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چاپ دوم 1397 سال انتشار و نوبت چاپ:

وزارت آموزش و پرورش 
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همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
بـه نشانى  پيشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى اين کتاب 
تهران ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تأليف  کتاب های درسی فنى و 

حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمايند.
tvoccd@roshd.ir پيام نگار    )ايميل( 
www.tvoccd.medu.ir وب گاه   )وب  سايت( 

محتوای این كتاب در كمیسیون تخصصی رشته كامپیوتر دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و 
حرفه ای و كاردانش با عضویت: بتول عطاران، محمدرضا شكرریز، محمد رضا یمقانی، سیدحمیدرضا 

ضیایی، زهرا عسگری، افشین اكبری و سیدسعید میرباقری تأیید شده است.



مقدمه
يكــيازعمدهتريناهدافطراحيوتوليدكامپيوترهاانجامعملياتذخيرهســازي،بازيابي
دادههاواطالعاتوانجامانواعمحاســباتبهوســيلهآنهاســت.برايتحققبخشيدنبهاين

اهدافوجوددوجزءاصلييعنيسختافزارونرمافزارالزامياست.
بــاپيدايشاولينكامپيوترهانيازبهوجودبرنامههاييكهبتوانبابهكارگيريآنهاكامپيوترهارا
مورداســتفادهقرارداد،احساسشــدوازآنجاكهپردازشدركامپيوترهابراساسمبنايباينري
ياهمان0 و 1 اســت،اوليننرمافزارهاييكهتوســطمتخصصينطراحيگرديدبهزبانماشين                           
)0 و1(نوشتهشد. اينروشتوليدنرمافزاركاردشوارووقتگيريبودكهمحدوديتهايزيادي
رادربرداشت،بنابراينمتخصصانعلومكامپيوترتصميمگرفتندتانرمافزارهاييراتوليدكنندكه
بتوانندبااستفادهازآنهاهرنوعبرنامهايراباسرعتودقتبهزبانماشينتبديلنمايند.اينامر
منجربهتوليدشاخهويژهايازنرمافزارهابهنامزبانهايبرنامهنويسيشد.بدينترتيببهموازات
رشدوتكاملصنعتسختافزار،زبانهايبرنامهنويسيكامپيوترنيزخطسيرتكامليخودرااز
زبانماشينواســمبليبهزبانهايبرنامهنويسيسطحباال،ساختيافته،شئگراوويژوال،طي
كردهوهرروزهزبانهايبرنامهنويســيكاربرديتريرادراختياربرنامهنويســانقراردادند.در
حالحاضرمحدودهزبانهايبرنامهنويسيبسيارگستردهشدهوباظهورسيستمعاملهايويندوز
ورايجشدنشبكههايكامپيوتريبخصوصاينترنت،اينمسألهشدتبيشتريپيداكردهاست.

اينپيمانهمهارتيباتوجهبهنيازهايآموزشــيدررابطهباروشحلمســايلوزبانهاي
برنامهنويسيسطحباالومدرنكهقابليتبرنامهنويسيدرمحيطسيستمعاملويندوزرانيزداشته
باشند،تأليفشدهاست.زبانبرنامهنويسيويژوالبيسيكنسخه6يكيازرايجترينوكارامدترين
زبانهايبرنامهنويسيدردنياستكهازويژگيهايباالييدربرنامهنويسيحرفهايبرخورداراست.

اينپيمانهمهارتيشــاملچهاردهواحدكاراســتكهبهصورتخودآموزتهيهشدهاست.
درواحدكاراولودومدانشآموزانبامفاهيماساســيدربارهالگوريتموفلوچارتآشناشدهو
چگونگييافتنراهحلمناســببرايحلمسايلمختلفرابههمراهمثالوتمرينهايمتعدد
فراميگيرند.ازواحدكارســومتاچهاردهمفراگيرمیتواندمطالبرابهصورتتئوريهمراه
باتصاويرمناسبمطالعهكردهوسپسمطالبمطالعهشدهراباتمرينهايمرتبطوبهصورت
عمليومرحلهايانجامدهد.بهعالوهســعيشــدهاستكهباارايهآزمونهاينظريوعملي
درپايــانهرواحدكارويكآزموننظريوعمليدرپايانپيمانهمهارتي،مطالبمجدداًًًمرور
شــوند.برايبازدهيباالتردرفراگيرياينپيمانهمهارتيتسلطكافيدردروسپيشنيازمانند
مبانيوفناوريكامپيوتر،سيســتمعاملمقدماتيوپيشــرفته)ترجيحًاWindowsXP(الزامي
مؤلــف است.
Vbbook6@yahoo.com



پيش آزمون

1-كدامكليدتركيبيبرايفعالكردنمنويStartبهكارميرود؟
Ctrl+Esc-ب Alt+F4-الف 

Ctrl+C-د Alt+Esc-ج 
2-ازكــدامبرنامهدرويندوزبراياضافهكردنيكزبانجديدبهمجموعهزبانهاي

موجوداستفادهميشود؟
RegionalandLanguageOptions-بKeyboard-الف 

RegionalOptions-د FolderOptions-ج 
3-كدامكليدتركيبيبرايحركتكردنبينپنجرههايبازمناسباست؟

Alt+Tab-ب Ctrl+V-الف 

Ctrl+X-د Alt+Esc-ج 





         

                                                                    واحد کار اول                        

                                                               
           هدف جزیی

  توانایي حل مسایل و طراحي الگوریتم مناسب براي آن ها

هدف های رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- نحوه شناخت و بررسي مسايل مختلف را توضيح دهد.

2- مفهوم الگوريتم را تعريف كند و ويژگي هاي آن را بيان نمايد. 
3- ان��واع دس��تورالعمل ها را در الگوريتم بي��ان كند و كاربرد آن ه��ا را توضيح دهد.

4- مفهوم عملگر را بداند و انواع عملگرها را بيان كند.
عملگرهاي رياضي، منطقي و مقايس��ه اي و كاربرد آن ه��ا را بيان كند و حق تقدم   -5

آن ها را نسبت به يكديگر توضيح دهد.
6- بتواند انواع الگوريتم ها را براي مسايل متفاوت طراحي نمايد.

5



6

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                     وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                      نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                           شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پيمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کار اول: توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آن ها

روش حل مس��ايل با اس��تفاده از روش ها و تحليل هاي رياضي و منطقي، اولين بار به 
وسيله دانشمند بزرگ ايراني � خوارزمي � مورد توجه قرار گرفت، وي عالوه بر مباحث 
مختلفي كه در علوم رياضي و نجوم طرح كرد، اس��اس روش��ي را در حل مسايل بنا نهاد 
كه در آينده مدت ها مورد اس��تفاده برنامه نويسان كامپيوتر قرار گرفت. نام الگوريتم نيز به 

افتخار وي و از عبارت »الخوارزمي« گرفته شده است. 
در اي��ن پيمان��ه مهارتي با نحوه تجزيه و تحليل انواع مختلف مس��ايل و جس��تجو و 
طراحي راه حل هاي مناسب براي آن ها آشنا خواهيد شد و در پايان ارايه راه حل به دست 

آمده با توجه به قواعد علم الگوريتم را مي آموزيد.  

انس��ان از آغاز آفرينش تاكنون همواره در مس��ير زندگي خود با مش��كالت و مسائل 
مختلفي روبه رو بوده و براي حل مش��كالت خود، همواره راه حل  هاي متفاوتي را تجربه 
كرده است. از مشكالتي نظير خوراك، پوشاك، محل زندگي تا حل مسائل علمي، فلسفي،  
رياضي و نظاير آن ها؛ بنابراين با توجه به نوع مس��ايل و تجربيات و پيشرفت هاي علمي، 
س��عي در ارائه راه حل هاي جديد كرده اس��ت. پيدا كردن راه حل براي يك مس��أله به نوع 
آن بس��تگي دارد، بعضي از مسأله ها به سادگي قابل حل بوده اما بعضي ديگر هنوز هم به 

سادگي قابل حل نيستند.
براي حل هرگونه مسأله جدا از نوع آن مي توان موارد زير را در نظر گرفت:

1- شناخت دقيق مسأله 
2- تجزيه و تحليل مسأله

3- طراحي راه حل

1-1-1 شناخت مسأله
براي ش��ناخت بهتر يك مس��أله بايد س��ه عامل مهم را درنظر بگيريد: مقادير معلوم، 

خواسته هاي مسأله )مجهوالت( و عمليات محاسباتي. 
مقادير معلوم داده ها: مقاديري كه در اختيار مس��أله قرار مي گيرند و براي رس��يدن به 

هدف موردنظر در مسأله موردنياز هستند.

                  1-1 شناخت مسایل و ارایه راه حل مناسب براي حل آن ها 

                 کلیات 
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ارتباط بين داده ها و مجهول ها )محاس��بات(: براي رسيدن به نتايج موردنظر معموالً 
الزم است تا عملياتي را روي مقادير معلوم انجام دهيد؛ بخش عمده اي از اين عمليات با 
اس��تفاده از فرمول هاي مختلف انجام مي شود؛ البته محاسبات مي توانند با توجه به روابط 

منطقي كه بين مقادير معلوم و خواسته هاي مسأله وجود دارند، انجام گيرند. 
خواس��ته هاي مسأله )مجهوالت(: مقاديري هس��تند كه معموالً در اثر انجام عمليات 
روي مقادي��ر معل��وم حاص��ل مي ش��وند، البت��ه مجه��والت مي توانند از رواب��ط منطقي 
ك��ه در حل مس��أله دخالت مي كنن��د نيز به وج��ود آمده و مورد اس��تفاده ق��رار گيرند. 
به عنوان مثال فرض كنيد مي خواهيم محيط يك دايره به شعاع دلخواه را محاسبه كنيم. 
براي حل اين مس��أله با روش ارايه ش��ده، ابتدا مقادير معلوم را مورد توجه قرار مي د هيم؛ 
همان طوركه مي دانيد براي محاسبه محيط هر دايره  بايد شعاع آن را در اختيار داشته باشيم، 

بنابراين شعاع دايره )R( به عنوان تنها داده موردنياز براي حل مسأله كافي است. 
محاس��باتي كه براي رس��يدن به محيط دايره الزم اس��ت، در واقع فرمول  زير خواهد 

بود:

P=2× 3/14 × R  

ب��ا اس��تفاده از اين فرمول ها روابط بين داده ه��اي ورودي و نتايج موردنظر به خوبي 
  )P(كه همان محيط )تعيين مي شود و باالخره به عنوان مرحله آخر، خواسته مسأله )مجهول

دايره است به دست مي آيد.

 2-1-1 تجزیه و تحلیل مسأله
معموالً جس��تجوي راه حل  مناسب براي يك مسأله، به س��ادگي امكان پذير نيست. گاهي 
اوقات راه حل مسأله به سادگي قابل تشخيص است، مانند محاسبه مجموع دو عدد يا محاسبه 
مس��احت ي��ك دايره اما در بعض��ي از مواقع به دليل پيچيده بودن مس��أله، الزم اس��ت 

مقادير معلوم، محاس��بات و خواس��ته هاي مس��أله )مجهوالت( را در محاسبه محيط و 
مساحت يك مستطيل دلخواه مشخص كنيد

    تمرين:
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اس��ت مسأله اصلي به چند مس��أله كوچك تر تقسيم شود كه به آن ها زيرمسأله مي گويند. 
س��پس هر زيرمسأله مجدداً بررسي ش��ود تا در صورت دشواري مجدداً به زيرمسأله هاي 
كوچك تر تقسيم شود و اين عمل آن قدر ادامه يابد تا زيرمسأله ها به ساده ترين شكل حل 
ش��وند. در اين حالت مي توان هر زيرمس��أله را جداگانه حل كرد و با كنار هم قرار دادن 
آن ها، به حل مسأله اصلي دسترسي پيدا كرد. به عنوان مثال اگر مسأله ساخت يك اتومبيل 
باشد پيدا كردن راه حل براي ساخت آن در مرحله اول، كار دشواري است اما اگر اتومبيل 
را به بخش هاي مختلف مثل موتور، جعبه دنده و اتاق و بدنه تقسيم كنيم و هر يك از اين 
اجزا را مجدداً به كوچك ترين جزء، آن گاه با طراحي و ساخت اجزاي كوچك تر مي توان 
اجزاي بزرگ تر را ايجاد كرد و در نهايت با تركيب اجزاي اصلي، طراحي و س��اخت يك 

اتومبيل امكان پذير خواهد شد.

3-1-1 طراحي راه حل
پس از تحليل مسأله، براي ارائه يك راه حل مي توان به دو روش عمل كرد:

               1-  استفاده از تجربيات و راه حل هاي موجود كه در حل مسائل ديگر به كار گرفته شده اند.
2- اس��تفاده از روش ه��اي تفكر منطقي و الگوريتمي كه حل مس��أله براس��اس آن 
صورت گرفته و به صورت مرحله به مرحله انجام مي ش��ود. به عنوان مثال فرض كنيد 
مي خواهيم تعداد اعداد زوج بين اعداد 1 تا20 را محاس��به كنيم، يك روش س��اده اين 
اس��ت كه اعداد 1 تا20 را نوشته و تعداد اعداد زوج را بشماريد، اما با استفاده از روش 
تفكر منطقي مي توان به اين نتيجه رس��يد كه با توجه به اين كه اعداد زوج يكي در ميان 
قرار مي گيرند با تقس��يم عدد20 بر2 به تعداد10عدد دست مي يابيد كه از روش اول هم 

به همين نتيجه خواهيد رسيد. 
                2-1 الگوریتم 

1-2-1 تعریف الگوریتم 
ب��ه مجموع��ه  اي از دس��تورالعمل ها كه با زب��ان دقيق و قابل فهم ب��ه همراه جزييات 
الزم و ب��ه ص��ورت مرحل��ه ب��ه مرحله ب��ه گونه اي اجرا ش��ده كه ه��دف خاصي )حل 
مس��أله( را دنبال كنند و ش��روع و خاتمه آن ها نيز مش��خص باش��د، الگوريتم مي گويند.
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مي توان الگوريتم را به يك ماش��ين تشبيه كرد كه مقادير معلوم را دريافت كرده، روي 
آن ها محاس��باتي را انجام مي دهد و در پايان خواس��ته هاي مس��أله )مجه��والت( را ارايه 

مي كند. 
در واق��ع رابطه نزديك��ي بين مفهوم الگوريت��م و نحوه كار كامپيوتر در حل مس��ايل 
وج��ود دارد، بنابراي��ن با اس��تفاده از روش الگوريتم مي توانيد حل مس��ايل را به گونه اي 
طراح��ي كني��د كه براي تبديل ب��ه زبان كامپيوتر نيز قابل فهم باش��د. به ط��ور معمول با 
مفهوم الگوريتم آش��نا هس��تيد و از آن اس��تفاده مي كني��د، به عنوان مث��ال وقتي هر روز 
ب��راي كس��ب علم و دانش به مدرس��ه مي رويد، اعمالي را به ترتي��ب و به صورت دقيق 
و كام��ل انج��ام مي دهيد يعني ابتدا از خواب بيدار مي ش��ويد، دس��ت و صورت خود را 
مي ش��وييد، صبحانه مي خوريد و س��پس لباس مناس��ب به تن كرده و بعد از برداش��تن 
وس��ايل و كتاب ه��اي موردني��از از خانه خارج مي ش��ويد، مس��افتي را طي ك��رده و به 
مدرس��ه و كالس خ��ود مي رويد. اگ��ر هر يك از اين اعمال را قبل ي��ا بعد از عمل ديگر 
انجام دهيد، هدف موردنظر كه ش��كل درس��ت به مدرس��ه رفتن اس��ت، انجام نمي شود.

 مي توان اين مراحل را به شكل خالصه  و قابل فهم تري بيان كرد: 
بيدارشدن از خواب 	•

شستن دست و صورت 	•
خوردن صبحانه 	•

پوشيدن لباس مدرسه 	•
برداشتن كتاب هاي درسي و دفتر و قلم 	•

خروج از خانه 	•
رفتن به مدرسه و ورود به كالس درس 	•

    تمرين:

 مراحل تهيه نان در نانوايي را به صورت مرحله به مرحله بنويسيد.
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2-2-1 شرایط الگوریتم
پس از آش��نايي با مفهوم الگوريتم، الزم اس��ت ويژگي هاي يك الگوريتم را بشناسيد.
الف- اس��تفاده  از زبان س��اده، دقيق و قابل فهم: اين ويژگي س��بب مي شود تا در 
انجام دس��تورالعمل ها همواره يك برداش��ت يكسان حاصل ش��ود، در غيراين صورت 
برداش��ت هاي متفاوت سبب خواهد شد تا دس��تورالعمل ها نتايج متفاوتي را به وجود 
آورند. زبان الگوريتم نيز مي تواند يكي از زبان هاي گفتاري و نوش��تاري مانند فارس��ي، 

انگليسي و ... باشد. 
ب- اس��تفاده از جزييات کافي: اين ويژگي س��بب مي شود تا دستورالعمل ها به طور 
كامل اجرا ش��وند. وجود موارد نامشخص يا ارايه دستورالعمل ها به صورت كلي و مبهم 

سبب مخدوش شدن نتايج خواهد شد.
ج- شروع و پايان الگوريتم: در يك الگوريتم بايد شروع دستورالعمل ها مشخص باشد. هر 
الگوريتم يك نقطه شروع دارد كه به عنوان اولين دستورالعمل از آن استفاده مي شود، به عالوه 
پايان الگوريتم نيز بايد تعيين شود. يك الگوريتم مي تواند بيش از يك نقطه پايان داشته باشد.
د- ترتي��ب انجام دس��تورالعمل ها: يك��ي از ويژگي هاي مهم ي��ك الگوريتم ترتيب 
اجراي دس��تورالعمل ها اس��ت؛ اگر اين كار به درس��تي انجام نش��ود، پيش بيني نتيجه كار 
مش��خص نخواهد بود. در يك الگوريتم ترتيب انجام عمليات با استفاده از شماره گذاري 
دستورالعمل ها از باال به پايين انجام مي شود كه البته در صورت نياز مي توان ترتيب اجراي 

دستورالعمل ها را نيز تغيير داد. در مباحث بعد به اين مسأله خواهيم پرداخت.  

اگر در حل مسايل سه عامل اصلي را به دقت مشخص كنيد، طراحي يك الگوريتم كارزياد 
دشــواري نخواهد بود. اگر مقادير معلوم، خواسته هاي مسأله، فرمول ها و روابط رياضي و منطقي 

بين آن ها را به درستي تعيين كنيد، نوشتن الگوريتم هاي مختلف آسان تر خواهد شد.

ه� - جامع بودن: الگوريتم بايد به ش��كلي طراحي شود كه با توجه به صورت مسأله 
و مفروضات آن در تمام حالت ها، نتايج مناسب و صحيحي را ارايه كرده و در حالت هاي 

خاص يا داده هاي ورودي متفاوت، نتايج درستي را ايجاد كند.

نكته:
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 بهتر اس��ت دريك الگوريتم از دستورات اضافه كه سبب افزايش حجم الگوريتم مي شود، 
خودداري نماييد چرا كه اين كار الگوريتم را شلوغ كرده و باعث سردرگمي مي شود.

3-2-1 انواع دستورالعمل ها در الگوریتم
الگوريتم مجموعه اي از دستورالعمل هاس��ت. دس��تورالعمل ها انواع مختلفي دارند كه 

عبارتند از:
الف- دستورالعمل هاي ورودي 
ب- دستورالعمل هاي خروجي
ج- دستورالعمل هاي محاسباتي

د- دستورالعمل هاي شرطي
ه� - دستورالعمل هاي تكرار )حلقه ها(

الف- دستورالعمل هاي ورودي
اين دس��تورالعمل ها براي دريافت داده هاي ورودي اس��تفاده مي شوند و معموالً براي 

اجراي آن ها از عباراتي مانند »بخوان، دريافت كن يا بگير« استفاده مي شود. 

ب- دستورالعمل هاي خروجي 
اين دس��تورالعمل ها براي نماي��ش اطالعات خروجي يا پيام ه��اي موردنياز به منظور 
راهنمايي كاربر روي صفحه نمايش يا چاپ آن ها به وس��يله چاپگر اس��تفاده مي شوند و 

معموالً براي اجراي آن ها عباراتي مانند »نمايش بده يا چاپ كن« به كار مي روند.

ج- دستورالعمل هاي محاسباتي
اين دس��تورالعمل ها در واقع نحوه ارايه و استفاده از فرمول ها و انجام عمليات رياضي 
و محاسباتي را تعيين مي كنند و معموالً براي اجراي آن ها از همان شكلي كه در رياضيات 
وجود دارد، استفاده مي شود يعني در سمت راست تساوي عمليات محاسباتي و در سمت 
چپ تس��اوي نام يك متغير به كار مي رود؛ البته به جاي عالمت تس��اوي از عالمت فلش  

نيز استفاده مي شود.

نكته:
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تعريف متغير: متغيرها مكان هايي هستند كه توانايي نگهداري و ذخيره سازي انواع داده 
را دارند. متغيرها در الگوريتم همان كاربرد رياضي خود را دارا هس��تند و عالوه بر اعداد 
مي توانن��د مت��ن يا مقادير منطقي درس��ت يا نادرس��ت، تاريخ، س��اعت و نظاير آن ها را 

نگهداري كنند. 
نحوه اس��تفاده از عملگرهاي رياضي در الگوريت��م: برخي از عملياتي كه در الگوريتم 
انجام مي گيرد، عمليات رياضي و محاسباتي است كه براي انجام اين گونه دستورات الزم 

است از عملگرهاي رياضي استفاده شود. 

