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مقدمه
 AppSettingیکی اص اهکاًات تسیاس جالة  VS 2005است .کوتش تشًاهَ ای سشاغ داسین کَ ًیاص تَ رخیشٍ اؼالعات
هْسد ًیاص تشای اجشای هجذد سا ًذاضتَ تاضذ .دس حمیمت حتی تشًاهَ ُای سادٍ ای کَ هی ًْیسین ُن تایذ
چٌیي اهکاًی سا داضتَ تاضٌذ .ایي اهکاى سا  Settingهی گْیٌذ .ساُِای هختلفی تشای ایي کاس ّجْد داسد کَ
تستگی تَ ًْع تشًاهَ ّ هسائل دیگشی داسد ضشایػ تشًاهَ آى سا تعییي هی کٌذ .هثال یکی اص ساُِای سادٍ ای کَ
دس تشًاهَ ُای  Dosاص آى استفادٍ هی ضذ ،استفادٍ اص یک فایل  binaryتا ساختاس هطخص تْد .دس ّیٌذّص اّلیي
ساُی کَ پیطٌِاد ضذ استفادٍ اص فایلِای  iniتْد ّ تعذ اص آى ُن کَ سش ّ کلَ  Registryپیذا ضذ! ّ تشای رخیشٍ
کشدى اؼالعات تشًاهَ هی تْاًستیذ اص آى استفادٍ ًواییذّ .لتی کَ  .NETعشظَ ضذ سش ّ کلَ فایلِای  XMLپیذا
ضذ کَ پتاًسیل صیادی تشای رخیشٍ  Settingداضتٌذ .هایکشّسافت دس ًسخَ  ).NET Framework 1.1( 2003اهکاًی
تَ ًام  App.Configسا تَ پشّژٍ ُای  .NETاظافَ کشد کَ یک فایل  XMLتا ساختاس استاًذاسد تشای رخیشٍ Setting
 )VS 2005 ( .NET 2.0تَ آى
تشًاهَ ُا دس  .NETتطواس هی سفت .ایي کاس جالة هایکشّسافت تا اهکاًاتی کَ دس
اظافَ ًوْد تکویل ضذ .ایي اهکاًات سا دس ایي همالَ تشسسی خْاُین کشد.

Settings
Solution
دس ّ VS 2005لتی کَ یک پشّژٍ جذیذ اص ًْع  Widowsهی ساصیذ یک فْلذس تؽْس پیص فشض دس پٌجشٍ
ً Explorerوایص دادٍ هی ضْد تَ ًام  .Propertiesاگش ایي فْلذس سا تاص کٌیذ صیشهجوْعَ ُای آى سا خْاُیذ دیذ کَ
عثاستٌذ اص  Settings.settings ّ Resources.resx ّ AssemblyInfo.csکَ فعال تا دّ هْسد اّل کاسی ًذاسین ّ تَ سشاغ
 Settings.Settingsخْاُین سفت.

اگش سّی  Settings.Settingsدتل کلیک کٌیذ  Editorهشتْغ تَ آى تاص خْاُذ ضذ .ایي  Editorفمػ یک جذّل است کَ
هطخصات  Settingهْسد ًظشتاى سا دس آى ّاسد هی ًواییذ .تَ عٌْاى هثال فیلذُای صیش سا دس آى ّاسد کٌیذ:

ForeColor :Name
System.Drawing.Color :Type
( User :Scopeهی تًْیذ ُ Apllicationن اًتخاب کٌیذ .دس اداهَ تحث تَ تفاّت تیي آًِا اضاسٍ هی کٌین)
ً( Maroon :Valueکتَ جالة ایٌجاست کَ ّلتی ضوا دس لسوت ًْ ،Typeع دادٍ هْسد ًظشتاى سا اًتخاب هی کٌیذ
لسوت  Valueهتٌاسة تا آى تغییش هی کٌذ هثال دس ایي هثال تَ هحط اًتخاب ًْع  System.Drawing.Colorلسوت
 Valueتَ ًْعی تغییش هی ًوایذ کَ ضوا هی تْاًیذ سًگ هْسد ًظشتاى سا اًتخاب کٌیذ).

ُش تغییشی کَ ضوا دس ایي  Editorتذُیذ هعادل آى دس فایل  Settings.Designer.csکذ هشتْؼَ تْلیذ خْاُذ ضذ ّ
ُویٌؽْس دس فایل ُ App.Configن تغییشات الصم اعوال هی ضْد.
حاال تَ فشم  Form1.csکَ تؽْس پیص فشض تَ پشّژٍ اظافَ ضذٍ سفتَ ّ یک  Labelسّی آى لشاس دُیذ .هتي  Labelسا
هؽاتك ًظشتاى تغییش دُیذ .حاال دس سّیذاد  Form1_Loadکذ صیش سا تٌْیسیذ:
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;label1.ForeColor=Properties.Settings.Default.ForeColor
Namespace :Properties
 :Settingsکالط کَ دس پشّژٍ تَ ُویي ًام ساختَ ضذٍ است
 :Defaultیک  Propertyاص کالط Settings
ُ :ForeColorواى آیتوی کَ ها تَ عٌْاى تٌظیوات تَ تخص  Settingsاظافَ کشدین حاال اص ؼشیك ایي  Propertyلاتل
استفادٍ هی تاضذ.

Scope
اگش ضوا  Scopeسا سّی  Applicationتٌظین کشدٍ تاضیذ ُیچ فشلی ًذاسد کَ تشًاهَ سا دس چَ  Userاجشا هی کٌیذ
ّلی اگش همذاس آى سا تَ  Userتٌظین کشدٍ تاضیذ لعیَ کوی فشق هی کٌذ یعٌی ضوا هی تْاًیذ کاسی کٌیذ کَ
تٌظیوات اًجام ضذٍ تشای ُش  Userتؽْس هجضا رخیشٍ ضْد ّ ُش  Userکَ تشًاهَ ضوا سا اجشا کشد تا تٌظیوات هْسد
ًظش ُواى کاستش اجشا ضْد .فمػ تشای ایي کاس تایذ لثل اص خشّج اص تشًاهَ تٌظیوات جذیذ سا تشای کاستش رخیشٍ ًواییذ.
ایي کاس ُن تَ ایي ضکل لاتل اًجام هی تاضذ:

;)(Properties.Settings.Default.Save

حاال تصْس کٌیذ کَ یک فشم  Settingداسیذ کَ کاستش دس ایي فشم تٌظیوات هْسد ًظشش سا اًجام دادٍ ّ رخیشٍ هی کٌذ
ًْ ّ Settingضتي کذُای آى سا تَ عِذٍ
تٌاتشایي تَ اصای ُش کاستش تٌظیوات رخیشٍ خْاُذ ضذ .ساختي فشم
خْدتاى هیگزاسم.
یکی اص فْایذ هِن استفادٍ اص ایي سّش ایي است کَ ضوا الصم ًیست همادیش رخیشٍ ضذٍ سا تَ چیضی کَ هی
خْاُیذ  Castکٌیذ چْى ایي کاس دس کالط  Settingsتؽْس خْدکاس ّ تا تْجَ تَ ًْع دادٍ تعییي ضذٍ دس  Typeاًجام
خْاُذ ضذ.
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