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 قسمت چهل و نهم –شارپ زنگ سی

  ی هسؼَد درٍیطیاى  ًَضتِ

 تارگتلیٌه هستمین ایي هغلة در ٍب

 

Catch کردن exception های مشتق شده کالس 

ی لرار گرفتي  ّستٌذ، تایذ تِ چیذهاى ٍ ًحَُ base  ٍderived classّایی وِ ضاهل  exception typeٌّگام گرفتي 

 ، تغاتك دارد.ّای هطتك ضذُ از آى تا توام والس base classترای یه  catchّا دلت وٌیذ زیرا یه  catchی  دًثالِ

ّای دیگر است، گرفتي آى هَجة گرفتي  exception، والس ٍالذ توام Exceptionوالس  وِ دلیل ایي ترای هثال، تِ

تذٍى هطخع وردى  catchاستفادُ از  عَر وِ لثالً تَضیح دادُ ضذ( )ّواى الثتِ ضَد. ّای هَجَد هی exceptionوام ت

exception type یه راُ دیگر )ٍ خَاًاتر( ترای گرفتي تواهی ،exception .تا ایي حال، تایذ دلت وٌیذ وِ  ّا است

سازیذ، از اّویت تاالیی  ّای خَدتاى را هی exceptionوِ  )هخػَغاً( ٌّگاهی derived class exceptionsگرفتي 

 ترخَردار است.

ی ًَضتي  تایذ در دًثالِرا تگیریذ،  derived classّای  exceptionٍ ّن  base classّای  exceptionخَاّیذ ّن  اگر هی

catch  ّا، ًَعderived class .ایي وار ضرٍری است زیرا یه  را در اتتذا لرار دّیذbase class catch  توامderived 

class  ّا راcatch ضارج ضرٍری است ٍ در غَرت ػذم رػایت آى تا خغای  خَضثختاًِ لاًَى رور ضذُ در سی وٌذ. هی

compile-time ضَیذ. هَاجِ هی 

 Exception ٍ ExceptBاز والس  ExceptA سازد. هی ExceptA  ٍExceptBّای  والس تا ًام exceptionی زیر دٍ  ترًاهِ

وِ ترًاهِ  ترای ایي وٌذ. هی throwّا را  type از ّر یه exceptionسپس ترًاهِ،  تری وردُ است. ازث ExceptAاز 

گیرد ٍ خغا را ضرح  آٍرًذ، وِ یه رضتِ را هی را فراّن هی constructorّا تٌْا یه  custom exceptionهختػر تاضذ، 

 customرا در  Exceptionّای والس  constructorتاى تایذ توام  ّای ٍالؼی یاد داضتِ تاضیذ وِ در ترًاهِ اها تِ دّذ. هی

exception .خَدتاى ٍارد وٌیذ 

using System; 
 
// Create an exception. 
class ExceptA : Exception 
{ 
    public ExceptA(string message) : base(message) { } 
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    public override string ToString() 
    { 
        return Message; 
    } 
} 
 
// Create an exception derived from ExceptA. 
class ExceptB : ExceptA 
{ 
    public ExceptB(string message) : base(message) { } 
    public override string ToString() 
    { 
        return Message; 
    } 
} 
class OrderMatters 
{ 
    static void Main() 
    { 
        for (int x = 0; x < 3; x++) 
        { 
            try 
            { 
                if (x == 0) throw new ExceptA("Caught an ExceptA exception"); 
                else if (x == 1) throw new ExceptB("Caught an ExceptB exception"); 
                else throw new Exception(); 
            } 
            catch (ExceptB exc) 
            { 
                Console.WriteLine(exc); 
            } 
            catch (ExceptA exc) 
            { 
                Console.WriteLine(exc); 
            } 
            catch (Exception exc) 
            { 
                Console.WriteLine(exc); 
            } 
        } 
    } 
} 

/* Output 
 
Caught an ExceptA exception 
Caught an ExceptB exception 
System.Exception: Exception of type 'System.Exception' was thrown. 
    at OrderMatters.Main()  
  
*/ 

 تَاًٌذ داضتِ تاضٌذ. ّا هی ایي تٌْا ترتیثی است وِ آى ّا دلت وٌیذ. catchی تاال، تِ ًَع ٍ ترتیة لرار گرفتي  در ترًاهِ

تِ ّویي  ٍالغ ضَد. ExceptAتایذ لثل از  ExceptBهرتَط تِ  catchهطتك ضذُ است،  ExceptAاز  ExcepBجا وِ  از آى
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 ّا است( تایذ در آخر لرار گیرد. exceptionتواهی  base class)وِ  Exceptionهرتَط تِ والس  catchترتیة، 

