
  به نام یگانه خالق هستی

  

  #Cدر  (class library)آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کالس 

  ده سازي از بابک فخریلواترجمه و آم

  ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته

  

  مقدمه

  )موسوم است FCLکه به ( Net Framework.ما از کالس هاي موجود در کتابخانه ، در برنامه هایی که تا کنون دیدیم 

هرچه که .است که شامل گروهی از کالس هاي مرتبط به هم است  namespaceمتعلق به یک  FCLهر کالس در .استفاده کردیم  

کتابخانه .به شما کمک می کند تا به مدیریت این پیچیدگی ها بپردازید ) namespaces(برنامه ما پیچیده تر می شود ، فضا نام ها 

را با اضافه کردن کالس ها از فضا ) software reuse(س و فضا نام ها به شما کمک می کنند تا استفاده مجدد از نرم افزار هاي کال

  .نام ها راحت تر کنید 

این فایل ها به تنهایی قابل .قرار می گیرد  dllکتابخانه کالس که خود مجموعه اي از کالس ها است پس از کامپایل در قالب یک فایل 

با استفاده از کتابخانه هاي توجه کنید که .قرار گیرد  هاي دیگربرنامه د مورد استفاده نجرا نیستند ، بلکه کالس هاي موجود در آن می توانا

  .از آنها استفاده کنید  اصلی کالس می توانید بدون دسترسی به کد

  .در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد کتابخانه هاي کالس را بیاموزیم 

  



  :که قصد استفاده مجدد از آن ها را داریم  یگام به گام در جهت تعریف و استفاده از کالس های

قدم هاي زیر را براي ساختن آن  .قرار دهید  class libraryباید آن را در یک  ،پیش از آنکه یک کالس را بتوانیم در چندین برنامه استفاده کنیم 

  :باید طی کنیم 

  .نباشد ، تنها می تواند توسط کالس هاي دیگر در همان اسمبلی مورد استفاده قرار گیرد   publicاگر کالس .تعریف کنید  publicیک کالس .1

  .به عبارتی نمی توان با استفاده از کتابخانه کالس در برنامه هاي دیگر به آن دسترسی داشت 

  .خود جهت استفاده از کالس در برنامه هاي دیگر تعریف کنید  namespaceیک نام براي تعریف  .2

  کنید  buildبرنامه را  .3

  از کتابخانه کالس خود به برنامه خود اضافه کنید  referenceیک  .4

  .که در کتابخانه ساخته اید ، استفاه کنید  یبراي فضا نام مربوط به کالس های usingیادتان نرود که از . 5

 زیر به همراه متن هاي مربوط  اما تصاویر ، با این توضیحات متوجه نشدمدفعه اول اشکالی ندارد من هم  ، حل را به خوبی متوجه نشده ایدخوب اگر مرا

  :بسیار گویا هستند  

  .کلیک کنید  new projectبه منوي فایل رفته سپس روي  visual studioدر برنامه .1

را  Class Library، آیکون  Templatesرا انتخاب کرده و سپس در قسمت  #Visual Cدر بین زبان ها  project typeاز لیست 

  :کنید  ا به نکته زیر در انتخاب نام توجهوارد کنید ام هر نامی که خواستیدنیز   Nameدر کادر  .انتخاب کنید 

مثال  .استفاده کنید   " _ "یا همان   underlineباید به جاي آن فاصله از  ، یا همان فاصله باشد به هنگام فراخوانی آن در کد spaceي ااگر نام پروژه شما دار

  .آن را وارد کنید  Example_Classانتخاب کرده اید ، برا استفاده از آن در کد اصلی باید به صورت  Example Classاگر نام پروژه را 

  



  .تغییر دهید MyClassرا به  class1نام  public class class1در مقابل عبارت . حال صفحه اي مثل شکل زیر براي شما ساخته شده است 

  .داریم را  ClassLibrary1که در اینجا ما .می بینید که در این کالسی که ساخته اید ، فضا نام ، همان نام پروژه شما است 



سازنده مقدار آن را برابر مقداري  متدسپس با استفاده از . تعریف می کنیم  intاز نوع  ابتدا یک فیلد یا همان متغیر . نوبت به کد نویسی رسیده است  .2

.را چاپ می کند  aدر نهایت هم متدي تعریف کرده ایم که مقدار .قرار می دهیم که به متد سازنده ارسال شده است 

  

  

شما  dllحال فایل .هم استفاده کنید  F6می توانید از .را برگزینید   Build Solutionرا انتخاب و بعد  Buildحال در منوي برنامه گزینه . 3

یا هر نامی که  ClassLibrary1به پوشه . پروژه خود بروید  اگر می خواهید ببینید کجا ذخیره شده است ، به محل ذخیره سازي . ساخته شده است 

  .همنام با پروژه شما ساخته شده است  dllفایل .بروید  debugو بعد از آن  binبراي پروژه خود انتخاب کرده اید رفته و سپس به پوشه 

  . ایجاد کنید  Consoleیک پروژه .خوب حاال وقت آن رسیده است که از این کتابخانه کالس در برنامه خود استفاده کنیم . 4

  کلیک کرده و سپسراست  Solutionروي آن  زیر مطابق راهنمایی هاي تصویر.را دارید   Solutionراست پروژه خود پانل  در سمت

Add Reference  را انتخاب کنید.  



  



.کلیک کنید  tab (Browse(در صفحه گشوده شده که در تصویر زیر می بینید روي زبانه . 5

  

  را dllرفتیم و سپس فایل  3همان جایی که در مرحله .ساخته شده بود بروید  dllحال به محل ذخیره سازي پروژه خود و آنجایی که فایل 

  :مانند تصویر زیر  .انتخاب کنید  

  



  .اضافه شده است مانند تصویر زیر  خوب حاال این کتابخانه به پروژه شما. 6

  

  .زیر وارد کنید را  مانند شکل using ClassLibrary1خود عبارت  Consoleدر صفحه پروژه .از این کتابخانه رسید  واقعی نوبت به استفاده. 7

مورد استفاده قرار  Systemهاي دیگر چون  namespaceساخته اید که می تواند مانند  namespaceدر حقیقت شما یک فضا نام یا همان 

  .گیرد 

  

  .که در این کتابخانه قرار داده ایم استفاده کنیم  MyClassبرویم و از کالس  حال 



  .را به آن ارسال کنیم  )از نوع صحیح( دیگر بقیه برنامه کاري ندارد تنها کافی است که یک  نمونه از آن کالس بسازیم  و سپس مقداري عددي

  .باقی می ماند  Funcیک فراخوانی هم از تابع 

  

  ...ي برنامه دیگر با خودتان اجرا

  

: بودند من منابع زیر هاي کتاب مطالب این سازي آماده براي

#Cزبان  آموزش براي فارسی جزوه بهترین -#C آموزش هاشمیان استاد جزوه

-By H. M. Deitel -  Deitel & Visual C#® 2005: How to Program, Second Edition  

  

  

  به ویژه شما همکالسی ها ،سالی خوش و پیروز براي تمامی ایرانیان  با آرزوي


