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اپل  نیا با  روز  سروکار   ی مختلف  اریبس  یها  شنیکیروزها همه ما در شبانه 
  ی س یشده اند و زبان برنامه نو  ی سیبرنامه نو   ی مختلف  یروش ها   به  که  میدار
 .روش ها است نیا نی از پرطرفدارتر ی کیشارپ  ی س
نو  نیا  یر یادگی  با برنامه  خواه  ی س یزبان  برا  دیقادر   یها  ستمیس  یبود 

 نیبا ا ی مقاله به خوب نیتا در ا دیما همراه باش با .دیسی برنامه بنو ی مختلف
 .میآن آشنا شو یها ی ژگ یزبان و و

 ست؟یشارپ چ  یس

 
  ی کاربردها  یبرا سطح باال است که  ی س یزبان برنامه نو   کی  (#C) شارپ  ی س

مدرن از خانواده   ی س یزبان برنامه نو  نیا   .ردیگ  ی مورداستفاده قرار م   ی متنوع 
 .شده است ی طراح  کروسافتیما  توسط شئ گرا است که یزبان ها

C#  نو برنامه  را م  نیا  سانی به توسعه دهندگان و    انواع   دهد که  ی اجازه 
 .بسازند .NET رک مویو قدرتمند را در فر منیا یاز برنامه ها ی مختلف اریبس
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به    هیشب  اریساخته شده است بس C زبان مادر  هیبر پا #C که زبان  یی آنجا  از
 .است JavaScript و  C  ،C++  ،Javaیزبان ها

وب    یزبان به توسعه برنامه ها  نیا   یتوان از کاربردها  ی طور خالصه م   به
 .ها اشاره کرد یو باز  لیموبا  ،ی وتر ی کامپ ت،یسا

 شارپ  یس یس ی زبان برنامه نو خچهی تار 
  خچه یجالب است تا با تار  ستیشارپ چ  ی زبان س  میبهتر بدان   نکهیا  یبرا
 .میآشنا شو زیآن ن شیدایپ

به   کروسافتیما  می ت   یاز اعضا  ی کی  2000را در سال   #C ی سی برنامه نو  زبان
 .کرد  ی طراح  (Anders Hejlsberg) لسبرگینام آندرس ها

 
  دکنندگان ی)انجمن تول ECMA استاندارد  دییمورد تأ   2002زبان در سال    نیا

 .شد ISO از استاندارد ی بخش  زین 2003سال  در اروپا( قرار گرفت و وتریکامپ
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  ش یرایو  یها  طیزبان و مح  نیبه ا  ی شتر یها و امکانات ب  ی ژگیگذر زمان و  با
ورژن   نیآخر  2022در نوامبر سال    تی نها  در  آن اضافه شد و  یساز   اده یو پ
 .وارد شد ی س یبرنامه نو یایبه دن C# 11.0 ی عن یزبان  نیا ی فعل

 ست؟ یشارپ چ یس یژگی و
زبان را نسبت   نی ا   یی ها   ی ژگ یو  چه شما هم سؤال شده باشد که  یبرا  دیشا

 .دهد ی م  یبرتر  ی سی برنامه نو یزبان ها ریبه سا

 
 :را نام برد ری توان موارد ز ی زبان م نیا زکنندهیمتما ی ها ی ژگیجمله و از
ساده    اریبرنامه بس  نی نوشتن ا : (Syntaxes)  نوشتار دستورات  یسادگ •

 .است
نو  ساختار  • برنامه  زبان  تر  : یس یمدرن  روز  به  اساس    ی ساختارها  ن ی بر 

 .شده است جادیا  ایدن ی سی برنامه نو
 .شود ی ه مبرنام کیباعث امکان رشد و توسعه ساده در  : ییگرا شئ •
• Type Safe    :ی به خانه ها  ی دسترس   یمحدودساز   تیقابلبودن کدها  

 .وجود دارد ستمیحافظه س
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هم     #Cقابل انجام باشد، ++C که با زبان  ی هر عمل  بایتقر  متقابل:   تعامل •
 .تواند انجام دهد  ی م

نوشته    یروش به روز کردن کدها  : یبه روز رسان  تیو قابل  یر یپذ  اسیمق •
 .شده ساده است

بودن:   کامپوننت • باعث   وهیش  کی  محور  که  است  افزار  نرم  توسعه   برتر 
 .شود ی برنامه ها م شتریقدرت ب

