
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 حساب توسط دستورات ضرطی تکمیل پروژه ماضین ←  ۱۶بخص  –ضارپ  آموزش سی

 مقدمه 

ّا  تَاى از آى آشٌا شذیذ ٍ یاد گرفتیذ کِ چگًَِ هی IF ،ELSE  ٍELSE IFدر جلسات پیشیي، با دستَرات شرطی 

صَرت  حساب بِ جْت استفادُ از چٌذ ػولیات ریاضی بِ ّن کِ لبالً گفتِ بَدین، تکویل پرٍشُ هاشیياستفادُ ًوَد. ّواًطَر 

 است. دستَرات شرطی غیرهوکيّوسهاى، بذٍى استفادُ از 

ی خَد اداهِ  تَاًین خیلی راحت بِ تکویل پرٍشُ اکٌَى کِ فراگرفتین کِ چگًَِ از دستَرات شرطی استفادُ کٌین، هی

 دّین.

 حساب ی ماشین تکمیل پروژه 

ّای ایجاد  ی ی پرٍشُحسابی کِ لبالً با ّن آهادُ کردین بَدین را فراخَاًی کٌیذ. برای فراخَاً ی هاشیي اٍل از ّوِ، پرٍشُ

ی خَد برٍیذ ٍ بِ دًبال  سازی پرٍشُ ، بِ هحل رخیرFileُاز هٌَی  Open Projectتَاًیذ کِ با استفادُ از گسیٌِ  شذُ، شوا هی

 باشیذ. «sln.»فایلی با پسًَذ 

ّای زیر را برای آى  Propertyٍ  )جْت اًجام ػول تفریك( حساب خَد اضافِ کٌیذ جذیذ بِ هاشیي buttonیک 

 ال کٌیذ:اػو

Name: btnMinus 

Font: Microsoft Sans Serif, 16, Bold 

Location: آى را در سوت ػول جوغ لرار دّیذ 

Size: 49, 40 

Text: - 

بِ شکل زیر خارج  Boolاز ًَع کلیک کٌیذ تا ٍارد بخش کذًَیسی شَیذ. دٍ هتغیر -دابلتفریك خَد  buttonبر رٍی 

 تفریك لرار دّیذ؛ درست باالی سر آى! بِ شکل زیر ّن تَجِ کٌیذ تا بْتر هتَجِ هٌظَر هي شَیذ: buttonاز کذّای هربَط بِ 



 

 

bool plusButtonClicked = false; 

bool minusButtonClicked = false; 

 

 تفریك خَد لرار دّیذ. buttonداخل کذّای هربَط بِ اکٌَى کذّای زیر را در 

total1 = total1 + double.Parse(txtDisplay.Text); 

txtDisplay.Clear(); 

 

plusButtonClicked = false; 

minusButtonClicked = true; 

 کذّایتاى بایذ شکلی شبیِ بِ تصَیر زیر داشتِ باشذ:

 

ی خَدهاى برسین، اضافِ کردى دٍ هتغیر از ًَع  تٌْا کاری کِ ها در ایي پرٍشُ اضافِ کردین تا بتَاًین بِ خَاستِ

Boolean بیٌیذ، ٌّگاهی کِ ایي دٍ هتغیر را تؼریف کردین، ّر دٍ را حاٍی همذار  ّواًطَر کِ هیباشذ.  هیFalse  ِغلط( ب(

ّای هربَط بِ ػولیات  buttonایجاد کردین تا تواهی  buttonّا را بیرٍى از یک  ىشارپ هؼرفی ًوَدین. ّوچٌیي آ سی

کردین آى است کِ اٍل شرٍع  falseکٌٌذ. دلیل ایٌکِ ّر دٍ را ّا دسترسی پیذا  ریاضی ها بتَاًٌذ بِ خَد هتغیرّا ٍ همادیر آى

 ّستٌذ. falseتفریك؛ پس ّر دٍ  buttonجوغ کلیک خَردُ است ٍ ًِ  buttonبرًاهِ، ًِ 



 

 

 Trueرا  minusButtonClickedکار را خَاّین کرد: هتغیر  خَرد، ها ایيتفریك کلیک ب buttonٍلتی کِ هثالً 

 هربَط بِ جوغ ًیس اًجام خَاّین داد. buttonکار را ًیس برای  . شبیِ ّویيFalseرا  plusButtonClickedکٌین ٍ  هی

 ر را طبك تصَیر اضافِ کٌیذ:جوغ خَد ًیس، کذّای زی buttonاکٌَى برای کذّای هربَط بِ 

 

هساٍی است. پس بِ آى بخش هراجؼِ کٌیذ ٍ کذّای داخل  buttonاکٌَى، کاری کِ بایذ اًجام دّین، اصالح بخش 

 آى را بِ کذّایی ّواًٌذ تصَیر زیر تغییر دّیذ:

 

 بیٌن. ّا ًوی کٌن ّوِ چیس در رابطِ با کذّا ٍاضح است ٍ ًیازی بِ تَضیح دادى آى فکر هی

ذ اًجام دادُ باشیذ، خَاّیحساب خَد را اجرا کٌیذ ٍ آى را تست کٌیذ. اگر کِ تواهی هراحل فَق را درست  االى هاشیي

 دیذ کِ تواهی هحاسبات شوا درست جَاب دادُ خَاٌّذ شذ.

حسابتاى را با اضافِ کردى دٍ ػول اصلی دیگر، یؼٌی ضرب ٍ تمسین، کاهل کٌیذ. برای ایي  ی هاشیي پرٍشُتمرین: 

لبلی تؼریف خَاّیذ کرد ٍ با اضافِ کردى  Booleanدر کٌار هتغیرّای  Booleanتوریي، شوا تٌْا دٍ هتغیر دیگر از ًَع 

ELSE IF باشذ ٍ  کٌن تواهاً ٍاضح ّا ًیس فکر هی حساب را تکویل کٌیذ. هابمی کار یي هاشیيّای اضافی، خَاّیذ تَاًست کِ ا

زیر کِ کذّای هربَط بِ ػول تفریك را پس از اضافِ کردى دٍ ػول ضرب ٍ تمسین در کٌار ًیازی بِ راٌّوایی ًیست. بِ تصَیر 

 جوغ ٍ تفریك است، دلت کٌیذ:



 

 

 

 (Jeff Mosawyنویسنذه: سیذجعفر موسوی )
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