تعريف عملگر: در واقع عملگر يك يا مجموعه عملياتي است كه از پيش در الگوريتم 
آماده ش��ده اس��ت و براي اس��تفاده از آن بايد از عاليمي كه به صورت قراردادي تعريف 
شده اند، استفاده كنيد مانند عملگر جمع كه مي تواند دو عدد يا دو متغير يا تركيبي از آن ها 
را با هم جمع و حاصل آن را ارايه كند. اعداد و متغيرهايي كه عملگر روي آن ها عمليات 
انجام مي دهد، عملوند ناميده مي شوند. عملگرهاي رياضي در جدول 1-1 ارايه شده اند.

جدول 1-1

عملگرهاي ارايه شده در جدول 1-1 نسبت به هم داراي حق تقدم در اجرا هستند، به 
عبارت ديگر در يك عبارت رياضي كه از چند عملگر استفاده شده است، عملگرها

اولویتمثالعنوانعملگر
1پرانتز)  (

62=3×2ضرب*

22=12/6تقسیم/

53=3 \ 17خارج قسمت تقسیم صحیح\

Mod14باقی مانده تقسیم صحیح   mod 5=44

495=14+ 35جمع+

5تفریق-

 )2×3( +4=1 

1  -7=3
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از س��مت چپ عبارت رياضي به ترتيب اجرا مي ش��وند. اما هميش��ه  اين گونه نيست 
و در هن��گام اس��تفاده از چند عملگر رياضي، اولويت آن ه��ا مطابق جدول 1-1 از باال به 
پايين درنظر گرفته مي شود، به عنوان مثال عبارت1/ 5 × 3+2  را در نظر بگيريد؛ در اين 
1 تقسيم   عبارت ابتدا عدد 3 در 5 ضرب شده و سپس حاصل ضرب آن يعني 15، بر عدد
مي شود چرا كه عملگرهاي ضرب و تقسيم نسبت به عملگر جمع حق تقدم دارند. در پايان، 

حاصل تقسيم يعني عدد 1/5 با عدد 2 جمع و در نتيجه عدد 3/5 به دست مي آيد.
توجه كنيد كه عملگرهاي ضرب و تقس��يم نس��بت به هم، جمع و تفريق نيز نسبت به 
هم داراي اولويت يكس��اني هستند و اولويت آن ها نسبت به هم از چپ به راست است. 
1 را درنظر بگيريد؛ در اين عبارت ابتدا عدد 6 در 2   + 4  ب��ه عنوان مثال عبارت 2× 6-
5 خواهد بود و بعد   1 محاسبه مي شود كه نتيجه آن عدد  +4ضرب شده، سپس عبارت

5 يعني 38 به دست مي آيد.   عمل تفريق انجام مي شود و حاصل تفريق 12-
البته اولويت عملگرها را مي توان با پرانتز تغيير داد به عنوان مثال اگر عبارت قبل را با 
1 (   تغيير دهيد ابتدا عبارت داخل پرانتز محاسبه مي شود   + 4  پرانتز به شكل 2× ) 6-

سپس نتيجه در عدد 2 ضرب خواهد شد. 

   مثال 1: فرض كنيد مي خواهيد مسأله محاسبه 
محيط يك مستطيل با طول L و عرض W دلخواه را 
به صورت يك الگوريتم بنويسيد، قباًل اين مسأله را 
بررس��ي كرده و سه عامل مقادير معلوم، فرمول هاي 
محاس��باتي و خواس��ته هاي مس��أله )مجهوالت( و 
رابطه بين آن ها را تعيين كرده ايد، بنابراين الگوريتم 

حل اين مسأله به صورت زير خواهد بود:

توضيح

شروع الگوریتم1-شروع الگوریتم

ورود داده هاL -2 را دریافت کن  

ورود داده هاW -3 را دریافت کن

P      2 ×)L + W ( - 3محاسبه محیط

نمایش خروجيP -4 را نمایش بده

پایان الگوریتم5- پایان

←

    تمرين:
ترتيب انجام عمليات و حاصل عبارات زير را تعيين كنيد: 

14-3 ×2( / 5 + 2(
))27+4( ×12 -7 ( +8 / 2
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الگوريتمي بنويسيد كه محيط يك دايره با شعاع دلخواه R را محاسبه كرده و نمايش دهد.

در اين مثال ورودي ها شامل دو عدد هستند و محاسبات الزم براي رسيدن به نتيجه، 
عمل رياضي تقسيم مي باشد و خواسته مسأله نيز نتيجه تقسيم دو عدد بر يكديگر است،  

بنابراين الگوريتم مربوطه بدين صورت خواهد بود.

مثال 2: الگوريتمي بنويسيد تا حاصل تقسيم يك عدد دلخواه را بر عدد دلخواه 
ديگري محاسبه كرده و نمايش دهد.

توضيح

شروع1-شروع

ورود داده هاX -2 را دریافت کن  

ورود داده هاY -3 را دریافت کن

Z         X/Y  - 3محاسبه حاصل تقسیم

نمایش خروجيZ -4 را نمایش بده

پایان الگوریتم5- پایان

←

در اين الگوريتم پس از ش��روع الگوريتم در مراحل 2 و 3 دو عدد از ورودي دريافت 
ش��ده و در متغيرهاي X و Y ذخيره مي ش��وند. در مرحله 4 دو متغير بر هم تقسيم شده و 
نتيجه تقس��يم در متغير Z ذخيره مي شود. در مرحله 5 حاصل تقسيم روي صفحه نمايش 

داده مي شود و در مرحله 6 الگوريتم پايان مي يابد. 

 الگوريتمي بنويسيد تا ميانگين سه عدد دلخواه را محاسبه كرده و نمايش دهد.
الگوريتم��ي بنويس��يد كه باقيمانده تقس��يم دو عدد دلخواه را بر هم محاس��به كرده و 

نمايش دهد.

    تمرين:

ديگري محاسبه كرده و نمايش دهد.

    تمرين:
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د - دستورالعمل هاي شرطي
گاهي اوقات الزم است با مقايسه مقادير داده هاي ورودي، اطالعات خروجي، متغيرها 
و ... عملياتي را در الگوريتم هدايت كرده و دستورالعمل هاي خاصي را اجرا كنيد يا روند 
اجراي الگوريتم را با اتخاذ تصميمات مناس��بي كنترل نماييد. در اين صورت مي توانيد از 

دستورات شرطي استفاده كنيد. 

 مثال 3: الگوريتمي بنويسيد كه زوج و فرد بودن هر عدد دلخواه را مشخص كند.

 در اين مس��أله داده ورودي ش��امل يك عدد است و تشخيص زوج يا فرد بودن عدد 
وارد ش��ده خواسته )مجهول(  مسأله اس��ت. اگر باقيمانده تقسيم يك عدد بر عدد 2 صفر 

شود عدد زوج است و اگر باقيمانده يك باشد عدد موردنظر فرد مي باشد.

در اين مرحله با اين كه نكات الزم براي حل مسأله به دست آمده است اما يك مشكل 
هن��وز وجود دارد كه يك عدد در هر لحظه نمي تواند هم زوج و هم فرد باش��د، بنابراين 
مجبور خواهيد بود در زماني كه عدد زوج اس��ت يك خروجي و وقتي عدد فرد اس��ت 
خروجي ديگري نمايش داده ش��ود. درچنين حالت هايي الزم اس��ت از دستورات شرطي 

استفاده كنيد. نحوه استفاده از يك دستور شرطي به صورت زير است:
شكل كلي دستورالعمل شرطي به يكي از صورت هاي زير است.

اگر شرط )ها( آن گاه دستور)ات(

اگر شرط )ها( آن گاه دستور)ات(   در غير اين صورت   دستور)ات(  

 با استفاده از عملگر Mod مي توان تقسيم هاي فوق را به صورت زير نوشت:
14  MoD  2       



17  MOD 2        1   

2
7 8

1

14
14

باقيمانده تقسيم

217
16
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 در حالت اول، ابتدا شرط يا شرط هاي ارايه شده بررسي مي شوند و در صورتي كه نتيجه 
بررسي درست باشد، دستور يا دستورات پس از »آن گاه« اجرا مي شوند، در غيراين صورت 
)نادرس��ت بودن شرط بررس��ي شده( دستورالعملي كه پس از دس��تورالعمل شرطي قرار 
گرفته، اجرا خواهد ش��د بدون آن كه دس��تور يا دس��تورات پس از »آن گاه« اجرا ش��ود. 
در حالت دوم، ش��كل كامل تري از دس��تورالعمل شرطي را مالحظه مي كنيد كه در آن 
ابتدا ش��رط يا ش��رط ها مورد بررسي قرار مي گيرند؛ اگر نتيجه ارزيابي آن ها درست باشد، 
دس��تورالعمل ش��رط مانند حالت اول رفتار مي كند اما اگر نتيجه ارزيابي شرط يا شرط ها 
نادرس��ت باشد بدون آن كه دس��تورات بخش »آن گاه« اجرا ش��وند، دستورات موجود در 
بخش »درغير اين صورت« اجرا خواهند شد سپس دستورالعملي كه پس از دستور شرطي 

قرار دارد، اجرا مي شود.

نتیجهمثالعنوانعملگر

درست4=4تساوی=
درست2= > 5بزرگ تر یا مساوی=>
1کوچک تر یا مساوی =<   نادرست15=< 

نادرست74>29بزرگ تر>
نادرست3<7کوچک تر<

درست8><15نامساوی><

جدول 2 - 1

بنابراين الگوريتم موردنظر بدين صورت خواهد بود:

توضیح

شروع الگوریتم1- شروع

ورود دادهX  - 2را دریافت کن

مقدار باقیمانده تقسیم را در R ذخیره مي کند.3 - 

= R آن گاه »عدد زوج است.« را نمایش بده.  در صورتي ک��ه R برابر صفر باش��د عب��ارت »عدد زوج اس��ت.«  را نمایش مي دهد.4 - اگر 

در صورتي ک��ه R براب��ر یک باش��د عبارت »عدد فرد اس��ت.« را نمای��ش مي دهد.5- اگر R =1 آن گاه »عدد فرد است.« را نمایش بده.

پایان الگوریتم6- پایان 

R          X  MoD 2
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 X پس از ش��روع الگوريتم، در مرحله 2 يك عدد از ورودي دريافت ش��ده و در متغير
ذخيره مي شود سپس در مرحله 3 باقيمانده تقسيم X بر 2 محاسبه شده و در متغير R ذخيره 
مي شود. در مرحله 4 با استفاده از يك دستور شرطي مقدار متغير R با مقدار صفر مقايسه 
مي شود در صورتي كه مقدار متغير نيز صفر باشد نتيجه بررسي شرط درست )True( و در 
نتيجه عدد زوج خواهد بود و عبارت »عدد زوج است.« نمايش داده مي شود اما اگر مقدار 
متغير R صفر نباشد نتيجه بررسي شرط نادرست )False(  بوده و دستور بعد از آن گاه اجرا 
نمي ش��ود. در مرحله 5 مجدداً مقدار R بررس��ي مي شود و در صورتي كه مقدار آن برابر با 
يك باشد »عبارت عدد فرد است.« نمايش داده خواهد شد و در صورتي كه مقدار آن برابر 

با يك نباشد عبارت مزبور نمايش داده نمي شود.

الگوريتمي بنويسيد كه بخش پذيري يك عدد را بر عدد ديگر تعيين كند

ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده و اين نكته كه يك ع��دد نمي تواند هم زوج و هم فرد 
باشد الگوريتم مثال قبل را به صورت زير مي توان خالصه تر  نمود و به جاي استفاده از دو 

دستورالعمل شرطي مسأله را با يك دستورالعمل شرطي حل كرد.

توضیح

شروع الگوریتم1- شروع

ورود دادهX  - 2 را دریافت کن

مقدار باقیمانده تقسیم را در R ذخیره مي کند.3 - 

= R آن گاه »عدد زوج است.« را نمایش بده ،   4 - اگر 
در غیر این صورت» عدد فرد است. «را نمایش بده

در صورتي که مقدار R برابر با صفر باشد عبارت »عدد زوج است.«را نمایش 
مي دهد، در غیر این صورت عبارت »عدد فرد است« را نمایش مي دهد.

پایان الگوریتم5- پایان 

X  MoD 2

در اين الگوريتم جديد از يك دس��تورالعمل ش��رطي استفاده ش��ده است اما در نتيجه 
اج��راي الگوريتم هيچ تغييري به وجود نمي آي��د، در اين حالت اگر مقدار باقيمانده يعني 
متغير R برابر با صفر باش��د دس��توري كه در بخش »آن گاه« قرار دارد اجرا مي شود اما اگر 

مقدار متغير R  برابر با صفر نباشد دستور بخش » در غير اين صورت« اجرا خواهد شد.

    تمرين:

R
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 الگوريتم بخش پذيري دو عدد بر يكديگر را با يك دستورالعمل شرطي بنويسيد.

مثال 4: الگوريتمي بنويس��يد كه س��ه عدد دلخ��واه را دريافت كرده و بزرگ ترين 
مقدار را در بين آن ها تعيين كند و نمايش دهد.

در اي��ن مس��أله س��ه داده ورودي وجود دارند ك��ه آن ها را اع��داد B  ، A و C در نظر 
مي گيريم، براي پيدا كردن بزرگ ترين مقدار در بين اين سه عدد مي توانيم از روش مقايسه 
اس��تفاده كنيم؛ به اين منظور ابتدا فرض مي كنيم مقدار ذخيره شده در متغير A بزرگ ترين 
مقدار اس��ت و مقدار آن را در متغير ديگ��ري به نام MAX ذخيره مي كنيم، به اين دليل كه 
متغيرهاي ديگر يعني B وC را با مقايسه با اين مقدار )متغير MAX( بررسي كرده و بزرگ تر 
بودن يا نبودن آن ها را از مقدار اول مشخص مي كنيم يعني متغير B را با MAX مقايسه كرده 
و در صورت بزرگ تر بودن مقدار B از MAX، متغير B را در MAX ذخيره مي كنيم، اگر به 
همي��ن ترتيب اين عمليات را براي متغير C ني��ز انجام دهيم، در پايان بزرگ ترين عدد در 

متغير MAX ذخيره خواهد شد. 
با توجه به مطالب گفته شده الگوريتم موردنظر به صورت زير خواهد بود:

توضیح

شروع الگوریتم1- شروع

ورود داده2- اعداد B، A و C را دریافت کن

مقدار متغیر A در MAX ذخیره مي شود.3 - 

MAX             آن گاه B < MAX را در 4- اگر B بزرگ تر باش��د مقدار MAX از B در صورتي که مقدار
MAX ذخیره مي کند.

MAX           آن گاه C < MAX را در 5 - اگر C بزرگ تر باش��د مقدار MAX از C در صورتي که مقدار
MAX ذخیره مي کند.

نمایش خروجيMAX - 6 را نمایش بده

پایان الگوریتم7 -  پایان 

MAX          A

B

   C 

    تمرين:

مقدار را در بين آن ها تعيين كند و نمايش دهد.
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الگوريتمي بنويسيد كه چهار عدد دلخواه را دريافت كرده و كوچك ترين و بزرگ ترين 
مقدار در بين آن ها را به دست آورد، سپس آن را براي اعداد مختلف اجرا و آزمايش كنيد.

در صورت نياز، مي توان يك دســتورالعمل شرطي را در بخش دستورات بعد از «آن گاه» 
يا «در غير اين صورت» دســتورالعمل شــرطي ديگري قــرار داد؛ در اين حالــت به مجموعه 

دستورالعمل هاي شرطي، دستورالعمل هاي شرطي تودرتو نيز مي گويند.

عملگرهاي منطقي
گاهي اوقات ممكن اس��ت الزم باش��د در دس��تورالعمل هاي ش��رطي كه در حل يك 
الگوريتم به كار مي روند بيش از يك ش��رط مورد بررس��ي قرار گيرند و با توجه به نتيجه 
بررس��ي تمامي شرط هاي ذكر شده ساير دستورالعمل ها اجرا شوند. در چنين حالت هايي 

مي توان از عملگرهاي منطقي براي تركيب دو يا چند شرط استفاده كرد. 

مثال 5: الگوريتمي بنويس��يد كه مقدار مصرف برق يك مش��ترك دلخواه را دريافت 
كرده و براساس جدول 3-1، رتبه ميزان مصرف وي را مشخص كند.

رتبهمیزان مصرف ) کیلو وات(ردیف

1 5  کم مصرف تا 

22   5 تا عادی

2 به باال3  پرمصرف

جدول 1-3

براي طراحي الگوريتمي كه بتواند رتبه مصرف برق يك مشترك را مشخص كند شرايط 
مختلفي در نظر گرفته شده است. براي حل اين مثال دو روش وجود دارد: روش اول استفاده 

از دس��تورالعمل هاي ش��رطي تودرتو و روش دوم اس��تفاده از عملگرهاي منطقي است.

    تمرين:

نكته
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در روش اول الزم است تا براي رديف هاي 1 و 2 در جدول  3-1 از يك دستورالعمل 
شرطي در بخش »آن گاه« دستورالعمل شرطي ديگري استفاده شود تا هر دو شرط موردنظر 
در اين رديف ها مورد ارزيابي قرار گيرند. البته براي رديف 3 مي توان از يك دستورالعمل 
ش��رطي به تنهايي اس��تفاده كرد. با توجه به اي��ن توضيحات مي تواني��د الگوريتم  زير را 

بنويسيد:
در اين الگوريتم kw به عنوان ميزان مصرف برق در نظر گرفته شده  است.

1- شروع
kw -2 را دريافت كن.

kw > 5   آن گاه »مشترك كم مصرف است.« را نمايش بده.  = > kw آن گاه اگر  3- اگر

kw >2  آن گاه »مشترك عادي است.« را نمايش بده.  kw < = 5   آن گاه اگر  4- اگر
kw < =2  آن گاه »مشترك پرمصرف است. « را نمايش بده. 5- اگر

6- پايان
به طور كلي سه نوع عملگر منطقي كه در الگوريتم مورد استفاده قرار مي گيرند در 

جدول 4-1 ارائه شده اند.

وقتي دو  يا چند ش��رط با عملگر منطقي AND با هم تركيب مي ش��وند، نتيجه مقايسه، 
زماني درست )True( خواهد بود كه نتيجه تمام شرط ها و مقايسه ها True باشند؛ به عنوان 
> X و Y > 5  را در نظر بگيريد. اگر بخواهيم اين دو شرط را با يكديگر  مثال شرط هاي
تركيب كنيم نتيجه تركيب آن ها زماني درس��ت )True( خواهد بود كه نتيجه بررس��ي هر 
دو ش��رط درس��ت )True( باش��د. به عنوان نمونه اگر مقدار  X برابر 2 وY برابر 1 باش��د 
هر دو ش��رط درس��ت )True( بوده و نتيجه تركيب آن ها نيز درس��ت )True( خواهد بود.

عملگرمفهوم

AND»و« منطقي

OR»یا« منطقي

NOTنقیض

جدول 1-4
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  )False( يا هر دو ش��رط نادرس��ت Y > 5  ي��ا  X <  ام��ا اگر نتيجه بررس��ي ش��رط 
باش��د، نتيج��ه تركيب آن ها نيز نادرس��ت )False(  خواهد بود. به عن��وان نمونه اگر مقدار 
> X   نادرس��ت )False(  و ش��رط   X براب��ر ب��ا 5- و مق��دار Y  برابر با 1 باش��د ش��رط 
  )False(خواه��د ب��ود و در نتيج��ه تركي��ب آن ه��ا نيز نادرس��ت )True( درس��ت Y > 5
مي ش��ود. بنابراي��ن ج��دول درس��تي عملگ��ر منطق��ي AND مطابق جدول 5-1 اس��ت.

درصورتي كه دو يا چند شرط را با عملگر منطقي OR با هم تركيب كنيد، نتيجه شرط 
زماني نادرس��ت )False( خواهد بود كه نتيجه تمام ش��رط ها نادرس��ت )False( باشد و در 
 OR خواهد بود؛ بنابراين جدول درستي عملگر منطقي )True( ساير حاالت، نتيجه درست

مطابق جدول 6-1 است.

   جدول 1-6
>X  OR 5<Y 5  5<Y 5>X

TFT
TTF

FFF
TTT

اگر از عملگر NOT روي يك ش��رط استفاده شود نتيجه درستي آن را معكوس مي كند 
يعني اگر نتيجه ش��رط درس��ت )True( باشد آن را به نادرس��ت )False( و اگر نتيجه شرط 
نادرست )False( باشد آن را به درست )True( تبديل مي كند. جدول درستي عملگر منطقي 

NOT مطابق جدول 7-1 مي باشد. 

NOT >X   >X

FT
TF

جدول 1-7

 (False) بيانگــر نادرســت F و (True) بيانگــر درســت  T ، 1 -7 در جدول هــاي 5-1، 6-1 و
 مي باشد.

           AND    Y > 5   X  < 
FFT

FTF

FFF

TTT

Y > 5
جدول 1-5

X< 

نكته
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 الگوريتم��ي بنويس��يد تا معدل ي��ك دانش آموز را دريافت ك��رده و رتبه وي را 
براساس شرايطي كه در ادامه مي آيد، تعيين كند:

الف- درصورتي كه ميانگين نمرات بيشتر از 18 باشد، رتبه ممتاز براي وي اعالم شود.

ب- درصورتي كه ميانگين نمرات بين 16 تا 18 باشد، رتبه خوب براي وي اعالم شود.

ج- درصورتي كه ميانگين نمرات بين 12 تا 16 باشد، رتبه متوسط براي وي اعالم شود.
د - درصورتي كه ميانگين نمرات كمتر از 12 باشد، رتبه ضعيف براي وي اعالم شود. 

ه� - دستورالعمل هاي تكرار )حلقه ها(
اس��تفاده  از دس��تورالعمل  هايي كه تاكنون فراگرفته  ايد در حل بعضي از مس��ايل كافي 
نيست و الزم است تا برخي از دستورالعمل  ها را به دفعات تكرار نماييد؛ در اين موارد از 

دستورالعمل تكرار يا همان حلقه  ها استفاده كنيد. 