توان برنامه نوشته شده را با استفاده از توابع به   ی م  بودن:   افتهی  ساختار  •
 .کرد لیچند بخش تبد

است که    یتابع درون برنامه ا  یار ی شامل تعداد بس  داشتن:   یغن   کتابخانه •
 .برد ی را باال م ی س یسرعت برنامه نو

 .باال است اریکدها بس یشدن و اجرا لیزمان کامپا باال:   سرعت •
ها  : نهیبه  یاجرا  تیقابل • رو  یس  یبرنامه  بر  و    ندوز،یو  یشارپ  مک 

 .قابل اجرا است نوکسیل
ها  یبرا  باال:   یکاربر  • برنامه  و  یساخت  کاربر    ، یفروشگاه  ندوز، یسمت 

iOSاندرو فر  دی،  اند و م  یو کتابخانه ها  مورکیو ساخت  رده    انیبک 
 .قابل استفاده است

نو  یر یادگ ی  ساده:   آموزش • برنامه  بودن  #C ی سیزبان  ساده  علت  به 
 .زبان ها باشد ریساده تر از سا  اریتواند بس  ی نوشتار دستورالعمل ها م

شما  یاحتماال برا ستیشارپ چ ی س یها ی ژگ یو میاز آنکه متوجه شد پس
 .دارد یی زبان چه کاربردها نیا دیهم جالب است بدان
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 ست؟ یشارپ چ یکاربرد س
زبان برنامه   کیشارپ    ی مقاله اشاره شد، س  یی که در بخش ابتدا  همانطور

کاربر   ی س ینو که  یها  یبا  است  نو  در  متفاوت  برنامه  آن  ی س یحوزه   به 
general-purpose   توان   ی زبان م  نی ا  ی اصل   یکاربردها  از  .شود  ی گفته م

 :اشاره کرد ریبه موارد ز
 
 (Web App Development)  شنیکیوب اپل توسعه •
 ی ها شنیکیها و وب اپل تیتوان وب سا ی شارپ م ی استفاده از زبان س با
 .ساخت (dynamic) ایپو
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   (Windows App)  ندوزیو شنیکیاپل •
  ی برا  ی تعجب   یجا  چیاست ه  کروسافتیساخته دست ما #C که  یی آنجا  از

 .وجود ندارد ندوزیو یبرنامه ها ی آن در طراح تی محبوب
  ی راحت و ب  اریبس  ندوزیو  یتوسعه برنامه ها  ندیشارپ فرآ  ی استفاده از س  با

نرم افزار در    یمعمار   یاز متخصص ها  یقو  میت   کی  .رود   ی م   شینقص پ
توانند   ی م   سانی نو  برنامه  همواره وجود دارد که  کروسافتیما  ی بانیبستر پشت

 .کمک آن ها حساب کنند یرو

 
 (Games)  ها یباز  •

 است که  #C سانیمحبوب برنامه نو   یاز زبان ها  ی کیها    یباز   یایدن  در
 .پرمخاطب است یها یساخت باز  یزبان ها برا ن یاز قدرتمندتر  ی کی
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 تون؟ی پا ای شارپ بهتر است  یس
 یکیآن را با    میخواه  ی م  ستیشارپ چ  ی س  میمتوجه شد  ی که به خوب  حال

 .میکن سهی محبوب مقا  ی سی برنامه نو یاز زبان ها گرید

 
 ی ک یو پرتقاضا است    یر یادگی  یزبان ساده برا  کیهم    تون یکه پا  یی آنجا  از

 ن ی شوند ا  ی م  یس یبرنامه نو  یکه تازه وارد فضا  یاز سؤاالت پرتکرار افراد
که س  تونی پا  تفاوت   است  چ  ی با  کدام    ستیشارپ  است  بهتر  را   کیو 

 .میانتخاب کن
تا    میده  ی دو زبان قرار م  نیا  یها  یژگ یاز و  یا  سهیجدول مقا   کیادامه    در

 .ساده تر باشد کیهر  ی ها یشناخت برتر 
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و  با به  م  یها  ی ژگ یتوجه  انتخاب  زبان  دو  هر  العاده  کار   انیفوق  ها  آن 
هر دو    تونی شارپ و پا  ی توان گفت س   ی طور خالصه م  به  .است  یدشوار 

با توجه به کاربرد و    دیبا  هستند که  ی گرا و ساده اسطح باال، شئ    یزبان ها
 .از آن ها را انتخاب کرد ی ک یتجربه 
  ی واضح تر و منظم تر هستند و زمان اجرا #C نوشته شده با  یها  برنامه

