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1.Giriş 

NA operatör panelinde kullanıcıya onay veya bilgi vermenin ve kullanıcıdan girdi (şifre, 

isim vb.) almanın çeşitli yolları mevcut. Genelde “PopUp Window” ile bunu yapılır ve 

bu yöntemde ek olarak birçok kod yazılması gerekir.  

Bu kılavuzda bu özellik VisualBasic’in kendi kütüphanesini kullanılarak farklı bir 

yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem NA Script’te gizlenmiş ama derlenmesine 

engel olunmamıştır.  

Aşağıda açıklanan yöntem Güvensiz Kod (Unsafe Kod) değildir. Yani tehlikesi 

bulunmamaktadır. Ayrıca VB.NET güvensiz kod kullanımına destek vermemektedir. 

Bu sayede istesek dahi VB kodu ile programın çöküşüne sebep olamayız. 

Bu makalede, NA ekranda “MessageBox” kullanımını örneklerle birlikte 

açıklanmaktadır. 

 

2. Message Box Fonksiyonu 

NA operatör panelinin Visual Basic altyapısı olması bize bazı avantajlar sağlıyor. Bu 

avantajların bir kısmı gizlenmiş durumdadır. Bu gizlenmiş özelliklerin bir kısmını 

Visual Basic dilinde olduğu bilinen metotlar, fonksiyonları deneyerek kullanılabilir. 

 

Programlama dillerinde MessageBox kullanıldığı zaman program akışı orada durur ve 

kullanıcının aksiyonu beklenir. Gösterilen MessageBox kutucuğunu form olarak kabul 

edilirse, bu formun modal (diğer sayfalardan önde durması) olması çok önemlidir. 

“PopUp Window” ile onay sayfası yaptığımızda bu özelliği kullanılamamaktadır. NA 

operatör panelindeki sayfalar modal olarak çalışmamaktadır. Onay penceresinden bilgi 

girildiği zaman, bunun kontrol edilmesi için ek olarak birçok kod yazılması 

gerekmektedir. Bütün bunlar çok daha basit bir şekilde yapılabilir.  

 

MsgBox fonksiyonu VisualBasic dilinde bulunmaktadır. Hem CF (Compact 

Framework), hemde .Net Framework içinde bulunur.  
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  Aşağıda MsgBox fonksiyonun kullanımı gösterilmiştir. 

 MessageBox kutucuğu “Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox” ismi ile çağrılır.  

 

 MsgBox fonksiyonunu daha yakından tanımak için aşağıdaki bağlantıyı 

inceleyebilirsiniz: 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-studio-

2008/139z2azd(v=vs.90)?redirectedfrom=MSDN 

MsgBox fonksiyonun içeriği yukarıda verilmiştir. Optional olan parametreler kod 

ile verilmez ise, fonksiyon varsayılan değerler ile çalışır. Fonksiyonun 

parametreleri aşağıdaki gibidir. 

- Object – kullanıcıya verilmek istenilen mesaj 

- MsgBoxStyle – messagebox tipi. 

- Title – başlık 

 

 

 

 

 

 

 

 Dim Title As String 

 Dim Detail As String 

 Dim ResultBox As Short 

  

 Title = "Uyarı" 

 Detail = "Devam etmek istiyormusunuz?" 

 

 ResultBox=Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox(Detail,292,Title) 

  

 If ResultBox <> 6 Then Exit Sub 

  

 Lamp = True 

Public Function MsgBox( _ 

   ByVal Prompt As Object, _ 

   Optional ByVal Buttons As MsgBoxStyle = MsgBoxStyle.OKOnly, _ 

   Optional ByVal Title As Object = Nothing _ 

) As MsgBoxResult 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-studio-2008/139z2azd(v=vs.90)?redirectedfrom=MSDN
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-studio-2008/139z2azd(v=vs.90)?redirectedfrom=MSDN
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3. Message Box Parametreleri ve Değerleri 

MsgBoxStyle parametresi aşağıda verilen tabloya göre hesaplanır: 

 

Üye Değer Açıklama 

OKOnly 0 Sadece “OK” butonu gösterilir. 

OKCancel 1 “OK” ve “Cancel” butonu gösterilir. 

AbortRetryIgnore 2 “Abort”, “Retry” ve “Ignore” butonları gösterilir.  

YesNoCancel 3 “Yes”, “No” ve “Cancel” butonları gösterilir. 

YesNo 4 “Yes” ve “No” butonları gösterilir. 

RetryCancel 5 “Retry” ve “Cancel” butonları gösterilir.  

Critical 16 “Kritik olay” ikonu gösterilir.  

Question 32 “Soru” ikonu gösterilir.  