1را محاسبه نموده و نمايش دهد.  مثال 6: الگوريتمي بنويسيد كه مجموع اعداد 1 تا

اگر براي حل اين مسأله بخواهيد از دستورالعمل هايي كه تاكنون ارائه شده اند استفاده 
كنيد در اين حالت الگوريتمي به صورت زير به دست مي آيد.

1 - شروع
  SuM        - 2

SuM = 1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1   - 3
SuM- 4 را نمايش بده

5 - پايان
با اين حال مشاهده مي كنيد كه الگوريتم شكل نامناسبي دارد و اگر داده ها زيادتر شوند 
اس��تفاده از اين روش عماًل غيرممكن اس��ت. براي حل اين مشكل مي توان دستورالعمل 

تكرار را به كار برد.

    تمرين:
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دستورالعمل حلقه از اجزاي مختلفي تشكيل مي  شود كه عبارتند از: 
ش��مارنده حلقه: يك متغير عددي است كه تعداد دفعات تكرار دستورالعمل ها را در 

حلقه كنترل مي كند. مقدار شمارنده در هر بار اجراي حلقه افزايش يا كاهش مي يابد.
مقدار اوليه: مقدار اوليه حلقه قبل از شروع حلقه تعيين مي شود و به وسيله آن مي توان 

مقدار اوليه را براي شمارنده حلقه تعيين كرد.
ش��رط حلقه: براي كنترل تعداد دفعات تكرار حلقه، بايد از يك ش��رط استفاده كرد. 
ش��رط موجود در حلقه، نقطه پايان تكرار دس��تورالعمل ها را در حلقه مشخص مي كند و 
بايد به گونه اي تنظيم شود تا از ايجاد حلقه نامحدود جلوگيري كند. براي ايجاد شرط در 

يك حلقه مي توان از دستورالعمل هاي شرطي استفاده كرد.
دستورات حلقه: بخش ديگر در حلقه، دستورالعمل هايي هستند كه داخل حلقه تكرار 

مي شوند. اين دستورالعمل ها با توجه به نياز مسأله انتخاب مي شوند.  

در اين الگوريتم پس از ش��روع، ابتدا عدد 1 در متغير N ذخيره مي ش��ود كه به عنوان 
ش��مارنده حلقه از آن اس��تفاده مي ش��ود. در مرحله بعد مقدار صفر در متغير SuM ذخيره 
مي شود كه براي محاسبه مجموع اعداد از آن استفاده مي شود. در مرحله 4 مجموع اعداد 

محاسبه مي شود.  
در مرحله بعد مقدار شمارنده حلقهN  يك واحد افزايش مي يابد، در مرحله 6 يك

بنابراين مي توان الگوريتم مثال 8 را به صورت زير را ارائه نمود:

توضیح

1- شروع 
تنظیم مقدار اولیه براي شمارنده حلقه 

        محاسبه مجموع اعداد        

        افزایش شمارنده حلقه      دستورات حلقه

         شرط حلقه
 

  N           1 -2
 SuM        -3

SuM            SuM + N -4
N             N  + 1 -5

N          1 آن گاه به  مرحله4 برو  6- اگر
SuM -7 را نمایش بده

8- پایان
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دستورالعمل شرطي مقدار شمارنده را بررسي مي كند 
1 بيشتر   تا تعداد دفعات تكرار دس��تورالعمل  ها از مقدار
نش��ود. در اين حال��ت اگر مقدار ش��مارنده كوچك تر يا 
1 باش��د اجراي الگوريتم به مرحل��ه 4 منتقل  مس��اوي
مي شود. دستورات مراحل 4، 5 و 6 آن قدر تكرار مي شوند 
1 بيش��تر ش��ود و در نتيجه   تا مقدار ش��مارنده از مقدار
اجراي حلقه ايجاد شده خاتمه مي يابد و اجراي الگوريتم 
با اجراي مرحله 7 ادامه يافته و با نمايش ميانگين اعداد در 
مرحل��ه 8 خاتمه مي يابد. اگر الگوريتم را اجرا و آزمايش 
كنيد جدول بررس��ي عملكرد آن به صورت جدول 1-8 

خواهد بود.

SUMNخروجي

5501
12
33
64
105
156
217
288
369
4510
5511

جدول 1-8

5 را نمايش دهد. مثال 7: الگوريتمي بنويسيد كه اعداد طبيعي كوچك تر از

توضیح
1- شروع 

  N           1 -2تنظیم مقدار اولیه براي شمارنده حلقه
نمایش خروجيN -3 را نمایش بده

K             N  + 1 -4   افزایش شمارنده حلقه      دستورات حلقه
N > 5 آن گاه به مرحله 3 برو  شرط حلقه5- اگر

6- پایان







    مث��ال 8: الگوريتم��ي بنويس��يدكه اعداد زوج كوچك تر يا مس��اوي عدد طبيعي و 
دلخواه N را نمايش دهد. اين الگوريتم مشابه الگوريتم قبلي است با اين تفاوت كه مقدار 

شمارنده از 2 شروع شده و هر بار به ميزان 2 واحد افزايش مي  يابد.

    مث��ال 
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                  پيمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کار اول: توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آن ها

توضیح
1- شروع 

N -2 را دریافت کن

خاتمه الگوریتم در صورتي که داده ورودي عدد یک باشد.3- اگرN=1  آن گاه پایان

  K         2-4
K -5 را نمایش بده 

K        K + 2-6
7- اگر K>=N آن گاه برو به مرحله 5

8- پایان

1 عدد 3 را نمايش دهد.   الگوريتمي بنويسيد كه مضارب كوچك تر از
    تمرين:

مثال 9: الگوريتمي بنويسيد كه مجموع و تعداد اعداد طبيعي موجود بين اعداد 
طبيعي دلخواه M و N را نمايش دهد )با فرض اين كه M كوچك تر از N باشد(.

1- شروع
M -2 و N را دريافت كن 

NO  SuM  و -3
 K M+1-4

 SuM  SuM+K-5
NO  NO+1-6

 K  K+1-7
8- اگر K>N  آن گاه برو به مرحله 5

SuM -9 و NO را نمايش بده
10- پايان

نكته اي كه بايد در اين الگوريتم  بدان اشاره كنيم نحوه محاسبه مجموع و تعداد اعداد 
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 N و M براي ش��مارش تعداد اع��داد بين NO طبيع��ي اس��ت. براي اين كار از متغير 
استفاده مي شود. متغير K براي ايجاد اعداد طبيعي بين M و N  به كار مي رود.

در ص��ورت اجراي اين الگوريتم ب��ه ازايM=3 و N=9، جدول بررس��ي عملكرد به 
صورت زير خواهد بود:

    
الگوريت��م قبل را به گونه اي تنظيم كنيد كه بدون در نظر گرفتن فرض M>N ، توانايي 
ارايه پاس��خ صحيح را داشته باش��د، به عبارت ديگر در صورتيكه  كاربر عدد بزرگ تر را 

براي M و عدد كوچك تر را براي N وارد كند، پاسخ الگوريتم درست باشد.

    تمرين:

NOSUMKNMخروجي

493

1453

2963

31573

42283

535393

جدول 1-9
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                  پيمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
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1: الگوريتمي بنويس��يد كه مقس��وم  عليه  هاي عدد طبيع��ي و دلخواه M را        مث��ال
محاس��به كند. به اين منظور بايد از يك حلقه اس��تفاده كنيد و متغير M را هر بار بر يك 
متغير K كه به عنوان مقس��وم  عليه در نظر گرفته مي  شود و مقدار اوليه آن 1 است، تقسيم 
نماييد س��پس باقيمانده اين تقس��يم را بررسي كنيد. در صورتي  كه مقدار باقيمانده مساوي 
صفر باش��د به اين معني است كه متغير K مي تواند مقسوم عليه متغيرM باشد، بنابراين متغير 
 Mod نمايش داده مي شود. براي محاسبه باقيمانده تقسيم صحيح نيز مي توانيد از عملگر K

استفاده كنيد.

اكنون الگوريتم موردنظر به صورت زير خواهد بود:
1 - شروع  

M  - 2 را دريافت كن 
K         1 - 3

=M  Mod K آن گاه K را نمايش  بده  4 - اگر 
K           K + 1 -5

6 - اگر K>=M آن گاه برو به مرحله 4 
7 - پايان

    مثال 11: الگوريتمي بنويسيدكه مجموع ارقام هر عدد طبيعي و دلخواه را محاسبه 
كرده و نمايش دهد.

براي طراحي الگوريتم قبل و محاس��به مجموع ارقام يك عدد، ابتدا بايد ارقام عدد را 
يك��ي يك��ي از آن جدا كنيد؛ به اين منظور مي  توانيد از عملگر Mod و محاس��به باقيمانده 
1  استفاده نماييد، سپس خارج قسمت عدد مربوطه را كه بر  تقسيم عدد مربوطه بر عدد

1 تقس��يم مي  شود، محاسبه كنيد. از اين عدد مي  توانيد براي به دست آوردن رقم بعدي  
در عدد اصلي اس��تفاده نمايي��د. اين عمليات مي  تواند در يك حلقه تا رس��يدن به خارج 
قسمت صفر ادامه يابد. براي محاسبه خارج قسمت تقسيم صحيح نيز مي توانيد از عملگر 

\ استفاده كنيد؛ به عنوان نمونه به اين مثال توجه كنيد: 

     مث��ال
محاس��به كند. به اين منظور بايد از يك حلقه اس��تفاده كنيد و متغير 

    مثال 
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بنابراين مي  توان الگوريتم زير را براي حل اين مثال ارايه كرد:

1 - شروع  
M - 2 را دريافت كن 

0  - 3
10 -4
 - 5

  10 - 6
7 - اگر 0       آن گاه برو به مرحله 4

SuM - 8 را نمايش بده
9 - پايان

DIGITSUMSUM +←

1ModMDIGIT←

1\MM ←
1\MM ←

><M

←SUM

1 

7

5

2

2

425
42 

1 
42
4  4



4257 
  425 

1 
1 


5
3

17
15

2

خارج قسمت تقسيم صحيح

باقيمانده تقسيم صحيح

ب��ا توجه به مطالب ارايه ش��ده، اگر بخواهيم ارقام ي��ك عدد را از آن جدا كنيم روش 
رياضي اين عمليات به صورت بعد خواهد بود: 

به عنوان مثال اگر عدد مورد نظر 4257 باشد:

17 \ 5 = 3
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                  پيمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کار اول: توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آن ها

Algorithm
To make a computer do anything, you have to write a computer 

program. To write a computer program, you have to tell the 
computer, step by step, exactly what you want it to do. The computer 
then «executes» the program, following each step mechanically, 
to accomplish the end goal. 

When you are telling the computer what to do, you also get to 
choose how it’s going to do it. That’s where computer algorithms 
come in. The algorithm is the basic technique used to get the job 
done. Let’s follow an example to help get an understanding of the 
algorithm concept. 

Let’s say that you have a friend arriving at the airport, and your 
friend needs to get from the airport to your house. Here are four 
different algorithms that you might give your friend for getting to 
your home:                                         

* The taxi algorithm 
1 - Go to the taxi stand      
Get in a taxi   
2 - Give the driver my address    
*  The call-me algorithm: 
1 - When your plane arrives, call my cell phone. 
2 - Meet me outside baggage claim. 
* The rent-a-car algorithm: 
1 - Take the shuttle to the rental car place. 
2 - Rent a car. 
3 - Follow the directions to get to my house. 
* The bus algorithm: 
1 - Outside baggage claim. 
2 - Transfer to bus on Main Street. 
3 - Get off on 20 street. 

29

Learn  in English
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4 - Walk two blocks north to my house. 
All four of these algorithms accomplish exactly the same goal, 

but each algorithm does it in completely different way. Each 
algorithm also has a different cost and a different travel time. 
Taking a taxi, for example, is probably the fastest way, but also 
the most expensive. Taking the bus is definitely less expensive, 
but a whole lot slower. You choose the algorithm based on the 
circumstances. 

30
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واژ ه نامه 
Circumstance  وضعيت

Driver راننده 
Execute اجرا كردن

Expensive گران
Fast سريع
Programبرنامه
Rent اجاره 

خالصه مطالب

•	براي دس��تيابي به روش حل مسايل، شناسايي سه پارامتر مقادير معلوم، محاسبات و 
خواسته هاي مسأله )مجهوالت( كار را آسان تر مي  كند. 

•	الگوريت��م مجموعه  اي از دستورالعمل  هاس��ت كه به ص��ورت مرحله به مرحله اجرا 
مي شوند و هدف مشخصي را دنبال مي كنند و داراي شروع و خاتمه مي باشند. 

•	انواع دس��تورالعمل  ها در الگوريتم عبارتند از: ورودي، محاسباتي، خروجي، شرطي 
و حلقه  ها.

•	دس��تورالعمل  هاي ورودي براي دريافت داده  ها و دس��تورالعمل  هاي خروجي براي 
نمايش داده و اطالعات خروجي يا پيام  هاي موردنياز استفاده مي  شوند. 

•	دستورالعمل  هاي محاسباتي براي انجام عمليات رياضي و محاسباتي استفاده مي شوند. 
•	دستورالعمل  هاي شرطي براي انجام مقايسه  ها و كنترل روند اجراي الگوريتم استفاده 

مي  شوند. 
•	دس��تورالعمل  هاي تكرار )حلقه  ها( براي ايجاد تكرار اجراي دستورالعمل  ها استفاده 

مي شوند. 
•	عملگر، يك يا مجموعه عملياتي اس��ت كه در ماش��ين الگوريتم به صورت از پيش 

آماده تعريف شده است. 
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آزمون نظري 
1 - نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟

1 - شروع
 - 2

 I      1- 3
 - 4

I         I + 1 - 5
I > = 1   آن گاه برو به مرحله 4   6 - اگر

SuM - 7 را نمايش بده
8 - پايان

الف- اعداد 1 تا 99 را نمايش مي  دهد 
 تا 99 را نمايش مي  دهد. ب- مجموع اعداد 

1را نمايش مي  دهد.        ج- مجموع اعداد 1 تا
 د- مجموع اعداد 1 تا 99 را نمايش مي  دهد.

2 -  كدام گزينه در رابطه با حاصل الگوريتم زير درست است؟
1 - شروع كن

I 2 - 2
I - 3 را نمايش بده
K  I     2 - 4

I         I + 2 - 5
K - 6  را نمايش بده

I > 1 آن گاه برو به مرحله 5 درغيراين صورت برو به مرحله 8   7 - اگر
8 - پايان

الف- 2 و 4 و 4 و 4 و 4                          ب- 2 و 4 و 6 و 8
1                                      د- 2 و 4 و 4 و 4    ج- 2 و 4 و 6 و 8 و

3 - نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟
1 - شروع 

I       1- 2
=I Mod2 آن گاه I را نمايش بده.   3 - اگر

←SUM

ISUMSUM +←

×
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I       I + 1- 4
I >1   آن گاه برو به مرحله 3   5 - اگر

6 - پايان
 1   الف- اعدد بين صفر و

 1   ب- اعداد طبيعي فرد كوچك تر از
1  ج- اعداد طبيعي زوج كوچك تر از 

 1  د- اعدا د بين 1 و
4 - كدام عملگر از اولويت باالتري برخوردار است؟

الف- +                      ب- /          ج- Mod               د- -  
Y= -1  و Z =27 باشد، نتيجه عبارت زير چيست؟  ، X = 5 5 - در صورتي كه

)Z<=X(و )Y>2(يا)X<  (

 ج- 1-               د-  الف- درست           ب- نادرست 
6 - حاصل عبارت زير كدام است؟ 

5+1  -2  /4×3
     ب- 3/75           ج- 3                 د- 13 الف-

7 - حاصل عبارت زير چيست؟
17 Mod 3

الف- 2     ب- 3           ج- 4               د- 5
8 - حاصل عبارت زير چيست؟

  25 \ 4
الف- 1     ب- 2           ج- 5               د- 6

9 - در كدام مرحله از مراحل حل يك مسأله ارتباط بين داده ها و مجهول ها مشخص 
مي شود؟

الف- شناخت مسأله            ب- تجزيه مسأله
ج- طراحي راه حل             د- تحليل مسأله

10 - نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟
1 - شروع

 SuM      K      1- 2  و
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N - 3 را دريافت كن
KSUMSUM +← آن گاه  =KModN 4 - اگر 

K  K + 1 - 5
6 - اگرK >= N  آن گاه برو به مرحله 4

SuM- 7 را نمايش بده
8 - پايان

N ب- مجموع مقسوم عليه هاي عدد  K بر N الف- مجموع باقيمانده تقسيم
N بر K د- مجم��وع مقس��وم عليه هاي ع��دد    K ج- مجموع مقسوم عليه هاي عدد

11 -The algorithm is the basic technique used to write a ............. for running 

in the computer. 
a- commands     
b- statments     
c- program     
d- step by step     

12- الگوريتم را تعريف كنيد و براي آن يك مثال بزنيد.
13- مراحل حل مسأله را نام ببريد.

14- انواع دستورالعمل ها را در الگوريتم نام ببريد.
15- شرايط اصلي يك الگوريتم خوب را توضيح دهيد.

16- كاربرد عملگرهاي منطقي و انواع آن ها را توضيح دهيد.

17- دستورالعمل هاي شرطي و كاربرد آن ها را توضيح دهيد.
18- دستورالعمل هاي تكرار و كاربرد آن ها را توضيح دهيد.
19- عوامل مؤثر در شناخت و حل مسائل را توضيح دهيد.

20- منظور از جامع بودن الگوريتم چيست؟
21- عوامل اصلي در شناخت دقيق يك مسأله را توضيح دهيد.
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                  واحد کار اول: توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آن ها

آزمون عملي 

1 عدد 5 را محاس��به كرده و    1 - الگوريتمي بنويس��يد ك��ه مضارب كوچك تر از
نمايش دهد.

2 - الگوريتمي بنويس��يد كه دما را برحس��ب فارنهايت دريافت كرده و معادل آن را به 
سانتي گراد نمايش دهد )با توجه به فرمول                   (.

3 - عدد طبيعي و دلخواه N را دريافت كرده و!N را محاسبه كرده و نمايش دهد.
4 - الگوريتمي بنويسيد كه حقوق يك كارمند را دريافت كرده و ميزان ماليات حقوق 

وي را مطابق جدول زير پس از محاسبه نمايش دهد.

1 درس يك دانش آموز را دريافت كرده و معدل   5 - الگوريتمي بنويس��يدكه نمرات 
و ميانگين نمرات وي را نمايش دهد.

6 - الگوريتم��ي بنويس��يد كه عدد طبيعي و دلخواه N را درياف��ت كرده و ارقام آن را 
معكوس كند )مثاًل عدد 2485 به 5842 تبديل شود(.

7 - الگوريتمي بنويسيد كه مقدار زمان را براساس ثانيه دريافت كرده و مقدار ساعت ها، 
دقيقه ها و ثانيه هاي آن را محاسبه كرده و نمايش دهد.

8 - الگوريتمي بنويس��يد كه عدد طبيعي و دلخ��واه M را دريافت كرده و اعداد زوج 
كوچك تر از آن را نمايش دهد. 

9 - الگوريتم��ي بنويس��يد كه دو ع��دد طبيعي دلخواه را دريافت ك��رده و بزرگ ترين 
مقسوم عليه مشترك آن ها را محاسبه نموده و نمايش دهد.

حقوقمالیات
 /4ریالصفر   /    کمتر از

5 /5 ریال2 درصد حقوق   /     /4ریال تا   /    از 
 /7 ریال3 درصد حقوق   /    5 /5 ریال تا   /    از 
 /7 ریال به باال5 درصد حقوق   /    از 

C (F )= −
5 32
9





پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - مفهوم فلوچارت را توضيح دهد.

2 - عاليم ترسيم فلوچارت و نحوه استفاده از آن ها را توضيح دهد.
3 - بتواند انواع فلوچارت را برای مسايل مختلف طراحی كند.

37

توانايي ترسیم فلوچارت                  

         

                                                                    واحد کاردوم                     

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری
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            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

                 1-2 عاليم و اشكال در فلوچارت 

در ارايه الگوريتم  ها به منظور حل مسايل مختلف از جمالت فارسي يا ساير زبان  ها به 
همراه تعدادي از عاليم قراردادي استفاده مي شود، البته در الگوريتم  هاي ساده و كوچک، 
ــه برنامه موردنظر كمک مي  كند اما با  ــما را براي تبديل الگوريتم ب اين روش به خوبي ش
ــدن الگوريتم و افزايش دستورالعمل  ها اين كار دشوار خواهد شد، بنابراين الزم  پيچيده ش
است از روش هاي مفيدتري استفاده كنيد؛ يكي از اين روش  ها، ترسيم و طراحي فلوچارت 
ــي( در واقع مجموعه اي از اشكال و ترسيمات قراردادي  است. فلوچارت )نمودار گردش
است كه دستورالعمل  ها و ترتيب اجراي آن ها را مطابق با الگوريتم موردنظر نمايش مي  دهد. 
فلوچارت تمام ويژگي هاي الگوريتم را داشته، عالوه بر اين امكان درك بهتر از نحوه اجراي 

دستورالعمل ها را نيز به وجود مي آورد.
ــي  ــتقل پس از بررس فلوچارت  ها را مي توانيد پس از طراحي الگوريتم يا به  طور مس

مسأله و انتخاب روش حل آن ترسيم كنيد.

