تاریخ1396/03/03 :
شماره12345 :

o

سال اقتصاد مقاومیت ،وتلید و اشتغال

دوره آموزشی خصوصی

برنامه نویسی به زبان C#
موضوع :سرفصل دوره آموزشی

با سالم و احترام
-

خالصه


-

در این دوره آموزیش با مفاهیم پایه ای و اسایس برنامه نوییس به زبان
 C#آشنا خواهید شد.

مطالب مهم این دوره






















نخستین پروژه
کامپایل و اجرای برنامه
متغیرها
عملگرها
رشته ها
آرایه ها
شرط ها
حلقه ها
متدها
کالس
ارث بری
تعریف مجدد اعضا
سطوح دستریس
استاتیک
خصوصیات
شاخص گذاری ها
رابط
Abstract
 namespaceها
Enum
اسنثنائات
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-

پیش نیاز ها


-

تعریف مجدد عملگرها
تبدیل های سفاریش
ثابت ها
پیش پردازنده
Delegate
رویدادها
Generic
Struct

آشنایی عمویم با کامپیوتر

سرفصل های دوره آموزیش


نخستین پروژه

انتخاب IDE
ساخت یک پروژه جدید
پروژه نخست ()Hello world
IntelliSense








کامپایل و اجرای برنامه
توضیحات





متغیرها

انواع داده
اعالن متغیرها
اختصاص دادن مقادیر به متغیرها
انواع اعداد صحیح
انواع اعداد اعشاری
نوعchar
نوع bool
حوزه متغیر












عملگر ها

عملگر های حسایب
عملگر های تخصییص
عملگر های تخصییص مرکب
عملگر های افزاییش و کاهیش
عملگر های مقایسه ای
عملگر های منطقی
عملگر های بییت
تقدم عملگر ها












رشته ها

الحاق رشته ها
کاراکتر های گر یز
مقایسه رشته ای
اعضای رشته
کالس StringBuilder









آرایه ها


اعال ن آرایه
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تعین دامنه آرایه
تخصیص مقدار عنا صر آرایه
دستریس به عناصر آرایه
آرایه های مستطییل
آرایه های کنگره ای









شرط ها

دستور If
دستور Switch
دستور Goto
عملگر سه تایی








حلقه ها

حلقه While
حلقهDo-while
حلقه For
حلقه Foreach
توقف و اجرایی مجدد حلقه









متد ها
















کالس

ساخت یشء
دستریس به اعضای یک یشء
سازنده
کلمه کلیدی This
اضافه بار کردن سازنده
زنجیره ای کردن سازنده
مقادیر اولیه فلید
سازنده پیش فرض
مقداردهی کننده های اولیه یشء
کالس جزیی
آشغال جمع کن
تخریب کننده
کلمه کلیدی Null
انواع داده های قابل پوچ شدن
عملگر ادغام تهی
مقادیر پیش فرض




















توارث





تعریف متد ها
فراخواندن متد ها
پارامترهای متد
کلمه کلیدی Params
اضافه بارشدن متد
پارامترهای اختیاری
آرگومان های نام گذاری شده
دستور Return
انواع داده مقداری و ارجاعی
انتقال بر حسب مقدار
انتقال بر حسب ارجاع
کلمه کلیدی Ref
کلمه ی کلیدی Out

کالس Object
قالب گیری والد و قالب گیری فرزند
کلمه کلیدی IS
کلمه کلیدی As
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تعریف مجدد اعضا








سطوح دستریس















شاخص گذارها








امضاهای رابط
مثایل از یک رابط
رابط عاملیت
رابط کالس

رابط

Abstract
اعضای انتزاعی
یک مثال انتزاعی
رابط ها و کالس های انتزاعی

 Namespaceها






خصوصیایت که خودکار اجرا یم شوند
مزایای خصوصیت
خصوصیات فقط خواندین و فقط نوشتین
سطوح دستریس به یک خصوصیت
پارامترهای شاخص گذار
اضافه بار کردن شاخص گذار







دستریس به اعضای استاتیک
متد های استاتیک
فیلد های استاتیک
کالس های استاتیک
سازنده استاتیک
متد های الحاقی

خصوصیات







سطح دستریس ( Privateخصویص)
سطح دستریس (Protectedحفاظت داخیل )
سطح دستریس (internalداخیل)
سطح دستریس Protected internal
سطح دستریس (Publicعمویم)
سطوح دستریس باال ()Top Level
کالس های دروین
نکایت درباره سطح دستریس

Static









پنهان ساختن اعضا
لغو اعضا
پنهان سازی و لغو
کلمه کلیدی Sealed
کلمه کلیدی Base

 namespaceهای تودرتو
دستریس به namespace
استفاده از رهنمود

Enum




مثایل از Enum
مقادیر ثابت Enum
نوع ثابت Enum
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استثنائات








متد های یب نام
عبارت های الندا
 Delegateهای چند قالیب
امضای Delegate
 Delegateبه عنوان پارامتر

رویداد ها










ساختار دستوری رهنمودهای پیش پردازنده
کامپایل شرطی  #ifو #end if
تعریف نمادها
از تعریف خارج کردن نماد ها
کامپایل شرطی #elfin# else
رهنمود Line
رهنمود Region

Delegate








ثابت های محیل
فیلد های ثابت
کلمه ی کلیدی Read only

پیش پردازنده










متد های تبدیل ضمین
متدهای تبدیل صریح

ثابت ها






مثایل از اضافه بارکردن عملگر
اضافه بارکردن عملگر باینری
اضفه بارکردن عملگر یکاین
پارامترها و انواع برگشیت
عملگرهای قابل اضافه بارشدن
اضافه بارکردن عملگر  trueو false

تبدیل های سفاریش





دستور Try-Catch
بلوک Catch
بلوک Finally
دستور Using
گیر انداختن موارد استثنا

تعریف مجدد عملگرها









حوزه و سطوح دستریس Enum
متدهای Enum

ناشر
کلمه ی کلیدی Event
فراخوان رویداد
راه اندازی رویداد
مشترک
رویداد گردان
اشتراک در رویداد ها

Generic




متد های عام
فراخواین متد های عام
پارامتر های نوع عام
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مقدار پیش فرض
کالس های عام
توارث کالس عام
رابطه های عام
 Delegateهای عام
رویداد های عام
نوع  Objectو  genericها
( Constraintقید)
قیود چند گانه
چرا از قیود استفاده میکنیم

Strut
 متغیر Strut
 سازنده های Strut
 مقدار دهی کننده اولیه فیلد Strut
 توارث Strut
 نکایت درباره Strut

با تقدیم احترام
هادی عرفانی راد
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