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 پیـگفتاس :

اطالعات اػت ٍ بشًاهِ ًَیؼی ٍ تَلیذ ًشم افضاس ّای کاسبشدی یک علش حاضش ، علش فٌاٍسی ٍ 

 كٌعت ػَدآٍس دس ایي علش اػت.

لضٍم آؿٌایی با تکٌَلَطی ّای هشتبط با ایي كٌعت بشای بشًاهِ ًَیؼاى ، هشا بش آى داؿت کِ 

 ایي هقالِ سا تْیِ ًواین.

دم دس صهیٌِ تَلیذ ًشم افضاس ّای دس تْیِ ایي هقالِ بٌذُ با اػتفادُ اص تواهی تجشبیات عولی خَ

تواهی ػعی خَد سا  NET.ٍ هطالعِ دقیق ٍ چٌذباسُ هقاالت ٍ کتابْایی دس صهیٌِ  #cتجاسی با 

 بشای علوی ٍ دقیق بَدى ایي هقالِ ًوَدُ ام.

دس پایاى اص اسائِ پیـٌْادات ٍ اًتقادات ٍ ّوچٌیي رکش خطاّای احتوالی ایي هقالِ پیـاپیؾ 

 ًی هی ًواین.تـکش ٍ قذسدا

 بِ اهیذ آًکِ ایي خذهت هقبَل جاهعِ اًفَسهاتیکی کـَس قشاس گیشد.

احؼاى خیاباًی فشد .
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 هقذهِ:.  1

ػالْا کاس بشًاههِ ًَیؼهی کهاسی پهش صحوهت ، ّضیٌهِ بهش ٍ صههاًبشی بهَد ، تَلیهذ یهک ًهشم افهضاس کهاسبشدی صههاى صیهادی سا                 

آى تؼهت ّهای فشاٍاًهی بهَد کهِ كه ت        ههی بهشد ٍ ًْایتها الصههِ کهاسایی      ؼهاى كشف هی کشد ٍ تَاى صیادی سا اص بشًاههِ ًَی 

 عولکشد آى سا تا حذٍدی تضویي کٌذ.

بعالٍُ بشًاهِ ًَیؼاى هجبَس بهَدى تها توهام اقهذاهات گشافیکهی ٍ طشاحهی تَابهع ٍ ... سا خهَد اًجهام بذٌّهذ بهِ عٌهَاى هثهال              

ذ ٍ دس ًْایهت ًیهض ًهشم افهضاسی تَلیهذ ههی ؿهذ        صهاى بؼیاسی كشف طشاحی یک هٌَی ػهادُ یها یهک دکوهِ كهشف ههی ؿه       

 کِ هوکي بَد دس یک کاهپیَتش دیگش بذسػتی اجشا ًـَد.

تها حهذٍدی کهاس بشًاههِ      2777هایکشٍػافت ّوَاسُ بِ دًبهال تؼهْیل کهاس بشًاههِ ًَیؼهی بهَدُ ، بها اسائهِ ٍیهظٍال اػهتذیَ           

 NET.لگهَگیشی اص هاؿهیي هجهاصی جهاٍا ، چهاسچَ       ًَیؼی تؼْیل پیذا کشد اهها ایهي پایهاى کهاس ًبهَد ، هایکشٍػهافت بها ا       

سا اسائِ کشد کِ ؿهاهل توهاهی ابضاسّهای الصم ، صبهاى ّهای بشًاههِ ًَیؼهی ٍ اهکاًهات بؼهیاس دیگهشی اػهت ٍ قابلیهت ایهي سا              

بهشٍی آًْها ًلهب     NET.داسد کِ تواهی ًشم افهضاس ّهای تَلیهذ ؿهذُ تَػهط ایهي چهاسچَ  سا دس توهاهی کاهپیَتشّهای کهِ           

 سا با ك ت کاهل اجشا کٌذ. ؿذُ اػت

 ٍ ٍیظگی ّای آى خَاّین پشداخت. NET Framework.دس اداهِ بِ بشسػی جضئیات  
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2  ..NET Framework   چیؼت ؟ 

یک فٌهاٍسی ًهشم افهضاسی اػهت کهِ بهشٍی بؼهیاسی اص ًؼهخِ ّهای ػیؼهتن عاههل هایکشٍػهافت ٍیٌهذٍص                 NET.چاسچَ  

 قابل اجشا اػت ٍ بِ ػیؼتن عاهل ّای دیگش اص جولِ لیٌَکغ ٍ هکیٌتاؽ ًیض ٍاسد ؿذُ اػت .

 باؿذ.ایي چاسچَ  ؿاهل صباى ّای بشًاهِ ًَیؼی اػت کِ ػی ؿاسپ ٍ ٍیظٍال بیؼیک ، اص هْوتشیي آًْا هی 

هجوَعِ ای اص کتابخاًِ ّهای بؼهیاس یٌهی جْهت کوهک بهِ ػهَْلت تَػهعِ ًهشم افهضاس دس ایهي چهاسچَ  قهشاس گشفتهِ اًهذ                

ٍ بؼههیاسی فٌههاٍسی ّههای خههاف   ASP.NET   ٍADO.NETکههِ دس قالههب بخـههْای عوههذُ ای ّوچههَى فٌههاٍسی ّههای   

 ّذاف خاف هایکشٍػافت ؿذُ اػت.دیگش اسائِ هی ؿًَذ کِ تعذاد آًْا دس ًؼخِ ّای اخیش بیـتش ّوگام با ا

سا ًـههاى هههی  NET.قالههب کلههی  2.1ٍجههَد داسد کههِ ؿههکل  NET.( چْههاس ًؼههخِ اص 2711دس حههال حاضههش خاٍاخههش ػههال 

 دّذ.

.NET Framework 4.7  

.NET Framework 3.5 

.NET Framework 3.7 

.NET Framework 2.7 

 

3  .Common Language Runtime  خCLR) چیؼت؟ 

 تعشیف :  3.1

ابتهذا بهِ صبهاى     NET.بهذیي گًَهِ اػهت کهِ بشًاههِ ّهای ًَؿهتِ ؿهذُ تَػهط           NET.ػیؼتن کاهپایل بشًاههِ ّهای ت هت    

بشًاهههِ سا اجههشا هههی کٌههذ  CLRاجههشا هههی ؿههًَذ ، یعٌههی دس ٍاقههع  CLRهیههاًی هایکشٍػههافت تشجوههِ ؿههذُ ٍ ػههپغ تَػههط 

سا فههشاّن هههی کٌههذ ٍ ّوچٌههیي بخههاطش قابلیههت ّههای  NET.کههِ ه یطههی یکذػههت سا بههشای ػههاخت ّوههِ جههَس بشًاهههِ بهها 

بشاحتهی ههی تَاًٌههذ کهذّای ًَؿهتِ ؿههذُ تَػهط دیگههشی سا        C     ٍVBبشًاههِ ًَیؼههاى   NET.چٌهذ صباًهِ بههَدى ه هیط    

بشاحتهی ٍ بها حهذاقل ترییهشات یهک پهشٍطُ سا بها چٌهذ          NET.ه هیط  هَسد اػهتفادُ قهشاس دٌّهذ ٍ ههی تهَاى گفهت کهِ دس        

 صباى ًَؿت ٍ دس ًْایت با ّن تشکیب کشد.