 ضَد. هَاجِ هی compile-timeّا، تثیٌیذ وِ ترًاهِ ٌّگام اجرا تا خغای  catchجا وردى ترتیة  تَاًیذ تا جاتِ هی

ّا را  exceptionتٌذی ولی از  تَاًیذ یه دستِ هیایي است وِ  base classوردى  catchاستفادُ از  یىی از هسایای

catch .وذام یه از  ٍجَد آهذُ تِ ّیچ غای تِترای هثال، اگر خ وٌیذcatch  ،ّا هغاتمت ًذاضتcatch  وردىbase class 

 ضَد در ًْایت خغا گرفتِ ضَد. هَجة هی

 

 uncheckedو  checkedاستفاده از کلمات کلیدی 

عَر وِ  ّواى در ٌّگام هحاسثات ریاضی است. overflowهرتَط تِ تَلیذ خغاّای  ضارج ّای خاظ سی یىی از ٍیژگی

. هرتَعِ تاالتر رٍد data typeی  زُی تَلیذ ضذُ از حذ ٍ اًذا هحاسثات ریاضی، ًتیجِ ؼضی ازداًیذ، هوىي است در ت هی

 ضَد. هی )سرریس( overflowٍجَد آهذى  افتذ، تاػج تِ وِ چٌیي اتفالی هی ٌّگاهی

 ترای ًوًَِ، تِ لغؼِ وذ زیر تَجِ وٌیذ:

byte a, b, result; 
a = 127; 
b = 127; 
 
result = (byte)(a * b); 

 overflowضَد تا  ضرب هَجة هی رٍ، ایي حاغل رٍد. از ایي فراتر هی byteاز حذ همذار  a  ٍbجا، حاغل ضرب  در ایي

 ایجاد ضَد.

رخ  overflowوِ  ٌّگاهی ،checked  ٍuncheckedدّذ تا تا استفادُ از ولوات ولیذی  ضارج تِ ضوا اجازُ هی سی

وِ یه  وردى ایي ترای هطخع .جلَگیری وٌیذ( exception)یا از تَلیذ  ذیٍجَد آٍرِ ت exception یه دّذ، هی

 overflowوِ  ترای هطخع وردى ایي استفادُ وٌیذ. checkedی ولیذی  تررسی ضَد، از ولوِ overflowػثارت ترای 

 data typeی حاغل ضرب ترای تغاتك یافتي تا  در هَرد تاال، ًتیجِ استفادُ وٌیذ. uncheckedًادیذُ گرفتِ ضَد، از 

گیرد. در حالت اٍل فمظ یه  دٍ غَرت هَرد استفادُ لرار هی  تِ checkedولیذی ی  ولوِ ضَد. هَرد ًظر، وَتاُ هی

در حالت دٍم یه تلَن از وذ هَرد تررسی  گَیٌذ. هی operator formگیرد وِ تِ آى  ػثارت هَرد تررسی لرار هی

 ضَد. گفتِ هی statement formگیرد وِ تِ آى  لرار هی



قسمت چهل و نهم –شارپ  زنگ سی  Page 4 

 

checked (expr) 
 
checked { 
// statements to be checked 
} 

ضَد، یه  overflowاگر یه ػثارت تررسی ضذُ  گیرد. ػثارتی است وِ هَرد تررسی لرار هی exprجا،  در ایي

OverFlowException .ی ولیذی  ولوِ پرتاب خَاّذ ضذunchecked حالت اٍل  ضَد. ًیس تِ دٍ غَرت ًَضتِ هی

operator form  ِاست وoverflow حالت دٍم،  گرفتًِادیذُ  ترای یه ػثارت خاظ را ٍoverflow ترای یه  را

 گیرد: تلَن وذ ًادیذُ هی

unchecked (expr) 
 
unchecked { 
// statements for which overfl ow is ignored 
} 

دّذ،  رخ هی overflowوِ  ٌّگاهی ،در ایي هَالغ ضَد. تررسی ًوی overflowػثارتی است وِ ترای  exprجا،  در ایي

 .خَاّذ ضذسازی اًجام  وَتاُ

 ضرح دادُ ضذُ است، دلت وٌیذ: checked  ٍuncheckedى آتِ هثال زیر وِ در 

using System; 
class CheckedDemo 
{ 
    static void Main() 
    { 
        byte a, b;  
        byte result; 
 
        a = 127; 
        b = 127; 
 
        try 
        { 
            result = unchecked((byte)(a * b)); // truncation will accur 
            Console.WriteLine("Unchecked result: " + result); 
 
            result = checked((byte)(a * b)); // this causes exception 
            Console.WriteLine("Checked result: " + result); // won't execute 
        } 
        catch (OverflowException exc) 
        { 
            Console.WriteLine(exc); 
        } 
    } 
} 
 
/* Output 
  
Unchecked result: 1 
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System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow. 
    at CheckedDemo.Main() 
  
*/ 

 exceptionیه  checkedسازی اًجام ضذُ اها در لسوت  وَتاُ uncheckedدر لسوت وٌیذ،  عَر وِ هطاّذُ هی ّواى

ترای یه ػثارت ضرح دادُ ضذ. در هثال تؼذی  checked  ٍuncheckedدر هثال لثل، استفادُ از  پرتاب ضذُ است.

