؾکل دارُ ٍ یا زوایل داریذ راُ دیگِ ی اجزای خزٍصُ ّا رٍ تذًٍیذ  ,تِ عکظ سیز دقر کٌیذ ! )

عکظ  – 3اجزای خزٍصُ !

ّوًَطَر کِ زَی عکظ هؾاّذُ هیکٌیذ  ,تا کلیذ اعسارذ هیؾِ خزٍصُ رٍ اجزا یا راى کزد !!
تعذ اس اجزا احسواال ًسیجِ ای ؽثیِ تِ ایي داریذ :
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عکظ  – 4فزم اجزا ؽذُ

خة طثیعازا ایٌکِ ها یک خزٍصُ تغاسین ٍ یک فزم خالی رٍ اجزا کٌین تزای ها هطلَب ًیغر
اس عور چح ٍیضٍال اعسادیَ ( اس خٌل جعثِ اتشار یا  ) Toolboxرٍی یک دکوِ یا " "Buttonدٍتار کلیک کٌیذ زا تصَرذ
خَدکار تِ فزم اضافِ تؾِ :
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عکظ  – 5افشٍدى دکوِ تِ فزم

حاال رٍ دکوِ دٍتار کلیک کٌیذ  .تا ایٌکار ًزم افشار ٍیضٍال اعسادیَ ها رٍ تِ یک صفحِ جذیذ هٌسقل هیکٌِ کِ ها هیسًَین
اًٍجا کذ ّای خَدهَى رٍ تٌَیغین !
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عکظ  – 6صفحِ کذ ًَیغی ( الثسِ ایي تخؼ اس کذ تزای سهاًی ّغر کِ هَقعی کِ تزًاهِ اجزا ؽذُ  ,رٍی دکوِ کلیک
هیؾِ )
خة تِ تخؼ کذ ًَیغی رعیذین  .یک ًکسِ خیلی هْن رٍ ایٌجا تایذ تگن کِ ستَى عی ؽارج خصَصیاذ اصلی خَدػ رٍ
اس ستَى عی خالط خالط ( ٍ در ٍاقع اس ستاى عی ) تِ ارش تزدُ  .زَی ستاى عی ٍ عی خالط خالط  ,ؽوا تایذ ًَؽسي حزٍف
کَچیک ٍ تشرگ رٍ تِ درعسی رعایر تکٌیذ ٍ اگِ یکی اس کلواذ رٍ تصَرزی غیزاس حالر اصلیؼ زایح کٌیذ  ,تا هؾکل
کَچیک هَاجِ هیؾیذ !

خة حاال اٍلیي خط کذًَیغی رٍ آغاس هیکٌین .
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زَی ایي تخؼ هیخَاین یک خیغام عالم تِ کارتز ًؾَى تذین ( زَی تزًاهِ ًَیغی یک رعن ًاًَؽسِ ّغر کِ تایذ زَی اٍلیي
تزًاهِ خَدزَى  ,خیغام "عالم دًیا" یا " "Hello Worldرٍ تِ کارتز ًؾَى تذیذ ! هي خَدم تِ ؽخصِ ّویؾِ ایي کار رٍ
تزای ستاى ّای تزًاهِ ًَیغی جذیذی کِ هیخَام یاد تگیزم اًجام هیذم ) Dِ:

اٍل زَصیِ هیکٌن کذ سیز رٍ تٌَیغیذ ٍ اجزا کٌیذ ( ٍ اگِ ًگزاى ّغسیي کِ ؽایذ یک کذ هخزب تاؽِ  ,تِ ّیچ ٍجِ تِ
عَاقثؼ فکز ًکٌیذ ) ٍ تعذ تِ زَضیحاذ هخسصز هي در هَرد اٍى کذ دقر کٌیذ :
;)"MessageBox.Show("Hello World

عکظ  – 7اٍلیي خط اس کذًَیغی در عی ؽارج
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اگِ تزًاهِ رٍ اجزا کزدُ تاؽیذ هیثیٌیذ کِ خیغام ؽوا تزازَى ًوایؼ دادُ هیؾِ !!!
زثزیک هیگن !  .خة ؽوا هیسًَیذ تجای اٍى ” “Hello Worldیا "عالم دًیا" ّ ,ز خیام دیگِ ای کِ دٍعر داریذ ( هثال
اعن ٍ فاهیل یا یک هسي هحثر آهیش یا ّزچیشُ دیگِ ای کِ زوایل داریذ ) رٍ تٌَیغیذ ٍ تِ ّزکغی کِ رٍ دکوِ تزًاهِ ؽوا
کلیک کٌِ  ,اٍى خیام رٍ ًؾَى تذیذ !

خة حاال تا یک زَضیحاذ هخسصز ٍ هفیذ هیخَام جلغِ اهؾة رٍ تِ خایاى تزعًَن :
زَی عی ؽارج یک کالط (  ( ) Classیا تِ ستَى عادُ زز  :یک چیش آهادُ ) تزای ًوایؼ خیام تِ کارتز ٍجَد دارُ ( کِ ها
االى اس اٍى اعسفادُ کزدین ) ٍ اعوؼ ّن ّ MessageBoxغر  .زَی هغیج تاکظ  ,یک هسذ ٍجَد دارُ  ,کِ ٍظیفِ دارُ
زا خَاعسِ ها هثٌی تز ًوایؼ خیغام تِ کارتز رٍ اًجام تذُ

زَی جلغاذ تعذی تغیار تغیار تا هغیج تاکظ کار دارین !
یاد آٍری  :هجذدا عزض هیکٌن کِ عی ؽارج تِ کَچک ٍ تشرگ تَدى حزٍف ٍ کلواذ حغاط ّغر ٍ در صَرذ ٍجَد
اؽسثاُ زایدی  ,تزًاهسَى اجزا ًویؾِ  .الثسِ ًگزاى ًثاؽیذ چَى تا یک ارٍر کَچیک اؽسثاُ ؽوا رٍ تْسَى یادآٍری هیکٌِ !
در جلغِ تعذ ٍارد هثاحص هْن زز هیؾین
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