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 بردترینقطعا شما هم می دانید که زبان سی شارپ یکی از قوی ترین و پرکار

 مهندس برنامه نویسی الزم است با برای هر .زبان های برنامه نویسی است

 در این مقاله .این زبان آشنا باشد، ویژگی ها و کاربردهای آن را بشناسد

سعی داریم به صورت خالصه و به زبان ساده به بررسی این زبان برنامه 

 .نویسی مهم بپردازیم

 علت استفاده از زبان سی شارپ

 
مانند تمام زبان  رو نمایی شد و 2000در ژوئن سال  (#C) زبان سی شارپ

 .نویسی از آن به منظور تولید انواع نرم افزار ها استفاده می شودهای برنامه 

ارپ تنها در یک بعد محدود می کارگیری زبان سی شه پتانسیل شما در ب

جالب است بدانید این زبان هیچ محدودیتی  .و آن تصورات شما است شود

 .در اجرا ندارد
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#C ها، ابزار های پیشرفته، حتی وب سایت در پروژه های گوناگونی مانند 

 (OOP) این زبان با هدف برنامه نویسی شی گرا .کامپایلرها و... کاربرد دارد

 این زبان برنامه نویسی برای مبتدیان یک زبان عالی است. .تولید شده است

 نیازی به زبان برنامه دا بسیاری از برنامه نویسان اعتقاد داشتند کهدر ابت

 دیگر ، پرل، ماکروسافت ویژوال بیسیک وC++، جاوا جدید نیست زیرا

زبانی  #C .برنامه های موجود تمام عملکرد های مورد نیاز را انجام می دهند

 ا رویکرد از پایین به باال ایجادالهام گرفته شده ولی ب ++C و C است که از

شروع به  ++C و C مایکروسافت با برداشت از کار برنامه های .شده است

 کارگیری آسانه ب .تولید ویژگی های جدیدی در این زبان برنامه نویسی کرد

 .این زبان در نرم افزار هدفی بود که این کمپانی بزرگ به دنبال آن بود

اهداف خود را اعالم کرد  زبان سی شارپ سرانجام، این شرکت جهت ساخت

 :که عبارت هستند از

 ساده 

 مدرن 

 شی گرا 

چنین دالیلی دیگری در زمینه کار با این زبان برنامه نویسی مانند موارد  هم

 :زیر نام برد

https://namatek.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://namatek.com/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://namatek.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-java/
https://namatek.com/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-java/
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 پذیر انعطاف و قدرتمند 

 تعداد کلمات کم زبانی با 

 (مدوالر) پیمانه ای 

 سادگی سی شارپ
 .را ندارد ++C این برنامه مشکالت و پیچیدگی های زبان هایی مانند جاوا و

 انشینی های چند گانه و طبقه بندیچنین حذف ماکرو ها، قالب ها، ج هم

 این .های دیگر استهای مجازی از ویژگی های این برنامه نسبت به زبان 

شده  C خصوصیات باعث ایجاد دشواری و سردرگمی جهت توسعه دهندگان

 .بود

 برنامه نویسی خود هستید، اطمیناناگر شما به دنبال یادگیری اولین زبان 

 .با زبان سی شارپ دیگر مجبور به اتالف زمان نخواهید بود داشته باشید که

 .طراحی شده است ++C و C پایهیادگیری این برنامه ساده است زیرا بر 

 متوجه شباهت اشته باشید، به خوبیاگر با این زبان ها و جاوا آشنایی د

حالت ها،  .در بسیاری ویژگی ها خواهید شد ++C و C با خانواده #C های

 برداشته C اصطالحات، عملگرها و دیگر موارد به طور مستقیم از خانواده

اعث سادگی استفاده از زبان سی شارپ اما پیشرفت های دیگر ب .شده اند

 .شده است
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از اقدامات اصالح شده در   (Syntax)رفع موارد اضافی و تغییر سینتکس ها

 جهت <-،  . ، :: سه عملگر ++C به عنوان نمونه در برنامه .این برنامه هستند

کارگیری هر کدام دشوار و گیج ه دانستن زمان ب .کار اعضا استفاده می شوند

همه این عملگرها با یک نماد واحد "نقطه" جایگزین  #C در .ستکننده ا

ویژگی های دیگر نیز سردرگمی برنامه نویس ها را در زمان کار از  .می شوند

اگر اعتقاد دارید جاوا خیلی ساده تر است با یک بار استفاده از  .بین می برد

 .تعجب خواهید کرد #C سادگی

 مدرن بودن زبان سی شارپ
 ی استثناییبررس 

 جمع آوری زباله ها 

 استفاده انواع داده های گسترده 

 که از یک زبان برنامه نویسی مدرنموارد نام برده ویژگی هایی هستند 

در تولید زبان سی شارپ تمام این موارد در نظر گرفته شده  .انتظار می رود

 ++C و C نشانگر ها جزو جدا نشدنی و گیج کننده در برنامه های .اند

سی شارپ با حذف بسیاری از آن ها اقدام به رفع این مشکل کرده  .هستند

 .است
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C# ی مدرن پیشرفته عملکردی را ایجادبه منظور پشتیبانی از نرم افزار ها 

 :می کند. و از نیاز های زیر پشتیبانی می کند

 وب 

 موبایل 

 ن هااپلیکیش 

 :برخی دیگر از ویژگی های مدرن زبان سی شارپ در زیر نام برده می شوند

 انواع مقدار دهی اولیه و جمع آوری های خودکار 

 برنامه نویسی نا همگام  (Asynchronous) 

 برنامه نویسی حرکتی  (Dynamic) 

 تاپل ها  (Tuples) 

