
  بھ نام ھستی بخش بی ھمتا

  #Cنکتھ ھای برنامھ نویسی در 

  بابک فخریلو: ترجمھ و باز نویسی 

  مقدمھ

کاھش یافتھ  بھ طرز چشم گیری، میزان کد نویسی  Net.در . است  Net.با استفاده از  #Cموضوع این مقالھ شیوه کدنویسی در 
این بستر با مکانیسمی درونی بسیاری از کارھای اضافی چون مستند سازی ، ایجاد تورفتگی در کد و غیره را انجام می . است 

در اینجا قصد داریم بھ برخی از نکتھ ھا اشاره کنیم کھ .دھد تا بھ برنامھ نویس کمک کند  کھ تنھا بر ھدف خود متمرکز شود 
  :نکتھ ھای  زیر برای برقراری یک کد نویسی خوب مھم ھستند . کند تا تجربھ کدنویسی را بھبود بخشیم  واقعا بھ ما کمک می

 Comments
 Identifiers
 Namespaces Clashes
 Using #region .. #endregion
 Using try .. catch.. finally
 Using Library functions

Comments  /توضیحات کدنویسی  

  کھ کار کنم اما وقتی قرار شد روی پروژه ای. سعھ دھنده ، ھیچ وقت از توضیح نوشتن برای کد خوشم نیامده بھ عنوان یک تو
  .واقعا توضیحات کمک بزرگی ھستند .دیگری نوشتھ شده و ھیچ گونھ مستنداتی نداشت ، بھ اھمیت آن پی بردم  توسط شخص

  :اریم انوع مختلفی از توضیحات را بھ شکل ھای زیر د  Net.در 

١.Header Comment  :  

  .تاریچھ تغییرات را مشخص کنند  واین نوع توضیحات باید در باالی ھر فایل نوشتھ شوند تا ھدف ، نویسنده 

/* 
Class file: This file contains the entity for Product, with properties and methods about the products.
Author: 
Date Created
Last Updated: 
Updated By:
Update Description:
*/

٢.Block Comment/Summery:  

است ، باید باالی متد نوشتھ شده تا اھداف ، پارامتر ھا ، نوع برگشتی آن  Summeryکھ  Net.توضیحات بلوکی یا معادل آن در 
متد ، این اطالعات در قالب یک بالون نمایش داده توضیحات ، بھ ھنگام فراخوانی  بعد از نوشتنجالب است . را مشخص کنند 

  .می شوند 

/// <summary> 
/// <param name="firstVal">Int: First Value to add</param> 
/// <param name="secondVal">Int: second Value to add</param>
/// <returns></returns>
/// </summary>



public static int Addvalues(int firstVal, int secondVal)
{ 
// Body of function 

}
  .نوشتھ شده اند بارھا دیده ایم  Net.چنین توضیحاتی را بھ ھنگام کار با متدھای کھ توسط 

٣.Single Line Comments :  

  .این نوع از توضیحات برای شرح دستور یا کدی خاص نوشتھ می شوند 

if (firstval > 0) 
     { 
          // Adding first value to second value if first value is not zero 
          AddValue(firstval, secondval);
     }

  

۴.Trailing Comments :  

  .این توضیحات در ھمان خطی کھ کد نوشتھ شده  ، نوشتھ می شود 

  

Identifiers  

  :ایی ھا مایکروسافت استفاده کنید کھ در زیر برخی را آورده ایم می توانید از راھنم) Identifiers(برای تعریف شناسھ ھا 

  Pascal caseروش 

  :باشند  capitalizedدر این روش حرف اول شناسھ و حرف اول از ھرکلمھ متصل بھ آن باید بزرگ یا 

BackColor

  Camel Case روش

  :کلمھ ھای متصل بزرگ ھستند  حرف اول شناسھ کوچک و حرف اول بقیھ

backColor

Uppercaseروش 

  بھتر است برای کلماتی کھ دو حرفی یا کمتر ھستند از این روش استفاده کنید . در این مورد ھمھ حروف بزرگ ھستند 

System.Web.UI

  جدول زیر نحوه نامگذاری را بھ صورت خالصھ شرح داده است

Identifier Case Example 

Class Pascal AppDomain 

Enum type Pascal ErrorLevel 

Enum values Pascal FatalError 



Identifier Case Example 

Event Pascal ValueChange 

Exception class Pascal WebException Note Always ends with the suffix Exception. 