 تلَوی از وذ هطاّذُ خَاّیذ ورد:ی ولیذی را ترای  ٍ ولوِاستفادُ از ایي د

using System; 
class CheckedBlocks 
{ 
    static void Main() 
    { 
        byte a, b; 
        byte result; 
 
        a = 127; 
        b = 127; 
 
        try 
        { 
            unchecked 
            { 
                a = 127; 
                b = 127; 
                result = unchecked((byte)(a * b)); 
                Console.WriteLine("Unchecked result: " + result); 
 
                a = 125; 
                b = 5; 
                result = unchecked((byte)(a * b)); 
                Console.WriteLine("Unchecked result: " + result); 
            } 
            checked 
            { 
                a = 2; 
                b = 7; 
                result = checked((byte)(a * b)); // this is OK 
                Console.WriteLine("Checked result: " + result); 
 
                a = 127; 
                b = 127; 
                result = checked((byte)(a * b)); // this causes exception 
                Console.WriteLine("Checked result: " + result); // won't execute 
            } 
        } 
        catch (OverflowException exc) 
        { 
            Console.WriteLine(exc); 
        } 
    } 
} 
 
/* Output 
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Unchecked result: 1 
Unchecked result: 113 
Checked result: 14 
System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow. 
    at CheckedBlocks.Main() 
  
 */ 

 checked blockسازی اًجام ضَد اها در  از سرریس، وَتاُ تا پس ضذُهَجة  unchecked blockتیٌیذ،  عَر وِ هی ّواى

 پرتاب ضذُ است. exceptionتؼذ ایٌىِ سرریس اتفاق افتادُ، یه 

 

Delegates ،Events  وlambda expressions 

ًذ تَا ای وِ هی تراتر است تا ضیء  delegateیه زتاى سادُ، تِ  وٌین. ضرٍع هی delegateغالح تخص را تا تؼریف اغایي 

آٍریذ وِ  ٍجَد هی را تِ object، در ٍالغ یه سازیذ هی delegateوِ یه  ٌّگاهیتٌاترایي  رجَع وٌذ. methodتِ یه 

 فراخَاًی ضَد. referenceتَاًذ از عریك ایي  رٍ، هتذ هی ایياز  تِ یه هتذ را در خَدش ًگاُ دارد. reference تَاًذ هی

 غَرت زیر است: تِ delegate ولیفرم 

delegate ret-type name(parameter-list); 

 است. delegateتراتر تا ًام  Nameوٌذ.  آى را فراخَاًی هی delegateًَع تازگطتی هتذی است وِ  ret-typeجا،  در ایي

 گیرد. لرار هی parameter-listذ در لسوت ًضَ خَاًی هیفرا delegateپاراهترّای هَرد ًیاز هتذ وِ از عریك 

 هثال زیر تَجِ وٌیذ:تِ 

using System; 
using System.IO; 
 
delegate string StrMod(string str); 
 
class DelegateTest 
{ 
    // Replaces spaces with hyphens. 
    static string ReplaceSpaces(string s) 
    { 
        Console.WriteLine("Replacing spaces with hyphens."); 
        return s.Replace(' ', '-'); 
    } 
    // Remove spaces. 
    static string RemoveSpaces(string s) 
    { 
        string temp = ""; 
        int i; 
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        Console.WriteLine("Removing spaces."); 
        for (i = 0; i < s.Length; i++) 
            if (s[i] != ' ') temp += s[i]; 
        return temp; 
    } 
    // Reverse a string. 
    static string Reverse(string s) 
    { 
        string temp = ""; 
        int i, j; 
        Console.WriteLine("Reversing string."); 
        for (j = 0, i = s.Length - 1; i >= 0; i--, j++) 
            temp += s[i]; 
        return temp; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        StrMod strOp = new StrMod(ReplaceSpaces); 
        string str; 
 
        // Call methods through the delegate. 
        str = strOp("This is a test."); 
        Console.WriteLine("Resulting string: " + str); 
        Console.WriteLine(); 
 
        strOp = new StrMod(RemoveSpaces); 
        str = strOp("This is a test."); 
        Console.WriteLine("Resulting string: " + str); 
        Console.WriteLine(); 
 
        strOp = new StrMod(Reverse); 
        str = strOp("This is a test."); 
        Console.WriteLine("Resulting string: " + str); 
    } 
} 
 
/* Output 
  
Replacing spaces with hyphens. 
Resulting string: This-is-a-test. 
 