CLR         ٍ ِکهذّا سا دس صههاى اجهشا هههذیشیت ههی کٌهذ هاًٌههذ ههذیشیت حاف هthread     ، ّهها ٍ ّوچٌهیي ههذیشیت ػههاصگاسی

ٍ دس ییههش ایٌلههَست   Managed Codeًَؿههتِ ؿههذُ اًههذ   CLRبههِ ّوههیي دلیههل بههِ کههذّایی کههِ بههشای اجههشا دس     

Unmanaged Code  .هی گَیٌذ 

  2.1ؿکل 
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 سا ًـاى هی دّذ.  CLR  3-1ؿکل 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 CLR  : فَایذ آى ٍ 

دسجههِ ای اص هجههَص ّهها سا داساػههت بههذیي هفْههَم کههِ آیهها ایههي     Managed componentاهٌیههت :  ّههش   3.2.1

Component .هی تَاًذ بِ فایلی یا سجیؼتشی دػتشػی داؿتِ باؿذ یا خیش ٍ هَاسد دیگش 

3.2.2 Common Type System (CTS)  :  کاهپههایلش ّههای هختلفههی کههِ بههشای صبههاى ّههای.NET  ُطشاحههی ؿههذ

بها یکهذیگش تها یش بؼهضایی      NET.هطابقت داسًهذ ، ایهي اههش دس ػهاصگاسی صبهاى ّهای بشًاههِ ًَیؼهی ت هت           CTSاًذ با 

 1 داسد.

صهههاًی کههِ ؿههوا بهها اػههتفادُ اص یکههی اص صبههاى ّههای      : (Platform Independence)هؼههتقل اص پلتفههشم  3.2.3

ًیؼههت ٍ دس فشهههت  Executtableتَلیههذ هههی کٌیههذ ، ایههي فایههل دس فشهههت  DLLیهها  EXEیههک فایههل   NET.ت ههت 

MSIL هی باؿذ. 

4  .ASP.NET چیؼت ؟ 

اػهت کهِ اهکهاى طشاحهی ػهایت پَیها سا بهِ کهاسبشاى اسائهِ ههی دّهذ             ASP.NETاهکاى دیگشی کِ دس دات ًت اسائهِ ؿهذُ   

حههذ یههک باًههک یهها  بهها آػههَدگی هههی تههَاى دػههت بههِ طشاحههی ػهایت ّهها ٍ پشتههال ّههای ع ههین دس  ASP.NET، بها کوههک  

 یت خَد سا پیادُ ػاصی ًواییذ .ٍصاستخاًِ صد ،  ّوِ جَسی اهکاًی پیؾ بیٌی ؿذُ ٍ فقط بایذ ؿوا هٌطق ػا

ٍ ػهایت    Dreamweaverکوهی هـهکل بهِ ً هش بشػهذ اهها اگهش بها ًهشم افهضاس            ASP.NETدس ابتذا هوکي اػهت کهاس بها    

 لزت خَاّیذ بشد.  ASP.NETّای ایؼتا آؿٌایی داؿتِ باؿیذ اص کاس با 

                                                            
1
 های نوشته شده توسط این زبان ها دسترسی پیدا کنیم.  componentمی توانیم به سایر  NET.منظور از سازگاری این است که با استفاده از هر زبان برنامه نویسی تحت    

3-1ؿکل   
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ASP.NET          بِ عٌَاى یک فٌهاٍسی ػهوت ػهشٍس طشاحهی ؿهذُ ٍ توهام کهذ ّهایASP.NET      ، سٍی ػهشٍس اجهشا ههی ؿهَد

سا دسیافهت ههی کٌهذ کهِ ههی تهَاى آى سا دس ّهش         HTMLٌّگاهی کِ اجهشا بهِ اتوهام سػهیذ ، کهاسبش یهک كهف ِ هعوهَلی         

 هشٍسگشی هـاّذُ کشد.

تههذاٍم  ASP.NETدس ً ههش داسد کههِ هَفقیههت خههَد سا بهها تلهه ی   ٍ تکویههل      ASP.NET 3.5هایکشٍػههافت بهها ٍجههَد 

 بخـذ.

 ٍجَد داسد : ASP.NETبِ طَس کلی چْاس ًؼخِ اكلی اص 

ASP.NET 1.7 

ASP.NET 1.1 

ASP.NET 2.7 

ASP.NET 3.5 

بههشای اسائههِ   NET 3.7.چههی ؿههذُ ؟ ایههي ًؼههخِ اكههال ٍجههَد ًههذاسد تتت  هایکشٍػههافت اص ًههام       ASP.NET 3.7اههها 

کههِ دس    WPF , WCF , WFستٌههذ اص هجوَعههِ ای اص فٌههاٍسی ّههای جذیههذ اػههتفادُ کههشد . فٌههاٍسی ّههای هههزکَس عبا 

 اداهِ هَسد بشسػی قشاس هی گیشد.

5  .ADO.NET چیؼت ؟ 

ایهي اهکهاى    NET.بهشای اتلهال بهِ باًهک ّهای اطالعهاتی اسائهِ ؿهذُ بهَد کهِ دس            ADOتکٌیهک   2777دس ٍیظٍال اػتذیَ 

شًاهههِ ّههای  یههک تکٌیههک اػههت کههِ ب   ADO.NETاسائههِ ؿههذُ اػههت ،   ADO.NETبهها ترییههشات ؿههگشف ٍ بهها عٌههَاى   

 کاسبشدی دات ًت اعن اص دػک تاپ ٍ ت ت ٍ  اص آى بشای تعاهل با یک باًک اطالعاتی اػتفادُ هی کٌٌذ .

ADO.NET               : بش قابلیت ّای هجوَعهِ کهَچکی اص  کهالع ّها تکیهِ داسد ایهي کهالع ّها بهِ دٍ گهشٍُ تقؼهین ههی ؿهًَذ

ِ بهشای اتلهال بهِ یهک هٌبهع دادُ خهاف بهِ کهاس ههی          آى ّایی کِ بشای ؿوَل ٍ هذیشت دادُ ّا ههی سًٍهذ ٍ آى ّهایی که    

 سًٍذ 

 Dateset , DateTable , DataRow , command , connection ,DateReaderهاًٌذ : 

 بطَس کلی دات ًت ؿاهل چْاس فشاّن کٌٌذُ  صیش اػت :

بهِ بهاال    7ًؼهخِ   SQL Server: بْیٌهِ تهشیي دػتشػهی بهِ یهک باًهک اطالعهاتی         SQL Serverفشاّن کٌٌهذُ   •

 سا فشاّن هی کٌذ.

باؿهذ ، فهشاّن     OLE DB: دػتشػهی بهِ ّهش هٌبهع دادُ ای سا کهِ داسای یهک دسایهَس         OLE DBفهشاّن کٌٌهذُ    •

 هی کٌذ.
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ٍ بهاالتش سا فهشاّن    8iًؼهخِ    Oracle: بْیٌهِ تهشیي دػتشػهی بهِ یهک باًهک اطالعهاتی         Oracleفهشاّن کٌٌهذُ    •

 هی کٌذ.

 Open)خ  ODBCی بههِ ّههش هٌبههع دادُ ای سا کههِ داسای یههک دسایههَس     : دػتشػهه ODBCفههشاّن کٌٌههذُ   •

Database Connection . باؿذ سا فشاّن هی کٌذ 

بههشای بشقههشاسی استبههاا بهها باًههک اطالعههاتی ٍ اعوههال   ADO.NETبههذیي تشتیههب هههی تههَاى بههِ ساحتههی ٍ بههذٍى ًگشاًههی اص 

 کشد . ترییشات دس آى ، دس تواهی بشًاهِ کاسبشدی ت ت دات ًت اػتفادُ

، تهالیف هٌْهذع سهضهاى عبهاع      #Cبشای یادگیشی کاسبشدی ایهي تکٌیهک بٌهذُ کتها  بشًاههِ ًَیؼهی باًهک اطالعهاتی بها          

 سا پیـٌْاد هی کٌن. 1ًظاد

6  .WPF چیؼت ؟ 

WPF   ِػههش آیههاص ػههِ کلوههWindows Presentation Foundation .ّههش کؼههی کههِ تهها بههِ حههال دس   هههی باؿههذ

ه یط ّای گشافیکی ٍ یها بهِ اكهالر بشًاههِ ًَیؼهاى، ه هیط ّهای ٍیهظٍال، بشًاههِ ًَیؼهی کهشدُ باؿهذ، یقیٌها بها هفهاّین                

