کنترل های پر کاربرد
نام کنترل

نام فارسی

کاربرد ( توضیح )

Button

دکوِ

ترای اًجام عولیات خاغی از دکوِ استفادُ هی ضَد

TextBox

کادر هتي

ترای دریافت اطالعات از کارتر استفادُ هی ضَد ٍ هعوَال در فرم ّای ٍرٍد اطالعات

Label

ترچسة

CheckBox

جعثِ اًتخاب

RadioButton

دکوِ رادیَیی

ترای اًتخاب یک گسیٌِ از تیي چٌذ گسیٌِ استفادُ هی ضَد

ComboBox

ًَار کرکرُ ای

کٌترل ًَ( ComboBoxار کرکرُ ای ) رٍش دیگری است کِ تِ کارتر اجازُ دّیذ از تیي

( لیست کطَیی )

گسیٌِ ّای هختلف یکی را اًتخاب کٌذ .کٌترل  ComboBoxضثیِ یک کٌترل TextBox

از آى استفادُ هی کٌین
ترای ًوایص هتي ثاتت در زهاى اجرای ترًاهِ استفادُ هی ضَد
( الثتِ از طریق کذ ًَیسی هی تَاى هتي آى را تغییر داد )
دارای  2حالت اًتخاب ضذُ ٍ اًتخاب ًطذُ هی تاضذ ٍ ترای ًطاى دادى ٍضعیت تلِ یا
خیر استفادُ هی ضَد.

است کِ در سوت راست آى یک دکوِ قرار داردٍ .قتی تر رٍی دکوِ ی آى کلیک
ضَد  ComboBox ،یک ًَار کرکرُ ای را کِ حاٍی یک لیست از گسیٌِ ّای هختلف
است را ًوایص هی دّذ .کارتر هی تَاًذ از تیي ایي گسیٌِ ّا یکی را اًتخاب کٌذ.هَرد
اًتخاب ضذُ تِ هتي داخل  ComboBoxتثذیل هی ضَد.
ListBox

لیست اًتخاب

GroupBox

کٌترل گرٍُ تٌذی

کٌترل  ListBoxترای ًوایص لیستی از هتي ّا کِ قاتل اًتخاب ّستٌذ استفادُ هی ضَد.تِ
طَر پیص فرؼ ضوا فقط هی تَاًیذ یک آیتن را اًتخاب کٌیذ .کٌترل  ListBoxتْتریي
گسیٌِ ترای هَاقعی است کِ ضوا هی خَاّیذ تعذاد زیادی آیتن را ًوایص دّیذ.
کٌترل  GroupBoxترای دستِ تٌذی کٌترل ّای فرم استفادُ هی ضَد  .تا استفادُ از
خاغیت  Textکٌترل  GroupBoxهی تَاى یک عٌَاى ترای آى قرار دّیذ.
یکی از کارتردّای خَب ایي کٌترل زهاًی است کِ ضوا هی خَاّیذ دکوِ ّای
رادیَیی را گرٍُ تٌذی کٌیذ.

ویژگی های مشترک در کنترل های پر کاربرد
نام ویژگی

کاربرد ویژگی

مقدار قابل قبول

ًام کٌترل را هطخع هی کٌذ
Name

( در زهاى کذ ًَیسی از طریق ًام کٌترل هی تَاى ٍیژگی ّای آى کٌترل را تغییر

فقط حرٍف اًگلیسی ٍ اعذاد

داد )
هتي کٌترل

توام حرٍف فارسی ٍ اًگلیسی

( هتٌی کِ در زهاى اجرای ترًاهِ ًوایص دادُ هی ضَد )

ٍ اعذاد ٍ عالین

ForeColor

رًگ هتي کٌترل را هطخع هی کٌذ

رًگ

BackColor

رًگ پس زهیٌِ کٌترل را هطخع هی کٌذ

رًگ

Visible

ظاّر کردى یا هخفی کردى کٌترل در زهاى اجرای ترًاهِ

 trueیا false

Enable

فعال یا غیر فعال کردى کٌترل در زهاى اجرای ترًاهِ

trueیا false

Font

فًَت هتي کٌترل را هطخع هی کٌذ

فًَت

TextAlign

هحل قرار گیری هتي کٌترل را تر رٍی کٌترل هطخع هی کٌذ

MiddleLeft
MiddleCenter
MiddleRight

RightToLeft

تعییي راست تِ چپ ضذى هتي کٌترل ( ترای هتي ّای فارسی )

Yes/No

Width

پٌْای کٌترل را هطخع هی کٌذ

عذد

Height

ارتفاع کٌترل را هطخع هی کٌذ

عذد

) Left ( X

فاغلِ لثِ سوت چپ کٌترل را از لثِ سوت چپ فرم هطخع هی کٌذ

عذد

) Top ( Y

فاغلِ لثِ تاالیی کٌترل را از لثِ تاالیی فرم هطخع هی کٌذ

عذد

Text

....

Anchor
Dock
Cursor

TabIndex

AutoSize

Locked

ایي ٍیژگی هطخع هی کٌذ کِ کٌترل ّا ٍقتی کِ سایس فرم تغییر هی کٌذ
چگًَِ هحل ٍ سایسضاى تغییر کٌذ.

Top, Bottom, Left, Right

ایي ٍیژگی کٌترل را تِ یکی از لثِ ّای فرم هی چسثاًذ.

Top , Bottom , Left , Right ,
Fill , None

ضکل اضارُ گر هاٍس را زهاًی کِ تر رٍی کٌترل قرار هی گیرد هطخع هی

ًَ 22ع اضارُ گر ٍجَد دارد کِ از

کٌذ

تیي آًْا تایذ یکی را اًتخاب کرد

تا اختػاظ یک عذد یِ ایي خاغیت هطخع هی کٌین کِ تا چٌذ تار زدى
دکوِ  ،Tabکٌترل فَکَس تگیرد.
ٍقتی کِ هقذار آى تراتر تا  Trueتاضذ ،سایس کٌترل تِ غَرت اتَهاتیک تراساس
هحتَای هتي آى تغییر هی کٌذ ( .ایي ٍیژگی در کٌترل ٍ TextBoxجَد ًذارد )
هطخع هی کٌذ کِ کٌترل در زهاى طراحی فرم هی تَاًذ جاتجا یا تغییرسایس
ضَد یا خیر

عذد
True / False

True / False

