
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 Editاجرای منوی   ←  ۲۵بخش  –شارپ  آموزش سی

 مقدمه 

را به شما آموزش دادیم. در این  Fileاز منوی  Quitاندازی گزینه  صورت کوتاه تنها در رابطه با نحوه راه در بخش قبلی به

خصوصی را  را نیز اجرا کرده و باعث شود که هر گزینه از این منو، عملیات به Editبخش شما فراخواهید گرفت که چگونه منوی 

 انجام دهد.

  اجرای منویEdit شارپ یدر س 

اندازی کنیم، اما بدلیل پیچیدگی  را راه Fileهای منوی  ، سایر گزینهEditبایست که ما قبل از کدنویسی منوی  قاعدتاً می

 Fileجدداً به سراغ منوی کنیم؛ در نهایت م شروع می Editکنیم و ابتدا با منوی  آن نسبت به سایر منوها، آن را فعالً رها می

 بازخواهیم گشت.

در کنار هم در  Text Boxرا در عمل ببینید، ابتدا دو  Undoو  Cut ،Copy ،Pastهای  برای اینکه عملکرد گزینه

 را به MultiLineمربوط به  Propertyها، مقدار  آن Propertiesها، در پنجره  Text Boxمنوی خود قرار دهید و برای جفت 

True .با  تغییر دهیدTrue جای یک خط، چندین خط در یک  ها، خواهید توانست که به کردن آنText Box  بنویسید. برای

 شکل زیر خواهد شد: ، یک مقدار دلخواه بنویسید. فرم شما بهTextمربوط به  Property، در Text Boxاولین 

 



 

 

کرد! را نیز فراموش نخواهیم  Undoکنیم.  را فعال می Pastو  Cut ،Copyهای  کنیم این هست که گزینه کاری که می

 کنیم. می Undoو سپس این عمل را  خواهیم کرد Cutاول را  Text Boxابتدا ما متن داخل 

کلیک کنید؛ سپس وارد بخش کدنویسی -، دابلEditاز منوی  Cutبنابراین، به فرم خود بازگردید و بر روی گزینه 

 خواهید شد:

 

ت که کد باشد. تنها کافیس شود، خیلی راحت و ساده می انجام می Text Boxدر یک  Cutکدی که برای انجام عملیات 

 بنویسید:زیر را 

textBox1.Cut(); 

Cut() کند که  کاری را می شود و دقیقاً همان شارپ عرضه می باشد که همراه با خود زبان سی شارپ می یک متدی در سی

 است. نام آن انتخاب شده

کلیک کنید و کد زیر را -ابلد undoبار دیگر به فرم خود بازگردید و بر روی  ی خود را اجرا کنید، یک قبل از اینکه برنامه

 بنویسید:

textBox1.Undo(); 

انتخاب کنید. توسط گزینه  Text Boxاکنون، کدهای خود را امتحان کنید؛ برنامه خود را اجرا کنید و متن خود را در 

Cut متن را ،Cut  کنید و سپس با استفاده از گزینهUndo.متن خود را بازگردانید ، 

کردن انتخاب شده است یا نه!  Cutتوانیم انجام دهیم این است که بررسی کنیم که آیا متنی جهت  ی که میکار دیگر

 شکل زیر تغییر دهید: را به Cutپس کافیست که کد مربوط به 

if (textBox1.SelectedText != “”) 

{ 

 textBox1.Cut(); 

} 

 شد! کدها کامالً گویای عملکرد خود هستند. کنم نیازی به شرح کدهای باال وجود داشته با فکر نمی



 

 

کردن وجود  Undoتوانیم چنین کاری را انجام دهیم؛ یعنی بررسی کنیم که آیا عملی برای  نیز می Undoبرای گزینه 

 شکل زیر تغییر دهید: را به Undoدارد یا نه! پس کدهای 

if (textBox1.CanUndo == true) 

{ 

 textBox1.Undo(); 

} 

 Undoبار بر روی  اگر یکخواهد شد.  Cutکلیک کنید، متن شما  Cutی خود را اجرا کنید و ابتدا بر روی  اگر برنامه

شود. این بدلیل این هست که  می Cutکنید، مجدداً متن شما  Undoکلیک کنید، متن شما باز خواهد گشت. اگر یک بار دیگر 

 کار، کد زیر را جایگزین کنید: این، مراحل قبلی را پاک نکردید، برای Undoشما بعد از دستور 

if (textBox1.CanUndo == true) 

{ 

 textBox1.Undo(); 

 textBox1.ClearUndo(); 

} 

 مجدداً انجام نخواهد شد. Cutعملیات کردن،  Undoکد باال را اجرا کنید؛ خواهید دید که با دوبار 

ید کلیک کن-ابلد Copyاندازی کنیم. پس ابتدا بر روی گزینه  را نیز راه Pastو  Copyحال وقت آن رسید که دو گزینه 

 شکل زیر است: کدی که برای کپی استفاده خواهیم کرد، به تا وارد بخش کدنویسی آن شویم.

textBox1.Copy(); 

 کنیم:شکل زیر عمل  اما برای بررسی اینکه آیا متنی برای کپی کردن انتخاب شده است، باید به

if (textBox1.SelectionLength > 0) 

{ 

 textBox1.Copy(); 

} 



 

 

هستیم که ببنیم چه تعداد کاراکتر انتخاب شده است. اگر که  SelectionLengthما در واقع در حال بررسی مقدار 

د؛ در غیراینصورت، کدهای شو نمی IFبرابر با صفر باشد، یعنی هیچ کاراکتری برای کپی شد انتخاب نشده است، پس وارد بدنه 

 اجرا خواهند شد. IFداخل بدنه 

 اضافه کنید: Pastدومی استفاده خواهیم کرد. پس کد زیر را برای گزینه  Text Boxکردن، از  Pastبرای 

textBox2.Past(); 
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