Windows Application  ّهها کههِ گاّهها بههِ كههَست هخفههفWinApp  ًیههض ًاهیههذُ هههی ؿههًَذ، آؿههٌا هههی باؿههذ. ایههي

ههل ّهای ٍیٌهذٍص دس دًیهای کهاهپیَتش ؿهشٍع ؿهذ ٍ سٍص بهِ سٍص بها بهِ ٍجهَد            ًَع بشًاهِ ًَیؼی ّوضهاى با ٍسٍد ػیؼهتن عا 

 Windowsّوههاًطَس کههِ هههی داًیههذ،  ،آهههذى صبههاى ّههای هتفههاٍت جایگههاُ ه بههَبتشی ًههضد بشًاهههِ ًَیؼههاى پیههذا کههشد 

Application  ّهها، اصAPI   ّههای ػیؼههتن عاهههل هشبَطههِ خ کههِ اکثههشا ٍیٌههذٍصXP  ًیههض هههی باؿههذ( بههشای تشػههین عٌاكههش

افیکی یا ّواى عٌاكش ٍیظٍال، اػتفذُ ههی کٌٌهذ. بهِ عٌهَاى هثهال بهشای تشػهین اًهَاع دکوهِ ّها، فهشم ّها ٍ بؼهیاسی اص              گش

ٍیٌههذٍص کوههک گشفتههِ هههی ؿههَد. ّوههیي هؼهه لِ باعهه  ایجههاد   APIعٌاكههشدیگشی کههِ بهها آى ّهها آؿههٌا ّؼههتیذ، اص تَابههع  

ّش دلخهَاُ خهَد ؿهذُ بهَد. اگهش چهِ بها ابهضاس ّهای          ه ذٍدیت بشای بشًاهِ ًَیؼاى دس ایجهاد کٌتهشل ّهای ػفاسؿهی بها  ها      

ًیهض ٍجهَد داؿهت، ههی تَاًؼهتین تها حهذ خهَبی اقهذام بهِ ایجهاد کٌتهشل ّهای               2.7گشافیکی کهِ دس دات ًهت فهشین ٍس     

ههَسد دلخههَاُ خههَد سا بکٌهین، اههها ایههي هَضهَع ًیههاص بههِ داًؼههتي اطالعهات صیههاد دس هههَسد ایجهاد کٌتههشل ّههای ػفاسؿههی ٍ      

ّا کذ ّای بؼیاس صیهادی جْهت ایجهاد کٌتهشل ههَسد ً هش ههی بهَد. ایهي بهِ آى دلیهل بهَد کهِ قالهب ٍ               ّوچٌیي ًَؿتي گا

اػاع اٍلیِ کٌتهشل ّها بؼهتِ بهَد ٍ ًوهی تَاًؼهتیذ بهِ ساحتهی کٌتهشل ّها سا ؿخلهی ػهاصی ًواییهذ. دس بْتهشیي حالهت،                

کٌتههشل جذیههذ بهها  ههاّش ٍ  اقههذام بههِ ایجههاد یههک Controlیههک بشًاهههِ ًههَیغ هههاّش هیتَاًؼههت بهها اس  بههشی اص کههالع  

خهط کهذ احتیهاا داؿهت ،      1777عٌهَاى هثهال طشاحهی یهک هٌهَی ػفاسؿهی بهیؾ اص        اهکاًات هَسد ً هش خهَد بکٌهذ. بهِ     

خهط، بهشای یهِ بشًاههِ ًهَیغ بؼهیاس ًهاچیض باؿهذ. ٍلهی چٌاًچهِ بخَاّیهذ توهاهی کٌتهشل ّهای بشًاههِ ّهای                  1777ؿایذ 

ایهي هؼه لِ   ، ى صیهادی اص ٍقهت ؿهوا كهشف ًَؿهتي کهذ ّها ههی گهشدد         خَد سا، خَدتاى طشاحی کٌیذ، ههی بیٌیهذ کهِ صهها    

س دّیهذ. بهِ   اصهاًی ًوَد بیـتشی پیذا هیکٌذ کِ بخَاّیهذ، اکثهش جٌبهِ ّهای یهک کٌتهشل سا دس کٌتهشل ػفاسؿهی خهَد قهش          

عٌَاى هثهال بهِ دلیهل قهشاس گهشفتي حالهت ّهای هختلهف گشادیهاى بهش سٍی هٌهَ، اػهتفادُ اص اهکاًهات قبلهی هاًٌهذ تشػهین                 

هتي آیتن بِ كَست اتَهاتیک تَػط خَد هٌهَ ٍ یها تشػهین کلیهذ ّهای هیهاى بهش آیهتن ٍ .... اص بهیي ههی سٍد ٍ توهاهی ایهي             

هَاسد بایؼتی با کذ ٍ تَػط ؿهوا ایجهاد گهشدد. دسػهت اػهت کهِ ههی تهَاى اص کٌتهشل ّهای ایجهاد ؿهذُ تَػهط خَدتهاى               

                                                            
 )مرجع کامل( تالیف : مهندس رمضان عباس نژادورزی انتشارات فن آوری نوین #Cآموزش گام به گام برنامه نویسی بانک اطالعاتی با   1

www.ParsBook.org



7   
 

ًـهاى دادُ اػهت کهِ گهاّی ًیهض هجبهَس بهِ ایجهاد کٌتهشل          بِ کشات ٍ دس بشًاهِ ّای هختلهف اػهتفادُ کٌیهذ ٍ لهی تجشبهِ      

ؿَیذ. ایي بِ ایي دلیل ًیؼت کهِ ؿهوا الضاهها کٌتهشل قبلهی خهَد سا خهَ  طشاحهی ًکهشدُ ایهذ. عَاههل صیهادی             هی دیگشی 

 هی تَاًٌذ باع  بشٍص ایي هَسد ؿًَذ کِ پشداختي بِ آى ّا اص حَكلِ ایي ب   خاسا اػت.

 بههههِ سٍؽ جههههاسی ؿههههذیذ،   WinAppحههههال کههههِ تهههها حههههذٍدی بهههها هـههههکالت بشًاهههههِ ًَیؼههههی ّههههای     

بِ سٍؿهی دیگهش عوهل ههی کٌهذ. دس ٍاقهع عهالٍُ بهش ایٌکهِ ایهي تکٌَلهَطی ّوچٌهاى داسای کٌتهشل ّهای                WPFتکٌَلَطی 

وا فهشاّن  ػابقی کِ آى ّا سا هی ؿٌاػهیذ، ههی باؿهذ، ههی تَاًهذ دػتشػهی بهِ بیـهتش جٌبهِ ّهای کٌتهشل ّها سا بهشای ؿه              

دس ایهي اػهت کهِ اػهاع ٍ پایهِ ّهش کٌتشلهی هاًٌهذ بشًاههِ ًَیؼهی قبهل، بؼهتِ ًیؼهت ٍ ایهي                WPFکٌذ. دس ٍاقع قهذست  

خَاّیهذ گفهت کهِ ههتي سٍی کٌتهشل سا بهِ چهِ كهَستی طشاحهی کٌیهذ. یها پهغ صهیٌهِ کٌتهشل                WPFؿوا ّؼتیذ کِ بِ 

. بهِ ّوهیي هٌ هش ًیهض داسای ابضاسّهای بؼهیاس صیهادی        یا کٌاسُ ّای آى سا بِ آى كَستی کهِ ؿهوا ههی گ ییهذ طشاحهی کٌهذ      

جْت کاس بشای طشاحی کٌتهشل ّهای ؿهوا هْیها ههی کٌهذ. ابضاسّهایی هاًٌهذ قلهن ههَ ّهای گشادیهاى بها تعهذاد سًه  ّهای                 

