
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 Quitمنوی خروج   ←  ۲۴بخش  –شارپ  آموزش سی

 مقدمه 

تقریباً شارپ، نحوه ایجاد یک منو برای فرم خود را فرا گرفتید. اضافه کردن چنین منویی  در بخش پیشین از آموزش سی

 کند. تر می افزار را راحت های مختلف نرم افزارهایی که در آینده خواهید نوشت الزم است و دسترسی به بخش در اغلب نرم

ای ندارد. پس در این بخش فرا خواهیم گرفت که چگونه برای هر  این منو قطعاً بدون آنکه عملی را انجام دهد که فایده

 ها، هرکدام، یک قابلیتی را انجام دهند.بخشی کدی را بنویسیم تا این منو

  فعال کردن منویQuit 

توانید  ای می باشد. شاید در کمتر برنامه می Quitافزارها وجود دارد، منوی  ترین بخش منوها که در تمامی نرم اولین و مهم

 شتن کد مربوط به خروج!کنیم به نو ای در منو برای خروج از برنامه را پیدا نکنید. پس اول از همه، شروع می گزینه

کلیک کنید تا وارد -دابل Quitکلیک کنید تا منو برای شما باز شود و سپس بر روی  Fileدر فرم خود، بر روی منوی 

 بخش کدنویسی مربوط به این گزینه شوید.

 شود، تابع زیر است: تابعی که از آن برای خروج از برنامه استفاده می

Application.Exit(); 

بار اجرا  ی خود را یک افزار خارج شود. پس برنامه ای که اجرا شود، باعث خواهد شد که کاربر از نرم این تابع در هر مرحله

 شود. ی شما خاموش می )یا فشردن کلیدهای ترکیبی( برنامه Quitکنید و آن امتحان کنید؛ خواهید دید که با کلیک بر روی 

از کاربر   ،Message Boxنظر برسد؛ مثالً با استفاده از یک  تر به ه شما کمی جالبتوانید کاری کنید تا برنام شما می

 خواهد از برنامه خارج شود یا نه. پس کد زیر را جایگزین کد باال کنید: بپرسید که آیا واقعاً می

if (MessageBox.Show(“Really Quit?”, “Exit”, MessageBoxButtons.OKCancel) == 

DialogResult OK) 

{ 



 

 

 Application.Exit(); 

} 

نداشته باشید و به داخل پرانتزهای آن توجه کنید.  IFکنیم. اول کاری با دستور شرطی  ابتدا کد باال را تشریح می

کند که آیا واقعاً می خواهد از برنامه خارج شود یا نه! در  تعریف کردیم که از کاربر سوال می MessageBoxبینید که یک  می

 (MessageBoxButtons.OKCancelتعریف کردیم. )توسط کد  Cancelو  OKبرای فرم ما، دو کلید  نهایت هم

باشد، پس وارد کد  OK( Dialog)=نتیجه  DialogResultمساوی قرار داده و گفتیم که اگر -در مقابل آن، عالمت دو

بوده است یا نه؛ اگر چنین بود، پس  OKر با براب DialongResultکند که آیا مقدار  چک می IFبشود. در واقع، دستور شرطی 

 کند.  شود و تابع مربوط به خروج از برنامه را اجرا می می IFوارد بدنه 
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