Read-only Static field Pascal RedValue 

Interface Pascal IDisposable Note Always begins with the prefix I. 

Method Pascal ToString 

Namespace Pascal System.Drawing 

Parameter Camel typeName 

Property Pascal BackColor 

Protected instance 
field 

Camel 
redValue Note Rarely used. A property is preferable to using a 
protected instance field. 

Public instance field Pascal 
RedValue Note Rarely used. A property is preferable to using a 
public instance field. 

  

   Namespaceنامگذاری 

  :ھا این است کھ ابتدا نام شرکت بعد از آن فناوری مورد استفاده را بیاوریم قانون اصلی برای نامگذاری فضا نام 

Microsoft.Media

Classنامگذاری 

  :قوانین زیر قواعد نامگذای کالس را خالصھ می کند 

برای نامگذاری از یک اسم یا عبارت اسمی استفاده کنید
 از روشPascal استفاده کنید

 بھره ببریدسعی کنید کمتر از اختصار

 از پیشوند ھا استفاده نکنید مثالFileStream  بھتر ازCFileStream  است.

 استفاده نکنید) _(از

 در نامگذاری کالس ھایی کھ از کالس دیگری مشتق می شوند ، بھتر است از یک عبارت کھ متشکل از دو کلمھ است
البتھ از این قانون باید بھ جا و .  ApplicationExceptionاولی نام کالس فرزند و دومی کالس مادر مثل . تفاده کنید اس

.مناسب استفاده کنید تا نام کالس طوالنی نباشد 

  Interfaceنامگذاری 

  : Interfaceقوانین نامگذاری 



 در نامگذاری از اسامی یا صفاتی استفاده کنید کھ رفتار آنInterface  مثال  .را نشان می دھدIComponent    اسم

.ھم از صفت برای نام خود استفاده می کند Ipersistable.فی است توصی

 از روشPascal استفاده کنید

سعی کنید کمتر از اختصار بھره ببرید
 از پیشوندI  حتما استفاده کنید تا مشخص شود کھInterface  است.

 استفاده نکنید) _(از

 Attributeنامگذاری 

  :مثال .استفاده کنیم  Attributeکھ خودمان طراحی می کنیم بھتر است از پسوند  attributeدر کالس ھای 

Class ObsoleteAttribute
[C#]
class ObsoleteAttribute{}

Eventنامگذاری 

 از روشPascal استفاده کنید

از نمادھای مجارستانی استفاده نکنید
 برای نامevent handler  از پسوندEventHandler استفاده کنید

 کالسevent argument   را با پسوندEventArgs  نامگذاری کنید.

 سعی کنید نامگذاریEvent  را با استفاده از فعل ھا انجام دھید مثالClicked  یاPainting
  در تعریف نوعEvent  مثال از . از پسوند یا پیشوند استفاده نکنیدClose  بھ جایOnClose  استفاده کنید

  

Namespacesتقابل 

متد ھای رزرو شده استفاده نکنید تا دچار تقابل و تصادم با سایر از کلید واژه ھا ،  فضا نام ھا و   Namespaceدر نامگذاری  
  :بھ فضا نام ھای زیر توجھ کنید . فضا نام ھا نشوید 

System.Configuration.ConfigurationSettings;

MyOrg.Common.Configuration.ConfigurationSettings;

، برای جلوگیری از   Usingاستفاده کند ، ، حتی با وارد کردن  ConfigurationSettingsاگر برنامھ نویس بخواھد از کالس 
  .برنامھ خود کند  وارد ) بستھ بھ این کھ از کدام می خواھد استفاده کند ( را  ابھام باید  کل عبارت 

  

