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 فصل چُارم : کىترل ريود اجرای بروامٍ

  دستًر شرطیif 

 ضکل کلی استفادُ اص ایي دستَس تِ غَست صیش است :

if ( 1ضشط  ) 

{ 

 هدوَػِ دستَس اٍل

} 

else if ( 2ضشط  ) 

{ 

 هدوَػِ دستَس دٍم

} 

....... 

else 
{ 

 هدوَػِ دستَس آخش

} 

 تگیشد ٍ ستثِ ی ٍی سا چاج کٌذ.تشًاهِ ای ایداد کٌیذ کِ هؼذل یک داًطدَ سا :  1مثال 

 رتبٍ معدل داوشجً

 E 11زیر 

 D 11تا  11بیه 

 C 11تا  11بیه 

 B 11تا  11بیه 

 A 11تا  11بیه 

 

دسٍى ایي ػولگشّا  استفادُ اص ٍ یک تاس ّن تا|| ٍ  && ّایػولگش استفادُ اص یکثاس تذٍىٌیذ: تا دٍ سٍش حل ک

 .ifی ضشط ّا

 

 مقایسٍ ی رشتٍ َا

تضسگ ًسثت تِ  ifتِ هطکل تشخَاّیذ خَسد، چشاکِ دستَس  ifهؼوَال تشای همایسِ ی سضتِ ّا تا استفادُ اص دستَس 

 .یا کَچک تَدى حشٍف حساس است

کِ صیش هدوَػِ ی تَاتغ  Compareاص تاتغ  ذیتا ،ضوا تخَاّیذ تضسگ یا کَچک تَدى حشٍف سا ًادیذُ تگیشیذ اگش

String کٌیذ.ضذ، استفادُ هی تا 
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 ضکل کلی استفادُ اص ایي تاتغ تِ غَست صیش است :
int string.Compare(string strA, string strB, bool ignoreCase); 

 داسد. intتاتؼی است کِ یک خشٍخی اص ًَع  ()String.Compareّواًطَس کِ اص تؼشیف فَق پیذاست، تاتغ 

سِ ٍسٍدی است. ٍسٍدی اٍل ٍ دٍم دٍ هتغیش سضتِ ای ّستٌذ کِ لشاس است هحتَای آًْا تا  اص طشفی ایي تاتغ داسای

 تاضذ. falseیا  trueسَم همذاسی هٌطمی یا تَلی است کِ هی تَاًذ یکذیگش همایسِ ضَد. ٍسٍدی 

لشاس  true(، اگش همذاس آى سا وادیدٌ گرفته حالت حريف) ignoreCase ّواًطَس کِ اص ًام ایي ػٌػش پیذاست

لشاس دّین، ًادیذُ ًوی  falseدّین، حالت حشٍف یا تضسگ ٍ کَچکی حشٍف سا ًادیذُ هی گیشد ٍ اگش همذاس آى سا 

 گیشد.

 تفسیر خريجی تابع:

اص سد همایسِ ی هَاص تفشیك دٍ سضتِ  ایي ػذد ّواًطَس کِ گفتین خشٍخی ایي تاتغ یک ػذد غحیح است کِ

 :. تِ ایي تشتیة یکذیگش تِ دست آهذُ

o  برابرودضذ، یؼٌی دٍ سضتِ تا یکذیگش  صفرتشاتش تا اگش خشٍخی تاتغ، 

o ضذ، یؼٌی سضتِ ی اٍل اص سضتِ ی دٍم تضسگتش است، مثبت ، ػذدیاگش خشٍخی تاتغ 

o سضتِ ی اٍل اص سضتِ ی دٍم کَچکتش است. یؼٌی ضذ، مىفی ، ػذدیاگش خشٍخی تاتغ 

 

تساصیذ کِ ضاهل دٍ کٌتشل خؼثِ هتي، یکی تشای ًام کاستشی ٍ دیگشی تشای سهض ٍسٍد  Loginیک پٌدشُ ی  مثال :

کشدى تاضذ. یک دکوِ سا حساس تِ تضسگ ٍ کَچک تَدى حشٍف لشاس دّیذ ٍ دیگشی سا  Loginٍ دٍ دکوِ تشای 

 (”userName=”Mahdi” , Password=”57غیشحساس. )
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           string un, pass; 

           un = textBox1.Text; 

           pass = textBox2.Text; 

           if (string.Compare(un,"mahdi",true)==0 && pass == "57") 

                MessageBox.Show("wellcome"); 

           else 

                MessageBox.Show("invalid un or pass"); 

        } 

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

           string un, pass; 

           un = textBox1.Text; 

           pass = textBox2.Text; 

           if(string.Compare(un,"mahdi",false)==0 && pass == "57") 

                MessageBox.Show("wellcome"); 

           else 

                MessageBox.Show("invalid un or pass"); 

        } 
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 : ToolTipکىترل معرفی 

کاس تِ ایي غَست است استفادُ اص ایي اتضاس، هیتَاى تَضیحاتی سا تِ تخص ّای هختلف تشًاهِ اضافِ ًوَد. سٍش تا 

، غفتی تِ ًام کِ یک ًوًَِ اص ایي اتضاس سا تِ فشم اضافِ کشدُ ٍ سپس دس تخص غفات هشتَط تِ سایش اتضاسّا

ToolTip on Tooltip1کِ هیتَاى هتي هَسد ًظش سا دس ایي تخص لشاس داد. اضافِ هیطَد  

 

 ListBoxمعرفی کىترل جعبٍ لیست یا 

 استفادُ هیطَد.اص ایي اتضاس اضیاء تشای ًگْذاسی لیستی اص 

 چىد خاصیت مُم از لیست باکس:

name  هؼوَال تا سِ حشف :lst .هثال  ضشٍع هیطَدlstStudent . 

backColor  ،ForeColor  ،Enabled  ،Font  ،Visible  ،RightToLeft  ،TabIndex .هاًٌذ لثل ... ٍ 

Items  : کِ دس لیست تاکس ًوایص دادُ هیطًَذ. ایي خاغیت سا دس آیٌذُ تا  ستهَاسدیآسایِ ای است کِ ضاهل

 استفادُ اص دستَسات تشًاهِ ًَیسی تغییش خَاّین داد.

