
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 Text Boxکنترل خالی بودن  ←  ۲۲بخش  –شارپ  آموزش سی

 مقدمه 

افزار  که کاربر با نرمباشد! هنگامی  ها می Text Boxها مواجه خواهید شد، مشکل خالی بودن  یکی از مشکالتی که با آن

کند. راه حل آن را در  ای را خالی رها میText Boxصورت ناخودآگاه  کند، احتماالً بعضی مواقع به تهیه شده توسط شما کار می

 این بخش آموزشی خواهیم گفت.

  کنترل خالی بودنText Box 

ایجاد کنید و فرمی شبیه به شکل زیر  Windows Applicationصورت  به Visual Studioی جدیدی را در  پروژه

 تهیه کنید:

 

 های زیر را در داخل آن بنویسید: اید، دوبار کلیک کنید و کد ای که در فرم خود قرار دادهButtonبر روی 

 

دهند که یک  اید را اجرا کنید. در واقع، کدهای باال این عمل را انجام می افزار خود نوشته کدهایی را که همانند باال در نرم

 ارسال خواهد کرد. MessageBoxبه  Stringصورت یک  کند و به دریافت می Text Boxاز یک  intای را بصورت  شماره



 

 

کلیک کنید؛ باید همان  Buttonوارد کرده و بر روی  Text Boxاگر کدهای باال را اجرا کردید، ابتدا یک شماره را در 

کلیک کنید! چه خواهد  Buttonرا کامالً خالی کرده و بر روی  Text Boxبار،  ببینید. این MessageBoxعدد را در قالب یک 

 شد؟ باید خطایی شبیه به خطای زیر ببینید:

 

شما( نمایش داده شود، اما در هر صورت، خطا  Visual Studioهای متفاوتی )بستگی به نسخه  شکل شاید خطاها به

 است. Text Boxناشی از خالی بودن این 

کنیم. برای تبدیل ارقام ما قبالً بدین شکل  استفاده می TryParseبرای جلوگیری از این مشکل، ما از یک متد با نام 

 کردیم: عمل می

textBoxNumber = int.Parse(textBox1.Text); 

 Text Boxمقدار داخل خواهد که  کند و مستقیماً می میرا بررسی ن Text Boxخالی بودن یا نبودن یک  Parseمتد 

 Textخاطر اشتباه کاربر که یک  تعیین شده را به مقدار خواسته شده تبدیل کند، بنابراین ممکن است که در بعضی مواقع، به

Box .را خالی گذاشته، با خطایی روبرو شود 

قابل تبدیل است یا نه.  Text Boxگوییم که اول ببیند آیا مقدار داخل  شارپ می به سی TryParseن در متد بنابرای

 کدهای ما شکلی شبیه به زیر را خواهند داشت:

 



 

 

 کد فوق به شکل زیر است:

کنیم  نیز تعریف می Boolداری خواهد کرد. یک متغیر از نوع  ، مقدار تغییر یافته را در خود نگهoutputValueمتغیر 

شود؛ در  می Trueتواند مقدار داخل را تبدیل کند یا نه! اگر جواب مثبت بود، مقدار آن  می TryParseکه ببینیم آیا متد 

 خواهد بود. Falseغیراینصورت 

باید بررسی کنید که آیا مقدار، قابل تبدیل است یا خیر! پس با استفاده از   ،کنید استفاده می TryParseپس از آنکه از 

 کنیم. ، این شرط را بررسی میIF … ELSEدستور 

 False)!(، مقدار را  NOT، با استفاده از عالمت بوداین شکل نوشتیم که اگر مقدار قابل تبدیل  ، ما کد را بهIFدر داخل 

 isNumberرا اجرا کند. اما اگر مقدار ما قابل تبدیل نبود، پس مقدار  ELSEنشود و کدهای  IFکنیم تا وارد کدهای درون  می

 شود. می IFشود و وارد بدنه  تبدیل می True، به NOTخواهد شد و با استفاده از دستور منطقی  Falseبرابر با 

 (Jeff Mosawyنویسنده: سیدجعفر موسوی )
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