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طراحی منو بار از
طریق
Toolbox
Menu &Toolbar
Menu Strip
Menu Iteem

برای اینکه نحوه استفاده از متغیرها و اعمال ریاضی روی انهارا بهتر متوجه بشویم با مثال ماشین حساب انرا شرح میدهیم
برای ساخت ماشین حساب  ،ابتداfile>new>project>windows forme applicationرا انتخابمی کنیم ،و فرم پیش فرض کار ظاهر می گردد.
توجه :

ایجاد کنترل ها بر روی فرم
ابتدا یک  Textboxبر روی فرم ایجاد می کنیم ( برای وارد کردن و نمایش اعداد )

سپس  Labl 3بر روی فرم ایجاد می کنیم ( برای نوشتن مشخصات دکمه ها )

سپس  7دکمه (+,-,*,/,exit,clear,mode)Buttonبر روی فرم ایجاد می کنیم

در این قسمت ظاهر فرم اماده شده است

Textbox

Lable

Button

حاال نوبت به قسمت کد میرسد

در همه برنامه ها ابتدا متغیر را تعریف میکنیم بنابراین  3متغیر تعریف میکنیم  ۲تا برای متغیرها و یکی برای حاصل انان

تعریف متغییر

;int x

;Int y

;Int R

:البته برای متغیرهایی که دارای نوع داده مشترک هستند میتوان به صورت زیر نیز تعریف کرد
;int x,y,r

پس از تعریف متغییر ها اولین عملیات یعنی  +را کددهی میکنیم

عملیات (  ) +جمع
پس از ورود به Buttonکد (  +برای جمع کردن ) زیر می نویسیم
;)x=convert.toint32(textbox1.text

;)Y=convert.toint32(textbox2.text

کد باال دریافت  ۲عدد را از کاربر انجام میدهد

;R=X+y

;)Textbox3.text=convert.tostring(R

پس انجام اعمال مورد نظر نتیجه را در Textbox 3نشان می دهد

عملیات (  ) -منها
پس از ورود به Buttonکد (  -برای تفریق کردن ) زیر می نویسیم

:حاال نوبت به عمل – میرسد
کد این دستور مشابه دستور باال میباشد یعنی ابتدا به  ۲کد زیر اعداد را دریافت میکنیم

;)x=convert.toint32(textbox1.text

;)Y=convert.toint32(textbox2.text

;R=X-y

;)Textbox3.text=convert.tostring(R

عملیات ( ) /تقسیم
پس از ورود به Buttonکد (  /برای تقسیم کردن ) زیر می نویسیم

سپس برای عمل تقسیم یا  /کد زیر را استفاده میکنیم

;)x=convert.toint32(textbox1.text

;)Y=convert.toint32(textbox2.text

;R=X/y

;)Textbox3.text=convert.tostring(R
البته باید توجه داشت تا مثل سایر عملگرها از کد دریافت اعداد و مقداردهی متغیرها استفاده شود

عملیات (*) ضرب
پس از ورود به Buttonکد (* برای ضرب کردن ) زیر را می نویسیم.

;)x=convert.toint32(textbox1.text

;)Y=convert.toint32(textbox2.text
;R=X*y

;)Textbox3.text=convert.tostring(R

باید توجه داشت برای اعداد بزرگتر طبق جدول متغیرهای مقاله قبل باید از نوع داده های بزرگتر استفاده کرد ،برای باقیمانده به صورت زیر عمل
می شود.

عملیات ( )%ضرب
;R=X%y

;)Textbox3.text=convert.tostring(R

از کد زیر برای Exitاستفاده می شود
;)(Close

به دلیل جایگزینی اعداد مختلف از کد های زیر برای پاک کردن محتوای  Textboxبرای جلوگیری از درهم ریختگی ها استفاده میکنیم
;)(textBox1.Clear

;)(textBox2.Clear

;)(textBox3.Clear

نکته هایی برای بهتر کردن ظاهر برنامه

برای انکه ظاهر برنامه را تغییر داده و به شکل دلخواه در بیاوریم میتوان از امکاناتی مثل  background Pictureیا  colorیا font
استفاده کنیم.
ابتدا روی فرم خود کلیک کنید.
مورد استفاده در برنامه را انتخاب می کنیم و هم چنین در زیر شاخه آن ،با امکان تغییر رنگ فونت  fontمیتوانید نوع  Fontدر قسمت  Properticeو
نیز وجود دارد

در قسمت  backcolorرنگ برنامه را میتوانید تغییر دهید.
در قسمت background imageشما می توانی عکس مورد نظر خود را به فرم اضافه کنید

 برای انجام دادن وظیفه دکمه مساوی (=)از این فرمول می توان استفاده نمود: توجه

1- Textbox3.text=convert.Tont32.Tostring(d3);
2-

private void bE_Click(object sender, EventArgs e)
{
b=double.Parse(textBox1.Text);
switch(op)
{
case 1:
j = a /b;
break;
case 2:
j = a * b;
break;
case 3:
j = a – b;
break;
case 4:
j = a + b;
break;
}
textBox1.Text=j.ToString();
}
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