ًاه ذٍد، اًَاع ابهضاس ّهای گشافیکهی بهشای تشػهین ؿهکل دلخهَاُ ؿهوا، اهکهاى ایجهاد افکهت ّهای بؼهیاس صیبها ٍ هتٌهَع بهش                 

 3بعهذی ٍ ًیهض    2وتی اص کٌتشل کِ بخَاّیهذ، ٍجهَد افکهت ّهای اص پهیؾ تعشیهف ؿهذُ، اهکهاى طشاحهی ّهای           سٍی ّش قؼ

 ...بعذی، اهکاى ایجاد اًیویـي ٍ 

6.1 WPF  ٍDirectX 

اػهتَاس ههی باؿهذ. ایهي هَضهَع ػهبب ههی ؿهَد کهِ بتهَاى اص بؼهیاسی اص جٌبهِ ّهای               Directxبهش   WPFپایِ ٍ اػهاع  

س اضهافی بهش سٍی بشًاههِ بْهشُ بهشد ٍ دس ٍاقهع بشًاههِ ّهایی بها  هاّش ّهایی بؼهاصیذ کهِ ػهاختي               گشافیکی بذٍى ایجاد ػشبا

آى ّا با بشًاهِ ًَیؼی ّای پیـهیي یها ییهش هوکهي ٍ یها هت وهل کهاس بؼهیاس صیهادی بهَدُ اػهت. اگشچهِ ًقطهِ قهَت ایهي                

اقهذام بهِ ایجهاد     WPFی تهَاى بها   تکٌَلَطی اعوال گشافیکی، اًیویـي ٍ .. هی باؿذ، ٍلهی ایهي بهذاى هعٌهی ًیؼهت کهِ ًوه       

فههشم ّهها ٍ کٌتههشل ّههای ػههابق ًوههَد. ایههي تکٌَلههَطی بههِ ؿههوا اهکههاى اػههتفادُ اص کٌتههشل ّههای پیـههیي سا هههی دّههذ ٍ     

سا بهِ ّوهاى ؿهکلی کهِ ههی ؿٌاػهیذ، بهشای ؿهوا هقهذٍس ههی ػهاصد. عهالٍُ بهش ایهي                WinAppّوچٌیي بشًاههِ ًَیؼهی   

ٍ ... سا بهشای ؿهوا هْیها ههی      ؿهذى آى ّها   Printتهشل کهشدى بهش سٍی ً هَُ     اهکهاى کهاس بها اػهٌاد هتٌهی، کٌ      WPFهَاسد، 

 .ػاصد

بایذ بذاى اؿهاسُ کهشد، اهکهاى بشًاههِ ًَیؼهی بهِ ؿهیَُ ای اػهت کهِ ؿهایذ تهاکٌَى اهثهال              WPFًکتِ دیگشی کِ دس هَسد 

ههی باؿهذ کهِ بهِ آى      WPFآى سا یا ًذیذُ ایذ ٍ یا بؼهیاس کهن دیهذُ ایهذ ٍ آى ّهن بشًاههِ ًَیؼهی بهش اػهاع عٌاكهشی دس           

هی گَیٌذ. ایهي ًهَع بشًاههِ ًَیؼهی سا ههی تهَاى بهِ ًهَعی ؿهبیِ ػهاصی بشًاههِ ّهای ٍ  ًاهگهزاسی کهشد. ایهي                 Pageّا 

تَػههط ایههي هههذل بشًاهههِ ًَیؼههی، هههی تَاًیههذ اػههوبلی   ،ًههام داسد WPF Browser Applicationًههَع بشًاهههِ ًَیؼههی 

بههذٍى پیرههام ّههای اهٌیتههی کههِ هعوههَال دس كههف ات   Internet Explorerّههای ایجههاد ؿههذُ سا دس هشٍسگههش ٍ  ً یههش  

 ٍ  ٍجَد داسًذ، ًوایؾ دّیذ.

+ بههشای تشػههین عٌاكههش گشافیکههی   User32  ٍGDI/GDIبههِ طههَس کلههی بشًاهههِ ّههای ٍیٌههذٍصی اص دٍ اهکههاى، تَابههع      

هاًٌهذ فهشم ّها،     اهکاى تشػهین عٌاكهش ٍیهظٍال سا بها  هاّش عهادی هْیها ههی کٌهذ. عٌاكهشی           User32اػتفادُ هی کٌٌذ کِ 

ل گشافیکههی هاًٌههذ ایجههاد گشادیههاى ّهها ٍ ا+ اهکاًههات گؼههتشدُ تههشی سا جْههت ایجههاد بشخههی اعوههGDI/GDIدکوههِ ّهها ٍ ... ٍ 
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کشٍػههافت بههِ دلیههل ه ههذٍدیت ّههایی کههِ دس ّههش یههک اص دٍبخههؾ فههَ ، ٍجههَد داػههت، یؿههشکت ها ... سا هْیهها هههی کٌٌههذ.

ٍ ..  Soundههی تَاًهذ جهایگضیي کلوهاتی هاًٌهذ       Xکهشد.خ حهشف    DirectXاقذام بِ ایجاد کتابخاًهِ ػهط  بهاالیی بهِ ًهام      

ؿَد(. ایي ابهضاس کهِ اههشٍصُ ًیهض اص آى اػهتفادُ ّهای صیهادی هیـهَد،خ اص جولهِ دس ایجهاد بهاصی ّهای ػهِ بعهذی ٍ ... ( بها                

ّهای قهَی بهِ کهاس      بْشُ گیشی اص تَاى کاست ّهای گشافیکهی بها بْهشُ بهشی بهاال، حهذاکثش تهَاى آى سا بهشای ایجهاد گشافیهک           

ى ٍ ًیهاص بهِ کهذ ًَیؼهی ّهای صیهاد، ایهي        آبهِ دلیهل بشقهشاسی استبهاا هـهکل بها       هی بشد. اها با قذست صیهاد ایهي کتابخاًهِ،    

ِ بشًاههِ ّهای   شاس گشفهت ٍ جایگهاُ صیهادی دس تَػهع    ابضاس بیـتش دس تْیِ باصی ّها ٍ بشًاههِ ّهای گشافیکهی ههَسد اػهتفادُ قه       

توههاهی ایههي هـههکالت سا هشتفههع کههشد ٍ دس ٍاقههع کههاسبش سا اص دسگیههش کههشدى ًَؿههتي   WPFتجههاسی پیههذا ًکههشد. تکٌَلههَطی 

 DirectXاص توههاهی قههذست   WPF، سّههایی داد.  DirectXکههذّای صیههاد ٍ گههاُ طاقههت فشػهها بههِ كههَست هؼههتقین دس     

سی سا بعهذی، ایجهاد اًیویـهي ّها، اػهتفادُ ههی کٌهذ. ّوچٌهیي ابهضاس ّهای بؼهیا            3، یبعهذ  2جْت ایجهاد گشافیهک ّهای    

بههِ جْههت ایٌکههِ بههِ خههَبی بهها هفههاّین  DirectXجْههت طشاحههی کههشدى دس اختیههاس ؿههوا قههشاس هههی دّههذ. عههالٍُ بههش ایههي 

Texture ،Gradient   اسای ػههشعت بههاالتشی ًؼههبت  ٍ ... تطبیههق پیههذا هههی کٌههذ، دGDI ٍGDI   هههی باؿههذ. بههِ ایههي +

 Pixel By Pixelّهای آى کهِ اكهطالحا     دلیهل کهِ ایهي تکٌَلهَطی ّها بهشای سًهذس کهشدى اص سٍؽ پیکؼهلی ٍ الگهَسیتن          

Instruction  .گفتِ هی ؿَد، اػتفادُ هی کٌٌذ 

بهِ كهَست هؼهتقین ٍجهَد داؿهتخ داسد( بهِ دلیهل ًهَع بْیٌهِ ػهاصی            DirectXیکی دیگش اص هـکالتی کِ کهاس کهشدى بها    

