
 

 بسم اهلل الرحمه الرحیم

 ۷بخص  - #Cضارپ  آموزش زبان سی

 Message Boxجسئیات بیطتری در رابطه با موضوع: 

 

 مقدمه 

را فرا گرفتیذ. در ایي تخع  (Message Box) غارپ، ًحٍْ ایجاد یک جعثَ پیغام در آخریي تخع از آهْزظ زتاى ضی

ُا را  هطالة تیػتری را فراخْاُیذ گرفت کَ تتْاًیذ تراضاش ًیاز خْد، آى Message Box ًیس غوا در راتطَ تا

 .ضازی کٌیذ غخصی

اًْاع »، «هتغیر چیطت؟»ُا صحثت خْاُین کرد؛ هطالثی از قثیل  در راتطَ تا هتغیر -اًػاءهللا-از تخع آتی 

 ... ّ« ضازی در هتغیرُا رخیرٍ»، «هتغیرُا

  جزئیاتی بیشتر در رابطه با Message Box 

غکل زیر ایجاد  ُواًٌذ (Message Box) ی پیغاهی خاطر داغتَ تاغیذ، در اًتِای جلطَ قثلی از آهْزظ، جعثَ اگر تَ

ای تذّى ُیچ عٌْاى ّ یا  کردین. درصْرتی کَ کوی تَ آى دقت کٌیذ، خْاُیذ یافت کَ ایي جعثَ پیغام، یک پٌجرٍ

غارپ ایي اهکاى را تَ ها خْاُذ داد کَ تا اضافَ  تاغذ. ضی ُای اخطار، ُػذار، اطالعات ّ ...( هی آیکْى )هثل آیکْى

 .ضادگی تَ آى اضافَ کٌین یي هْارد را تًَوْدى یک کذ دضتْری ضادٍ، تواهی ا

 

ی پیع را هجذداً فراخْاًی کٌیذ )ترجیحاً از اّل تٌْیطیذ کَ یادآّری غْد(. هجذداً  خْب، ضعی کٌیذ کَ پرّژٍ جلطَ

ترای غوا  button ُای ایي ی هرتْط تَ کذ کلیک کٌیذ تا پٌجرٍ-داتل A Message ایجاد غذٍ، یعٌی button تر رّی

 .دادٍ غْدًوایع 

تْاًیذ از تصْیر زیر کوک  قرار دُیذ. هی "My First Message" ًػاًگر هْش خْد را دقیقاً قثل از پراًتس تطتَ ّ تعذ از

 .تگیریذ



 

 

ی زرد رًگی ترای  تار دیگر پٌجرٍ دُیذ، یک کَ غوا ایي کاها را قرار هی اکٌْى، یک کاها در ایي هحل قرار دُیذ. ُویي

خْد اضافَ  Message Box تْاًیذ تَ اُذ آهذ کَ تَ غوا ًػاى خْاُذ داد کَ چَ اهکاًاتی را هیغوا تَ ًوایع درخْ

 .کٌیذ

 

 "Message" :ی هقاتل را پص از کاها تایپ کٌیذ اکٌْى، رغتَ

 :تایطت دقیقاً ُواًٌذ زیر تاغذ اکٌْى، کذ غوا هی

 

پیغام غوا تَ  تار جعثَ کلیک کٌیذ، ایي A Message رّی ی خْد را اجرا کٌیذ. تر اگر چٌیي تْد، ترای تار دیگر، ترًاهَ

 :غکل زیر خْاُذ تْد

 

ُای دیگری  تاغذ. حال در اداهَ خْاُیذ دیذ کَ چَ آپػي ی غوا دارای یک عٌْاى هی تار پٌجرٍ خْاُیذ دیذ کَ ایي

 .پیغام ّجْد دارد ترای جعثَ

 



 

 تغییر button های Message Box 

ُای دیگری را کَ هرتْط تَ  buttonداغتَ تاغیذ،  OK از ًْع button ایٌکَ تٌِا یکجای  تْاًیذ تَ غوا هی

قرار  "Message" تار، کذ زیر را پص از غْد را اضافَ کٌیذ. تَ کذُای قثلی خْد هجذداً تازگردیذ ّ ایي ُا هی پیغام جعثَ

 !(دُیذ. )کاها فراهْظ ًػْد

MessageBoxButtons 

 

 

تْاًیذ از هٌْ اًتخاب  ُا را هی آیذ. اًْاع کلیذ هجذداً تَ ًوایع هی IntelliSenseل آى قرار دُیذ، اکٌْى یک ًقطَ در هقات

 .خْاُذ تْد Yes ّ No پیغام غوا دارای دّ گسیٌَ ، جعثYesNoَ کٌیذ. هثالً تا اًتخاب

 

 اضافه کردن آیکون به MessageBox 

تار کذ زیر را پص از اضافَ ًوْدى یک  کذُای خْد تازگردیذ ّ ایي، هجذد تَ Message Box ترای اضافَ کردى آیکْى تَ

 :کاها، تایپ کٌیذ

MessageBoxIcon 



 

 !اًتخاب کٌیذ IntelliSense دّتارٍ، یک ًقطَ در هقاتل آى قرار دُیذ ّ آیکْى هْرد ًظر خْد را از

 

چٌیي خْاُذ  ، ایيA Message کلیک تر رّیی خْد را اجرا کٌیذ، پص از  را اًتخاب کردم. اگر ترًاهَ Asterisk هي گسیٌَ

 :غذ

 

ُا، هقادیری را اضافَ کٌیذ ّ  تْاًیذ ُوچٌاى تَ ایي گسیٌَ کٌذ. غوا هی تا ایٌجا ترای ایي تخع از آهْزظ کفایت هی

 .ُای تطیار زیثای دیگری را اًجام دُیذ. پص، تقیَ کارُا تَ عِذٍ غوا خْاُذ تْد کار

 .ُا را تاز خْاُین کرددر تخع تعذی ًیس هثحث هتغیر
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