براي تبديل يک الگوريتم به فلوچارت از عاليم قراردادي به جاي استفاده از جمالت 
ــتفاده مي شود و به جاي هر يک از دستورالعمل  ها، مي توانيد شكل و عالمت معادل آن  اس
را به  كار بگيريد و براساس ترتيب اجراي دستورالعمل  ها اين اشكال را با استفاده از خطوط 
فلش  دار به يكديگر متصل نماييد. الزم به ذكر است كه تعداد فلش  هايي كه مي تواند به هر 
ــرط فقط يک فلش  ــت اما در تمام عاليم بجز عالمت ش ــود، نامحدود اس عالمت وارد ش

ــود. مي تواند خارج ش

1-1-2 عاليم شروع و پايان 
ــتفاده  ــروع كن و پايان از عالمت بيضي به صورت زير اس ــتورالعمل هاي ش براي دس

كنيد:  

              کلیات
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

2-1-2 عاليم ورودي
ــتورالعمل هاي  ورودي مانند دريافت كن، بگير و  براي  دس

نظاير آن مي توانيد از شكل متوازي االضالع استفاده كنيد.
مانند:

3-1-2 عالمت انتساب
براي دستورالعمل هاي محاسباتي از عالمت انتساب استفاده مي شود. اين عالمت عمل 

ذخيره سازي يک مقدار را در يک متغير نشان مي دهد. 
به اين منظور از شكل مستطيل استفاده مي شود.

مانند:

SUM             SUM + M

4-1-2 عالمت شرط
اين عالمت مي تواند جايگزين دستورالعمل هاي شرطي شود و به يكي از صورت  هاي 

بعدي قابل استفاده است.
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            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

مانند:

5-1-2 عاليم خروجي
با توجه به اينكه اطالعات خروجي مي  توانند به چاپگر يا صفحه نمايش ارسال شوند 

از اين عاليم استفاده مي شود: 

به عالوه مي توانيد از عالمت متوازي  االضالع به جاي دستورالعمل خروجي نيز استفاده كنيد.
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

6-1-2 عالمت اتصال
گاهي اوقات ممكن است فلوچارت به اندازه اي بزرگ باشد 
كه در يك صفحه كاغذ قرار نگيرد؛  در چنين شرايطي مي توانيد 
از عالمت اتصال اســتفاده كنيد )شكل الف( و ادامه فلوچارت را 
در صفحه ديگري كه آن هم با يك عالمت اتصال ديگر شــروع 
مي شود )شــكل ب(، ادامه دهيد و در داخل هر دو عالمت يك 

حرف از حروف الفبا يا يك عدد مثبت قرار دهيد. 

    مثــال 1: الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد كه وزن و بهاي 
واحد يك كاال را دريافت كرده و بهاي كل آن را محاسبه كند.

1 - شروع
W - 2 را دريافت كن
P - 3 را دريافت كن

P × W - 4 را نمايش بده
5 - پايان

   مثــال 2: الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد كه حجم يك 
مكعب را محاسبه كند.

1 - شروع
L - 2 و W و H را دريافت كن

LWHV ××← - 3
V- 4 را نمايش بده

5 - پايان
فلوچارت اين الگوريتم به اين صورت خواهد بود:
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            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

 فلوچارتي رسم كنيد كه مساحت و محيط يک مربع دلخواه را محاسبه كند.

ــيد كه دو عدد را     مثال 3: الگوريتم و فلوچارتي بنويس
ــيم و ضرب آن ها  دريافت كرده و حاصل تفريق، جمع، تقس

را نمايش دهد.
1 - شروع

M - 2 و N را دريافت كن
M - N - 3 را نمايش بده
M + N - 4 را نمايش بده

M  × N  - 5 را نمايش بده
M / N - 6 را نمايش بده

7 - پايان
 

فلوچارتي رسم كنيد كه ميانگين سه عدد دلخواه را محاسبه كند.

ــدد طبيعي و دلخواه M را دريافت  ــيد كه ع ــال 4: الگوريتم و فلوچارتي بنويس      مث
كرده و زوج يا فرد بودن آن را معين كند. 

1 - شروع
M - 2 را دريافت كن

ــت» را نمايش بده در غيراين صورت «عدد  3- اگر                    آن گاه «عدد زوج اس
فرد است» را نمايش بده

4 - پايان
 فلوچارت الگوريتم قبل به اين صورت خواهد بود: 

M  MOD 2 = 

    تمرين:

   مثال 
ــيم و ضرب آن ها  دريافت كرده و حاصل تفريق، جمع، تقس

ــال       مث

    تمرين:

    تمرين:
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

ــم كنيد كه تعدادي عدد دلخواه را دريافت كرده و بزرگ ترين مقدار را  فلوچارتي رس
محاسبه كند و نمايش دهد.

    مثال 5 : فلوچارتي بنويسيد كه با توجه به شرايط زير هزينه پاركينگ را براي يک 
اتومبيل دلخواه محاسبه نموده و نمايش دهد.

1ريال  /    الف- هزينه پاركينگ تا سه ساعت از زمان ورود
/5 ريال    ب- هزينه پاركينگ بعد از سه ساعت هر ساعت 

    مثال 

    تمرين:
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            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

ــم كنيد كه ميانگين دماي يک شهر را در طول يک هفته محاسبه  فلوچارتي رس
كرده و نمايش دهد.

     مثال 6: فلوچارتي رسم كنيد كه اعداد طبيعي 
5 را نمايش دهد.  كوچک تر از 

    تمرين:

     مثال 
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

ــاوي عدد طبيعي و دلخواه  ــم كنيد كه اعداد زوج كوچک تر يا مس فلوچارتي رس
N را نمايش دهد.

ــه  ــم كنيد كه س ــي رس ــال 7: فلوچارت       مث
عدد دلخواه را دريافت كرده و معين كند سه عدد 
ــرط مثلث  ــد )ش ــد اضالع يک مثلث باش مي توانن

بودن سه عدد اين است كه: 
)C<=A+B ( ــا ــا B<=A+C ي A<= B+C ي .

ــم كنيد كه دو عدد را دريافت كرده و بخش پذيري عدد اول را بر  فلوچارتي رس
عدد دوم بررسي كند.

ــال        مث

    تمرين:

    تمرين:
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            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

ــيد  ــال 8 : الگوريتم و فلوچارتي بنويس      مث
ــت كرده و  ــواه m را درياف ــي و دلخ ــه عدد طبيع ك

مقسوم عليه هاي آن را نمايش دهد. 
1 - شروع

M - 2 را دريافت كن 
 K       1 - 3

ــش   آن گاه K را نماي
=KModM ــر 4 - اگ

بده
k            K + 1 - 5

6 - اگر  K < = M آن گاه برو به مرحله 4
7 - پايان

فلوچارتي رسم كنيد كه دو آرايه يک بعدي را دريافت كرده و حاصل جمع آن ها 
را در آرايه يک بعدي جداگانه اي ذخيره نموده و نمايش دهد.

    تمرين:

ــال       مث
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Learn  in English

Flowchart Symbols 
Flowchrts use special shapes to represent different types of actions 

or steps in aprocess. 
Lines and arrows show the sequence of the steps and therelationships 

among them. 
Flowcharts Shapes 

واژه نامه
Decision شرطي 

مجموعه اي از اش��كال هندس��ي كه نوع دستورالعمل ها و 
ترتيب اجراي آن ها را نمايش مي دهد.

 Flowchart

Lines and arrows خطوط فلش دار 

Process پردازش
Relationship رابطه 

Sequence ترتيب 
Step مرحله 

47
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            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

2 - عملكرد فلوچارت زير چيست؟
      الف- نمايش قرينه يک عدد

      ب- نمايش قدرمطلق يک عدد

       ج- نمايش عدد به صورت گرد شده

       د- نمايش حاصل  ضرب هر عدد دلخواه در 1-

آزمون نظري 

ــت؟ ــت اس 1 - كدام گزينه در رابطه با اجراي فلوچارت زير درس
     الف- نمايش اعداد زوج كوچک تر از 6  

     ب- نمايش اعداد زوج مساوي 6
     ج- نمايش مجموع اعداد زوج كوچک تر يا مساوي 6   

     د- مجموع اعداد زوج كوچک تر از 6
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

3 - خروجي فلوچارت روبه رو چيست؟
  N و M الف- اعداد بين

N و M ب- مجموع اعداد بين
 N در M ج- حاصل   ضرب

)N>M( و اعداد موجود در بين آن  ها N و M د- مجموع

4 - خروجي اين فلوچارت چيست؟
  Y و X الف- حاصل جمع

Y در X ب- حاصل ضرب
  Y و X ج- مجموع اعداد بين

X بر Y د- باقيمانده تقسيم
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6 - كدام گزينه شكل مناسب را براي دستورالعمل شرط در فلوچارت نمايش مي دهد؟

الف -                                             ب -

ج -                                                د -

5 - فلوچارت روبه رو چه عملي را انجام مي  دهد؟
 N الف- محاسبه حاصل  ضرب اعداد كوچک تر از

N ب- محاسبه حاصل  جمع اعداد كوچک تر از
N ج- محاسبه حاصل  تفريق اعداد كوچک تر از
N د- محاسبه حاصل  تقسيم اعداد كوچک تر از

7 - يک فلوچارت مي تواند حداكثر از يک ..................... استفاده كند.
د- خروجي     الف- نقطه شروع    ب- انتساب      ج- نقطه پاياني      

8 - كدام گزينه شكل مناسب براي عمل انتساب را نمايش مي دهد؟
ZYX →+ د-  YXZ +← ZYX      ج- =+ YXZ     ب- +=     الف-
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوم:   توانايي ترسیم فلوچارت      

9 - در فلوچارت شكل             نشانه چيست؟
ب- محاسبه الف- پايان    
د- خروجي ج- اتصال    

10 - The flowcharts use ............. to draw graphical representation of a process.

a- lines                                                     b- shapes 

c- rectangles                                d- circles & rectangles

11 - مفهوم و كاربرد فلوچارت را توضيح دهيد.
12 - شكل كلي نحوه استفاده از حلقه در فلوچارت را توضيح دهيد.

13 - شكلي را كه براي شروع و پايان فلوچارت استفاده مي شود، توضيح دهيد.
14 - اشكالي را كه براي ورودي و خروجي مورد استفاده قرار مي گيرند، توضيح دهيد.
15 - شكلي را كه براي استفاده از شرط در فلوچارت استفاده مي شود، توضيح دهيد.
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آزمون عملي

5 هستند، محاسبه    1 - فلوچارتي رسم كنيد كه مضارب عدد 5 را كه كوچک تر از  
كرده و نمايش دهد.

2 - فلوچارتي رسم  كنيد كه اعداد دو رقمي زوج را نمايش دهد.
3 - فلوچارتي  رسم كنيد كه ميزان حافظه كامپيوتر را براساس مگابايت دريافت كرده 

و براساس واحدهاي ديگر نمايش دهد.
ــه معادله درجه اول يک مجهولي را محاسبه نموده  ــم كنيد كه ريش 4 - فلوچارتي رس

و نمايش دهد.
ــاعت كار يک كارگر را  ــتمزد هر س ــاعت كار و دس ــم كنيد كه س 5 - فلوچارتي رس

دريافت كرده و حقوق وي را محاسبه كند.
6 - فلوچارتي رسم كنيد كه بتواند با شرايط زير هزينه استفاده از اينترنت را براي يک 

مشترك در مدت يک هفته محاسبه كرده و نمايش دهد.
 2 ريال /    5 ساعت اول هر ارتباط    الف- هزينه

 2/5 ريال  5 ساعت به باال به ازاي هر ساعت   ب- از 
7 - فلوچارتي رسم كنيد كه دو عدد را دريافت كرده و عدد اول را به توان عدد دوم برساند.

 

ax + b =c



تواناييدركوشناختزبانبرنامهنويسيويژوالبيسيك
وايجاديكبرنامهكاربردي
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پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - زبان برنامه نويسي را تعريف كند و انواع آن را توضيح دهد. 
2 -  روش برنامه نويسي ساخت يافته و شئ گرا را توضيح دهد.

3 -  زبان هاي برنامه نويسي از نوع مفسر و مترجم را توضيح داده و تفاوت آن ها را بيان كند.

4 - زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك را توضيح داده و ويژگي هاي آن را بيان كند.
5 - انواع نگارش هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك را توضيح دهد.    

6 - اجزاي تشكيل دهنده يك برنامه در ويژوال بيسيك را بيان كند. 
7 - وارد محيط ويژوال بيسيك شده با اجزاي آن كار كند.

8 - پروژه و فرم هاي مورد نياز خود را ايجاد و طراحي نمايد.
9 - خصوصيات مربوط به فرم مانند Name و Caption را توضيح داده و با كنترل هاي     

برچسب و كادر متن كار كند. 
10 - با پنجره كدنويسي كار كرده و مفهوم رويداد را بيان كند. 

11 - خصوصيات فرم و كنترل ها را با استفاده از كدنويسي تغيير دهد. 
12 - با رويداد Load فرم و رويدادChange كنترل كادر متن كار كند. 

13 - فرم و پروژه را ذخيره كرده و براي پروژه نامي تعيين كند. 



واحدكارسوم


هدفجزيی

هدفهایرفتاری
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  واحد کارسوم: توانایی درک و شناخت زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک و ایجاد یک برنامه کاربردی 

1-3تقسيمبنديزبانهايبرنامهنويسي

کليات

كامپيوتر از دو جزء اصلي ســخت افزار و نرم افزار تشكيل شده است، براي استفاده از 
هر كامپيوتر الزم اســت تا داده ها و دستورالعمل ها براي پردازش به آن داده شود و نتيجه 
پردازش داده ها يعني اطالعات ارايه شــود يا به عبارت ديگر كاربر بتواند با ســخت  افزار 
ارتباط برقرار كند، در اين جاســت كه نقش نرم افزار به عنــوان يكي از اجزاي اصلي در 
كامپيوتر كاماًل قابل مشاهده است. در اين واحد كار با تعريف و تاريخچه توليد و طراحي 

زبان هاي برنامه نويسي آشنا خواهيد شد.
نرم افزارها مجموعه اي از داده ها و دســتورالعمل ها هستند كه به وسيله برنامه نويس و 
براساس قواعد مشخص نوشته مي شوند و سخت افزار را قابل استفاده مي كنند. نرم افزارها 
به دو دسته كلي سيســتمي و كاربردي تقسيم مي شوند، در شكل زير انواع نرم افزارها را 

مشاهده مي كنيد:

بــه مجموعــه اي از قواعد و دســتورالعمل هاي تعريف شــده،  زبان  برنامه نويســي 
مي گويند.

به طور كلي مي توان زبان هاي برنامه نويسي را به صورت زير تقسيم بندي كرد: 

                
                                               سيستم های عامل    

                         سيستم              زبان های برنامه نويسی
انواع نرم افزار                               برنامه های سودمند

                        كاربردی











                
                                        زبان های سطح پايين  

انواع زبان برنامه نويسی           زبان های سطح ميانی             

                                        زبان های سطح باال               










           فرتون
           بيسيک 

           پاسكال                                                          






ماشين

اسمبلی
C ++ و   C
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

 و 1 دارند به سه  زبان هاي برنامه نويسي با توجه به نزديكي كه به زبان ماشين يا همان
دسته تقسيم مي شوند؛ زبان هاي سطح پايين بيشتر به زبان ماشين نزديك هستند و با ظهور 
اولين نسل از كامپيوترها اين زبان برنامه نويسي مورد استفاده قرار گرفت كه برنامه نويسي 
ــل دوم كامپيوترها، زبان ديگري به نام زبان  ــاخت نس ــت. با س ــكلي اس با آن نيز كار مش
اسمبلي به وجود آمد كه اين زبان نيز به زبان ماشين نزديك بود، ولي استفاده از آن ساده تر 
ــوم از كامپيوترها، زبان هاي سطح  ــين است. پس از نسل دوم و ارايه نسل س از زبان ماش
مياني و سطح باال به وجود آمدند كه به زبان هاي محاوره اي و نوشتاري نزديك تر بوده و 
برنامه نويسي با آن ها به مراتب راحت تر از زبان هاي سطح پايين مي باشد. از آن زمان تاكنون 
ــت و براي تهيه برنامه ها  ــي تغييرات زيادي كرده اس كيفيت و كميت زبان هاي برنامه نويس
ــود.  ــتفاده مي ش ــي متفاوتي اس در محيط ها و كاربردهاي مختلف، زبان هاي برنامه نويس

1-1-3زبانهايبرنامهنويسيسطحباال
ــي  سطح باالست و در  زبان  برنامه نويس��ي  فرترن: يكي از اولين  زبان هاي  برنامه نويس
ــبات است، از آن استفاده مي شود.  ــي هاي علمي كه نياز به دقت باال در محاس برنامه نويس
ــي تحت سيستم عامل ويندوز طراحي شده  ــخه هايي نيز براي برنامه نويس از اين زبان نس

است.
ــطح باال با ويژگي  ــي س زبان برنامه نويس��ي پاس��كال: اين زبان يك زبان برنامه نويس
ــاخت يافته است و براي برنامه نويسي هاي علمي و تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد.  س

نسخه پيشرفته آن با نام دلفي داراي ويژگي هاي برنامه نويسي براي محيط ويندوز است.
زبان برنامه نويس��ي C: اين زبان نيز از نوع زبان هاي برنامه نويسي سطح باال با ويژگي  
ساخت يافته است و از توانايي بااليي در سطوح مختلف برنامه نويسي برخوردار است. به 
عبارت ديگر اين زبان، زبان برنامه نويسي سيستم است و با آن مي توان هر نوع نرم افزاري 

را طراحي و توليد كرد. 
ــان C، داراي قابليت  ــالوه بر ويژگي هاي زب ــري از اين زبان با نام ++C ع ــخه ديگ نس
ــخه هاي ديگري از اين زبان با نام ++Visual C و  ــد. نس ــئ گرا نيز مي باش ــي ش برنامه نويس

C#.Net براي برنامه نويسي در محيط ويندوز طراحي و ارايه شده اند.
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ــيك در واقع حاصل توسعه و  زبان برنامه نويس��ي ويژوال بیسیك: زبان ويژوال بيس
ــيك1  است. بيسيك اوليه در حدود سال 1964 در كالج دارت موث2  ارتقاي زبان بيس
ــي بين  ــترش برنامه نويس ــيله آقايان توماس كورتز3 و جان كمنی4 با هدف گس ــه وس ب
ــخه هاي متعدد و  ــد. از آن زمان نس ــاخته ش ــجويان طراحي و س دانش آموزان و دانش
ــعي در افزايش  ــد و همواره س متفاوتي از آن مانند QUICK BASIC،GWBASIC ارايه ش
ــطح باال شده است. با ارايه سيستم عامل ويندوز 95  قابليت  هاي آن به عنوان يك زبان س
ــان و قدرتمند براي استفاده در سيستم عامل هاي  ــي آس و 98، فقدان يك زبان برنامه نويس
مذكور كاماًل مشهود بود، از اين رو مايكروسافت در سال 1991 نسخه اول ويژوال بيسيك 
ــي در ويندوز  ــي قدرتمند و حرفه اي براي برنامه نويس را با امكانات يك زبان برنامه نويس
ارايه كرد. آخرين نسخه تكامل يافته آن براي استفاده در سيستم عامل جديد مايكروسافت 
ــن پيمانه مهارتي نحوه  ــت. در اي ــده اس نيز با نام VISUAL BASIC.NET طراحي و ارايه ش
ــازي با زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك نسخه 6 را فراخواهيد گرفت، اما قبل از  برنامه س
ــي ويژگي هاي اين زبان برنامه نويسي خواهيم پرداخت. يكي از مهم ترين  هر چيز به بررس
ويژگي هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك رابط گرافيكي آن است. رابط گرافيكي كاربر 
ــي  ــيك يكي از كارآمدترين رابط هاي گرافيكي در زمينه برنامه نويس )GUI(5 در ويژوال بيس

ــاني برنامه هاي تحت سيستم عامل ويندوز را ايجاد  ــت كه به وسيله آن مي توان به آس اس
ــاهده كرد يا اين كه برنامه را به صورت  ــكل ظاهري آن را مش كرده و حتي قبل از اجرا، ش
ــي كرد.  ــر يعني به صورت خط به خط اجرا نموده و عكس العمل برنامه را بررس يك مفس
ــه اي از ويژگي هاي متعدد رابط گرافيكي ويژوال بيسيك است. توسعه  البته اين موارد گوش
ــت. منظور از توسعه سريع  ــريع برنامه )RAD (6 يكي ديگر از ويژگي هاي اين زبان اس س
ــيك اين است كه طراحي و توليد برنامه ها در ويژوال بيسيك  برنامه يا RAD در ويژوال بيس
به دليل وجود ابزارهاي مناسب به سرعت انجام مي شود، بنابراين هزينه هاي توليد نرم افزار 

به طور قابل توجهي كاهش مي يابد.
ــيك ويژگي مـديريت رويدادها7 واتفاقات   ويـژگي ديـگرزبان برنامه نويسي ويژوال بيس

می باشد.ويژوال بيسيك يكي از زبان هاي برنامه نويسي رويدادگر است.
1 -BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code)
2 -Darth Mouth
3 -Thomas Kurtz
4 - John Kemeny
5 -Graphical User Interface
6 - Rapid Application Development
7- Event Handling



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

57

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

 مزيتي كه اين گونه زبان ها دارند در اين است كه برنامه نويس مي تواند از قبل دستورات الزم را 
براي رويدادهايي كه ممكن است در هنگام اجراي برنامه توسط كاربر رخ دهد، برنامه سازي كند.
وجود محيطIDE 1 نيز يكي از ويژگي هاي مهم اين زبان است. محيط IDE به برنامه نويس 
ــهولت و سرعت طراحي، توليد، خطايابي و اجرا  اجازه مي دهد تا برنامه هاي خود را به س
ــيله ابزارهاي متعددي كه به صورت يكپارچه در رابط گرافيكي  كند. اين امكانات به وس

ويژوال بيسيك قرار داده شده است، قابل دسترسي است.
ــيله  ــي به برنامه هاي كاربردي ويندوز به وس ــد، دسترس عالوه بر مواردي كه گفته ش
ــتند  ــت. توابع API، توابع داخلي ويندوز هس توابع يكي ديگر از ويژگي هاي اين زبان اس
كه ويژوال بيسيك را قادر مي سازد تا با استفاده از فرامين خاصي بتواند به امكانات داخلي 
موجود در ويندوز دستيابي پيدا كند و برنامه نويس را نيز قادر مي سازد تا در صورت نياز 

با استفاده از اين توابع، برنامه هايي را با توانايي هاي مورد نظر ايجاد كند.
يكي ديگر از جنبه هايي كه تفاوت شگرفي بين ويژوال بيسيك و ساير نسخه هاي قبلي 
ــي به روش شئ گراست. اين ويژگي  ــتفاده از برنامه نويس ــيك ايجاد مي كند، امكان اس بيس
ــته هاي برنامه نويس در رابطه با تعريف و  ــيك بتواند خواس ــبب مي شود تا ويژوال بيس س
ــبب راحت تر شدن برنامه نويسي مي شود،  ــيا و كالس هاي جديد را كه س به كارگيري اش
ــتفاده از رويه ها به بخش هاي  ــاخت يافته، برنامه ها با اس ــي س برطرف كند. در برنامه نويس
مختلف تقسيم مي شوند كه به صورت مجزا از هم قرار مي گيرند. در برنامه نويسي شئ گرا 
ــيا مي توان مجموعه اي از دستورالعمل ها و داده ها را در عنصر واحدي به  ــتفاده از اش با اس
نام شئ قرار داد و در زمان مورد نظر از هر يك از بخش هاي شئ مربوطه استفاده كرد. 