 شتفهع ؿهذُ اػهت.   ایهي هـهکل ًیهض ه    WPFٍ ً َُ سًذس کشدى اؿهکال تَػهط کهاست ّهای ٍیهذیَیی هتفهاٍت بهَد، کهِ بها          

جْهت اًجهام سٍتهیي ّهای پیچیهذُ گشافیکهی ههی باؿهذ          CPUبهِ جهای    GPUاػهتفادُ اص   WPFیکی اص هْوتشیي اّهذاف  

 بَدُ کِ هیتَاًذ بِ پشداصؽ ّای دیگش دس ػیؼتن سػیذگی کٌذ CPUکِ ایي اهش باع  آصاد بَدى 

 

7  .Windows Communication Foundation چیؼت؟ 

Windows Communication Foundation یهها خWCF     یههک قالههب کههاسی بههش ای ػههاختي بشًاهههِ ّههای ،)

ههی تَاًیهذ دادُ ّها سا بهِ كهَست پیهام ّهایی اص یهک دسگهاُ ػهشٍیغ بهِ دسگهاّی              WCFػشٍیغ گشا اػت. با اػهتفادُ اص  

( هههی تَاًههذ بخـههی اص ػههشٍیغ ّویـههِ دس دػتشػههی service endpointدیگههش اسػههال کٌههذ. یههک دسگههاُ ػههشٍیغ خ

، هیضبهاًی ههی ؿهَد، یها ههی تَاًهذ ػشٍیؼهی باؿهذ کهِ تَػهط یهک بشًاههِ هیضبهاًی ههی ؿهَد. یهک                 IISباؿذ کِ تَػهط  

ههی کٌهذ. پیهام ّها ههی تَاًٌهذ        requestیهک ػهشٍیغ باؿهذ کهِ دادُ ّها سا اص دسگهاُ ػهشٍیغ         clientُ هی تَاًذ دسگا

اسػهال ؿهذُ اػهت. یها بهِ پیچیهذگی یهک سؿهتِ          XMLبِ ػادگی یک کاساکتش ٍاحذ یا یهک کلوهِ باؿهٌذ کهِ بهِ كهَست       

 . چٌذ ػٌاسیَی ًوًَِ ؿاهل هَاسد صیش هی ؿَد:binaryاص دادُ ّای 

   یک ػشٍیغ اهي بشای هبادالت تجاسی 

   ػشٍیؼههی کههِ دادُ ّههای کٌههًَی سا بههشای دیگههشاى هْیهها هههی کٌههذ، اص قبیههل گههضاسؽ تشافیههک یهها دیگههش ػههشٍیغ

 ّای هاًیتَسیٌ . 
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  .یک ػشٍیغ چت کِ بِ دٍ ًفش اجاصُ هی دّذ با ّن دس استباا باؿٌذ یا دادُ ّا سا بِ ّن سد ٍ بذل کٌٌذ 

   ِیههک بشًاهههdashboard ِدادُ ّههای یههک یهها چٌههذیي بشًاهههِ سا جوههع آٍسی هههی کٌههذ ٍ دس یههک          کهه

presentation  .هٌطقی ًوایؾ هی دّذ 

 Expose   کهههشدى یهههکworkflow     پیهههادُ ػهههاصی ؿهههذُ بههها اػهههتفادُ اصWindows Workflow 

Foundation  بِ كَست یک ػشٍیغWCF . 

  ِیک بشًاهSilverlight  .بشای جوع آٍسی آخشیي فیذّای دادُ ّا 

تَػهعِ دسگهاُ ّها سا اص قبهل آػهاًتش ههی        WCFهوکهي بهَد،    WCFحالی کِ ایجاد چٌیي بشًاههِ ّهایی قبهل اص ٍجهَد     دس 

ّهای ػهشٍیغ   clientجْهت اسائهِ سٍؿهی قابهل ههذیشیت بهشای ایجهاد ػهشٍیغ ّهای ٍ  ٍ           WCFکٌذ. بِ طهَس خالكهِ،   

 ٍ ، طشاحی ؿذُ اػت.

 WCFٍیظگی ّای  7.1

WCF .ؿاهل هجوَعِ ٍیظگی ّای صیش اػت 

 گشایؾ بِ ػشٍیغ 7.1.1 

ؿهوا سا قهادس بهِ ایجهاد بشًاههِ ّهای ػهشٍیغ گهشا ههی           WCFایهي اػهت کهِ     WSیکی اص ًتایج اػهتفادُ اص اػهتاًذاسدّای   

( ،بههِ هعٌههای ٍابؼههتگی بههِ ٍ  ػههشٍیغ ّهها جْههت اسػههال ٍ دسیافههت دادُ ّهها  SOAکٌههذ. هعوههاسی ّههای ػههشٍیغ گههشا خ

بههَدى اص بشًاهههِ ای بههِ بشًاهههِ دیگههش   hard-codedبههَدى بجههای  loosely-coupledشٍیغ ّهها هضیههت اػههت. ایههي ػهه

هههی تَاًههذ تهها  platformایجههاد ؿههذُ دس ّههش  clientبههذیي هعٌاػههت کههِ ّههش  loosely-coupledّؼههتٌذ. یههک سابطههِ 

 ّای الصم بشآٍسدُ هی ؿًَذ، بِ ّش ػشٍیؼی ٍكل ؿَد.contractٍقتی کِ 

7.1.2 Interoperability 

WCF اػتاًذاسدّای كٌعتی هذسى سا بشای ،interoperability .ػشٍیغ ّای ٍ  پیادُ هی کٌذ 

 الگَّای پیام چٌذگاًِ  7.1.3

اػهت،   request/replyپیام ّا با اػهتفادُ یکهی اص چٌهذیي الگهَ هبادلهِ ههی ؿهًَذ. یکهی اص سایهج تهشیي الگَّها، الگهَی             

ههی کٌهذ، ٍ آى دسگهاُ پاػه  ههی دّهذ. الگَّهای دیگهشی ًیهض           requestیگهش  کهِ یهک دسگهاُ دادُ ّها سا اص یهک دسگهاُ د      

( کههِ دس آى یههک دسگههاُ ٍاحههذ پیههاهی سا بههذٍى دسخَاػههت پاػهه  one-wayٍجههَد داسًههذ، هاًٌههذ یههک پیههام یههک طشفههِ خ

یشقهشاس ههی کٌٌهذ ٍ     connectionاسػال هی کٌهذ. الگهَیی پیچیهذُ تهش، الگهَی تبهادل دٍگاًهِ اػهت کهِ دٍ دسگهاُ یهک            

 دُ ّا سا سدٍبذل هی کٌٌذ، هاًٌذ یک بشًاهِ پیام ًگاسی ػشیع.دا
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7.1.4  Service Metadata 

WCF     بهها اػههتفادُ اص فشهههت ّههای هعههیي ؿههذُ دس اػههتاًذاسدّای كههٌعتی اص قبیههل ،WSDL ،XML Schema  ٍWS-

Policy اًتـههاس ،service metadata      سا ػههاپَست هههی کٌههذ. هههی تههَاى اص ایههيmetadata  ٍ بههش ای پیکشبٌههذی ،

generate   کههشدى اتَهاتیههکclient     بوٌ ههَس دػتشػههی بههِ ػههشٍیغ ّههایmetadata    اػههتفادُ کههشد. هههی تههَاى

metadata   سا بهههها اػههههتفادُ اص اػههههتاًذاسدWeb Service Metadata Exchange  دسHTTP  یههههاHTTPS 

 هٌتـش کشد.