ساده تر هستند،    ار یدستورالعمل ها بس  تونیپا  در  کهیکمتر دارند درحال  اریبس
 .دارد یگسترده ا اریانه بسآن فوق العاده آسان است و کتابخ یر یادگی

 یر یادگی  دیشا  دی هست  ی س یتازه کار در حوزه برنامه نو   کی اگر شما    جهینت  در
گز  یبرا  تونیپا تر   نهیشروع  تجربه خوب  اما  باشد؛  یمناسب  ا  ی اگر   نیدر 

 ی س   د،یدر مدت زمان کم دار  نیسنگ یپروژه ها  یبه اجرا  ازیو ن  دیحوزه دار 
 .باشد یتواند انتخاب بهتر  ی شارپ م

 شارپ یساختار زبان س

 
و با کاربردها و   ستیشارپ چ  ی زبان س  میمتوجه شد  یبه خوب   نجایبه ا  تا

 .میآن آشنا شد یای مزا



 

9 www.namatek.com 

  ن ی ا  ی دهنده کدها  لیبه ساختار تشک  ینگاه مختصر   می خواه  ی ادامه م   در
 .میندازیزبان ب

 .شود ی ساخته م ی از هفت بخش اصل #C برنامه نوشته شده توسط هر
 Namespace  اعالم .1
 (Class)  کالس کی .2
 (Class methods)  کالس یمُتدها .3
 (Class attributes)  کالس یها ی ژگ یو .4
 (Main method)  ی اصل  مُتد .5
 (Statements or Expressions)  عبارت ها ایها  گزاره .6
 (Comments)  ها کامنت .7

 ست؟ یچ شارپیس لری و کامپا یسی نوامهبرن طیمح
مربوط به    یابزارها  و مجموعه   لرهایکامپا  ی رسان   روز  در حال به  کروسافتیما

  .شارپ است ی زبان س
 شد که  ی معرف   و ی استود  ژوالیو و NET. مورکیزبان در ابتدا در بستر فر  نیا

 .بودند (Closed-Source) متن بسته  یها  ستمیآن زمان هر دو جزء س  در
 به نام (Open-Source) و متن باز  گانیرا  دیطرح جد  کی   2004سال    در

MONO  شد ی معرف  کروسافتیاز سمت ما. 
 .قرار داده شد  #C زبان یبرا لریکامپا  کیطرح به عنوان  نیا
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 از  زبان عرضه شدند که  نیا  یبرا  ی متنوع   یلرها یگذشته کامپا  یسال ها  در

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز  یآن ها م  نیمهم تر 
• Visual Studio Code 
• Roslyn 
• .NET 
• Elements 
• DotGNU 

 #C نمونه برنامه زبان
 از  و  ستیشارپ چ  ی دهنده برنامه با س  لیتشک  یکدها  نکهیا  ی از بررس  پس

 .مینیز آن را بب ا  ی نمونه کد واقع  کی شود بهتر است  ی ساخته م  یی چه اجزا
  ش یآزما  نیاول  ی برا  ی سیبرنامه نو  یزبان ها  ی که در تمام   ی جیکد را  نمونه

 .است ”Hello World!“ شینما یشود کد دستور  ی اجرا م ی سی برنامه نو
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 :است ریشارپ به صورت ز ی برنامه در زبان س نیا کد

 
 #C برنامه به زبان  کیساختار   ی اصل  یاجزا  دیکن  ی که مشاهده م   همانطور

 .قطعه کد مشخص شده است نیبه صورت کامنت در ا
 .است !Hello World عبارت   شیقطعه کد نما نی ا ی خروج  تینها در
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 یبند جمع
  یکه زبان س میزد  حیساده و خالصه توض انیبه ب می کرد  ی مقاله سع   نیا در

چ سا   ن یا   .ستیشارپ  مانند  هم  ها   ریزبان  نو  یزبان    ار یبس  ی س یبرنامه 
که در طول مقاله  یی ها   ی ژگ یتوجه به مدرن بودن آن و و با  گسترده است و
 .دارد ی خوب اریامروزه بازار کار بس میبه آن اشاره کرد

  د یخواه  ی م  و  دی هست  ی س یشما هم از عالقه مندان ورود حوزه برنامه نو   اگر
ا حرفه  کار  بازار  خوب  ی م   #Cزبان    د،یشو  یجذب  انتخاب    ی برا  ی تواند 

 باشد.  یر یادگی