  #region.. #endregionاز بلوک بندی کد با استفاده 

استفاده کرده تا بلوک ھای متفاوت  region.. #endregion#طوالنی را بنویسید ، بھتر است از تکنیک  یوقتی می خواھید کد
این کار بھ شما کمک می کند تا  وقت کم تری را بھ ھنگام جست و جوی کدتان مصرف کنید و آن را خوانا تر  .از کد ایجاد کنید 
  .و مفھوم تر کنید 

        #region
        //Your Code
        #endregion

  

 Exception Handlingکنترل خطا یا 



است و  try … catchساده ترین و عام ترین روش استفاده از دستور ھای . بھ دو روش می توان خطا را کنترل کرد  Net.در 

  :بھ دو راه برنامھ نویسان را کمک می کند  Usingاستفاده از  .است  Usingروش دیگر استفاده از کلیدواژه 

  .را بھ فایل کالس وارد می کند  namespaceدر عمل  . ١

را فراخوانی می کند و  ()Disposeھمچنین متد .را پیاده سازی می کند  ..try..catchبھ طور ضمنی و درونی بلوک کد .٢
  .فضای تخصیص یافتھ شده برای شی را آزاد  می کند 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection()) 
           { 
                //Code here 
           }

  : try … catchاستفاده از دستورات 

بررسی  انجام دھید ، tryرا درون بلوک ...)  اشیا و (استفاده از منابع  . بسیار ساده است  try..catch..finallyدرک دستورات 

  .آزاد  کنید  finallyرا در بلوک ، و در نھایت منابع  catchدرون  را ھم  خطا ھا

  

  کتابخانھ ایاستفاده از توابع 

. توابع کتابخانھ ای از  پیش تعریف شده وجود دارند کھ بسیاری از نیاز ھای مان را برطرف می کنند net Framework.در 
چنین توابع  ازفواید استفاده . مورد نیاز خود را پیدا کنیم باید بھ مستندات آن کتابخانھ مراجعھ کنیم  ای برای اینکھ تابع کتابخانھ

  :ی بھ شرح زیر است کتابخانھ ا

از آنجایی کھ تست شده ھستند میزان کد نویسی و خطا را کاھش می دھند
 ، برنامھ نویسی می تواند نحوه عملکرد آن را درک کند  ھرچون این توابع استاندارد ھستند.
 بھ خاطرpre-compiled  بودن این توابع ، اجرا و قابلیت برنامھ ھا افزایش می یابد.

را رعایت کنید تا   re-usabilityمسائلی چون برنامھ خودتان ، ای برای توابع کتابخانھ  در برنامھ نویسی شود کھ توصیھ می
  .توسعھ آن در آینده ھزینھ کمتری را در برداشتھ باشد 

  :نگاه بھ کد زیر می توانیم اھمیت  کاربرد توابع کتابخانھ ای را بیشتر درک کنیم  با

ArrayList arrNames = new ArrayList(); 
arrNames.Add("first"); 
arrNames.Add("second"); 
arrNames.Add("third"); 
arrNames.Add("fourth"); 
arrNames.Add("fifth"); 

// Looping through arraylist to find out the 'third' item 

for (int i = 0; i <= arrNames.Count - 1; i++) 
{ 
    if (arrNames[i].ToString() == "third") 
    { 
        Response.Write("Third item found in array"); 
    } 

}
  

  :،  از متد زیر استفاده کنیم   forمی توانیم بھ جای استفاده از حلقھ  ’third‘حال برای پیدا کردن عنصر 



if (arrNames.Contains("third")) 
Response.Write("Third item found in array");

  

با این ھمھ ، داشتن مستندات درست . راه ھای زیادی دیگری ھست کھ بتوان با پیاده سازی آن کد را خوانا تر و مفھوم تر کنیم 
  .راجع بھ پردازش ، کد و برنامھ بزرگترین پشتوانھ برای توسعھ برنامھ در آینده است 

  .ی داشتھ باشید برنامھ نویسی خوب

  :منبع 

http://www.codeproject.com/KB/codegen/ProgrammingTips.aspx


