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 ۵بخص  - #Cضارپ  آموزش زبان سی

 .Windows Appدر محیط  Formآضىایی با ابسارهای مربوط به موضوع: 

 

 

 مقدمه 

 Windows Formغارپ، ًحٍْ ایجاد ّ کاهپایل یک پرّژٍ  ًْیطی ضی در تخع پیػیي از آهْزظ زتاى ترًاهَ

Application  را فرا گرفتیذ. در ایي تخع، غوا فراخْاُیذ گرفت کَ چگًَْ کٌترلرُای هختلفی را تَ یکForm  خالی

 کٌین ... تا ُوذیگر غرّع هی هللا تطن خْد اضافَ ّ در اداهَ، آى را کذًْیطی کٌیذ. پص تا یک

 اضافه کردن کنترلرها به Form خالی خود 

دُین، اضافَ کردى کٌترلرُا تَ فرم خْد اضت. در اداهَ، پص از اضافَ اّلیي کاری کَ در ایي تخع قرار اضت اًجام 

ُا ًْغتَ ّ درًِایت تا اجرا ًوْدى ترًاهَ، ًحٍْ اجرای آى را خْاُین دیذ.  ُا، کذُای هْردًظر خْد را در آى کردى آى

 )در تخع تؼذی(

خْد در ضوت چپ  Formدر کٌار  Toolboxز تْاًیذ ا ّ ...( هی Text Box ،Buttonترای اضافَ ًوْدى یک کٌترلر )هاًٌذ 

کلیک کٌیذ تا هْارد هرتْط تَ آى تاز  Common Controlsرا تاز کردٍ ّ پص از آى تر رّی فلع  Toolboxاضتفادٍ کٌیذ. 

 ُای هختلف ُواًٌذ تصْیر زیر تثیٌیذ. تایطت کَ لیطتی از کٌترل غْد. غوا هی

 



 

اًتخاب غْد. ترای اضافَ کردى آى، ُرکجای  Buttonغْد کَ  کار تاػث هی تار کلیک کردٍ؛ ایي یک Buttonتر رّی 

Form تار کلیک کٌیذ تا  خْد، یکButton :درج غْد. اتفاقی ُواًٌذ زیر ترای فرم غوا خْاُذ افتاد 

 

Button ک کٌٌذ تا یک ػول خاصی خْاُیذ کَ تر رّی آى کلی ای اضت کَ تْضط آى از دیگراى هی در ّاقغ یک غیء

ایذ اجرا خْاٌُذ غذ.  ًْغتَ Buttonکٌٌذ، کذُایی کَ در درّى ایي  کلیک هی Buttonاًجام غْد. ّقتی کَ آى تر رّی 

هؼرفی غذٍ( قاتل تغییر  button1صْرت پیػفرض تا ًام  ًْغتَ غذٍ اضت )کَ تَ Buttonهتٌی کَ تر رّی 

 تاغذ. هی

این(، ُوَ دارای  ای کَ قرار دادٍ-Buttonکٌیذ )دقیقاً ُواًٌذ ُویي  خْد اضتفادٍ هی Formتواهی اتسارُایی کَ در 

ایي اتسارُا، غوا قادر تَ تغییر تطیار از  Properties، تَ هؼٌی خصْصیات ُطتٌذ. تْضط Propertiesتخػی تَ ًام 

هثالً طْل ّ یا ػرض آى را تغییر  ضازی کٌیذ. غکلی کَ توایل داریذ، غخصی ُا را تَ خصْصیات اتسارُا ُطتیذ ّ آى

 دُیذ، رًگ آى را ػْض کٌیذ ّ یا ًام آى را تَ ًام دیگری تثذیل کٌیذ.

تار کلیک  ترای دضتیاتی تَ خصْصیات، اتتذا اطویٌاى حاصل فرهاییذ کَ اتسار غوا اًتخاب غذٍ تاغیذ. یؼٌی تا یک

 غکل زیر دقت کٌیذ: کردى تر رّی آى، اتسار اًتخاب غْد. تَ

 



 

تایطت  . غوا هیSolution Explorerرا هػاُذٍ کٌیذ؛ دقیقاً زیر  Visual Studioاکٌْى، ضوت راضت ّ پاییي ترًاهَ 

را هػاُذٍ کٌیذ. اگر ایي پٌجرٍ ترای غوا ّجْد ًذارد )ّ یا حتی اگر غایذ ّجْد دارد ّ  Propertiesای تَ ًام  کَ پٌجرٍ

را اًتخاب کٌیذ تا  Propertiesی اتسار هْردًظر غوا، آخریي گسیٌَ، یؼٌی کلیک کردى تر رّ تیٌیذ( تا راضت آى را ًوی

 آیذ. ترای غوا تَ ًوایع در Propertiesپٌجرٍ 

 

غْد کَ آى را تر اضاش ترتیة حرّف الفثای اًگلیطی  ، پیػٌِاد هیPropertiesترای راحتی کار ٌُگام اضتفادٍ از 

 کلیک کٌیذ. AZتر رّی آیکْى کار، طثق تصْیر زیر،  تٌظین کٌیذ. ترای ایي

 



 

ای -Propertyترّیذ ّ  Tُای تطیار زیادی را در ایٌجا خْاُیذ دیذ. تَ ضراؽ حرف  Propertyتیٌیذ،  ُواًطْر کَ هی

، قثالً دیذیذ کَ Buttonکٌذ. هثالً ترای ُویي  را پیذا کٌیذ. ایي خصْصیت، ًام اتسار خْد را هػخص هی Textًام  تَ

تْاًیذ ًام  تاغذ. غوا تا اضتفادٍ از ایي خصْصیت، هی هی button1کٌذ،  ًاهی کَ تْضط آى، کارتر غوا هػاُذٍ هی

 تیٌیذ، ًاهی هطاتق تا ػولکر اتسار را هػاُذٍ کٌذ. ًوایػی را تغییر دُیذ تا کارتری کَ ترًاهَ غوا را هی

 A Message ى را تَ ًام هقاتل تغییر دُیذ:کلیک کٌیذ ّ آ Textتر رّی هقذار هقاتل 

 

خْد ًگاُی تیاًذازیذ؛ خْاُیذ دیذ کَ ًام آى تَ ًام  Formکلیک کٌیذ تا ًام جذیذ ثثت غْد. حال تر رّی  Enterتر رّی 

A Message .تغییر یافت 

 

تْضط ایي خصْصیت، غوا  تاغذ. هی Sizeتْاًیذ پیذا کٌیذ کَ ًام آى  هی Propertiesی  یک خصْصیت دیگری در پٌجرٍ

 تْاًیذ تؼییي کٌیذ. هقذار طْل ّ ػرض اتسار خْد را هی

 



 

تاغذ، ًوایاًگر طْل اتسار  هی ۳۷تاغذ، ًوایاًگر ػرض اتسار غواضت. دّهیي رقن کَ  هی ۳۷اّلیي رقن از آى کَ 

 طثق تصْیر زیر تغییر دُیذ. ۷۱ّ  ۰۱۱ترتیة تَ  ُا را تَ غواضت. آى

 

Enter .را هجذداً فػار دُیذ تا ضایس جذیذ اػوال غْد 

 

آى هراجؼَ کٌیذ، خْاُیذ دیذ  Propertiesرا اًتخاب کٌیذ ّ تَ تخع  Formجای اتسار خْد، خْد  اگر کَ غوا تَ نکته:

 .را تغییر دُیذ، ػٌْاى آى تغییر خْاُذ کرد Textتاغذ. اگر هقذار  ُای هختلفی هی ًیس دارای خصْصیت Formکَ خْد 
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