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private void btnFont_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Font Button 
            fontDialog1.ShowColor = true; 
            if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
            { 
                textBox1.Font = fontDialog1.Font; 
                textBox1.ForeColor = fontDialog1.Color; 
            }             
        } 
 
 
private void btnBackcolor_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
                textBox1.BackColor = colorDialog1.Color; 
        } 

 

چگونه کدار  saveFileDialogو   openFileDialog ، FontDialog ،ColorDialogهای در این فصل آموختیم با کنترل

به ترتیب تعیین پسوند فایدل در صدورتیکه کداربر آندرا  overWritePromtو  DefaultTextکنیم و عملکرد خصوصیات 

 باشد.موجود می جاری مشخص نکند و هشدار جایگزینی فایل در صورتیکه کاربر نام فایلی را انتخاب کند که در مسیر
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 ششم : منوهافصل 

 

 

دو نوع کنترل برای کدار  #Cویژوال  باشد.برنامه می هایمنوها راهی راحت و پرکاربرد برای دسترسی کاربر به تمام اسمت

 دوی آنها را بررسی خواهیم کرد. با منوها در جعبه ابزار خود دارد که در این فصل هر

تدوان بدا اسدتفاده از مدتن می کنیم که بوسیله آن عالوه براستفاده می menuStripبرای ایجاد یک منوی افقی از کنترل 

بدا اسدتفاده از ویژگدی  کلید ترکیبی میدانبر، shortcutKeysبا استفاده از ویژگی  تصویر، imageخصوصیات و یا ویژگی 

checked  در ویژگی  &گزینه اابل انتخاب و با استفاده از عالمتtext .کلید دسترسی را تنظیم کرد 

( را انجام دهدد. همنندین در ایدن برنامده بدرای paste( و چسباندن )copyبنویسید که عملیات کپی )ای برنامه (1مثال

 منو طراحی نمایید؟دسترسی به دستورات 

 

string s1 = ""; 
private void btnPaste_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            textBox2.Text = s1; 
        } 
 
 
private void btnCopy_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            s1 = textBox1.Text; 
       } 
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private void copyToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            s1 = textBox1.Text; 
        } 
 
 
private void pasteToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
       { 
            textBox2.Text = s1; 
        } 

بتوان رند  زمینده  colorDialogاضافه نمایید که با استفاده از کنترل  1منویی مشابه شکل زیر به برنامه مثال (1تمرین

 های موجود در فرم را تغییر داد؟متن جعبه

 
 

 منوی استاندارد:

را Insert Standard Item راسدت کلیدک کدرده و سدپ  گزینده menustripبرای ایجاد منوی استاندارد روی کنترل 

 کنید.انتخاب 
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 منوی زمینه:

اسدتفاده  ContextMenuStripیعنی منویی که با راست کلیک کدردن بداز شدود از کنتدرل  زمینهبرای ایجاد یک منوی 

تدوان مندوی زمینده را که بوسیله آن می هستند ContextMenustripخصوصیتی به نام دارای ها سایر کنترل کنیم.می

 برای آن کنترل فعال کرد.

 

 

 

 فعال کنید؟ 1( در برنامه مثالpaste( و چسباندن )copyمنوی زمینه دستورات دستورات کپی ) (2تمرین
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زیر چیددمان منوهدا در ایدن  شکلهای ازنویسی کنید؟باز فصل پنجم را  2برنامه مثال ،با استفاده از طراحی منو (3تمرین

 در ادامه آمده است.( Exitو  New دستورات)برای راهنمایی کد  دهد.برنامه را نمایش می

  
 

private void newToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            textBox1.Text = ""; 
        } 

private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Application.Exit(); 
       } 
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 ADO.NETو  SQLفصل هفتم : ارتباط با بانک اطالعاتی بوسیله 

 

 

در اغلب برنامه هایی که امروزه نوشته می شوند به نحوی با ذخیره و بازیابی داده ها و اطالعدات مواجده هسدتیم.. در ایدن 

( و مجموعده ای از کالسدها و اشدیاء بدرای dbmsکه یک سیستم مدیریت پایگاه داده ) sql expressاصد داریم از فصل 

 ه کنیم.استفاد ado.netارتباط روی پایگاه داده به نام 

ارار دارد و چون در ایدن فصدل اصدد داریدم کده تحدت  System.Dataدر فضا نامی به نام  ado.netکالس های اصلی 

مهدم تدرین کدالس هدای  System.Data.SqlClientپایگاه داده را مدیریت کنیم بنابراین فضا نام  sql serverمدیریت 

ado.net :شامل 

 sqlConnection 

 sqlCommand 

 sqlDataAdapter 

 در ابتدای برنامه فراخوانی شود. system.dataباشد که می بایست این فضا نام به همراه فضا نام می 

 

sqlConnection: 

 اری ارتباط بین برنامه و بانک اطالعاتی را برعهده دارد.وظیفه برار

 

sqlCommand: 

 برای اجرا بر روی داده های بانک اطالعاتی است. SQLحاوی یک دستور 

 

sqlDataAdapter: 

نگهدداری  datasetمانند پلی است برای ارتباط بین جدول هدای باندک اطالعداتی و تصدویر آن در حافظده کده بوسدیله 

 برای نگهداری اطالعات جداول در حافظه است. dataTableشامل چندین  Dataset شود.می
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 DataGridViewکنترل 

 گردد.جدول بر روی فرم استفاده میاز این کنترل برای نمایش اطالعات به شکل 

 

 :SQL Expressایجاد پایگاه داده در سیستم مدیریت پایگاه داده 

 Viewاز منوی  Server Explorerبا انتخاب گزینه  Server Explorer.فعالسازی پنجره 1

 
 

 Add Connection...و انتخاب گزینه  Server Explorerدر پنجره  Data Connection.کلیک راست بر روی گزینه 2
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 به عنوان نوع فایدل و سیسدتم مددیریت پایگداه داده Microsoft SQL Server Database File (SqlClient)انتخاب .3

 OKنام پایگاه داده و کلیک بر روی دکمه  تعیین

و کلیدک راسدت بدر روی آن و انتخداب  Tablesو انتخاب پوشده  Server Explorer. اضافه شدن پایگاه داده به پنجره 4

 Add New Tableگزینه 
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