بِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ الرَحیمِ
آموزش سیشارپ – بخش  ← ۱۸عملگرهای منطقی و مقایسهای
 مقدمه
در زبان برنامهنویسی سیشارپ ،یکسری عملگرهای مهمی وجود دارند که میبایست حتماً آنها را بدانید؛ چراکه این
عملگرها ،در هنگام ساخت برنامهی خود ،بشدت به آنها نیاز پیدا خواهید کرد .اصطالحاً به این عملگرهاConditional ،
 Operatorsمیگویند.
Conditional Operators 
شما تاکنون با یک ( Conditional Operatorعملگر مقایسهای) ،یعنی دو-مساوی (==) آشنا شدهاید .شما از این
عملگر در دستورات شرطی  IFاز آن استفاده میکنید و مقدار داخل یک متغیر را توسط جملهای شبیه به «آیا دارای مقدار ...
است؟» بررسی میکنید .مثالً:

)if ( myVariable ==10
{
//EXECUTE SOME CODES
}

پس در کد باال درواقع مقدار داخل  myVariableرا بررسی میکنیم که آیا دارای مقدار  ۰۱است یا خیر! سپس اگر
دارای چنین مقداری بود ،کدهای داخل دستور شرطی  IFاجر شوند.
از جمله  Conditional Operatorهای دیگر که احتماالً در آینده بسیار بدرد خواهند خورد و کاربرد آنها بسیار زیاد
است ،دستورات زیر میباشد:

اکنون که شما این چند  Conditional Operatorsمهم را فراگرفتید ،اجازه دهید که باهمدیگر اینها را تمرین کنیم
تا دقیقاً متوجه کاربرد آنها شوید.
یک پروژهی جدید بسازید و در آن دو عدد  Text Boxقرار دهید .یک  buttonهم اضافه کنید .در propertyهای
Textمربوط به  Text Boxها ،در اولین  Text Boxعدد  ۸را وارد کنید و در دومی ،عدد .۷
Textمربوط به  buttonرو نیز به عبارت =( Compareمقایسه) تغییر دهید .اکنون فرم شما به شکل زیر است:

بر روی  buttonدابل-کلیک کنید تا وارد بخش کدها شوید .کاری که ما انجام میدهیم این است که شمارهها را از
Text Boxها میگیرم و آنها را با یکدیگر مقایسه میکنیم .پس اولین کار ما ،تعریف دو متغیر از نوع  intاست.
;int firstNumber
;int secondNumber

سپس عددهای داخل  Text Boxرا دریافت میکنیم (که بصورت  Stringهستند) و با استفاده از متد ، Parseآنها را
به مقدار  intتغییر میدهیم .
;)firstNumber = int.Parse(textBox1.Text
;)secondNumber = int.Parse(textBox2.Text
االن ما باید کدی بنویسیم که این دو عدد را با یکدیگر مقایسه کند و تعیین کند که کدام یک از ارقام ،از دیگری بزرگتر
است .درواقع سوال را باید بدین شکل طرح کرد؛ «آیا رقم اول ،از رقم دوم بزرگتر است؟»
برای پاسخ دادن به این سوال بهشکل برنامهنویسی ،میتوان از دستور شرطی  IFاستفاده نمود .همچنین برای تعیین
بزرگتر با کوچکتر بودن ارقام ،میتوان از  Conditional Operatorکه در باال معرفی کردیم ،استفاده کنیم .پس بدینشکل
کدهایمان را مینویسیم:

)if (firstNumber > secondNumber
{
;)”MessageBox.Show(“The first number was greater than the second number
}
اکنون باید بخش کدنویسی شما شبیه به زیر شده باشد:

حال بهسراغ تشریح کدهایی که نوشتیم بپردازیم؛ در داخل دستور  ifبین دو پرانتز ،ما در واقع دو متغیری را که قبالً
تعریف کردهبودیم را با یکدیگر مقایسه میکنیم .با استفاده از  Conditional Operatorکه در اول آموزش در رابطه با آن

توصیح دادیم ،ما با استفاده از عالمت بزرگتر ،سعی کردیم که رابطهای میان این دو متغیر ایجاد کنیم؛ در واقع این دو را با
یکدیگر مقایسه کنیم.
برنامهی خود را اجرا کنید .بر روی  buttonکلیک کنید؛ خواهید دید که  MessageBoxکه در کدهایتان تعریف
کردهاید برای شما نمایش داده میشود .اکنون در اولین  Text Boxعدد  ۶را بنویسید .دوباره بر روی  Buttonکلیک کنید؛
اینبار اتفاقی نمیافتد .دلیل آن ،این است که در دستور  IFما فقط این موضوع را بررسی کردیم که آیا متغیر  firstNumberاز
secondNumberبزرگتر است یا خیر ،اما حالت برعکس آن را بررسی نکردیم .پس کدی را به کدهایمان اضافه میکنیم.
داریم:
)if (firstNumber < secondNumbe
{
;)”MessageBox.Show(“The first number was less than the second number.
}
دوباره برنامه خود را اجرا کنید و حالتهای مختلف را امتحان کنید .خواهید دید که در همه حال (تنها حالتی که دو رقم
با هم برابر باشند)  Message Boxبرای شما نمایش داده خواهد شد.
برای حالت مساوی ،یکی از روشها استفاده از عالمت دومساوی (==) میباشد .اما حالت دیگر استفاده از نماد بزرگتر
مساوی و یا کوچکتر مساوی میباشد (=< و یا =>)
دستور  Conditional Operatorبعدی ما ،عالمت مساوی نیست (=!) میباشد .با استفاده از این عملگر ،شما تعیین
میکنید که آیا دو متغیر (یا دو مقدار) با هم برابر هستند یا نه .به کد زیر دقت کنید:
)if (firstNumber != secondNumber
{
//SOME CODE HERE
}
پس کد باال با این مفهوم ترجمه میشود« :اگر مقدار  firstNumberبرابر نباشد با مقدار ، secondNumberپس
کدهای داخل دستور  IFرا اجرا کن».

در رابطه با عملگرهای منطقی همانندAND ،NOT ، ORو  ،...اگر کمی با ریاضیات آشنایی داشته باشید ،میدانید که
چگونه در عمل از آنها استفاده میشود .بنابراین ترجیح میدهم که اگر با آنها آشنایی ندارید ،در اینترنت جستجو کرده و کمی
با آنها آشنا شوید.
عالمت عملگر منطقی ، NOTبهشکل عالمت تعجب (!) میباشد .به کد زیر دقت کنید:
;bool testValue = false
)if (!testValue
{
;)”MessageBox.Show(“Value was false.
}
عملگر  ،NOTمقدار  Trueرا به  ،Falseو مقدار  Falseرا به  Trueتبدیل میکند .پس در کد باال وقتی که عملگر
 NOTرا همراه با متغیر  testValueمیآوریم ،مقدار آن را از  Falseبه  Trueتبدیل میکند؛ درنتیجه نتیجه داخل پرانتز
مربوط به  IFبهصورت  Trueخواهد شد ،پس کدهای درون آن اجرا میشوند.
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