7.1.5 Data Contracts 

بههشای تههاهیي  code-friendlyػههاختِ ؿههذُ اػههت، هتههذّای   NET Frameworkبهها اػههتفادُ اص . WCFاص آًجاییکههِ 

contract    ّههایی کههِ هههی خَاّیههذ اجههشا کٌیههذ سا ًیههض دس بههش هههی گیههشد. یکههی اص اًههَاع جْههاًیcontract ،ّههاdata 

contract          اػهت. دس ٍاقهع، ٌّگهاهی کهِ ػهشٍیغ تهاى سا بها اػهتفادُ اصVisual c#   یهاVisual Basic     کهذ ًَیؼهی ههی

ّهایی کهِ   propertyػاًتشیي ساُ یشای ههذیشیت دادُ ّها، ایجهاد کهالع ّهایی اػهت کهِ هَجَدیهت دادُ ّها سا بها           آکٌیذ، 

ؿهاهل یهک ػیؼهتن جهاهع بهشای کهاسکشدى بها دادُ ّها بهِ           WCFبِ هَجَدیت دادُ ّها تعلهق داسًهذ، ًوهایؾ ههی دٌّهذ.       

دٌّهذ، ٍاسد کشدیهذ، ػهشٍیغ ؿهوا بهِ طهَس       سٍؿی آػاًتش اػت. بعهذ اص ایٌکهِ کهالع ّهایی سا کهِ دادُ ّها سا ًوهایؾ ههی         

 هی کٌذ. generateسا  metadataاتَهاتیک 

 اهٌیت 7.1.6

هی تَاى پیهام ّها سا بهشای ه اف هت اص حهشین خلَكهی سهضگهزاسی کهشد ٍ ههی تهَاى کهاسبشاى سا هلهضم کهشد قبهل اص هجهاص                

اػهتفادُ اص اػهتاًذاسدّای ؿهٌاختِ    کٌٌهذ. اهٌیهت سا ههی تهَاى بها       authenticateؿذى بِ دسیافهت پیها ّها، خَدؿهاى سا     

 پیادُ ػاصی کشد. WS-Secure Conversationیا  SSLؿذُ اص قبیل 

 

7.1.7 Transport ٍ ّاEncodingًِّای چٌذگا 

داخلهی اسػهال کهشد. سایهج تهشیي پشٍتکهل ٍ        transportپیام ّها سا ههی تهَاى بها ّشیهک اص چٌهذیي پشٍتکهل ٍ سهضگهزاسی         

اػههت.  WWWبههشای اػههتفادُ دس  HTTPهتٌههی سهضگههزاسی ؿههذُ بهها اػههتفادُ اص   SOAPسهضگههزاسی، اسػههال پیههام ّههای  

سا ههی دّهذ. ایهي پیهام ّها سا ههی تهَاى بهِ كهَست           MSMQ، یها  TCPبهِ ؿهوا اجهاصُ اسػهال پیهام ّها دس        WCFهتٌاٍباً، 

اػههتفادُ اص سا هههی تههَاى بهها  binaryبْیٌههِ ؿههذُ، سهضگههزاسی کههشد. دادُ ّهها  binaryهههتي یهها بهها اػههتفادُ اص یههک فشهههت 

ّههای هَجههَد، ًیههاص encodingّهها یهها transportبههِ طههَس هههَ شی اسػههال کههشد. اگههش ّههی  یههک اص   MTOMاػههتاًذاسد 

 ّای دلخَاُ خَدتاى سا ایجاد کٌیذ.encodingیا  transportؿوا سا بشآٍسدُ ًکٌٌذ، هی تَاًیذ 
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 (queuedپیام ّای قابل اعتواد ٍ بِ كف ؿذُ خ 7.1.8

WCF   بهها اػههتفادُ اصsession   ّههای پیههادُ ؿههذُ سٍیWS-Reliable Messaging    پیههام ّههای قابههل اعتوههاد سا ،

 ػاپَست هی کٌذ.

 (Durableپیام ّای هذت داس خ 7.1.9

پیام ههذت داس، پیهاهی اػهت کهِ دس كهَست ٍقهَع اخهتالل دس استبهاا، ّشگهض اص دػهت ًوهی سٍد. پیهام ّها دس الگهَی پیهام                

بههِ ؿههوا اجههاصُ هههی دّههذ   databaseرخیههشُ هههی ؿههًَذ. اگههش اختاللههی سٍی دّههذ،   databaseهههذت داس، ّویـههِ دس 

بهِ حالهت اٍل بهاصهی گهشدد، بهِ تبهادل پیهام اداههِ دّیهذ. ّوچٌهیي ههی تَاًیهذ بها اػهتفادُ                connectionٌّگاهی کهِ  

 ، یک پیام هذت داس ایجاد کٌیذ. Workflow Foundationاص

 تشاکٌؾ ّا 7.1.17

WCFا اػهههتفادُ اص یکهههی اص ایهههي ػهههِ ههههذل تهههشاکٌؾ ػهههاپَست ههههی کٌهههذ:  ، تهههشاکٌؾ ّههها سا ّهههن بهههAtomic 

transactions ،API ّهههههها دس فضههههههای ًههههههاهیSystem. Transactions ٍ ،Microsoft Distributed 

Transaction Coordinator. 

 

7.1.11 Ajax  ػاپَست ٍRest 

REST   ًوًَههِ ای اص تکٌَلههَطی ٍ   دس حههال تکاهههل اػههت. هههی تههَاى ،WCF شای پههشداصؽ دادُ ّههای سا بههXML  ُػههاد

، کههِ یههک ATOMاص قبیههل  XMLسا بههشای ػههاپَست اص فشهتْههای خههاف   WCFپیکشبٌههذی کههشد. ّوچٌههیي هههی تههَاى   

، JavaScript Object Notationاص قبیهههل  XMLاػهههت، ٍ حتهههی فشههههت ّهههای ییهههش  RSSاػهههتاًذاسد ه بهههَ  

 گؼتشؽ داد.

 (Extensibilityتَػعِ پزیشی خ 7.1.12

داسای چٌذیي ًکتهِ تَػهعِ پهزیشی اػهت. اگهش ًیهاص بهِ قابلیهت اضهافی باؿهذ، ًکهاتی ٍجهَد داسًهذ کهِ بهِ                 WCFهعواسی 

 .ؿوا اجاصُ ػفاسؿی کشدى سفتاس یک ػشٍیغ سا هی دٌّذ

8  .WF (Windows Workflow Foundation) چیؼت ؟ 

سا بذاًیهذ.یعٌی تهَالی اًجهام دادى فعالیتْها دس یهک        Workflowبشای ؿهٌاخت ایهي بؼهتش کهاهالً جذیهذ بایهذ ابتهذا هعٌهی        

ّها دس اختیهاس ؿهوا     Workflowاهکاًهاتی بهشای کهاس بها     ،  windows Workflow Foundation تشتیهب هـهخق.   

 .دّذقشاس هی
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 فلَچاست . یا یِ بیاى دیگش پلت فشهی بشای هذل ػاصی هٌطق بشًاهِ ّای کاسبشدی با اػتفادُ اص دیاگشام ّای ؿبیِ

9  .Windows CardSpace  چیؼت ؟ 

 ایي بؼتش بشای ایجاد ٍ اػتقشاس َّیت دیجیتال با یک دیذگاُ جذیذ ٍ اهي طشاحی ؿذُ اػت.

 

17  .LINQ چیؼت ؟ 

ایي تکٌَلَطی اسائِ ؿذُ تَػهط دات ًهت بهشای بشًاههِ ًَیؼهاًی کهِ بها دادُ ّهای جهذٍل گًَهِ ٍ آسایهِ ّهای چٌهذ بعهذی               

 سا تعشیف کٌین ایٌگًَِ تعشیف هی کٌین :  LINQػش ٍ کاس داسًذ حتوا بؼیاس جزا  اػت . اگش بخَاّین 

اص ّههش گًَههِ هجوَعههِ دادُ خباًههک   بههَدُ ٍ یههک صبههاى بههشای تقاضهها  Language Integrated Queryهختلههش کلوههِ 

قابههل  C#  ٍVb.NETّههای  بههَدُ ٍ بهها صبههاى SQLباؿههذ. ایههي صبههاى بؼههیاس ؿههبیِ صبههاى  ٍ...( هههی Xmlّهها،  اطالعههاتی، آسایههِ

 پیادُ ػاصی اػت.

