
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 (۱) دستورات ضرطی ←  ۱۴بخص  –ضارپ  آموزش سی

 مقدمه 

حساب  ٍشُ سادُ ٍ کَچک هاضیيضارپ، ها با ّن ضرٍع بِ ًَضتي یک پر در بخص سیسدّن از آهَزش زباى ضیریي سی

حسابی کِ طراحی کردین تٌْا عول جوع  گام بایکذیگر تکویل کردین. اها اگر دقت کردُ باضیذ، در هاضیي بِ کردین ٍ آى را گام

ضذ ٍ خبری از عولیات دیگر ریاضی هثل تفریق ٍ ضرب ًبَد. برای ایٌکِ بتَاًیذ ایي عولیات را بِ هاضیي حساب خَد  اًجام هی

 بایست کِ کوی با دستَرات ضرطی آضٌا ضَیذ. افِ کٌیذ، هیاض

  دستورات شرطیIF 

تریي ٍ پرکاربردتریي دستَرات در  خالصِ ًوَد! دستَرات ضرطی یکی از هْن IFوِ تَاى دستَرات ضرطی را در کل هی

تَاًیذ طراحی ٍ  ًوی IFای را بذٍى دستَر  ی کاربردی باضذ؛ بطَریکِ کِ ضوا تقریباً ّیچ برًاهِ ًَیسی هی ّای برًاهِ بیطتر زباى

 گَیٌذ. پس حتواً آى را بخاطر بسپاریذ. هی Conditional Logicًَیسی کٌیذ. اصطالح اًگلیسی ایي دستَرات را  برًاهِ

حساب ها تٌْا یک  حساب را کِ یادتاى ّست؟ هاضیي ی هاضیي ا اجازُ دّیذ کِ یک هثالی بسًین. پرٍشُبرای ضرٍع، ابتذ

تَاًیذ  یات جذیذتری را اضافِ خَاّین کرد. در حال حاضر، ضوا ًویها عول داد. در آیٌذُ عول ریاضی )جوع( را اًجام هی

)جوع یا تفریق(  buttonداًیذ کِ کاربر بر رٍی کذام  حساب را با بیطتر از یک عول ریاضی تکویل کٌیذ؛ چراکِ ًوی هاضیي

 سیذ کِ دستَرات زیر را اجرا کٌذ:کلیک کردُ است! ضوا بایذ قادر باضیذ کذی را بٌَی

 کلیذ جوع کلیک خَرد، جوع بسى! اگر. ۱

 کلیذ تفریق کلیک خَرد، کن کي! اگر. ۲

 ًحَی بِ ضکل زیر بگَییذ: تَاًیذ جوالت باال را ّن بِ ضوا هی

 . آیا کلیذ جوع کلیک خَرد؟ بلِ، یا خیر؟۱

 . آیا کلیذ تفریق کلیک خَرد؟ بلِ، یا خیر؟۲



 

 

هربَطِ یا کلیک خَردُ یا ًخَدُ! )دٍ حالت بیطتر  Button. خیرخَاّذ بَد یا  بلِدر ّرصَرت، جَاب ّر سَالی یا 

 ٍجَد ًذارد(

 ضَد: اصَالً بِ ضکل زیر استفادُ هی IFکار کٌین. دستَر  IFبرای پاسخ بِ سَاالت باال، ها بایذ با دستَر 

if () 

{ 

 … 

} 

دّیذ. در بیي ایي  کٌیذ ٍ یک جفت پراًتس را رٍبرٍی آى قرار هی )حرٍف کَچک( ضرٍع هی ifپس ضوا ابتذا با کلوِ 

درستی آى را چک کٌیذ. در بیي دٍ براکتی کِ برای  ا عذمضارپ درستی ی سَال خَدتاى را بٌَیسیذ تا سیجفت پراًتس، ضوا بایذ 

تر  ًَیسیذ. ٍاضح خَاّیذ در صَرت صحیح بَدى ضرط داخل پراًتس اجرا ضَد را هی ضَد، بایذ عولیاتی را کِ هی ًَضتِ هی ifدستَر 

کٌذ؛ اگر ضرط  ضذُ را اجرا هی ّای ًَضتِ رٍد ٍ کذ هی ifَر ضارپ بِ داخل دست درست باضذ، سی ifبگَین؛ اگر کِ ضرط داخل 

 ضَد. گیرد ٍ برًاهِ بِ رٍال عادی خَد اجرا هی را ًادیذُ هی ifضارپ کذّای داخل  غلط باضذ، سی ifداخل 

 ای کلیک خَرد یا ًِ، کذی ضبیِ زیر را بایذ داضتِ باضین:Buttonکِ آیا  هثالً برای چک کردى ایي

bool buttonClicked = true; 

if (buttonClicked == true) 

{ 

 MessageBox.Show(“The button was clicked!”) 