Removing spaces. 
Resulting string: Thisisatest. 
 
Reversing string. 
Resulting string: .tset a si sihT 
  
 */ 

خَد  parameter-listاست ٍ در لسوت  stringآى از ًَع  return typeتؼریف وردین وِ  delegateهثال تاال یه در 

 را داضتِ تاضٌذ. signatureوٌذ وِ ّویي تَاًذ رجَع  تٌْا تِ هتذّایی هی delegateایي تٌاترایي  گیرد. هی stringیه 

 تؼریف ضذُ تغاتك دارد. delegateّا تا  آى signatureاین وِ  وٌیذ تؼذادی هتذ تؼریف وردُ عَر وِ هطاّذُ هی اىّو

 دّین: هی delegateتِ  (پاراهتر تٌْا ًام هتذ، تذٍىسازیذ، ًام هتذ هرتَعِ را ) هی delegateوِ یه ضیء از  ٌّگاهی
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StrMod strOp = new StrMod(ReplaceSpaces); 

 وٌین: هتذ را فراخَاًی هی delegateاز عریك سپس 

str = strOp("This is a test."); 

لرار  strی ٍیرایص ضذُ در  سپس رضتِ ضَد ٍ فراخَاًی هی This is a testتا پاراهتر  ReplaceSpacesتِ ایي ترتیة هتذ 

 ّا را فراخَاًی وردُ است. تِ هتذّای دیگری ًیس ٍغل ضذُ ٍ آى delegateوٌیذ وِ  لسوت تؼذ هطاّذُ هیدر  گیرد. هی

 دلت وٌیذ: delegateهثال تؼذی تِ 

using System; 
 
class Program 
{ 
    delegate string UppercaseDelegate(string input); 
 
    static string UppercaseFirst(string input) 
    { 
        char[] buffer = input.ToCharArray(); 
        buffer[0] = char.ToUpper(buffer[0]); 
        return new string(buffer); 
    } 
 
    static string UppercaseLast(string input) 
    { 
        char[] buffer = input.ToCharArray(); 
        buffer[buffer.Length - 1] = char.ToUpper(buffer[buffer.Length - 1]); 
        return new string(buffer); 
    } 
 
    static string UppercaseAll(string input) 
    { 
        return input.ToUpper(); 
    } 
 
    static void WriteOutput(string input, UppercaseDelegate del) 
    { 
        Console.WriteLine("Your string before: {0}", input); 
        Console.WriteLine("Your string after: {0}", del(input)); 
    } 
 
    static void Main() 
    { 
        // Wrap the methods inside delegate instances and pass to the method. 
        WriteOutput("perls", new UppercaseDelegate(UppercaseFirst)); 
        WriteOutput("perls", new UppercaseDelegate(UppercaseLast)); 
        WriteOutput("perls", new UppercaseDelegate(UppercaseAll)); 
    } 
} 
 
/* Output 
  
Your string before: perls 
Your string after: Perls 
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Your string before: perls 
Your string after: perlS 
Your string before: perls 
Your string after: PERLS 
  
*/ 
 

از عریك هتذ  است. stringتؼریف ضذُ است وِ ًَع تازگطتی ٍ پاراهتر ٍرٍدی آى  delegate ایي هثال ًیس یهدر 

WriteOutput() ایي تَاًین  یهdelegate  هطاّذُ وٌینٍ ًتیجِ را  وردُخَاُ ٍغل  تِ هتذّای دلرا. 

ٍ  (تؼذ هطاّذُ خَاّیذ ورد در لسوت وِذ )وٌ پطتیثاًی هی eventsاز  Delegates دٍ هسیت دارد. delegateاز استفادُ 

ایٌىِ تذاًذ  تذٍى هتذّا را اجرا وٌذ (هاى اجراز) runtimeضَد تا ترًاهِ ضوا تتَاًذ در  هیهَجة  delegate وِ دیگر ایي

در حال ساخت  (ػٌَاى هثال تِضَد وِ ) لاتلیت زهاًی هفیذ ٍالغ هیایي  چِ چیسی ّستٌذ. compile timeدر  آى هتذّا

 وٌیذ. هی plug inتاى  ّا را تِ ترًاهِ componentك ٍ از ایي عری ّستیذ frameworkیه 
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