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  بھ نام یگانھ خالق ھستی

  KeyUp و KeyDown ، KeyPree ھای رویداد بھ راجع نکاتی

 یعنی focus گرفتن قرار اما . دھد رخ توانند می شرایط بھ بستھ ھا رویداد این ، دارد قرار کنترلی روی برنامھ focus  کھ وقتی
روی آن کنترل قرار گرفتھ  برنامھ focus ، کنید تایپ آن در چیزی تا برید می TEXTBOX یک روی را موس وقتیمثال   ؟ چھ

  . است

 را کلید کھ دھد می رخ زمانی ھم KeyUp  رویداد ورابفشارید  کلید کھ دھد می رخ زمانی KeyPree و KeyDown رویداد دو 
 ھای کلید با  KeyPress رویداد.  است آنھا وقوع یا و شدن raise نوع در  KeyDown و KeyPree عمده تفاوت. کنید رھا

 زیر در.  شوند می raise کاراکتری غیر ھای کلیدی با KeyUp و  KeyDown کھ حالی در ، شود نمی raise کاراکتری غیر
  . اند شده مشخص کارکتری و کاراکتری غیر ھای کلید

 با مثال برای.  کرد استفاده باید KeyPressEventArgs  کالس keyChar خاصیت از KeyPress رویداد کردن handle برای

 را الفبا حروف تمامی یا ، کند وارد را اعداد تنھا تا کنید محدود کلید کردن وارد ھنگام را کاربر توانید می  KeyChar از استفاده
  ... و کنید تبدیل بزرگ حروف بھ

  : ھستند کاراکتری ھای کلید ھمان ھا این ، دارید کار و سر زیر ھای کلید با  KeyChar از استفاده در 

a-z, A-Z.

CTRL.

Punctuation marks.

در چھ و باالی در چھ اعداد ھای کلید keypaad کلید صفحھ راست سمت  

ENTER  

  : ندارد وجود زیر ھای کلید بھ دسترسی امکان اما

TAB 

INSERT and DELETE
HOME
END
PAGE UP  و PAGE DOWN  

F1-F12
ALT
جھت ھای کلید

  :آشنایی با رویداد ھای مربوط را با مثال ادامھ می دھیم 

روی .  کنیداضافھ را  Textboxروی فرم خود دو کنترل از نوع یک پروژه ویندوزی ایجاد کنید و در این مثال 

Textbox  اول کلیک کنید و در پنجرهProperties  روی دکمھ زرد رنگ ،Events  کلیک کنید ، تا تمامی رویداد
با . را پیدا کرده و روی آن دو بار کلیک کنید  KeyDownدر لیست رو بروی خود ، . ھای مربوط بھ آن نمایان شود

خود یک  Formپیش از کد نویسی ، درون کالس .  اول اضافھ شده است  Textboxاین کار رویداد مورد نظر بھ 
  :یر مانند زیر تعریف کنید متغ

bool nonNumberEntered = false;

  :نام دارد آنگاه  textBox1شما  Textboxکنید ، مثال اگر  KeyDownکد زیر را وارد متد مربوط بھ سپس 

private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
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        {
            if (e.KeyCode < Keys.D0 || e.KeyCode > Keys.D9)
            {
                if (e.KeyCode < Keys.NumPad0 || e.KeyCode > Keys.NumPad9)
                {

                    if (e.KeyCode != Keys.Back)
                    {
                        nonNumberEntered = true;
                    }
                }
            }

   }

استفاده شده تا مشخص گردد کھ آیا کلید ھای وارد شده در میان کلید  KeyCodeدر دستور شرطی اول ، از خاصیت 
کلید  ،ببینیم کھ آیا کلید ھای وارد شده  در دستور شرطی بعدی می خواھیم.   ھای عددی باالی صفحھ کلید ھستند یا نھ

در نھایت ھم اگر کاربر کلیدی جز  . یا خیر صفحھ کلید ھستند راستسمت  Keypadھای اعداد موجود در 

backSpace  را وارد کرده باشد ، آنگاه متغیرnonNumberEntered  بھtrue  مقدار دھی می شود.  

دوبار کلیک  KeyPressبروید و در آنجا روی   textBox1حال در فرم خود دوباربھ صفحھ رویداد ھای کنترل 
کد زیر را درون این متد اضافھ کنید . ، بھ برنامھ اضافھ می شود  textBox1_KeyPress با این کار متد . کنید 

. می شود  trueھم  Handledه خاصیت باشد ، انگا trueما  nonNumberEnteredاگر متغیر  در این متد. 
  . کردوارد  textBox چیزی در آن دیگر نمی تواناین یعنی کاربر کلیدی غیر عددی را وارد کرده است ، و  

private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (nonNumberEntered == true)
            {
                e.Handled = true;
            }

  }

متد مربوط بھ . را بھ آن اضافھ کنید  KeyPressکلیک کنید و رویداد )دوم  textBox2  )TextBoxحال روی 
م ، کار کھ در باال اشاره کردی KeyCharدر اینجا می خواھیم با خاصیت . کدنویسی آن ، بھ برنامھ اضافھ می شود 

  :وارد کنید  KeyPressکد زیر را بھ متد مربوط بھ رویداد . کنیم 

private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (e.KeyChar == (char)Keys.Return)
            {
                MessageBox.Show("You Have pressed Enter");
            }

   }

را فشار دھد ، آنگاه یک پیغام بھ او نمایش داده  Enterکلید قرار دارد ، اگر  textbox2وقتی کھ  کاربر روی کنترل 
. را بھ کاراکتر تبدیل کرده ایم  Keys.Rerurn،   (char)ھمان طور کھ می بینید با استفاده از پیشوند . می شود 
با کلید ھای غیر کاراکتری کار نمی کند ، بد نیست یک بار امتحان کنید  KeyPressن باشد گفتیم کھ رویداد  اگر یادتا

  .بگذارید و ببینید چھ می شود  Rertun  ،Tabمثال در کد باال بھ جای . 

  

  بابک فخریلو

  با آروزی بھروزی و موفقیت

  MSDN: منبع 