Dock .ٍضؼیت ّای هختلف لیست تاکس ًسثت تِ غفحِ تشًاهِ سا تؼییي هیکٌذ : 

Sorted .تؼییي هیکٌذ کِ آیا هَاسد هحتَی خؼثِ لیست هشتة تاضٌذ یا خیش : 

صهاًی کِ کاستش سٍی ّش کذام اص آیتن ّا )هحتَیات( لیست تاکس کلیک هیکٌذ، اًذیس ػٌػش یار مُم: وکتٍ بس

رخیشُ هیطَد کِ هیتَاى تا استفادُ اص آى تطخیع داد کِ دس حال  SelectedIndexاًتخاب ضذُ دس خاغیت 

 حاضش کذام آیتن اًتخاب ضذُ است. هثالً تا استفادُ اص دستَس صیش هیتَاى آى ػٌػش سا چاج کشد :

int x = listBox1.SelectedIndex; 

MessageBox.Show( listBox1.Items[x].ToString() ); 

تِ سضتِ  ()ToStringآى سا تا استفادُ اص  سا چاج کٌین، تایذ اتتذا itemsاص آسایِ ی  ًکتِ: ّش گاُ تخَاّین ػٌػشی

 تثذیل ًوایین.

 اص ایي تاتغ تشای اضافِ کشدى یک ػٌػش خذیذ تِ لیست استفادُ هیطَد. : ()Items.Addتابع معرفی 

 ایي تاتغ توام هحتَای لیست تاکس سا حزف هیکٌذ. : ()Items.Clearتابع معرفی 

 :  ایي تاتغ ًام یک ػٌػش سا گشفتِ ٍ اص لیست حزف هیکٌذ.Removeتابع معرفی 

 یک ػٌػش سا گشفتِ ٍ اص لیست حزف هیکٌذ.اًذیس :  ایي تاتغ RemoveAt تابع معرفی

 بروامٍ ای بىًیسید کٍ تمامی تًابع فًق را درين آن بکار بردٌ باشید. مثال:
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 در سی شارپ : Switchمعرفی دستًر 

خَاًایی  ifاص ایي دستَس صهاًی استفادُ هیطَد کِ اًتخاتْای صیادی تشای یک هتغیش خاظ داضتِ تاضین ٍ استفادُ اص 

 تشًاهِ سا کاّص دّذ.

 داسد. ifتاالتشی اص دستَس  تِ خاطش ساختاس داخلی خَد، سشػت تسیاس switchطشفی دستَس اص 

 ضکل کلی استفادُ اص آى تِ غَست صیش است :

switch ( variable ) 
{ 
case  value1 : 
                statement 1 ; 
                break; 
case  value2 : 
                statement 2 ; 
                break; 
…. 
default: 
                statement n ; 
                break; 
} 

 ّواى هتغیشی است کِ لشاس است ًسثت تِ همذاس آى تػوین گیشی غَست گیشد. variableدس دستَس فَق، 

value 1  تاvalue 2 ی ّستٌذ کِ اگش هتغیش فَق، تشاتش تا آًْا تاضذ، ٍ ... همادیشstatement 1  الی آخش هتٌاظش

 تا آًْا اخشا هی ضًَذ.

اخشا ضذُ  caseّا تاضذ، دستَسات داخل ّواى  caseاگش همذاس هتغیش هَسد تحث، تشاتش تا ّش کذام اص همادیش خلَی 

 خاسج خَاّذ ضذ. Switch، کالً اص دستَس Breakٍ تشًاهِ تا استفادُ اص دستَس 

ّای لثلی غادق ًثاضٌذ ٍ تِ  caseدس غَستی اخشا هیطًَذ کِ ّیچکذام اص  defaultدستَسات لسوت  وکتٍ:

 ػٌَاى تخطی اختیاسی دس ایي دستَس استفادُ هیطَد.

 دس یک لیست تاکس ًام پٌح خَدسٍ سا لشاس دّیذ. تِ طَسیکِ ٍلتی کاستش سٍی ًام ّش خَدسٍ کلیک هیکٌذ، :1مثال 

 ًام ضشکت ساصًذُ ی آى خَدسٍ دس یک کادس پیغام ًوایص دادُ ضَد.

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            int x = listBox1.SelectedIndex; 
            string  car = listBox1.Items[x].ToString(); 
            string  manufacture; 
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            switch (car) 
            { 
                case "پراید": 
                    manufacture = "سایپا"; 
                    break; 
                case "پیکان": 
                    manufacture = "خودرو ایران"; 
                    break; 
                case "زانتیا": 
                    manufacture = "سیتروئن"; 
                    break; 
                case "پارس": 
                    manufacture = "پژو"; 
                    break; 
                default: 
                    manufacture = "ناشناس"; 
                    break; 
            } 
            MessageBox.Show(manufacture); 
        } 

 