} 

 بِ اٍلیي خط از کذ باال دقت کٌیذ:

bool buttonClicked = true; 

ری از یک ًَع دیگ Boolچیست؟  boolاین. اها  تعریف کردُ buttonClickedدر ایي کذ ها یک هتغیری را با ًام 

باضذ. ضوا از  هی Booleanی کلوِ  کَتاُ ضذُ boolضَیذ. کلوِ  است کِ ضوا با آى هَاجِ هی هتغیرّاست کِ ایٌجا اٍلیي باری

bool کٌیذ کِ  برای هَاقعی استفادُ هیTrue ( یا )صحیحFalse  ایي ًَع هتغیر، بر  کٌیذ. بررسی هیخَاّیذ  هی)غلط( بَدى را



 

 

ی کذ  را داضتِ باضذ. در اداهِ Falseیا  Trueتَاًیذ هقذار  ّا آضٌا ضذیذ، فقط ٍ فقط هی یي کِ با آىخالف سایر هتغیرّای پیط

 باال، کذ زیر را دارین:

if (buttonClicked == true) 

{ 

 MessageBox.Show(“The button was clicked!”) 

} 

اگر در داخل پراًتس دقت کٌیذ، ها از عالهت هساٍی را دٍبار استفادُ کردین )==(. از ایي عالهت هعوَالً ٍقتی کِ از دستَر 

if با هقذاری برابر »کارتاى خَاّذ آهذ. استفادُ از دٍ عالهت هساٍی در کٌار ّن، بِ ایي هعٌی ّست کِ  بِ کٌیذ، زیاد استفادُ هی

دارای  buttonClickedاگر کِ هتغیر »خَاّیذ کِ کذ داخل پراًتس را ترجوِ کٌین، ایٌطَر بایذ بگَیین:  اگر هی«. را دارد؟... 

 ...«باضذ  Trueارزضی برابر با 

ّای هساٍی را فراهَش کٌیذ ٍ یک عذد هساٍی را قرار دّیذ، آًگاُ دستَر ضوا بِ دستَر هقذار  عالهت اگر ضوا یکی از

 Trueرا برابر با  buttonClickedگَیذ کِ هقذار  ( ایي را هیbuttonClicked = Trueضَد. یعٌی دستَر ) دّی تبذیل هی

 باضذ. هی buttonClickedدر هتغیر  True( در حال بررسی ٍجَد هقذار buttonClicked == True)قرار بذُ، اها 

این کِ اگر  تعریف کردُ MessageBoxای را دارین. یک  ، ها یک خط کذ بسیار سادIfُّای دستَر  براکت هابیي

buttonClicked  هقذارشTrue  باضذ، ایيMessage Box .ًوایص دادُ ضَد. پس بیایذ با ّن ایي کار را اهتحاى کٌین 

 IFآى را بِ  Textبِ فرم خَد اضافِ کٌیذ.  buttonبسازیذ ٍ یک  Windows Applicationیک پرٍشُ جذیذ از ًَع 

Statement دادُ ضذُ، اضافِ کٌیذ: ّای زیر را طبق تصَیر ًطاى کلیک کٌیذ ٍ کذ-تغییر دّیذ. بر رٍی آى دابل 

 

برای ضوا ًطاى دادُ ضَد. حال از  Message Boxکلیک کٌیذ؛ بایذ  Buttonبرًاهِ خَد را اجرا کٌیذ ٍ بر رٍی 

 کذ زیر را :ی اجرا ضذُ خارج ضَیذ ٍ  برًاهِ



 

 

bool buttonClicked = True; 

 بِ کذ زیر تبذیل کٌیذ:

bool buttonClicked = False; 

 کلیک کٌیذ؛ اتفاقی ًخَاّذ افتاد! Buttonاجرا کٌیذ ٍ بر رٍی بار دیگر  ی خَد را یک االى برًاهِ

 بِ ایي دلیل است کِ ها دستَر ضرطی خَدهاى را طَری تعریف کردین کِ اگر: Message Boxاجرا ًطذى 

buttonClicked == True 

 آًگاُ دستَرات اجرا ضًَذ. ضوا اگر کذّای خَدتاى را بِ کذ زیر تغییر دّیذ:

bool buttonClicked = False; 

if (buttonClicked == False) 

{ 

 MessageBox.Show(“buttonClicked has a value of False.”); 

} 

ًوایص دادُ خَاّذ ضذ. درست است کِ  MessageBoxبار دیگر اجرا کٌیذ، خَاّیذ دیذ کِ پٌجرُ  ٍ برًاهِ را یک

buttonClicked  هقذارFalse  را دارد، اها ها دقیقاً در دستَرIf خَاستین اهتحاى کٌین؛ کِ اگر  خَدهاى، ّویي هَرد را هی

buttonClicked ابر با هقذاری برFalse .داضتِ باضذ، آًگاُ درست است 

 (Jeff Mosawyنویسنذه: سیذجعفر موسوی )
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