ــي مد نظر قرار مي گيرد نحوه  ويژگي ديگري كه در نحوه كار با يك زبان برنامه نويس
ــف، تصحيح و برخورد با اشتباهات و خطاهايي است كه در هنگام طراحي يا اجراي  كش
برنامه ها رخ مي دهد. ويژوال بيسيك عالوه بر اين كه امكانات بسيار مناسبي در زمينه كشف 
خطاهاي نوشتاري و منطقي برنامه در اختيار برنامه نويس مي گذارد، به وي امكان مي دهد 
ــب، خطاهاي غيرقابل پيش  بيني را نيز در هنگام اجرا تشخيص  ــتفاده از فرامين مناس با اس
ــران در اختيار آنان قرار دهد.  ــب را براي راهنمايي كارب ــوه ارايه راه حل مناس داده و نح

نگارش حرفه اي ويژوال بيسيك عالوه بر ويژگي هاي نگارش آموزشي، امكان استفاده 
ــاي ActiveX و هم چنين ــي، طراحي كنترل ه ــوط به بانك  هاي اطالعات ــاي مرب از كنترل ه
1 - Integrated Development Environment
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ــت بدانيد اجزاي تشكيل  آنچه كه قبل از طراحي و ايجاد يك برنامه كاربردي الزم اس
ــك برنامه كاربردي  ــكيل دهنده ي ــت. در واقع اصلي ترين جزء تش ــده يك برنامه اس دهن
ــري نظير فرم ها،  ماژول  ــت كه از اجزاي كوچك ت ــيك، پروژه )Project( اس در ويژوال بيس
ــتند كه در  ــع همان پنجره ها هس ــوند. فرم ها در واق ــكيل مي ش ــاژول كالس تش ــد و م ك
ــمار مي روند و اطالعات مربوط  ــدوز از اجزاي اصلي يك برنامه به ش ــتم عامل وين سيس
ــكل ــود در آن را نگهداري مي كنند. در ش ــه و كنترل1 هاي موج ــكل ظاهري برنام ــه ش  ب
1-3 پنجره برنامه ماشين حساب را به همراه كنترل هاي موجود روي آن مشاهده مي كنيد. 
ــات موردنظر در  ــه، انجام عمليات و تنظيم ــه منظور هدايت عملكرد برنام ــا ب از كنترل ه
برنامه ها استفاده مي شود، عناصري مانند دكمه هاي فرمان، كادرهاي متن، كادرهاي ليست، 
دكمه هاي انتخاب و كادرهاي عالمت نمونه هايي از كنترل هستند. ماژول هاي كد، قطعاتي 
ــتورالعمل هاي مورد نياز برنامه در آن ها قرار دارد. ماژول هاي  ــتند كه دس ــامل كد هس ش
كالس نيز مانند ماژول هاي كد شامل قطعات كد هستند و از آ ن ها در برنامه نويسي شئ گرا 

براي تعريف انواع كالس ها استفاده مي شود.  

2-3اجزایتشکيلدهندهيكبرنامه

به كارگيري ويزاردهاي مناسب براي تسهيل امر برنامه نويسي را نيز در اختيار برنامه نويسان 
قرار مي دهد و در آن امكان برنامه نويسي تحت شبكه برقراري ارتباط با بانك هاي اطالعاتي 

را دارد. 

شكل 3-1
1 -Control
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ــراي برنامه  ــت نحوه اج ــروژه الزم اس ــراي طراحي يك پ ــه اقدام ب ــل از هرگون قب
ــيك و اجزاي موجود در پنجره آن را فرا بگيريد، به اين منظور مراحل زير را  ويژوال بيس

به ترتيب اجرا كنيد: 
 All Programs به گروه برنامه ها  Start براي اجراي برنامه ويژوال بيسيك از طريق منوي
برويد و در آنجا گزينه Microsoft Visual Studio 6.0 را انتخاب نموده و سپس از منويي كه 
ــك كنيد. پنجره اصلي برنامه به  ــود روي ميانبر Microsoft Visual Basic 6.0 كلي ظاهر مي ش

همراه  كادر محاوره  New Project نمايش داده خواهد شد )شكل 3-2(. 

3-3نحوهاجرايبرنامهويژوالبيسيكومعرفياجزايموجوددرآن

شكل3-2

ــه دكمه و يك كادر ليست مشاهده  ــه زبانه به همراه س در كادرمحاوره New Project س
ــت ــه New كليك كنيد و در كادر ليس ــاوره New Project روي زبان ــود. در كادر مح مي ش

يك برنامه كاربردي مي تواند از چند پروژه تشكيل شود.نكته
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ــپس روي دكمه Open كليك كنيد  موجود در آن آيكن Standard EXE را انتخاب كنيد، س
)شكل 2-3(. پروژه هايي كه از نوع Standard EXE طراحي مي شوند به شما اجازه مي دهند 
كه از پروژه ايجاد شده، فايل هاي اجرايي مستقل براي اجرا در محيط ويندوز طراحي كنيد 

كه به آن ها Application نيز مي گويند.
ــكل 3-3 نمايش داده  ــيك مطابق ش ــره ويژوال بيس ــه دوم، پنج ــس از انجام مرحل پ

مي شود. 

Standard EXE شكل3-3 پنجره طراحي برنامه در حالت

همان طور كه در شكل 3-3 مشاهده مي كنيد در پنجره ويژوال بيسيك اجزا و بخش هاي 
مختلفي وجود دارد. 

ــزي پنجره  ــمت مرك ــره طراحي فرم كه در قس ــيله پنج پنج��ره طراحي فرم: به وس
ــه كه در داخل پنجره  ــوان تغييرات الزم را روي فرم برنام ــيك قرار دارد مي ت ويژوال بيس

طراحي است، اعمال كرد.  
ــتفاده از دكمه View Object        در پنجره پروژه،  پنجره طراحي فرم را مي توانيد با اس

فشردن كليد تركيبي Shift+F7 يا انتخاب گزينه Object از منوي View فعال كنيد.
ــمت باال و سمت راست پنجره ويژوال بيسيك  پنجره پروژه)Project Explorer(: در قس
پنجره يا مرورگر پروژه قرار دارد كه اجزاي تشكيل دهنده برنامه مانند پروژه ها و فرم ها 
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ــاختار درختي نمايش مي دهد. با استفاده از اين بخش برنامه نويس عالوه  را به صورت س
ــكيل دهنده برنامه خود، توانايي دسترسي، ويرايش،  ــاهده نماي كلي از اجزاي تش بر مش
ــتفاده از  ــازي يا حذف هر يك از اجزا را نيز دارد. پنجره پروژه را مي توانيد با اس ذخيره س
دكمه Project Explorer       در نوار ابزار استاندارد، فشردن كليد تركيبي Ctrl+R يا انتخاب 

گزينه Project Explorer از منوي View فعال كنيد. 
پنجره خصوصی��ات )Properties Window(: در زير پنجره پروژه، پنجره خصوصيات 
ــت كه به وسيله آن مي توانيد خصوصيات و ويژگي هاي مربوط به فرم ها و  قرار گرفته اس

كنترل ها را مشاهده و تنظيم كنيد.  
ــت كه مي توانيد با تنظيم اين ويژگي، فرم  خصوصيت، يك ويژگي از فرم يا كنترل اس
ــتفاده كنيد. خصوصيات و ويژگي هاي يك فرم  و كنترل را مطابق ميل خود طراحي و اس
ــا كنترل مي توانند انواع مختلفي از داده هاي عددي و غير عددي را با توجه به وظيفه اي  ي

كه به عهده دارند، كسب كنند.
ــگ عناوين، رنگ زمينه، ابعاد كنترل  ــكل ظاهري مثل رن اين خصوصيات مي توانند ش
ــا فرم مثل فعال بودن يا  ــم كنند. هم چنين مي توانند روي عملكرد كنترل ي ــا فرم را تنظي ي
ــداد قابل توجهي از آن ها به طور كامل  ــدن آن ها تأثير بگذارند كه به مرور با تع مخفي ش

آشنا خواهيد شد.  
ــهProperties Window             در نوار  ــتفاده از دكم پنجره خصوصيات را مي توانيد با اس
ــتاندارد، فشردن كليد F4 يا انتخاب گزينه Properties Window از منوي View فعال  ابزار اس

كنيد. 
در پنجره خصوصيات با استفاده از دكمه هاي Alphabetic و Categorized مي توانيد نحوه 

نمايش اسامي خصوصيات را به صورت الفبايي يا موضوعي تعيين كنيد )شكل 3-4(.
ــره خصوصيات  ــمت پاييني پنج ــاب مي كنيد در قس ــك خصوصيت را انتخ ــي ي وقت

توضيحات خالصه اي در رابطه با خصوصيت انتخاب شده ارايه مي  شود. 
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شكل 3-4

ــول در زير پنجره  ــه طور معم پنج��ره تعیی��ن موقعی��ت )Form Layout Window( : ب
خصوصيات قرار دارد و موقعيت نمايش پنجره برنامه را روي دسك تاپ و در زمان اجرا 
نشان مي دهد؛ به عالوه با استفاده از اين پنجره مي توانيد موقعيت پنجره هاي برنامه را روي 

دسك تاپ تنظيم كنيد.
ــتفاده از دكمه        Form Layout در نوار ابزار  پنجره تعيين موقعيت را مي توانيد با اس

استاندارد يا انتخاب گزينه Form Layout Window از منوي View فعال كنيد. 
جعبه ابزار )Toolbox( : در سمت چپ پنجره ويژوال بيسيك و طراحي  فرم، جعبه  ابزار 

)Toolbox(  حاوي آيكن كنترل هاي مختلف وجود دارد. 

ــتاندارد يا  ــتفاده از دكمهToolbox         در نوار ابزار اس ــزار را مي توانيد با اس ــه اب جعب
انتخاب گزينه Toolbox از منوي View فعال كنيد.

ــكل 5-3 و  ــك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم مطابق ش     مث��ال 1: ي
جدول 1-3 طراحي كنيد كه يك پنجره معمولي را روي دسك تاپ نمايش دهد.

    مث��ال 
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 Standard آيكن New Project ــيك را اجرا كنيد و در كادرمحاوره 1 - برنامه ويژوال بيس
EXE را انتخاب كنيد، سپس روي دكمه Open كليك كنيد.

ــه Forms كليك كنيد تا آيكن فرم  ــره پروژه روي عالمت  در كنار پوش 2 - در پنج
ــك كنيد تا پنجره  ــرم در پنجره پروژه دابل كلي ــپس روي آيكن ف ــود، س برنامه نمايان ش

طراحي فرم نمايش داده شود.
ــد و در اين پنجره  ــرض و ارتفاع فرم به پنجره خصوصيات بروي ــراي تنظيم ع 3 - ب
36  را تايپ   خصوصيات Height را پيدا كنيد و پس از كليك روي نام خصوصيت مقدار
525 تنظيم كنيد )جدول 3-1(.   كنيد، به همين صورت مقدار خصوصيت Width را روي 
ــكل  البته براي تنظيم عرض و ارتفاع فرم مي توانيد از عمل Drag روي گيره هاي مربعي ش
ــتاندارد  ــتفاده كنيد و ابعاد فرم را در انتهاي نوار ابزار اس كه در اطراف فرم قرار دارند، اس

مشاهده كنيد )شكل 3-6(. 

خصوصيتمقدار

36Height

525Width

جدول 3-1

شكل3-5

شكل3-6
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            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

ــدا روي منوي  ــيك ابت ــوي پنجره ويژوال بيس ــرم در نوار من ــازي ف ــراي ذخيره س 4 - ب
Save File As... ــاوره   كادرمح ــد.  كني ــك  كلي  Save Form1 As... ــه  گزين ــپس  س و   File

ــن كادرمحاوره  ــه در اي ــود. همان طورك ــش داده  مي ش ــرم، نماي ــازي ف ــراي ذخيره س ب
ــه اي با نام  ــرم را با نام Main در پوش ــت. ف ــوند فايل فرم، frm اس ــاهده مي كنيد، پس مش

ــتيد( ذخيره كنيد. ــير دلخواهي كه مايل هس ــا هر مس ــك تاپ )ي MyPrograms روي دس

البته مي توانيد فرم ها را با يكي از اين روش ها نيز ذخيره كنيد:
 الف- در پنجره پروژه، آيكن فرم را انتخاب كرده و روي آن كليك راست كنيد، سپس گزينه

  ...Save Form1 As را برگزينيد )شكل 3-7(.

ب- گزينه Save Form1 را از منوي File انتخاب كنيد يا از كليد تركيبي Ctrl+S استفاده كنيد.
ــروژه در پنجره  ــراي تعيين نام پ ــروژه تعيين كنيد. ب ــه نامي براي پ ــن مرحل 5- در اي
برنامه ويژوال بيسيك روي منوي Project كليك كنيد و سپس گزينه ...Project Properties را 
برگزينيد تا كادر محاوره  Project Properties مطابق شكل 8-3 نمايش داده شود. هر پروژه 
ــي و شناسايي پروژه در زمان  ــيله آن امكان دسترس يك خصوصيت Name دارد كه به وس
ــود. براي تعيين يك عبارت براي نام پروژه مي توانيد از حروف  ــي فراهم مي ش كدنويس

شكل3-7
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

الفباي انگليسي، ارقام صفر تا 9 و كاراكتر زيرخط استفاده كنيد كه بايد با يك كاراكتر حرفي 
آغاز شود زيرا استفاده از كاراكترهاي نقطه، فضاي خالي و كاراكتر تفريق )-( مجاز نيست.

 Project Name كليك كنيد، سپس در كادر متن General 6 - در اين كادر محاوره  روي زبانه
عبارت FirstProgram را تايپ كنيد و در پايان روي دكمه OK كليك كنيد. 

7- براي  ذخيره سازي  پروژه،  از منوي File گزينه ...Save Project As را برگزينيد.
8 - با استفاده  از كادر محاوره  Save Project As فايل  پروژه  را با نام MyProject در پوشه
ــد. همان طور كه در اين  ــير دلخواهي ذخيره كني ــك تاپ يا هر مس MyPrograms  روي دس

ــروژه اطالعات اجزاي  ــت. فايل پ ــوند فايل هاي پروژه vbp اس كادر محاوره  مي بينيد، پس
ــود، نگهداري مي كند.  ــك با نام فايلي كه تعيين مي ش ــكيل دهنده پروژه را روي ديس تش
ــاب و بازكردن فايل پروژه،  ــتفاده قرار بگيرد با انتخ ــد پروژه مورد اس زماني كه الزم باش
فايل هاي مربوط به فرم ها و ماژول هاي تشكيل دهنده پروژه نيز به طور خودكار باز مي شوند.   

البته مي توانيد پروژه ها را با يكي از اين روش ها نيز ذخيره كنيد:
 الف- در پنجره پروژه آيكن پروژه را انتخاب كرده و روي آن كليك راست كنيد، سپس گزينه

Save Project را برگزينيد.

ب- گزينه Save Project را از منوي File انتخاب كنيد.
ج - روي دكمه Save       در نوار ابزار استاندارد كليك كنيد.

شكل3-8
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            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

ــيد، ابتدا كادر             در زمان ذخيره كردن پروژه و در صورتي كه فرم را قباًل ذخيره نكرده باش
محاوره ذخيره سازي فرم نمايش داده مي شود. 

ــاده ايجاد كنيد. اكنون  ــتيد يك پروژه را به همراه يك فرم س 9 - تا اين مرحله توانس
پنجره ويژوال بيسيك را با استفاده از دكمه Close       ببنديد. البته مي توانيد گزينه Exit را 

از منوي File نيز انتخاب كنيد.

جدول 2-3 خصوصیات فرم
نام خصوصيتمقدار

25  Height

35Left

3  Top

45 Width

First FormCaption

 

ــه در مثال قبل ايجاد  ــارت VISUAL BASIC 6.0 را روي فرمي ك ــون عب    مث��ال 2: اكن
ــور مراحل بعد را به  ــكل 9-3 و جدول 3-3 نمايش دهيد. به اين منظ ــد، مطابق ش كردي

ترتيب انجام دهيد:

ــد،  ــامل يك فرم مطابق جدول 2-3 باش يك پروژه از نوع Standard EXE را كه ش
ــپس فرم و پروژه را به ترتيب با نام  هاي Myform و Test ذخيره كنيد.  طراحي كنيد س

در انتها نام پروژه را First Project بگذاريد.

جدول 3-3

Label
كنترل

    خصوصیت
lblmessageName

615Height

96 Left

144 Top

2655Width

VISUAL BASIC 6,0Caption

2-CenterAlignment

شكل3-9

ــيد، ابتدا كادر  نكته          در زمان ذخيره كردن پروژه و در صورتي كه فرم را قباًل ذخيره نكرده باش

    تمرين:

   مث��ال 
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            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

1 - براي نمايش يك پيام روي فرم مي توانيد از كنترل برچسب )Label( استفاده كنيد. 
ــپس  ــراردادن  كنترل روي فرم، ابتدا روي آيكن      در جعبه ابزار كليك كنيد،  س ــراي ق ب
ــاره گر ماوس را روي فرم قرار داده و با استفاده از عمل درگ، كنترل را روي فرم قرار  اش
دهيد. البته براي قرار دادن يك كنترل روي فرم مي توانيد در جعبه ابزار روي آيكن كنترل 
 Width موردنظر دابل كليك كنيد، سپس در پنجره خصوصيات و با استفاده از خصوصيات
ــكل 3-10(.  و Height عرض و ارتفاع كنترل را روي مقادير 2655 و 615 تنظيم كنيد )ش
ــل قرارگيري كنترل را در  ــرض، ارتفاع و مختصات مح ــگام ايجاد كنترل مي توانيد ع هن
ــاهده كنيد. در ضمن مي توانيد عرض و ارتفاع كنترل را با  ــتاندارد مش انتهاي نوار ابزار اس

استفاده از عمل Drag روي گيره هاي مربعي اطراف كنترل نيز تنظيم كنيد.

ــرم مي توانيد روي آيكن كنترل مورد نظر در جعبه ابزار  ــراي قرار دادن كنترل ها روي ف    ب
ويژوال بيسيك دابل كليك كنيد.

شكل3-10  

67

نكته  

ــل قرارگرفتن يك كنترل مي توانيد از خصوصيات Top و Left در پنجره نكته   ــراي تنظيم مح ب
خصوصيات استفاده  كنيد. 
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            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

ــب كليك كنيد و در  2 - در پنجره خصوصيات روي خصوصيت Name كنترل برچس
ــب تايپ كنيد و  ــن روبه روي آن عبارت lblmessage را به عنوان نام كنترل برچس كادر مت

سپس كليد Enter را بفشاريد )شكل 3-11(.

توصيه مي شود در نام گذاري كنترل برچسب از پيشوند lbl استفاده كنيد.

3 - در پنجره خصوصيات روي خصوصيت Caption كنترل برچسب كليك كرده و در كادر 
متن روبه روي آن عبارت VISUAL BASIC 6.0 را تايپ كنيد، همان طور كه مي بينيد خصوصيت 
ــود، نگهداري مي كند )شكل 3-11(.  Caption اين كنترل عبارتي را كه نمايش داده مي ش

شكل3-11

ــبي در داخل  ــكل مناس 4 - پس از انجام مرحله قبل همان طوركه مي بينيد عبارت به ش
كنترل نمايش داده نمي شود، بنابراين براي آن كه عبارت مربوط در وسط كنترل قرار گيرد 
ــازه مي دهد تا تراز  ــد. خصوصيت Alignment اج ــتفاده كني از خصوصيت Alignment اس

ــي ــود، تعيين كنيد. عبارت نمايش عبارتي را كه در خصوصيت Caption نگهداري مي ش

نكته  
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

مي تواند از سمت چپ يا راست كنترل يا در 
ــط آن نمايش داده شود، مقاديري كه اين  وس
ــب كند در جدول  خصوصيت مي تواند كس

4-3 ارايه شده است. 

ــب lblmessage را  ــت موجود در پنجره خصوصيات نام كنترل برچس 5 -در كادر ليس
ــپس روي  ــاب كنيد و خصوصيت Alignment را پيدا كرده و روي آن كليك كنيد، س انتخ

دكمه      روبه روي اين خصوصيت كليك كنيد و گزينه Center را برگزينيد )شكل 3-12(.

مقدار خصوصيتتوضيح

Left Justify-0تراز متن از سمت چپ

Right Justify-1تراز متن از سمت راست

Center-2تراز متن از مركز

جدول 4-3 مقادیری كه خصوصیت Alignment كسب می كند.

