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  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
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	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " جناب آقاي رضا بيات"كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مولف مقدمه  
هاي  نویسی باید با یکی از زبان م. براي برنامهنویسی کنی را طراحی کنیم، نیاز داریم برنامه يافزار بخواهیم نرم که درصورتی

هاي قدرتمند در حال حاضر  شارپ) یکی از زبان سی( #Cافزار را با آن زبان طراحی کنیم.  نویسی آشنا باشیم و نرم برنامه
اهید بود و قادر خوشوید  میاست که طرفداران زیادي در سرتاسر دنیا دارد. با خواندن این کتاب شما با این زبان آشنا 

  خود را طراحی کنید. موردنظرافزارهاي  نرم
که از منابع مختلف و طی چندین سال به دست آمده است و  است مؤلفنویسی  برنامهۀ سال 10ۀ مطالب کتاب حاصل تجرب
هاي کاربردي و ملموس در زندگی  نویسی متفاوت است. در آن سعی شده است از مثال هاي برنامه از این نظر با برخی کتاب

یست و نویسی چیزي فراتر از یک زندگی عادي ن روزمره براي درك بهتر موضوعات استفاده شود تا بدانیم که برنامه
طور  باید هماننویسی هم  دهیم، در برنامه و کارهایی را انجام می کنیم میفکر  سادگی بهکه در زندگی روزمره  طور همان

  تر بتوانیم ارتباط برقرار کنیم.  مفاهیم راحت تا باعمل کنیم 
و  کندتا روح آن افراد را تسخیر کشد  اي افراد مختلفی را می هایی را دیده باشید که در آن قاتلی زنجیره ممکن است فیلم

ابداع جدید، یا  هستند! با حل هر مسئله و برطرف کردن هر مشکل نویسی برنامهها نمود واقعی از  قدرتمند شود. این فیلم
را حل  تري بزرگبراي قدرتمندتر کردن شما. هرچقدر مشکالت  گامی استکنید و هر مشکل  را تسخیر می مسئلهروح آن 

ها  ها و الگوریتم و تحلیل برنامه نویسی برنامهنرم کنید، قدرت بیشتري در  وپنجه دستشکالت کوچک بیشتري کنید یا با م
  کنید. پیدا می

در آن سعی شده است که و  استکاربردي یک کتاب آموزشی  بلکه ،نیست #C ۀدر زمین کامل کتاب حاضر، یک مرجع
در یک  کار کند. #Cبا  جلو روبهداشته باشند تا خواننده در یک سیر نیز مطالب عالوه بر پیوستگی موضوعی، حالت تکمیلی 

هاي آن موضوع مشخص شود و کسی که مشکلی دارد با  باید تمام جنبه شود میموضوعی بحث دربارة کتاب مرجع وقتی 
ت که خیلی از مفاهیم این اس شود میکه نیاز دارد پیدا کند. ولی مشکلی که ایجاد را تمام جزئیاتی  موردنظرمراجعه به بخش 

شوند. در ریاضی عمل جمع و  مستقل ندارند بلکه با موضوعات و مفاهیم دیگري کامل می کامالً، وجودي نویسی برنامه
با هم  (4-) + 7و  4 - 7دو عبارت  کهشوید  روید متوجه می . وقتی پیش می4 - 7یا  2 + 2تفریق را در نظر بگیرید. 
یک تفریق است و در کالس اول ابتدایی این را به شما نگفته  درواقعیک جمع و هر جمع  درواقعبرابر هستند و هر تفریق 

نیازها بیان  تر را بعد از توضیح پیش تر و پیچیده مطالب عمیق .اینکه ماهیت مفاهیم با هم در ارتباط است دلیل بهبودند. 
اند یا بوده   رخی مطالب در مورد توابع که یا کمی پیشرفتهپردازد، ب در فصل دوم که به کار با توابع می مثالً ایم. کرده
ست، به ها کالسو پس از فصل سوم، که در مورد کار با  نشده استها وجود نداشته است، گفته در مورد آن اي زمینه پیش

  ادامه کار با توابع پرداخته شده است.
و به کار  روز بهبلکه باید با جنگندگی و تالش و خواندن مطالب  ،به یک منبع متکی بود توان مین نویس برنامهیک   عنوان به

را  نویسی برنامهماندن و عمیق شدن در دانش  روز به. ردشده، هر روز خود را بهتر از روز قبل ک یاد گرفتهبردن مطالبی که 
ان نویس برنامهو سرزندگی گاه فراموش کرد چون دنیاي تکنولوژي با سرعت زیادي در حال حرکت است و پویایی  نباید هیچ

  هم از همین است که نباید درجا بزنند و همیشه باید در حال یادگیري و همچنین استفاده از دانش موجود خود باشند.
هاي کتاب  توان در هر یک از بخش هاي بهتري می هاي زیادي دارد و توضیحات و مثال ها و کاستی قطعا این کتاب کمی
هاي بیشتر، مشکالت احتمالی  توانید توضیحات تکمیلی، مثال می http://www.reza-bayat.irارائه کرد. در سایت 

ي خوانندگان کتاب را پیدا کنید. همچنین در صورتی که بخشی از کتاب را متوجه  ي شده کتاب و همچنین سواالت پرسیده
توانید از طریق ایمیل  شتر داشتید میهاي کتاب مشاهده کردید، یا نیاز به توضیحات بی نشدید، اشکالی در متن و مثال

info@reza-bayat.ir .موارد خود را مطرح کنید  
ي اساتید،  در پایان از همسر عزیزم که مشوق همیشگی من براي تکمیل این کتاب بود و از همه

  کنم.  دوستان و آشنایان که مرا در رسیدن به اینجا یاري رساندند صمیمانه تشکر می