Exclamation 48 “Uyarı” ikonunu gösterir. Ses çıkarır. 

Information 64 “Bilgi” ikonunu gösterir.  

DefaultButton1 0 Birinci buton varsayılan. 

DefaultButton2 256 İkinci buton varsayılan. 

DefaultButton3 512 Üçüncü buton varsayılan. 

ApplicationModal 0 Uygulama modal. Kullanıcı mesaj penceresine cevap verdikten 
sonra uygulama işleyişine devam eder. 

SystemModal 4096 Sistem modal. Kullanıcı mesaj penceresine cevap verene kadar 
bütün uygulamalar duraklar. 

MsgBoxSetForeground 65536 Specifies the message box window as the foreground window. 

MsgBoxRight 524288 Yazılar sağa yaslanmış olarak gösterilir. 

MsgBoxRtlReading 1048576 Arabic ve benzeri alfabeler için kullanılır. 
Tablo 1. MsgBox fonksiyonu MsgBoxStyle “enumaration” değerleri 

 

Mesaj penceresi içideki butonlara göre fonksiyonun döndürdüğü değerler aşağıdaki               

gibidir. 
Sabit Değer 

OK 1 

Cancel 2 

Abort 3 

Retry 4 

Ignore 5 

Yes 6 

No 7 
Tablo 2. MsgBox fonksiyonu buton geri dönüş değerleri 
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4. Örnekler 

Tablo 1’de verilen değerler kullanılarak farklı tipte mesaj pencereleri üretilebilir. Bu 

verilerin değer tipi sayıdır. MsgBoxStyle parametresine ilgili tablodaki verilerin toplamı 

yollanır. 

 

Örnek 1. “Yes”, “No” butonlu ve soru işareti bulunan mesaj penceresi için 292 değeri 

yollanır. 

 

 

 

 

 

 

Örnek 2. “Yes”, “No”, “Cancel” butonlu ve soru işareti bulunan mesaj penceresi için 291 

değeri yollanır. 

 

 

 

 

 

Örnek 3. “Yes”, “No” butonlu ve uyarı işareti bulunan ve ek olarak ses çıkaran mesaj 

penceresi için 308 değeri yollanır. 

 

Default button seçimi mesaj penceresi ekrana geldiği zaman fokus olacak olan butonu 

seçmek için kullanılır. NA operatör panelinde bu ayrımın çok farkı olmayacaktır. 

 

'DefaultButton2 = 256, Second button is default. 

 'YesNo = 4, Displays Yes and No buttons. 

'Question  = 32 ,Displays Warning Query icon. 

'256 + 32 + 4 = 292 

ResultBox=Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox(Deta

il ,292,Title) 

'DefaultButton2 = 256, Second button is default. 

 'YesNoCancel = 3, Displays Yes and No buttons. 

'Question  = 32 ,Displays Warning Query icon. 

'256 + 32 + 3 = 291 

ResultBox=Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox(Deta

il ,291,Title) 

'DefaultButton2 = 256, Second button is default. 

 'YesNo = 4, Displays Yes and No buttons. 

'Question  = 48 ,Displays Warning Message icon. 

'256 + 48 + 4 = 308 

ResultBox=Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox(Deta

il ,308,Title) 
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'DefaultButton1 = 0 

 'YesNoCancel = 3, Displays Yes and No buttons. 

'Question  = 32 ,Displays Warning Query icon. 

'256 + 32 + 3 = 291 

ResultBox=Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox(Deta

il ,35,Title) 

 

Örnek 4. Örnek 2’den farklı olarak varsayılan butonu birinci butona değiştirilmiş hali 

aşağıdadır. Bu durumda klavye kullanan kullanıcılar “Enter” veya “Space” tuşuna 

bastıklarında birinci tuş tıklanmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Örnek 5. Mesaj penceresi göstermek için kullanılan kodun alt programıda kullanılması. 

 
'Code behind Page - Add local subroutines for the page. 

 

Sub Action_Button_SET 

 

 Dim Title As String 

 Dim Detail As String 

 Dim ResultBox As Short 

  

 Title = "Uyarı" 

 Detail = "Devam etmek istiyormusunuz?" 

  

 'DefaultButton2 = 256, Second button is default. 

  'YesNo = 4, Displays Yes and No buttons. 

 'Question  = 32 ,Displays Warning Query icon. 

 '256 + 32 + 4 = 292 

 ResultBox=Microsoft.VisualBasic.Interaction.MsgBox(Detail ,292,Title) 

  

'OK butonunun sayi karsiligi 6 

 If ResultBox <> 6 Then Exit Sub 

  

 Lamp = True 

   

End Sub 

 