شكل3-12

6 - ارتفاع كنترل را به وسيله گيره هاي اطراف آن روي مقدار 255 تنظيم كنيد. 
ــتاندارد، برنامه را اجرا كرده و نتيجه  ــتفاده از دكمه Start       در نوار ابزار اس 7 - با اس

را بررسي كنيد. 
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            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارسوم: توانايی درک و شناخت زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی 

براي اجراي برنامه مي توانيد از اين روش ها نيز استفاده كنيد:
   F5فشردن كليد •

• گزينه Start را از منوي Run در نوار منوي ويژوال بيسيك انتخاب كنيد.
ــتفاده از دكمه      در پنجره برنامه اجراي برنامه را خاتمه دهيد و به محيط  8 - با اس

طراحي برنامه بازگرديد. 
براي پايان  دادن به اجراي يك برنامه مي توانيد از اين روش ها نيز استفاده كنيد:

• در نوار ابزار استاندارد روي دكمه Stop     كليك كنيد.
• گزينه End را از منوي Run در نوار منوي ويژوال بيسيك انتخاب كنيد.

9 - تغييرات ايجاد شده در پروژه و فرم را ذخيره كنيد و از برنامه ويژوال بيسيك خارج شويد.

ــرم طراحي كنيد تا نام  ــوع Standard EXE را به همراه يك ف ــك پروژه از ن ي
مدرسه خود را با تراز راست روي فرم، نمايش دهيد.

   مثال 3: پروژه MyProject را كه در مثال قبل ايجاد كرديد به گونه اي تنظيم كنيد كه 
ــود، به اين منظور عمليات زير را به  ــي قرمز ش در هنگام نمايش فرم، رنگ عبارت نمايش

ترتيب انجام دهيد: 
1 - برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد تا كادر محاوره  New Project نمايش داده شود. 

ــاوره New Project روي زبانه Recent كليك كنيد. با انتخاب اين زبانه  2 - در كادر مح
ليستي از پروژه هايي را كه اخيراً طراحي كرده يا تغيير داده ايد، مشاهده خواهيد كرد )شكل 

 .)3-13
ــپس روي  ــت موجود در كادرمحاوره  انتخاب كرده س پروژه MyProject را از كادر ليس

دكمه Open كليك كنيد. 
ــت  ــپس در پنجره خصوصيات و از كادر ليس 3 - پنجره طراحي فرم را فعال كنيد، س

موجود در آن گزينه lblmessage Label را برگزينيد. 
ــب، خصوصيت ForeColor را  ــي در كنترل برچس 4 - براي تنظيم رنگ عبارت نمايش
از ليست اسامي خصوصيات كنترل انتخاب كنيد. سپس روي دكمه      روبه روي نام اين 

خصوصيت كليك كنيد )شكل 3-14(.

    تمرين:

   مثال 
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شكل3-14 شكل3-13

ــاهده  ــود دو زبانه با عناوين System و Palette مش ــي كه ظاهر مي ش 5 - در كادر رنگ
ــكل  ــن دو زبانه مي توانيد رنگ هاي متفاوتي را انتخاب كنيد )ش ــيله  اي مي كنيد كه به وس
ــانزده را در  ــن رنگ مورد نظر يك عدد مبناي ش ــد براي تعيي ــن مي تواني 14-3(. هم چني
ــتفاده از  كادر متني كه در روبه روي خصوصيت ForeColor قرار دارد، تايپ كنيد. البته اس
ــت. به اين دليل استفاده از روش هاي ديگر  ــوارتر از ساير روش هاس اين روش كمي دش

متداول تر است.
ــاهده  ــپس روي رنگ قرمز كليك كنيد. همان طوركه مش ــه Palette و س 6 - روي زبان

خواهيد كرد در پنجره طراحي فرم عبارت VISUAL BASIC 6.0 به رنگ قرمز درمي آيد. 

ــارت Microsoft Windows XP Home Edition را با  ــروژه اي طراحي كنيد تا عب  پ
ــياه  و روي يك فرم با عنوان Title نمايش تغيير يابد رنگ  رنگ زرد روي زمينه س

زمينه مي توانيد از خصوصيت BackColor استفاده كنيد(. 

    تمرين:
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4-3برنامهنويسيرويدادگرا

ــك رويداد يا Event گفته  ــي كه در محيط ويندوز رخ مي دهد، ي ــه هر يك از اتفاقات ب
ــردن پنجره ها، كليك،  ــتن و بازك ــوان نمونه، هر يك از اتفاقات مانند بس ــود، به عن مي ش
ــت و فشردن كليدهاي صفحه كليد يك رويداد به شمار مي روند؛  دابل كليك، كليك راس
ــيك يك زبان برنامه نويسي رويدادگرا است كه امكانات الزم را براي شناسايي  ويژوال بيس

و استفاده هر يك از رويدادها فراهم مي كند. 
ــتورالعمل هاي مختلف توسط  ــت كه به  صورت دس ــي از برنامه اس يك رويداد، بخش
ــاق مي افتد، اين  ــداد مربوطه اتف ــود تا در زماني كه روي ــه و آماده مي ش ــس تهي برنامه نوي
ــوند. رويدادهاي مربوط به فرم و كنترل هاي آن در بخش ماژول فرم  ــتورات اجرا ش دس
ــمار مي روند. در واقع يك فرم از دو بخش  ــمتي از اطالعات فرم به ش قرار دارند كه قس
عمده تشكيل مي شود بخش اول بخشي است كه در پنجره طراحي فرم مشاهده مي كنيد و 
بخش ديگر ماژول فرم است و از رويدادهايي تشكيل مي شود كه مي توانيد از آن ها براي 
اجراي دستورالعمل هاي مورد نياز خود استفاده كنيد. فرم ها و كنترل ها رويدادهاي مشابه 

و متفاوتي دارند كه به مرور به توضيح آن ها مي پردازيم. 
شكل كلي يك رويداد به صورت زير است:

 Private Sub    Form      نام رويداد _ نام كنترل يا كلمه ) ( 

                                                                                 دستورات         
End Sub

هر بالک رويداد از دو بخش ابتدايي و انتهايي تشكيل مي شود. بخش ابتدايي هر بالک 
رويداد از كلمه كليدي Private Sub و سپس نام كنترل يا كلمه Form )براي فرم ها( تشكيل 
مي شود و در ادامه اين بخش نام رويداد انتخاب شده همراه با يك خط زير )Underline( و 
 End Sub دو پرانتز بازو بسته قرار مي گيرد. بخش پاياني در تمام رويدادها را كلمات كليدي
تشكيل مي دهند و دستوراتي كه در زمان رخ دادن رويداد اجرا مي شوند در بين بخش آغازين 

ــت: و پاياني قرار مي گيرند. به عنوان مثال رويداد كليك براي يك فرم به اين  صورت اس
Private Sub   Form _Click ) (

     دستورات  
End Sub

ــتوراتي كه در اين رويداد قرار مي گيرند زماني اجرا خواهند شد كه كاربر در زمان  دس
اجراي برنامه روي فرم كليك كند.

........
........
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(Command Button)5-3كنترلدكمهفرمان

 )Enter اين كنترل زماني استفاده مي شود كه الزم باشد با كليك كردن روي آن )يا فشردن كليد
يك يا مجموعه اي از دستورات اجرا شود يا عملياتي را متوقف كرده يا خاتمه دهد. احتماالً با اين 
نوع از كنترل ها آشنا هستيد و از دكمه هايي مانند Apply  ،OK و Cancel در كادرهاي محاوره ) مانند 
ــتفاده كرده ايد. اين كنترل مانند كنترل برچسب داراي خاصيت هاي  Display Properties( اس

ــداد Click آن از پركاربردترين رويدادهاي  ــد و روي Caption  ،Name و Fore Color مي باش

اين كنترل است.

ــرم و يك دكمه فرمان با  ــروژه از نوع Standard EXE به همراه يك ف مث��ال 4: يك پ
ــما نمايش  ــوانShow ايجاد كنيد كه با كليك روي دكمه فرمان نام و نام خانوادگي ش عن

داده شود. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
ــامل يك  ــيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE ش 1 - برنامه ويژوال بيس

فرم و يك كنترل دكمه فرمان و دو كنترل برچسب ايجاد كنيد. 
ــاب كنيد، بنابراين در پنجره  ــبي را براي اين منظور انتخ ــون بايد رويداد مناس 2 - اكن

طراحي فرم روي كنترل دكمه فرمان دابل كليك كنيد تا بخش ماژول فرم فعال شود. 
البته مي توانيد با استفاده يكي از اين روش ها پنجره ماژول فرم را فعال كنيد:

الف- براي فعال كردن ماژول فرم مي توانيد گزينه Code را از منوي View انتخاب كنيد. 
ب- براي فعال كردن ماژول فرم مي توانيد روي دكمه View Code        در پنجره پروژه 

كليك كنيد.
ــمت باالي اين پنجره دو كادر ليست را مالحظه مي كنيد. در كادر ليست سمت  در قس
ــمت راست نام رويدادها را مشاهده خواهيد  ــت س چپ نام كنترل ها و فرم و در كادر ليس
ــه Form )براي فرم( را از كادر  ــازي رويداد موردنظر نام كنترل يا كلم ــرد. براي آماده س ك
ليست سمت چپ و نام رويداد مورد نظر را از كادر ليست سمت راست انتخاب كنيد. در 

اين صورت بالک هاي كد مانند شكل 15-3 نمايش داده مي شود.
3 - در اين مرحله رويداد Click دكمه فرمان در پنجره كد نمايش داده شده است. اين 

رويداد زماني اجرا مي شود كه عمل كليك روي دكمه فرمان انجام شود.  
4 - اكنون در رويداد Click دكمه فرمان، دستوري بنويسيد كه خصوصيت  Caption كنترل 

ــوان عن
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برچسب را در هنگام اجراي برنامه تنظيم كند؛ بنابراين دستور بعد را در رويداد   مزبور  بنويسيد
)شكل 3-15(.  

lblmessage.Caption=))Kaveh Behrozi((=vbRed                                                       

شكل3-15

ــتفاده از  ــه مالحظه مي كنيد براي تغيير خصوصيات فرم ها و كنترل ها با اس همان طورك
كدنويسي مي توانيد به اين شكل عمل كنيد: 

مقدار خصوصیت = نام خصوصیت . نام

ــتي از  ــيك به طور خودكار ليس ــپ كاراكتر نقطه پس از نام كنترل، ويژوال بيس ــگام تاي در هن
ــد كه مي توانيد خصوصيت موردنظر را انتخاب  ــما قرار مي ده خصوصيات كنترل را در اختيار ش

كرده و با فشردن كليد Spacebar آن را به پنجره كد كپي كنيد )شكل 3-15(.

5 - پروژه را اجرا كرده و روي دكمه فرمان Show كليك كنيد. 
6 - اجراي پروژه را متوقف كنيد و به پنجره طراحي فرم بازگرديد. سپس پروژه و فرم 

را با نام Show name ذخيره كنيد. 

نكته  
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ــا بتواند نام و  ــكلی تنظيم كنيم ت ــم پروژه Showname را به ش  مث��ال 5: می خواهي
ــراي اين كار عمليات زير را به  ــخص دلخواهي را نمايش دهد. ب نام خانوادگي هر ش

ترتيب انجام دهيد: 
1 - برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه Showname را باز كنيد. 

2 - يك كنترل كادر متن روي فرم قرار دهيد. 
3 - به رويداد Click دكمه فرمان برويد و دستور آن را به اين صورت تغيير دهيد. 
lblmessage.Caption=txtname.Text

4 - تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد. 
ــه فرمان Show كليك  ــي را در كادر متن تايپ كرده و روي دكم ــام دلخواه 5 - ن

كنيد. 
6 - اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
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Learn  in English

Creating a Project
You begin creating this application by choosing New Project 

from the File menu, then selecting Standard EXE in the New 
Project dialog box )when you first start Visual Basic, the New 
Project dialog box is presented(. Visual Basic creates a new project 
and displays a new form. To draw the interface, you use a label 
control, a textbox control or some of other controls. 
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واژه نامه 
Alphabeticالفبایي
Captionعنوان 

Categorizedموضوعي
Createتشكیل دادن، ایجاد كردن

Developmentتوسعه
Dialog Boxكادرمحاوره

Enterprise Editionنگارش نهایي
Error Handlingرسیدگي به خطا

Eventرویداد 
Event Handlingرسیدگي به اتفاق )رویدادگر(

High Level Languagesزبان هاي سطح باال
Environment  Integrated Developmentمحیط برنامه نویسي مجتمع

Label Controlكنترل برچسب
Learning Editionنگارش آموزشي

Low Level Languagesزبان هاي سطح پایین 
م��اژول )ب��ه عب��ارت دیگ��ر قطع��ه اي ك��ه 
بخش��ي از ی��ك پروژه ب��وده و فق��ط حاوي 

دستورالعمل هاست.( 
Module

Object Oriented Featureویژگي شئ گرا
Object Oriented Programmingبرنامه نویسي شئ گرا

Presentارائه كردن، معرفي نمودن
Privateمحلي
Projectپروژه 

Propertyخصوصیت
Provideارائه كردن
Rapidسریع، تند

Rapid Application Developmentطراحي سریع برنامه 
Separateجدا كردن، جداگانه، مجزا

Standard EXEبرنامه اجرایي استاندارد
TextBox Controlكنترل كادر متن 
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خالصه مطالب
• به مجموعه اي از قواعد و دستورالعمل هاي تعريف شده زبان برنامه نويسي مي گويند.

• زبان برنامه نويســي ويژوال بيسيک از زبان هاي برنامه نويســي سطح باالست كه از 
ويژگي هاي زير برخوردار مي باشد:

)IDE( و محيط توسعه يافته مجتمع )GUI( رابط گرافيكي كاربر*
*امكان طراحي سريع برنامه 

 API دسترسي به برنامه هاي كاربردي ويندوز با استفاده از توابع*
*توانايي مديريت رويدادها و خطاها

• در مرورگر پروژه مي توانيد اجزاي تشــكيل دهنده برنامــه مانند پروژه ها، فرم ها و 
ماژول ها را مشاهده كنيد. 

• در پنجره خصوصيات مي توانيد خصوصيات فرم ها و كنترل هاي موجود در آن ها را 
مشاهده و تنظيم كنيد. 

• جعبه ابزار ويژوال بيســيک حاوي كنترل هاي متعددي اســت كه از آن ها در طراحي 
برنامه استفاده مي شود. 

• از كنترل برچسب )Label( براي نمايش انواع خروجي هاي متني مانند پيام ها يا مقدار 
خصوصيات اشيا استفاده مي شود. 

• به اتفاقاتي مانند كليک، دابل كليک، كليک راست، بسته شدن يک پنجره، فشرده شدن 
يک كليد و غيره كه در محيط ويندوز و برنامه ها رخ مي دهد، يک رويداد گفته مي شود. 

• هر رويه رويداد يک مجموعه از دســتورات اســت كه به صورت جداگانه در بخش 
كد فرم نگهداري مي شود و زماني كه رويداد رخ مي دهد، اين دستورات انجام مي شوند. 
 • هر رويه رويداد با كلمات كليدي Private Sub به همراه نام فرم يا كنترل آغاز شده و با

End Sub خاتمه مي يابد. 

• مقــدار خصوصيات كنترل ها را عالوه بر تنظيــم در پنجره خصوصيات مي توانيد با 
استفاده از كدنويسي به شكل زير تنظيم كنيد:

مقدار خصوصیت = نام خصوصیت . نام

• از كنتــرل كادر متن )TextBox( بــراي دريافت داده ها از كاربر و ورود آ ن ها به برنامه 
استفاده مي شود.
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آزمون نظري 
1- كدام گزينه از اهداف طراحي زبان بيسيك بوده است؟

ب- برنامه نويسي آموزشي الف- برنامه نويسي سيستمي             
د- برنامه نويسي علمي ج- برنامه نويسي تجاري                 

2- كدام گزينه زير يكي از انواع زبان هاي سطح پايين است؟
ج- ++C            د- پاسكال  الف- فرترن     ب- اسمبلي      
3 - كدام ويژگي در ويژوال بيسيك برنامه نويسي رويدادگر را ميسر مي كند؟

EVENT HANDLING -ب                                API -الف
OOP -د                     ERROR HANDLING -ج

4 - كدام يك از زبان هاي برنامه نويسي براي برنامه نويسي علمي و تجاري مناسب است؟
الف- پاسكال      ب- فرترن           ج- زبان ماشين  د- اسمبلي   

5- ويژگي )RAD )Rapid Application Development عبارت است از:
الف- كشف و تصحيح آسان و سريع اشتباهات

ب- طراحي سريع و آسان برنامه ها
ج- طراحي هم زمان چند برنامه
OOP د- برنامه نويسي به روش

ــي براي  ــيك 6 امكانات ويژه اي به منظور برنامه نويس 6 - در كدام نگارش ويژوال بيس
محيط شبكه هاي محلي و اينترنت وجود دارد؟

الف- نگارش آموزشي           ب- نگارش اوليه
ج- نگارش نهايي            د- نگارش شبكه

7 - كدام نگارش از زبان Basic براي برنامه نويسي در محيط اينترنت ارائه شده است؟
QBasic -ب                      GWBasic -الف

VB Script -د                      Visual Basic -ج
ــي در برنامه هاي كاربردي ارائه  8 - كدام نوع از انواع زبان هاي Basic براي برنامه نويس

شده است؟
Activex -د    VBA -ج          VB -ب   QBasic -الف
9 - كدام يك از گزينه هاي زير براي برنامه نويسي سيستمي مناسب هستند؟
د- بيسيك   C++ و C -ب- ماشين          ج الف- فرترن  
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10 - براي باز كردن پروژه هايي كه اخيراً مورد استفاده قرار گرفته، انتخاب كدام زبانه 
در كادر محاوره  New Project مناسب است؟ 

Open -د         Existing -ج           Recent -ب                New -الف
11 - كدام نام براي خصوصيت Name يك فرم مناسب است؟ 

frmtest  -د       1form -ج         frm  main -ب   frm-show -الف
12 - پسوند فايل هاي پروژه و فرم به ترتيب عبارتند از )راست به چپ(: 

  vbp. ، frm. -ب           frm. ، vbp. -الف
 frm. ، .vbf -د                    vbf. ، vbp. -ج

13 - كدام كنترل براي دريافت داده ها از كاربر مناسب است؟ 
د- فرم ب- كادر متن     ج- كادر عالمت      الف- برچسب   

14 - با استفاده از كدام خصوصيت عنوان يك فرم تعيين مي شود؟
 Enabled -د              Name -ج      Visible -ب            Caption -الف
15 - از كدام بخش در پنجره ويژوال بيسيك براي ايجاد كنترل ها روي فرم استفاده مي شود؟ 
الف- نوار ابزار  ب- جعبه ابزار        ج- نوار منو         د- پنجره خصوصيات  

16 - The VBA language can be used for programming in ........................
  a- Excel                    b- Access   c- Applications          d- all of above

 17 - Which of the following options can be used for creating a project in new project      

        dialog box?

  a- Recent     b- New           c- Existing          d- Open

ــپس انواع آن ها را با توجه به نزديكي آن به  ــي را تعريف كنيد س 18 - زبان برنامه نويس
زبان ماشين بيان كنيد.

19 - ويژگي هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك را شرح دهيد.
20 - اجزاي اصلي در يك برنامه كاربردي را نام ببريد.

21 - كاربرد پنجره پروژه، خصوصيات، ابزار و تعيين موقعيت فرم را توضيح دهيد.
22 -  مفهوم رويداد را توضيح دهيد و كاربرد رويه رويداد را بيان كنيد.

23 - نحوه تنظيم خصوصيت در كنترل ها را در زمان اجراي برنامه توضيح دهيد.
ــيله آن ها مي توان موقعيت يك كنترل و فرم را در زمان  24-خصوصيت هايي كه به وس

نمايش تعيين كرد، توضيح دهيد.
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آزمون عملي 
ــاوي يك فرم، دو كنترل  ــتاندارد اجرايي ايجاد كنيد كه ح ــك برنامه از نوع اس 1 - ي
برچسب و دو كنترل كادر متن بوده و بتواند نام و نام خانوادگي كاربر را دريافت كند و نام 
وي را با رنگ قرمز روي زمينه سبز و نام خانوادگي را با رنگ آبي روي زمينه سفيد روي 
ــب نمايش دهد. در ضمن درصورت انجام عمل كليك روي كنترل هاي  كنترل هاي برچس

برچسب رنگ زمينه و قلم جابه جا شود.  
ــه گونه اي تغيير دهيد تا با انجام عمل كليك  ــماره يك را ب 2 - برنامه آزمون عملي ش

روي هر كادرمتن محتويات آن پاک شود.





   توانايي تعريف انواع متغيرها، ثابت ها و
   استفاده از عملگرهاي رياضي و رشته اي

83

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- انواع متغيرها و ثابت ها را بيان كند و نحوه تعريف و استفاده از آن ها را توضيح دهد.  

عملگرهاي رياضي و رش��ته اي را بيان كرده، نحوه استفاده و اولويت اجراي آن ها   -2
را نسبت به يكديگر شرح دهد.

3- متغيرهاي عمومي و محلي را توضيح دهد و نحوه تعريف و كار با آن ها را بيان كند.