اسائِ یک صبهاى یکتها جْهت تقاضها، بشًاههِ سیهضی ٍ فیلتهش کهشدى اطالعهات رخیهشُ ؿهذُ دس اؿهیا               LINQّذف اكلی خلق 

ؿههذى بههِ كههَست  Debugاػههت، ایههي صبههاى قابلیههت  XMLّهها ٍ اص ّوههِ هْتههش  اعههن اص پایگههاُ دادُ، اؿههیا، آسایههِهختلههف 

Runtime .سا داسػت ٍ بؼیاس قابل اًعطاف اػت 

 

 

 اػت : LINQهثال صیش یک ًوًَِ بؼیاس کَچک اص کاسبشد 
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 یک بشچؼب ًوایؾ هی دّذ.اعذاد صٍا آسایِ سا بذػت آٍسدُ ٍ پغ اص هشتب ػاصی دس هثال باال 

تقشیبا اهکاى توهام اعوهالی کهِ بها دادُ ّها ههی تهَاى اًجهام داد اعهن اص گهشٍُ کهشدى ، بضسگتهشیي ، کهَچکتشیي ، هیهاًگیي ،               

 .هجوَع ٍ هشتب ػاصی ٍ ...... دس ایي تکٌَلَطی ، ٍجَد داسد

بشاحتهی ههی تهَاى اص دادُ ّهایی هثهل آسایهِ ّهای چٌهذ بعهذی گهضاسؽ ّهایی سا              LINQًْایتا ایٌکِ بها کوهک تکٌَلهَطی    

 تْیِ کشد.

11  .ADO.NET Entity Framework چیؼت ؟ 

اػههت کههِ فاكههلِ بههیي بشًاهههِ ًَیؼههی ؿههی     ADO.Netتکٌَلههَطی تَػههعِ یافتههِ     Entity Frameworkدسٍاقههع 

گشایی ٍ باًک اطالعاتی سابطِ ای سا پش هی کٌهذ .ایهي فاكهلِ هعوهَال ت هت عٌهَاى عهذم تطهابق ؿهٌاختِ ههی ؿهَد. ٍ یهک             

دس بشًاهههِ ًَیؼههی   Object Orientedبههِ هفههاّین   Databaseتکٌیههک بشًاهههِ ًَیؼههی بههشای تبههذیل استباطههات دس    

ِ  اػههت. دس ٍاقههع هههی  خَاّیههذ بههِ  کٌههذ. ٍقتههی کههِ ؿههوا هههی   هههی mapّهها  Tableع ّهها سا بههِ  کههال تههَاى گفههت کهه

Database      سٍی اؿههیا  خ   دػتشػهی پیههذا کٌیهذ، یهها اطالعههاتی سا رخیهشُ کٌیههذ، ایهي کاسّهها سا هؼههتقیوا بهشObject  تههاى

کهی  ههذل هفْهَهی یها ادسا   -1ههذل دادُ ّها سا بهِ ػهِ بخهؾ تقؼهین ههی کٌهذ          Entity Frameworkدّیهذ.   ( اًجام هی

 هذل فیضیکی -3هذل هٌطقی -2

 Task Parallel Library  ٍParallel LINQ. هعشفی  12

ههی گیشًهذ، کهاهال هتفهاٍت بها       کِ اههشٍصُ دس ػهشٍس ّها ٍ سایاًهِ ّهای ؿخلهی ههَسد اػهتفادُ قهشاس          (CPU) پشداصًذُ ّایی

یهت پهشداصؽ اطالعهات سا بهِ     چٌهذ ّؼهتِ ای بهَدُ ٍ قابل    پشداصًهذُ ّهای جذیهذ ایلهب      پشداصًهذُ ّهای قهذیوی ههی باؿهذ.     

 .هختلف سا داسًذ طَس ّوضهاى، هَاصی ٍ تَػط ّؼتِ ّای

تَػهط یکهی اص ّؼهتِ ّهای      ًَؿهتِ ؿهذُ اًهذ بیـهتش آى ّها فقهط       NET Framework.  بشًاهِ ّایی کهِ تهاکٌَى تَػهط   

 ِ  صی اصبههِ ؿههکل هههَا(Tasks) ّهها ٍ ٍ ههایف پشداصًههذُ هههَسد پههشداصؽ قههشاس هههی گیشًههذ. تههاکٌَى جْههت اجههشای بشًاههه

Thread Pool  بههِ طههَس کلههی ٍ Multi-Thread Programming    ِاػههتفادُ هههی ؿههذُ اػههت. ٍلههی بایههذ تَجهه

 Thread ٌّهَص ّهن پهشداصؽ سٍی یکهی اص ّؼهتِ ّها اًجهام ههی ؿهَد ٍ اػهتفادُ اص           داؿت کِ با اػتفادُ اص ایهي سٍؽ ّها  

Pool کاهال دسػتی بشًاهِ ّا سا بِ طَس ّوضهاى اجشا ًوی کٌذ بِ ؿکل. 

پشداصًهذُ اًجهام دٌّهذ، بایهذ      تاکٌَى اگش تَػهعِ گهشاى قلهذ داؿهتٌذ اجهشای بشًاههِ سا بها اػهتفادُ اص ّؼهتِ ّهای هختلهف           

ِ  خههَد سا دسگیههش کههذّای ػههط  پههاییي ٍ بؼههیاس پیچیههذُ ای هههی   Task ًوَدًههذ. اههها خَؿههبختاًِ بهها هعشفههی کتابخاًهه

Parallel Library دس .NET Framework 4.7 یي ؿکل هوکي اهکاى پزیش ؿذُ اػتایي عول بِ ػادُ تش. 

حههَصُ ی صیههش هههَسد  بههِ طههَس کلههی دس ػههِ TPL یهها بههِ عبههاست خالكههِ تههشی Task Parallel Library کتابخاًههِ ی

 اػتفادُ قشاس هی گیشد

Data Parallelism 

www.ParsBook.org

www.SoftGozar.Com



14 
   

Parallel LINQ 

Task Parallelism 

 Task Parallel Libraryهثال عولی   12.1

ِ   بِ اداهِ هقالِ بپهشداصین، تَجهِ داؿهتِ باؿهیذ کهِ بهشای اػهتفادُ اص       قبل اص ایٌکِ  بایهذ فضهای ًهاهی     TPL اهکاًهات کتابخاًه

  .صیش سا بِ بشًاهِ اضافِ ًواییذ

 

باؿهذ. فهشم کٌیهذ بشًاههِ ی      یکی اص ًیاص ّای بؼیاس هعوَل بهشای بشًاههِ ًَیؼهی ههَاصی، پهشداصؽ ػهٌگیي اطالعهات ههی        

بؼهیاس صیهاد ههی باؿهذ ٍ دس دسٍى ایهي حلقهِ ًیهض یهک          بها تعهذاد تکهشاس ّهای     ForEeach یها  For ؿوا حاٍی یک حلقِ ی

      ِ ههی تَاًهذ باعه  ٌّه  ًوهَدى بشًاههِ ٍ یها کهاّؾ ساًهذهاى ٍ کهاسایی بشًاههِ             عول صههاًبش اًجهام ههی ؿهَد. ایهي هؼه ل

بتهَاى   ّهذ داؿهت. پهغ اگهش    کِ توام تکشاس ّای ایهي حلقهِ بهِ پایهاى ًشػهیذُ اػهت ایهي هـهکل اداههِ خَا          گشدد. تا صهاًی

