بِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ الرَحیمِ
آموزش سیضارپ – بخص  ← ۱۵دستورات ضرطی ()۲
 مقدمه
با دستَر  IFدر جلسِ قبلی از آهَزش آشٌا شدید .اگرچِ – ّواًطَر کِ قبالً گفتین –  ،بدٍى ً IFویتَاى برًاهِی
کاربردیای را ًَشت ،اها باز ّن یک  IFخالی ،فایدُی چٌداًی ًدارد ٍ باید هکولّایی برای آى ٍجَد داشتِ باشد تا برًاهِ بصَرت
بْیٌِتری ًَشتِ ٍ تَسعِ دادُ شَد.
 دستورات شرطی Else
درستَر  ،Elseیکی دیگر از دستَرات شرطی هیباشد .البتِ دقت داشتِ باشید کِ دستَر  Elseبِ تٌْایی قابل استفادُ
ًیست ٍ باید ّوراُ با دستَر شرطی  IFاستفادُ شَد .اگر کوی با زباى اًگلیسی آشٌایی داشتِ باشید ،هیداًید کِ کلوِ ،Else
هعاًیای ّوچَى :درغیرایٌصَرت ،دیگر ... ٍ ،را دارد .حال بِ جولِی اًگلیسی زیر دقت کٌید (بسیار سادُ ًَشتِ شدُ) ٍ ترجوِ
فارسی آى را ًیس هدًظر قرار دّید:

If Y is greater than or equal to 0 (Y >= 0), then Y is positive. Else, Y is negative.
ترجوِ فارسی :اگر  Yبسرگتر از یا هساٍی با صفر باشد ،آًگاُ  Yهثبت است .درغیر ایٌصَرت Y ،هٌفی است.

ّواًطَر کِ در جولِی فَق هالحظِ ًوَدُاید ،زیر سِ کلوِ  ELSE ٍ THEN ،IFخط کشیدُ شدُ است .کلوِی IF
استفادُ شدُ در جولِ باالّ ،واى  IFای است کِ در کد استفادُ هیکٌین تا هعٌی «اگر» را بِ ها برساًد .کلوِ ،THEN
ًشاىدٌّدُی دستَرات داخل بدًِی  IFهیباشد .اها  ELSEکِ بِ هعٌی «درغیر ایٌصَرت» است ،بدیي هعٌیاست کِ اگر شرط
ها ( )IFغلط باشد ،پس حتواً بعد از  ELSEدرست است!
در ٍاقغ شوا با استفادُ از دستَرات  ،ELSE ٍ IFهیتَاًید ایي را بِ سیشارپ بیاى کٌید کِ اگر شرط  IFغلط باشد ،چِ
اتفاقی باید بیفتدً .حَُ استفادُ از کد ایي دستَرات در کٌار ّن ،بِشکل زیر است:

)if (buttonClicked == true
{
…
}
else
{
…
}
با تَجِ بِ پرٍشُی ایجاد شدُ در جلسِ  ،۴۱کدّایتاى را بِ شکل زیر تغییر دّید:
)if (buttonClicked == true
{
;)”MessageBox.Show(“buttonClicked has a value of true.
}
else
{
;)”MessageBox.Show(“buttonClicked has a value of false.
}
کد باال بِ صَرت زیر تَسط سیشارپ تفسیر هیشَد:
«اگر کِ  Trueبَدى هقدار هتغیر  buttonClickedدرست باشدٍ ،ارد بدًِی  ifشَ ٍ دستَرات داخل آى را اًجام بدُ؛
درغیر ایٌصَرت ،اگر چٌیي چیسی درست ًبَد ،کار دیگری را اًجام بدُ( .کِ ٍارد بدًِ  elseهیشَد»).
االى برًاهِی خَد را اجرا کٌید؛ خَاّید دید کِ  MessageBoxبرای شوا ًوایاى هیشَد .بِ هحیط کد خَد بازگردید؛
ٍضعیت هتغیر  buttonClickedخَد را تغییر دّید .یعٌی اگر قبالً  Trueبَد ،بِ  Falseتغییر دّید؛ اگر  Falseبَد بِ True
تبدیل کٌید.

دٍبارُ برًاهِ خَد را اجرا کٌید؛ خَاّید دید کِ ایٌبار ّن  MessageBoxبرای شوا ًوایاى هیشَد ،اها هحتَای آى
سازگار با کدّایتاى تغییر کرد.
اکٌَى کِ با  Elseبِ طَر کاهل آشٌا شدید ،باید بداًید کِ ها یک دستَر شرطی دیگری را ًیس دارین با ًام  .Else Ifدر
ٍاقغ  Else Ifیک ًَع ّ Ifست اها باز ّن بِ تٌْایی کاربرد ًدارد ٍ فقط ٌّگاهی کِ از  Ifاستفادُ هیشَد ،باید از آى استفادُ
ًوَد .اٍل بِ جولِی زیر دقت کٌید:
If X is greater than 0 (X > 0), then X is positive. Else, if X is equal to 0 (X = 0), then X is
)Zero. Else, X is negative. (X < 0
ترجوِ فارسی :اگر  Xبسرگتر از صفر باشد ،آًگاُ  Xهثبت است .درغیر ایٌصَرت اگر  Xبرابر با صفر باشد ،آًگاُ  Xهساٍی
صفر است .درغیر ایٌصَرت X ،هٌفی است.
فکر هیکٌن ًحَُ ٍ هَقعیت استفادُ از  Else Ifرا هتَجِ شدُ باشید .ها با استفادُ از ایي  ،Else Ifدر جلسِ بعد
هاشیيحساب خَدهاى را تکویل خَاّین کرد .پس اگر ٌَّز با  Else Ifهشکل داریدً ،گراى ًباشید! در جلسِ بعدی بصَرت
کاربردی ًحَُ استفادُ از آى را هتَجِ خَاّید شد.
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