         

                                                                    واحد کارچهارم                   

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری
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               1-4 نحوه تعريف  و استفاده از انواع متغيرها در ويژوال بيسيك

کليات

در طراح��ي پروژه هاي واقعي الزم اس��ت ت��ا داده ها و اطالعات جمع آوري ش��ده به 
كامپيوت��ر و نرم افزار داده ش��ود و پس از انجام پردازش هاي��ي روي آن ها، نتيجه يا نتايج 
حاص��ل به كاربر ارايه ش��ود. بنابراي��ن در تمام مراحل ورود، محاس��به و ارايه نتايج نياز 
به ذخيره س��ازي داده  و اطالعات در حافظه كامپيوتر احس��اس مي ش��ود كه در اين رابطه 
مي توانيد از حافظه اصلي و حافظه جانبي استفاده كنيد. در اين واحد كار نحوه استفاده از 
حافظه اصلي يا RAM را براي ذخيره سازي داده ها و اطالعات فرا مي گيريد، به عالوه براي 

انجام عمليات رياضي، نحوه استفاده از انواع عملگرها را در ويژوال بيسيک مي آموزيد.

يكي از عملياتي كه در برنامه ها انجام مي گيرد، ذخيره سازي داده و اطالعات در حافظه 
كامپيوتر اس��ت. ابتدا نح��وه معرفي انواع متغيرها را در ويژوال بيس��يک توضيح مي دهيم، 

سپس نحوه انجام اين كار را همراه با يک مثال آموزش مي دهيم. 

1-1-4 نحوه معرفي متغيرها در ويژوال بيسيك
متغير، مكاني از حافظه است كه براي نگهداري داده ها و اطالعات حاصل از پردازش 
داده ها استفاده مي شود, به عبارت ديگر متغير ظرف نگهداري داده ها و اطالعات است و نوع 
آن با توجه به داده  اي كه نگهداري مي كنند، تعيين مي شود. به عالوه هر متغير يک نام ويژه 
دارد كه به وسيله آن مي توان داده ها را در حافظه ذخيره كرد يا مقدار آن را مورد دستيابي 

ق��رار داد. براي تعريف متغيرها مي توانيد از دس��تور Dim به اين صورت اس��تفاده كنيد:

Dim نام متغیر             As    نوع داده

ن��ام متغي��ر دلخواه بوده و مي تواني��د از كاراكترهاي حرفي، رقمي ي��ا تركيبي از آن ها 
اس��تفاده كنيد، اما بهتر است نام متغير متناسب با مقداري كه در آن ذخيره مي شود، تعيين 
 ش��ده و از اس��امي طوالني و نامأنوس استفاده نشود. براي نام گذاري يک متغير اين موارد 

را رعايت كنيد:
الف- نام متغير با يک كاراكتر حرفي آغاز شود و حداكثر 255 كاراكتر باشد.

 ب- استفاده از فاصله خالي, نقطه, كاما و نظاير آن ها مجاز نيست، اما استفاده از كاراكتر زيرخط  
) _ ( امكان پذير است.
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ج- در نام گذاري متغيرها از عاليم و اس��امي رزرو ش��ده در ويژوال بيس��يک استفاده 
نكنيد. عاليم و اس��امي رزرو ش��ده در ويژوال بيسيک عاليم و عباراتي هستند كه از آن ها 
براي انجام اعمال و دستورالعمل هاي خاصي استفاده مي شود مانند عاليم + و � و عباراتي 

مانند Form ،Control و غيره.
د- ويژوال بيسيک تفاوتي بين كاراكترهاي حرفي كوچک و بزرگ قائل نمي شود.

نوع داده يک متغير، تعيين كننده نوع مقداري اس��ت كه در آن ذخيره مي ش��ود و ميزان 
حافظه اي را كه براي آن  اختصاص داده مي شود و نحوه ذخيره شدن آن را در حافظه معين 
مي كند. ميزان حافظه اش��غالي براي ذخيره س��ازي يک اسم با ميزان حافظه اشغالي توسط 

يک عدد صحيح يا اعشاري متفاوت است.
به عنوان مثال يک متغير از نوع عدد صحيح )Integer( 2 بايت فضا اش��غال مي كند، در 
صورت��ي كه يک متغير از نوع عدد اعش��اري )Single( 4 بايت فضا ني��از دارد. بنابراين در 
زمان تعريف يک متغير الزم است تا نوع داده اي كه در آن ذخيره خواهد شد، معين شود 

تا ويژوال بيسيک با توجه به آن، مقدار حافظه الزم را در اختيار متغير قرار دهد.
انواع داده هايي كه در ويژوال بيسيک 6 قابل استفاده هستند به همراه ميزان فضاي مورد 

نياز و محدوده مقادير در جدول 1-4 ارايه شده اند.

12/ 31 / 9999

جدول1-4انواعدادههادرويژوالبيسيك

پيشوند مناسبمحدودهمقاديرميزانحافظهاشغالينوعمقدارنوعداده

Byteصفرتا1255بايتاعدادصحيحbyt

Integer32768-تا32767+2بايتاعدادصحيحint

Long4بايتاعدادصحيحlng

Singleتا4بايتاعداداعشاريsng

Doubleتا8بايتاعداداعشاريdbl

Currency8بايتاعداداعشاريcur

)باطولثابت(
String

strكاراكتري��كباي��تب��رايه��ركاراكترمتن)رشته(

)باطولمتغير(
String

strكاراكتري��كباي��تب��رايه��ركاراكترمتن)رشته(

Boolean2بايتمنطقيTrueياFalsebln

Dateالي8بايتتاريخوساعتdem

Variantباتوجهبهنوعدادهمتغيراست.هري��كازان��واعفوق�������������vnt

± × 383 10 −± × 451 10
/± × 3081 8 10 −± × 3245 10

± × 149 10

± × 92 10

11/1/100

65400

× 92 10

12/31/9999
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ويژوال بيسيک از انواع داده هاي مختلفي پشتيباني مي كند كه مي توانند نيازهاي مختلف 
ش��ما را در زمان برنامه نويس��ي پوشش دهند و با اس��تفاده از انواع داده هاي ارايه شده در 
جدول 1-5 انواع متفاوتي از متغيرهاي مورد نياز را ايجاد كنند. در اين جا به توضيح انواع 

آن ها مي پردازيم.

متغیرهاي عددي 
ويژوال بيسيک از چند نوع داده عددي مختلف پشتيباني مي كند؛ داده صحيح، اعشاري 
 Long و Integer مي باش��د، با انواع Byte و Long ،Integer و پولي. داده  صحيح ش��امل انواع
مي توانيد متغيرهايي ايجاد كنيد كه در محدوده اعداد صحيح باش��ند، مقاديري مانند  22، 
2, 78- و غي��ره. ام��ا نوع Byte در مواردي به كار م��ي رود كه فقط از اعداد صحيح  5
مثب��ت در مح��دوده صفر تا 255 اس��تفاده مي كنيم. انواع داده اعش��اري نيز ش��امل انواع 
Double،Single و Currency هستند و توانايي ايجاد متغيرهايي را دارند كه مي توانند هرگونه 

489را   1 /  25 عدد اعم از صحيح, اعش��اري، مثبت و منفي مانند 142- ، 17/75- يا
در خود جاي دهند. در صورتي كه نياز به نگهداري داده هايي از نوع پولي داش��ته باش��يد 

مي توانيد از نوع داده Currency اس��تفاده كنيد. به عنوان مثال به اين تعاريف توجه كنيد:

Dim        intcounter       As        Integer

Dim        dbltotal           As        Double

Dim        sngdistance    As         Single,intgrade    As     Integer

Dim        bytage            As         Byte,cursalary    As     Currency

همان طورك��ه مش��اهده مي كنيد متغي��ر intcounter از نوع اعداد صحي��ح و dbltotal از 
نوع اعش��اري تعريف شده اند. به عالوه متغيرهاي sngdistance و intgrade به طور هم زمان با 
استفاده از يک دستور Dim تعريف شده اند. همين طور متغيرهاي bytage و cursalary نيز به 

ترتيب از نوع Byte و پولي معرفي شده اند.

      استفاده از پيشوندهاي مناسب با نوع داده در نام متغير, شناسايي آسان متغيرها و در نتيجه 
خوانايي كدها را درپي  خواهد داشت.

نكته
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متغیرهاي منطقي
اين نوع متغيرها توانايي دريافت مقادير درست )True( يا نادرست )False(، بله )Yes( يا 
خير )No( را دارا مي باش��ند، از اين نوع متغيرها معموالً زماني استفاده مي شود كه داده هاي 
دو حالتي مانند زن يا مرد، مردود يا قبول، بيمار يا س��الم و نظاير آن ها مورد نظر باش��ند 
به عنوان مثال براي ذخيره س��ازي وضعيت قبولي يک دانش آموز در مدرسه مي توان متغير 

blnresult را به اين شكل تعريف كرد:

Dim   blnresult      As    Boolean

 )Date & Time( متغیرهاي تاريخ و زمان
با اس��تفاده از اين نوع متغيرها مي توانيد مقادير س��اعت و تاريخ يا تركيبي از اين دو را 
 dtmb_Date ذخيره كنيد. به عنوان مثال براي ذخيره سازي تاريخ تولد افراد مي توانيد متغير

را به اين صورت  تعريف كنيد:
Dim     dtmb_Date     As      Date  

متغیرهاي رشته اي
اگر بخواهيد مقادير غيرعددي مانند متون و كاراكترها را ذخيره كنيد، مي توانيد متغيرهاي 
خ��ود را از نوع داده رش��ته اي تعريف كنيد. به عنوان مثال اي��ن نوع داده را مي توان براي 

ذخيره سازي نام و نام خانوادگي اشخاص، نام شهر، آدرس يک محل و غيره به كار برد.
متغير رشته اي با طول ثابت، توانايي ذخيره سازي داده هاي رشته اي را با توجه به تعداد 

كاراكترهاي تعيين شده دارد و براي تعريف آن از اين الگو استفاده مي شود:
         Dim نام متغیر رشته اي  As String*n 

n عدد صحيح و مثبتي اس��ت كه تعداد كاراكترها را در متغير رش��ته اي تعيين مي كند. 
به عنوان مثال براي ذخيره س��ازي نام افراد با حداكثر طول نام 25 كاراكتر، از اين دس��تور 

استفاده مي شود:
Dim  strname     As    String*25

متغير رش��ته اي با طول متغير، توانايي نگهداري يک تا 2 ميليارد كاراكتر را دارد و در 
هنگام ذخيره س��ازي اطالعات، فضاي الزم را با توجه به طول رش��ته در اختيار متغير قرار 

مي دهد. براي تعريف اين گونه  متغيرها از اين الگو استفاده مي شود:
Dim  نام متغیر رشته اي    As   String
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به عنوان مثال براي ذخيره س��ازي اس��امي افراد كه حداكثر طول نام آن ها مشخص نيست، 
از اين دستور استفاده مي شود:

Dim    strname     As    String

)Variant( متغیرهاي ترکیبي
اگر به متغيري احتياج داريد كه نوع داده هايي كه در آن ذخيره مي شوند قابل پيش بيني 
نبوده و انواع متفاوتي را دربرمي گيرد، از اين نوع متغير اس��تفاده كنيد. اين نوع متغير تمام 
انواع داده هاي قبلي را دربرمي گيرد و مي تواند مقادير عددي, رش��ته اي, منطقي و تاريخي 

را بدون آن كه نيازي به تبديل آن ها باشد در خود جاي دهد.

 Variant در صورتي كه نوع يک متغير تعيين نش��ود، نوع متغير به طور خودكار از نوع    
در نظر گرفته خواهد شد.

كدام يک از اين تعاريف اشتباه است:
Dim      1Age     As     Integer

Dim      snggrade   1  As    Single,n-no    As     Double

Dim      sngaverage     As     Single,intno   As    Integer

           جدول 4-2
كاراكترنوعداده
Integer%
Long&
Single!

Double#

Currency@

String$

عالوه بر روش هاي��ي كه تاكنون براي تعريف 
انواع متغيرها گفته ش��د، مي توانيد با اس��تفاده از 
بعضي كاراكترها نوع متغير را به طور ضمني تعريف 
كني��د. به عبارت ديگر با اضافه كردن كاراكترهاي 
ارايه ش��ده در ج��دول 2-4 به انته��اي نام متغير، 
نوع آن را معين كنيد. از اين روش فقط مي توانيد 

براي داده هاي عددي و رش��ته اي اس��تفاده كنيد.

نكته

    تمرين:
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به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 3-4 توجه كنيد:
                                    جدول 4-3

Dim تعريف متغيرها به صورت ضمنيتعريف متغيرها با دستور

Dim intage As IntegerIntage %
Dim lngspeed As LongLngspeed&
Dim sngaverage As Singlesngaverage!
Dim dblgrade As Doubledblgrade#

Dim cursalary As Currencycursalary@

Dim strname As stringstrname$

2-1-4 نحوه مقداردهي به متغيرها
پس از تعريف يک متغير بهتر است مقداري را در آن ذخيره كنيم. به اين كار انتساب 
مقادي��ر ي��ا مقداردهي به متغير گفته مي ش��ود. براي انجام اي��ن كار مي توانيد از اين الگو 

استفاده كنيد:
Let  نام متغیر =  expression

 Expression .اختياري است و معموالً از آن استفاده نمي شود Let البته ذكر كلمه كليدي
عبارتي اس��ت كه مي تواند يكي از انواع داده هاي گفته شده، فرمول و عبارات محاسباتي، 
خصوصيت يک ش��ئ مانند فرم يا كنترل و غيره باشد. مشاهده مي كنيد كه دستور انتساب 
ش��بيه به مقداردهي به خصوصيات اش��يا مانند فرم ها و كنترل اس��ت. ب��ه عنوان مثال به 

مواردي كه در جدول 4-4 ارايه شده است، توجه كنيد.

جدول4-4
دستور انتسابنوع عبارت
"strname="Aliرشتهاي
int count=-4عددي

sngave=snglength/3عبارترياضي
dtmb_Date=#Dec-4-90#تاريخ

blntest=Trueمنطقي

dblsum=inta+intb+intcعبارترياضي
#dtmtime= # 18:05:00     PMساعت

#dtmzone= #8/10/2004  5:12:17 AMتاريخوساعت
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 False و True در مقداردهي به متغيرهاي منطقي مي توانيد از مقادير يک و صفر به جاي       
استفاده كنيد.

 متغيرهاي منطقي در هنگام تعريف به طور خودكار مقدار False، متغيرهاي عددي مقدار صفر 
و متغيرهاي رشته اي به صورت يک رشته خالي )"" ( مقداردهي اوليه مي شوند.

مقداردهي متغيرهاي تاريخ و س��اعت در هنگام تعريف با توجه به تنظيمات تاريخ و س��اعت 
كه به وس��يله برنامه Regional and Language Options در بخ��ش Control Panel ويندوز انجام 
مي ش��ود به دو روش صورت مي گيرد. اگر س��اعت روي حالت 24 ساعتي تنظيم شود مقدار اوليه 
به صورت 00: 00: 00  يا  00: 00: 0 خواهد بود اما وقتي س��اعت روي حالت12س��اعتي تنظيم  شود 

:12مي باشد.  :    AM مقدار اوليه به صورت

ــال 1: يک پروژه مطابق ش��كل 1-4 طراحي كنيد كه اطالع��ات مربوط به يک   مث
كارمند ش��امل نام، نام خانوادگي و ميزان حقوق وي را دريافت كرده, س��پس با كليک 
روي دكمه Calculate ميزان حقوق خالص وي را پس از كس��ر ماليات و بيمه بر اس��اس 
فرمول هاي زير محاسبه كرده و نمايش دهد؛ هم چنين با كليک روي دكمه New، برنامه 

براي دريافت اطالعات كارمند جديد آماده شود.
3 درصد حقوق= بيمه

5 درصد حقوق= ماليات

شكل4-1

1- برنامه ويژوال بيس��يک را اجرا كنيد و يک پروژه از نوع Standard EXE ش��امل يک فرم 
و كنترل هاي كادرمتن و برچس��ب را مطابق ش��كل 1-4 و جدول هاي 5-4، 6-4 و 4-7 

طراحي كنيد.

ــال   مث

نكته
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جدول6-4خصوصياتكنترلها

LabelLabelLabelLabelLabelكنترل
       خصوصيت

lblpaylblplblsallblfamlblnameName

Payment:Salary:Family:Name:Caption

2- در اي��ن مرحله الزم اس��ت كنترل هاي دكمه فرم��ان را روي فرم قرار دهيد. به اين 
منظ��ور در جعبه اب��زار روي آيكن              )Command Button( دابل كليک كنيد پس از ايجاد 

دكمه هاي فرمان خصوصيت هاي آن ها را مطابق جدول 7-4 تنظيم نماييد.
3- براي تعيين كليد ايجاد دسترسي سريع )Hot Key( در كنترل ها مي توان در خصوصيت 
Caption و قب��ل از حرف موردنظر از كاراكتر & اس��تفاده كرد بنابراين الزم اس��ت قبل از 

حروف N ،C و E در س��ه دكمه فرمان ايجاد ش��ده كاراكتر & را تايپ كنيد. پس از تعيين 
كليد دسترسي سريع، بالفاصله در پنجره طراحي فرم زير حروف مربوط يک خط مشاهده 

مي شود.
4- ب��ه پنجره ماژول فرم بروي��د و رويداد Click دكمه فرمان New ،Calculate و Exit را 

به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdcalculate_Click)( 

 

جدول7-4خصوصياتكنترلها
 Command

Button

 Command

Button

 Command

Button
TextBoxTextBoxTextBox

كنترل

      خصوصيت

cmdexitcmdnewcmdcalculatetxtsaltxtfamtxtnameName

&Exit&New&Calculate------Caption

جدول5-4خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmsalName
SalaryCaption
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Dim sngsal As Single   
Dim sngins As Single    

Dim sngtax As Single    

Dim sngpay As Single    

sngsal = Val(txtsal.Text(    

sngins=sngsal *0.03

sngtax=sngsal * 0.05

sngpay= sngsal-sngins-sngtax    

1b1pay.Caption=sngpay    

End Sub

در اين رويداد ابتدا با استفاده از دستور Dim متغيرهاي sngsal براي حقوق، sngins براي 
بيمه، sngtax براي ماليات و sngpay براي حقوق خالص از نوع اعش��اري تعريف ش��ده اند 
س��پس مقدار حقوق كه در خصوصيت Text كادر متن txtsal ذخيره ش��ده است با استفاده 
از تابع Val به عدد تبديل و در متغير اعش��اري sngsal ذخيره مي شود تا بعداً براي محاسبه 
بيمه، ماليات و حقوق پرداختي از آن استفاده شود. تابع Val مي تواند يک عبارت رشته اي 
را كه ش��امل كاراكترهاي رقمي باش��د دريافت كرده و به نوع داده عددي تبديل كند. در 
مرحله آخر نيز حقوق خالص وي در خصوصيت Caption كنترل برچس��ب lblpay ذخيره 

مي شود تا روي فرم نمايش داده شود.
5 - رويداد Click دكمه فرمان New را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdnew_Click)( 

txtname.Text=""

txtfam.Text=""

txtsal.Text=""

1b1pay.Caption = 0

 txtname.setFocus   

End Sub

در اي��ن رويداد براي آن كه بتوان داده هاي قبلي را در كادرهاي متن پاك كرده و امكان 
ورود داده هاي جديد به وجود آيد ابتدا محتويات كادرهاي متن پاك شده و سپس مقدار
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صفر در كنترل برچسب نمايش داده مي شود سپس با استفاده از متد SetFocus، فوكوس به 
اولين كادر متن منتقل مي ش��ود تا وقتي كاربر روي دكمه New كليک كند بالفاصله بتواند 

نام كارمند را وارد نمايد.
متد، يک يا مجموعه عملياتي اس��ت كه روي يک فرم يا كنترل انجام مي ش��ود و روي 

آن تأثير مي گذارد. براي استفاده از متدها مي توانيد از شكل كلي زير استفاده كنيد:

نام متد . نام كنترل

    ب��راي دسترس��ي به متدهاي يک فرم در م��اژول فرم مربوط به آن مي توان از نام متد به 
تنهايي يا همراه با عبارت .me استفاده كرد.

فوكوس امكاني است كه با استفاده از ماوس يا صفحه كليد به كاربر اجازه مي دهد به 
فرم يا كنترل موردنظر خود دسترسي پيدا كند. در ويندوز چندين برنامه مي توانند به طور 
هم زمان اجرا ش��وند، اما كاربر فقط مي تواند با يک برنامه كار كند يعني برنامه اي كه نوار 
عنوان پنجره آن فعال اس��ت يا به عبارت ديگر فوكوس را در اختيار دارد. در يک پنجره 
و ف��رم با چند كنترل نيز كارب��ر مي تواند در هر لحظه با يک كنترل كار كند در اين حالت 
كنترلي كه فوكوس را در اختيار دارد، قابل اس��تفاده است. براي انتقال فوكوس بين فرم ها 
مي تواني��د از كلي��ک روي فرم مورد نظر يا كليد تركيبي Alt+Tab و براي انتقال فوكوس از 

يک كنترل به كنترل ديگر از عمل كليک يا كليد Tab استفاده كنيد.
متد SetFocus يكي از متدهاي مشترك بين كنترل ها و فرم هاست و اجراي آن فوكوس 

را به فرم يا كنترل مربوطه منتقل مي كند.
رويداد Click دكمه فرمان Exit را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmdexit_Click)(

Unload Me   

   End Sub

در اين رويداد با اس��تفاده از دستور Unload Me فرم برنامه از حافظه خارج مي شود در 
نتيجه برنامه خاتمه مي يابد.

6 - پروژه و فرم را با نام salary ذخيره كنيد، س��پس پروژه را اجرا كرده و اطالعات 

نكته:  
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دلخواهي را در كادرهاي متن فرم تايپ كنيد.
7 -  روي دكم��ه Calculate كليک كنيد تا نتيجه محاس��بات ي��ا به عبارت ديگر ميزان 

حقوق خالص كارمند مربوطه نمايش داده شود.
8 - روي دكم��ه New كليک كنيد و اين بار مش��خصات ف��رد ديگري را تايپ كرده و 

ميزان حقوق وي را محاسبه نماييد.
9 - با كليک روي دكمه Exit به محيط طراحي بازگرديد.