داد، صههاى پهشداصؽ بهِ طهَس قابهل       ایي پشداصؽ سا بها اػهتفادُ اص ّؼهتِ ّهای هختلهف پشداصًهذُ ٍ بهِ طهَس ّوضههاى اًجهام          

 .افضاس خَاّذ ؿذ تَجْی کاّؾ هی یابذ ٍ ایي اهش باع  بْبَد کاسایی ًشم

  .بشای دس  بْتش بِ هثال صیش تَجِ کٌیذ

 

 باال بِ كَست صیش خَاّذ بَد.خشٍجی حلقِ 

 

 

 

ًکتِ ی هْوی کِ تلَیش باال بیهاى ههی کٌهذ، ایهي اػهت کهِ پهشداصؽ حلقهِ فقهط          

جهاسی بشًاههِ اًجهام ههی ؿهَد ٍ دس ًتیجهِ تها صههاًی کهِ           (Thread) تَػط تشیذ

 .اًجام ًـذُ باؿذ، ایي تشیذ هـرَل هی باؿذ تواهی تکشاس ّای حلقِ

 

 

 

12.1شکل   

12.2شکل   

12.3شکل   
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  .خَاّین ًَؿت TPL اکٌَى ایي حلقِ سا با اػتفادُ اص کتابخاًِ

 

ِ    For داسای هتهذی بهِ ًهام   Parallel ّوهاًطَس کهِ هالح هِ ههی ًواییهذ کهالع       اهکهاى پهشداصؽ دػهتَسات     ههی باؿهذ که

فههشاّن هههی آٍسد. پههاساهتش اٍل حلقههِ، ایٌههذکغ  داخههل حلقههِ بههِ طههَس هههَاصی بههش سٍی ّؼههتِ ّههای هختلههف پشداصًههذُ سا 

ههی باؿهذ کهِ هها دس قطعهِ       Action Delegate حلقهِ ٍ پهاساهتش ػهَم یهک     ع حلقهِ ٍ پهاساهتش دٍم ایٌهذکغ پایهاى    ؿهشٍ 

 .ًَؿتِ این inline کذ باال آى سا بِ ؿکل

 .ایي حلقِ سا بِ ؿکل بؼیاس ػادُ ای هاًٌذ قطعِ کذ صیش ًیض هی تَاى ًَؿت

 

  .ًواییذاها بِ خشٍجی ایي حلقِ تَجِ 

اص ؿههکل بههاال بههِ ػههادگی هتَجههِ هههی ؿههَیذ کههِ پههشداصؽ ایههي حلقههِ تَػههط تشیههذ  

  ِ ِ     (Running) جهاسی بشًاهه اًجهام ؿهذُ    (Background) ٍ تشیهذ ّهای پهغ صهیٌه

  ِ خههَد سا دسگیهش هههذیشیت تشیههذّای هختلههف کٌههین،   اػهت. دس ًتیجههِ ههها بههذٍى ایٌکه

پشداصًهذُ بهِ ؿهکل ههَاصی ههَسد      هختلهف   تَاًؼتِ این بشًاههِ سا بهش سٍی ّؼهتِ ّهای    

 .هی باؿین TPL ی پشداصؽ قشاس دّین ٍ ایي ػَْلت سا هذیَى کتابخاًِ

  Parallel LINQهثال عولی  12.2

Parallel LINQ     کِ بهِ ؿهکل اختلهاس بهذاى PLINQ        ّهای صبهاى   ًیهض گفتهِ ههی ؿهَد، جْهت اجهشای کهَئشی LINQ   بهش

  .ػتفادُ هی ؿَدسٍی ّؼتِ ّای هختلف پشداصًذُ ٍ بِ ؿکل هَاصی ا

  .هی باؿذ LINQ قطعِ کذ صیش هثال ػادُ ای اص یک کَئشی با اػتفادُ اص

 

سٍی ّؼهتِ ّهای هختلهف پشداصًهذُ ٍ بهِ ؿهکل        ههی تهَاًین دػهتَس کهَئشی بهاال سا بهش       AsParallel بها اػهتفادُ اص هتهذ   

  .هَاصی اًجام دّین

12.4شکل   

12.5شکل   

12.6شکل   

12.7شکل   

12.8شکل   
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 . خالكِ : 13

دس چْههاس ًؼههخِ  NET.بههذلیل کههاس ػههخت ٍ صهههاًبش بشًاهههِ ًَیؼههی ، کوپههاًی هایکشٍػههافت اقههذام بههِ عشضههِ چههاسچَ    

 ( ًوَد کِ ؿاهل هجوَعِ ای اص فایل ّا ٍ ػشٍیغ ّای هَسد ًیاص ٍ صباى ّای بشًاهِ ًَیؼی بَد.2711خاٍاخش 

 ؿاهل هَاسد صیش هی باؿذ: NET.چاسچَ  

 CLR       اجشا کٌٌذُ بشًاههِ ّهای ًَؿهتِ ؿهذُ تَػهط :.NET          اػهت کهِ ضهوي اجهشا ، کهذّا سا ًیهض ههذیشیت ههی

 کٌذ.

  کتابخاًِ کالع.NET              هخضًی اص کهالع ّها اػهت کهِ قابلیهت ّهای پهیؾ ػهاختِ ای سا بهشای ّهش ًهَع کهاس اص :

 گشفتِ تا اسػال یک پیرام الکتشًٍیکی اسائِ هی کٌذ. XMLخَاًذى یک فایل 

 ASP.NET .اهکاى ایجاد ٍ  ػایت ّای پَیا ٍ پیـشفتِ سا بشای بشًاهِ ًَیؼاى هْیا هی کٌذ : 

 ADO.NET اسائِ هی دّذ.: اهکاى بشقشاسی یک اتلال اهي ٍ ایجاد ترییشات ٍ گضاسؿات اص پایگاُ دادُ سا 

 WPF .اهکاى طشاحی بشًاهِ ّا با  اّش ٍ گشافیک فَ  العادُ سا هیؼش هی ػاصد : 

 WCF  بههشای استباطههات ؿههبکِ اػههت ٍ ػههشٍیغ ّهها ٍ اهکاًههاتی سا بههشای بشًاهههِ ًَیؼههی ت ههت ؿههبکِ   : بؼههتشی

 اسائِ هی دّذ.

 WF  اهکاًاتی سا بشای کاس با :Workflow .ّا دس اختیاس بشًاهِ ًَیؼاى قشاس هی دّذ 

 Card Space   ایههي بؼههتِ بههشای ایجههاد ٍ اػههتقشاس َّیههت دیجیتههال بهها یههک دیههذگاُ جذیههذ ٍ اهههي طشاحههی :

 اػت ؿذُ

 LINQ  یک صباى تقاضا اص ّشگًَِ هجوَعِ دادُ هی باؿذ کِ ؿباّت بؼیاسی بِ صباى :SQL .داسد 

 ADO.NET Entity Framework    ِتکٌَلههَطی تَػههعِ یافتهه :ADO.NET     اػههت کههِ فاكههلِ بههیي

 بشًاهِ ًَیؼی ؿی گشا ٍ باًک اطالعاتی سابطِ ای سا پش هی کٌذ.

 Task Parallel Library   ٍParallel LINQ   : 

سا بلههَست هههَاصی سٍی ّؼههتِ ّههای هختلههف  LINQاهکههاى اجههشای هههَاصی پههشداصؽ ّههای هختلههف ٍ دػههتَسات 

 پشداصؿگش هْیا هی ػاصد.

 هٌابع :

 ترجمه مهندس پروین صفاحی – DEITEL & DEITEL -برنامه نویسی کنیم    #Cچگونه با  .1

 ترجمه مهندس مریم جعفری نژاد – c# 2118در  ASP.NET 3.5راهنمای جامع  .2

3. http://apress.com/book/view/9781597597676 

4. http://www.codeproject.com./kb/wpf 

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Communication_Foundation 

6. http://msdn2.microsoft.com/enus/netframework/aa663324.aspx 
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