 تطبیق الگویی 

 اشکال زدایی پیشرفته 

 زبان سی شارپ شی گرا
 :نکات کلیدی یک زبان شی گرا شامل مواردی مانند زیر است

 کپسوله سازی -1

C#  با ایجاد یک بسته تمام قابلیت های مورد نیاز در شبیه سازی را در

 .دسترس قرار می دهد
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 چند شکلی بودن -2

 .قابلیت تطبیق با کارهایی که باید انجام شود

 جانشینی ساختاری -3

 ود در برنامه ها و بسته های جدیدت های موجامکان گسترش کد ها و قابلی

 .در زبان سی شارپ وجود دارد

در نگاه اول این تعاریف شاید ساده به نظر برسند ولی اجرای این موارد در 

 .زبان های دیگر کمی پیچیده تر است

 

 و انعطاف زبان سی شارپ قدرت
 نوع مانند پردازشگر تولید کلمات،این زبان برنامه نویسی در پروژه های مت

صفحه گسترده( و حتی کامپایلر های دیگر زبان )  spreadsheet گرافیک و

چنین کد سی شارپ باید در بخش هایی مانند کالسه  هم .ها کاربرد دارد
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 member) شامل روش های روتین با نام روش های عضو نوشته شود که

method) و روش ها در امکان استفاده مجدد از این کالسه ها  .می شود

به همین دلیل زبان سی شارپ از ویژگی  .وجود دارد برنامه های دیگر نیز

 .مدوالر برخوردار است

C# تحت بنیاد NET. به طور مستقل از ماکروسافت راه منبع آزاد است که 

 .اندازی و اداری می شود

 این زبان پروژه های منبع باز در مشخصات، کامپایلرها و ابزارهای مرتبط در

 حالی که هدایت طراحی ویژگی های زبان در .هستند (GitHub) گیت هاب

C# ،نبع باز در پیشرفت زبان ها، بزرگترین مجموعه م توسط مایکروسافت

این زبان برنامه نویسی به سرعت با رقبای قدرتمند خود  .انجام شده است

 .هشت عملکرد پیشرفته دارد #C زبان .مورد مقایسه قرار می گیرد

 کاربرد سی شارپ
 اکثر زبان های برنامه این زبان دارای کاربردی چند منظوره است در حالی که

 با بهره گیری از زبان سی .خاص طراحی شده اند نویسی جهت یک هدف

  .شارپ به آسانی قادر به ساخت نرم افزارهای کاربردی مدرن خواهیم بود
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سی شارپ به منظور پیشرفت انواع اپلیکیشن ها مورد استفاده قرار می 

به صورت فهرست وار اشاره شده  #C در زیر به انواع کاربرد های گیرد که

 .است

 ینتبرنامه های کال (client) ویندوز 

 کامپوننت ها و کتابخانه های ویندوز 

 خدمات ویندوز 

 برنامه های تحت وب 

 خدمات وب و API وب 

 یل با سیستمبرنامه های موبا iOS و اندروید 

 خدمات پس زمینه یا گجت ها 

 برنامه و خدمات فضای ابری 

 پشتیبان گیری از داده ها با ابزار های  ML/Data 

 نرم افزا هایی پرکاربرد مانند Office، SQL Server ،SharePoint  و

 غیره

 و ماشین های یادگیر هوش مصنوعی 

 سیستم های IOT مربوط به اینترنت 

 کنسول ها وسیستم های بازی 

https://namatek.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%88%d8%a8/
https://namatek.com/sql-server-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://namatek.com/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/
https://namatek.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%a7/


 

9 www.namatek.com 

 بازی های ویدیویی 

 

 چرا سی شارپ را یاد بگیریم؟
  زبان سی شارپ به فهم معماری داخلی رایانه کمک کرده و تعیین می

  .که چگونه ذخیره سازی و بازیابی اطالعات صورت گیرد دکن

 بعد از یادگیری C#  ،فهم دیگر زبان های برنامه نویسی مانند جاوا

 .پایتون و غیره بسیار آسان تر می شود

 انند هسته لینوکس، مترجم فرصت کار روی پروژه های منبع باز م

 .گیرندو غیره در دسترس قرار می  SQLite پایگاه داده پایتون،

 C#از ویژگی های  یک زبان عمومی و هدفمند برنامه ریزی است که

 .مانند محبوبیت، یادگیری آسان و قابل انعطاف برخوردار است
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 به طور گسترده در برنامه های مختلف یک زبان مستقل از ماشین که 

 .مورد استفاده قرار می گیرد

 C#های عامل سیستم یک زبان پایه جهت نوشتن هر آن چیزی مانند 

، پایگاه های (Oracle) اوراکل ویندوز یا پیچیده ترین برنامه ها مانند

 .، مترجم پایتون و غیره استGitداده، 

 کالم آخر

 ی در عین قدرت، شی گرایی، مدوالراز دالیل محبوبیت این زبان به سادگ

 .بودن، انعطاف و امنیت اشاره می شود

C# گر زبان های برنامه نویسی استبهترین برنامه موجود در بین دی. 

در زبان سی شارپ  .و جاوا نیست ++C , C یادگیری این زبان سخت تر از

به عواملی که منجر به از بین رفتن داده ها یا مشکالت امنیتی می شوند، 

 مکان برنامه نویسی امنیتی در اینبنابراین ا .اجازه فعالیت داده نمی شود

چنین این زبان از قابلیت  هم .اهم شده استزبان برای برنامه نویسان فر

  .قرارگیری در فضاهای ابری برخوردار است

 شود، بنابراین .NET اگر مایکروسافت موفق به تحقق وعده های خود با

C# با قدرت خواهد داشت که جایگاهی رفیع تر از یک زندگی طوالنی و 

C++ و جاوا در بین برنامه نویسان پیدا می کند. 