در تمام زبان هاي برنامه نويسي براي تبديل انواع فرمول ها و انجام محاسبات، امكاناتي 
در نظر گرفته مي شود. در زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک نيز براي اين كار، از عملگرهاي 
رياضي براي انجام اعمالي چون جمع، تفريق، به توان رس��اني و غيره اس��تفاده مي شود. با 

استفاده از اين عملگرها انجام بخش عمده اي از عمليات محاسباتي امكان پذير مي شود.

 مثال 2: يک ماشين حساب ساده  مطابق شكل 2-4 و جداول 8-4 الي 10-4 طراحي 
كنيد كه توانايي انجام عمليات رياضي ساده را داشته باشد. به اين منظور مراحل بعد را 

به ترتيب انجام دهيد:

پروژه salary را به ش��كلي تغيير دهيد تا هزين��ه بيمه، ماليات و حقوق دريافتي هر 
كارمند به صورت جداگانه، روي فرم قابل مشاهده باشد.

2-4 نحوه انجام عمليات رياضي در ويژوال بيسيك 

جدول8-4خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmcalcName

372 Height

3  Le�

3 Top

49  5Width

CalculatorCaption

 
شكل4-2

    تمرين:

استفاده از اين عملگرها انجام بخش عمده اي از عمليات محاسباتي امكان پذير مي شود.
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جدول10-4خصوصياتكنترلها
Command

Button

Command

Button

Command

Button

Command

Button
TextBox

كنترل
خصوصيت

Cmdmulticmdminuscmddivcmdaddtxtnum2Name

×-/+--Caption

1 - برنامه ويژوال بيس��يک را اجرا كرده و كنترل هاي الزم را مطابق ش��كل 5-4 روي 
فرم ايجاد كنيد.

2 - رويداد Click دكمه جمع را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdadd_Click((

lblresult.Caption=Val(txtnuml.Text( + Val(txtnum2.Text(

End Sub

3 - ف��رم و پ��روژه را با نام Calculator ذخيره كنيد، س��پس پ��روژه را اجرا كرده و دو 
عدد در كادرهاي متن بنويس��يد؛ س��پس روي دكمه جمع كليک كنيد و نتيجه را بررس��ي 
كني��د، همان طور كه مي بينيد حاصل جمع اعداد تايپ ش��ده در بخش Result نمايش داده 

مي شود.
همان طورك��ه در رويداد Click دكمه جمع مش��اهده كردي��د براي جمع دو عدد كه در 
كادرهاي متن تايپ مي ش��وند از كاراكتر + اس��تفاده مي شود. در زبان ويژوال بيسيک براي 
انجام عمليات جمع از اين كاراكتر استفاده مي شود. به عالوه مقاديري كه در كادرهاي متن 
تايپ مي شوند ماهيت غيرعددي دارند و جمع آن ها به صورت عادي امكان پذير نيست؛ 

جدول 9-4 خصوصيات كنترل ها

TextBoxLabelLabelLabelLabel

خصوصيت

txtnum1lblresultlblrlblnum2lblnum1Name

--Result :Number 2:Number 1:Caption

كنترل
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بنابراين با اس��تفاده از تابع Val رش��ته عددي تايپ شده در كادرهاي متن را به نوع عددي 
تبديل كرده و سپس آن ها را با هم جمع و در خصوصيت Caption كنترل برچسب ذخيره 

مي كنيد تا نتيجه محاسبه نمايش داده شود.
4 - در اي��ن مرحل��ه رويداده��اي Click دكمه هاي تفريق، ضرب و تقس��يم را به اين 

صورت و مشابه دكمه جمع تنظيم كنيد:
Private Sub cmdminus_Click)(

   lblresult.Caption=Val(txtnum1.Text(-Val(txtnum2.Text(

End Sub

Private Sub cmdmulti_Click((

   lblresult.Caption=Val(txtnum1.Text(*Val(txtnum2.Text(

End Sub

Private Sub cmddiv_Click((

   lblresult.Caption=Val(txtnum1.Text(/Val(txtnum2.Text(

End Sub

5 - پروژه را اجرا كرده و عملكرد برنامه را در رابطه با چهار عمل اصلي بررسي كنيد.
6 - پنجره برنامه را ببنديد و سپس تغييرات اعمال شده را ذخيره كنيد.

3-4 نحوه تعريف و استفاده از ثابت ها در ويژوال بيسيك

قباًل روش هاي مختلفي را براي ذخيره س��ازي اطالعات فراگرفته ايد. روش هاي ديگري 
نيز وجود دارد كه يكي از آن ها استفاده از ثابت هاست )Constant(. عالوه بر ثابت هايي كه 
به طور آماده در ويژوال بيس��يک وجود دارند )براي مث��ال، مي توان به ثابت هايي كه براي 
تعيين رنگ ها اس��تفاده مي شوند، اشاره كرد.( مي توانيد ثابت هاي مورد نياز خود را نيز در 
برنامه تعريف كنيد. تفاوتي كه بين ثابت ها و متغيرها وجود دارد اين اس��ت كه مقدار يک 
ثابت پس از تعريف قابل تغيير نيس��ت، در صورتي كه مقدار متغيرها را مي توانيد بارها در 

هنگام اجراي برنامه تغيير دهيد. 
براي استفاده از ثابت ها داليلي نيز وجود دارد به عنوان نمونه گاهي اوقات مقادير عددي و
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رش��ته اي خاصي به طور مكرر در برنامه اس��تفاده مي شوند كه ذكر آن ها توأم با صرف 
زمان و ايجاد اشتباه در سطح برنامه خواهد شد، اما با استفاده از يک ثابت مي توان مقدار 
مورد نظر را در آن ذخيره كرد و در هر جايي از برنامه نام ثابت را به جاي مقدار مربوطه 
به كار برد. در اين صورت برنامه خواناتر شده و ايجاد تغييرات در برنامه در آينده سريع تر 

و با اشتباه كمتري همراه خواهد بود. 
براي تعريف يک ثابت به اين صورت عمل كنيد: 

      Const   نام   ثابت         As      مقدار = نوع ثابت
تعريف ثابت ها و قوانين نام گذاري آن ها ش��بيه به متغيرهاس��ت. نوع ثابت مي تواند از 
انواع داده ها در ويژوال بيس��يک باش��د كه در جدول 1-4 ارايه شده اند. پس از تعيين  نوع 
داده براي ثابت و قراردادن عالمت مس��اوي، مقدار موردنظر براي ذخيره  س��ازي در ثابت 
ق��رار مي گيرد. مقادير رش��ته اي را داخ��ل عالمت )"( و مقادير تاريخ و س��اعت را داخل 

عالمت )#( قرار دهيد. به عنوان مثال به اين نمونه ها توجه كنيد: 
Const    Conlength  As  Integer = 20

Const    Conname   As  String = "Ali"

Const    ConcreateDate  As   Date = #12/5/98#

مثال 3: يک پروژه طراحي كنيد كه كاربر توانايي محاسبه حجم يک استوانه دلخواه 
را داشته باشد.

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE با يک فرم و كنترل هاي مربوطه مطابق شكل 4-3 
و جداول 11-4 الي 13-4 ايجاد كنيد.

جدول11-4خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmcylName

CylinderCaption

شكل4-3

مثال 
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                          جدول 12-4 خصوصيات كنترل ها

LabelLabelLabelLabel
كنترل

خصوصيت

lblresultlblclblhlblrName

Capacity  :Height :Radius :Caption
                جدول 13-4 خصوصيات كنترل ها

Command ButtonTextBoxTextBox
كنترل

 خصوصيت

cmdcalctxthtxtrName

Calculate&----Caption

2 - خصوصيت Border Style فرم را روي مقدارFixed Dialog  -3 تنظيم كنيد. به وسيله 
اي��ن خصوصيت مي ت��وان كادر دور فرم، دكمه هاي كنترلي منوي كنت��رل و قابليت تغيير 
اندازه را در فرم تعيين كرد. اين خصوصيت مي تواند يكي از موارد ارائه ش��ده در جدول 

14-4  را كسب نمايد.

Border Styleجدول14-4خصوصيت
مقدار خصوصيتتوضيح

None-0فرمبدونكادر،نوارعنوان،منويكنترل،دكمههايكنترليوبااندازهثابت

ف��رمباكادر،نوارعنوان،دكمههايكنترليوقابليتتغييراندازهبادكمههاي
MaximizeوMinimize

1- Fixed Single

Sizable -2فرمباكادر،نوارعنوان،دكمههايكنترليوقابليتتغييراندازه

فرمب��اكادر،منويكنترل،نوارعنوان،بدوندكمههايكنترليMinimizeو
Maximizeوب��ااندازهثابت.درضمندرهن��گاماجرايبرنامهآيكنفرمدر

Taskbarنمايشدادهنميشود.
3- Fixed Dialog

فرمباكادر،نوارعنوانودكمهClose)بااندازهكوچك(وبدونقابليتتغييراندازه،
Fixed Tool Window-4بهعالوهدرهنگاماجرايبرنامهآيكنفرمدرTaskbarنمايشدادهنميشود.

فرمباكادر،نوارعنوانودكمهClose)بااندازهكوچك(وقابليتتغييراندازه،
Sizable Tool Window -5بهعالوهدرهنگاماجرايبرنامهآيكنفرمدرTaskbarنمايشدادهنميشود.
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        منوي كنترل در نوارعنوان فرم ها در سمت چپ عنوان فرم به صورت يک آيكن كوچک 
نمايش داده مي ش��وند و شامل گزينه هايي مانند Restore ،Maximize ،Minimize ،Size ،Move و 

Close است كه براي مديريت فرم ها استفاده مي شود.

3 - رويداد Click كنترل دكمه فرمان را به اين صورت تنظيم كنيد:
     Private Sub cmdcalc_Click)( 

 Const pi As Single=3.14159265358979

 lblresult.Caption=pi*Val(txtr.Text(^2*Val(txth.Text(                     

End Sub

4- پروژه و فرم را با نام cylinder ذخيره كنيد، سپس پروژه را اجرا كرده و برنامه را به 
ازاي چند مقدار آزمايش كنيد.

5- به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.
براي اس��تفاده از مقدار عدد π از ثابت pi اس��تفاده شده است كه موجب دقيق تر شدن 

محاسبات و تايپ راحت تر دستورات خواهد شد.

4-4 متغيرهاي ايستا، محلي و عمومي در ويژوال بيسيك

در اين جا الزم اس��ت انواع متغيرها را از نظر ميدان ديد )Scope( و شناس��ايي آن ها در 
بخش هاي مختلف برنامه مورد بررس��ي قرار دهيد. ميدان ديد يک متغير معين مي كند كه 
بعد از تعريف يک متغير چه بخش هايي از برنامه مي توانند به آن دسترس��ي داش��ته باشند 

و از آن استفاده كنند.
وقت��ي متغيري در يک رويه رويداد تعريف مي ش��ود فقط دس��تورات داخل آن رويه 
 )Local( رويداد مي توانند به آن دسترسي داشته باشند چنين متغيرهايي را متغيرهاي محلي
در س��طح رويه مي گويند. در اين صورت با خروج از رويه رويداد، متغير در حافظه پاك 
شده و مقدار ذخيره شده در آن از بين مي رود. براي تعريف اين نوع از متغيرها مي توانيد 

از دستورDim  استفاده كنيد.
نوع ديگري از متغيرهاي محلي نيز وجود دارند كه با استفاده از كلمه كليدي Static به 
جاي Dim تعريف مي شوند، اين نوع متغيرها تمام ويژگي هاي متغيرهاي محلي را دارند 

نكته
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ب��ا اين تفاوت كه پس از خاتمه اجراي رويه اي كه در آن تعريف ش��ده اند، مقدار آن ها در 
حافظ��ه از بين نمي رود و در اج��راي بعدي رويه مربوطه مي تواني��د از مقادير قبلي متغير 

استفاده كنيد.
به عنوان مثال به اين نمونه ها توجه كنيد:

Dim intno As Integer

Static sngk As Single

اما گاهي اوقات الزم است تا يک متغير در تمام رويه هاي يک ماژول فرم قابل استفاده 
باشد، براي اين كار مي توانيد متغير مورد نظر را در بخش تعاريف ماژول فرم و با استفاده 
از كلم��ه كليدي Private تعريف كنيد. در صورت تعريف يک متغير به صورت فوق تمام 
رويه ه��اي موجود در همان ماژول مي توانند از متغير مربوطه اس��تفاده كنند و تا زماني كه 
فرم از حافظه خارج نش��ده است، مقدار خود را حفظ  نمايند. شكل كلي نحوه استفاده از 

اين نوع متغيرها به اين صورت است:

Private نام متغیر    As   نوع داده

به عنوان مثال در صورتي كه متغيرهاي زير در بخش تعاريف ماژول فرم تعريف شوند 
در همه سطح ماژول فرم قابل شناسايي و استفاده مي باشد.

Private strname  As String  
Dim snggrasde  As Single

      به جاي استفاده از كلمه كليدي Private مي توانيد از كلمه كليدي Dim نيز استفاده كنيد.

5-4 عملگرهاي رشته اي در ويژوال بيسيك

عالوه بر عملگرهاي رياضي، مقايسه اي و منطقي، عملگرهاي ديگري نيز وجود دارند 
كه توانايي انجام عمليات را روي رشته ها فراهم مي كنند. 

يكي از اين عملگرها، عملگر جمع )+( اس��ت اي��ن عملگر مي تواند دو يا چند مقدار 
رش��ته اي را به يكديگ��ر اضافه كند به عنوان مثال عبارت "Visual" + "Basic"، رش��ته اي به 
ص��ورت "VisualBasic" را به وجود مي آورد. البته اين عملگر را مي توانيد براي متغيرها و 

نكته
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خصوصيات از نوع رشته اي به كار ببريد.

به جاي عملگر+ مي توانيد از عملگر & نيز استفاده كنيد.

 مثال 4: پروژه اي طراحي كنيد كه هزينه رنگ آميزي يک سالن يا اتاق را با دريافت 
ابعاد آن ها و با فرض اين كه هزينه هر مترمربع 40000ريال باش��د، محاس��به نمايد. براي 

اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
ي��ک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد كه ش��امل يک فرم و كنترل هاي مربوطه 
مطابق شكل 4-4 و جداول 15-4 الي 18-4 باشد؛ سپس خصوصيت BorderStyle فرم را 

روي مقدار Fixed Dialog-3 تنظيم كنيد. 
سپس رويداد Click دكمه فرمان Calculate را به اين صورت تنظيم كنيد: 

 Private Sub cmdcalc_Click)(

    Dim dblarea As Double

    Dim curpay As Currency

dblarea=2*Val(txtrl.Text(*Val(txtrh.Text(+ 2*Val(txtrw.Text(*Val(txtrh.Text(+ _

     Val(txtrl.Text(*Val(txtrw.Text(

   curpay = dblarea * 40000

           lblar.Caption=Str(dblarea(+ "M2"   

lblpay.Caption=Str(curpay(+"Rials"   

End Sub

در اين رويداد پس از محاس��به مس��احت سطح و هزينه رنگ آميزي شده، مقادير آن ها 
به ترتيب در متغيرهاي dblarea و curpay ذخيره مي ش��وند، سپس با استفاده از كنترل هاي 
برچس��ب مساحت سطح رنگ ش��ده و كل هزينه براي پرداخت نمايش داده مي شود. در 
 Str دس��توراتي كه براي نمايش نتيجه محاس��بات استفاده ش��ده اند، ابتدا با استفاده از تابع
مقادير عددي به مقادير رش��ته اي تبديل مي شوند، سپس با استفاده از عملگر + آن ها را به 
هم متصل كرده و در خصوصيت Caption كنترل هاي برچسب ذخيره مي شوند تا در روي 

فرم نمايش داده شوند. 

نكته
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شكل4-4


جدول15-4خصوصياتفرم

خصوصيتمقدار

frmpaintName

PaintCaption

جدول16-4خصوصياتكنترلها

LabelLabelLabel
كنترل

        خصوصيت

lblrhlblrwlblrlName

Room Height :Room Width :Room Length :Caption

جدول17-4خصوصياتكنترلها

Command ButtonLabelLabelLabelLabel
كنترل

    خصوصيت

cmdcalclblpayrlblpaylblarlblaName

&Calculate0Payment :0Area:Caption

جدول18-4خصوصياتكنترلها

TextBoxTextBoxTextBox
كنترل

خصوصيت

txtrhtxtrwtxtrlName

       در صورتي كه خطوط مربوط به دستورات بيش از حد طوالني باشند مي توانيد آن ها 
را در چند خط تايپ كنيد و آن ها را با كاراكتر زيرخط به هم مرتبط كنيد.

نكته
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3 - پروژه و فرم را با نام Paint ذخيره و اجرا كنيد، سپس اعداد 4، 2/5 و 3 متر را به 
ترتيب براي طول، عرض و ارتفاع وارد كنيد و روي دكمه Calculate كليک كرده و نتيجه 

محاسبات را بررسي كنيد.
4 - برنامه را براي مقادير ديگري نيز آزمايش كنيد، سپس از برنامه خارج شويد. 

 پروژه اي طراحي كنيد كه نام و نام خانوادگي هر فرد دلخواهي را دريافت كند 
سپس ترتيب آن دو را در كنار هم با يک كنترل برچسب نمايش دهد. 

ع��الوه بر عملگر جم��ع، عملگر ديگري به  نام Like نيز وج��ود دارد كه توانايي انجام 
عمليات روي رش��ته ها را دارد. اين عملگر يک رش��ته را با رشته ديگري مقايسه كرده و 

نتيجه را مشخص مي كند. مي توانيد از اين عملگر به صورت زير استفاده كنيد: 

عبارت رشته اي دوم Like عبارت رشته اي اول

اگر عبارت رشته اي اول با عبارت رشته اي  دوم مشابه باشد، مقدار True و اگر عبارت 
رش��ته اي اول با عبارت  رش��ته اي دوم مشابه نباشد، مقدار False به دست مي آيد، به عنوان 
مث��ال مقايس��ه "ali" Like "ali" نتيج��ه True و مقايس��ه "ali" Like "alireza" نتيجه False در 
پي خواهد داش��ت. به عالوه با اس��تفاده از كاراكترهاي * ، ? ، # و ] [ مي توانيد تركيب هاي 

متنوعي از مقايسه ها را ايجاد كنيد. 
جدول 4-19

عبارت
True"aBBBa" Like "a*a"

True"F" Like "]A-Z["
False"F"  Like  "]!A-Z["
True"a2a" Like  "a#a"

True"*BAT123khg"  Like  "B?T"

False"*CAT123khg" Like  "B?T"

True"aM5b"  Like  "a]L - P[ # ]!c-e["

كاراكتر* بيانگر گروهي از كاراكترها، 
كاراكتر ? بيانگر هر كاراكتر دلخواه، كاراكتر 
# بيانگر هر كاراكتر رقمي و كاراكترهاي 
] [ ب��راي ايجاد ب��ازه اي از كاراكترها در 
مقايس��ه به كار مي روند. براي مش��خص 
ش��دن بهتر مطل��ب به مثال هاي��ي كه در 
جدول 19-4 ارايه شده اند، توجه كنيد. 

    تمرين:
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همان طوركه مالحظه مي كنيد اولين مقايس��ه نتيجه True در بردارد، زيرا * مي تواند جانش��ين 
گروه��ي از كاراكترها ش��ود. در عب��ارت دوم حرف F در بازه ح��روف A تا Z قرار دارد، 
پس نتيجه True به دس��ت مي آيد؛ اما در عبارت س��وم از كاراكتر ! اس��تفاده شده است و 
به اين معني اس��ت كه F جزء حروف A تا Z نيس��ت و نادرس��ت است. در عبارت بعدي 
وجود كاراكتر # در بين حروف، پذيرش كاراكتر رقمي 2 را در رشته "a2a" توجيه مي  كند. 
عبارت هاي بعدي نيز به همين صورت قابل بررس��ي هستند و تركيبي از حالت هاي گفته 

شده در آن ها به كار رفته است.  

 نتيجه اين مقايسه ها را به دست آوريد: 
"Vb6"  Like  "?b#" 

"Microsoft"  Like  "M*"

"Windows XP"  Like  "?i[a-z]*"

"Visual C++"  Like  "Visual ?[!A-Z]++"

    تمرين:
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Learn  in English

Variables
In Visual Basic, you use variables to temporarily store values 

during the execution of an application. Variables have a name 
)the word you use to refer to the value the variable contains( and 
a data type )which determines the kind of data the variable can 
store(.

Declaring Variables
To declare a variable is to tell the program about it in advance. 

You declare a variable with the Dim statement, supplying a name 
for the variable:
Dim variablename ]As type[
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واژه نامه 

Constantثابت 
Currencyمقادير پولي 
Declareتعريف كردن
Determineتعيين كردن

Executionاجرا
Precedence اولويت 

Privateخصوصي
Publicعمومي 

Storeذخيره كردن
Supplyتأمين كردن، عرضه كردن

Temporaryموقت
Variableمتغير 

Variantتركيبي

خالصه مطالب
● براي انجام عمليات رياضي از عملگرهاي رياضي استفاده مي شود.

● انواع داده ها در ويژوال بيس��يک عبارتند از: داده هاي عددي، رشته اي، منطقي ، پولي، 
تاريخ و ساعت و داده هاي تركيبي. 

● براي تعريف متغير از دستور Dim استفاده مي شود.
● در صورت استفاده از دستور Option Explicit، بايد متغير را قبل از استفاده از آن تعريف كرد.

● متغيرهايي كه در يک رويداد تعريف مي شوند فقط در همان رويداد قابل شناسايي 
و استفاده هستند به اين متغيرها، متغيرهاي محلي مي گويند.

● متغيرهاي خصوصي در تمام رويدادهاي ماژول فرم قابل شناسايي و استفاده هستند 
و براي تعريف آن ها از بخش تعاريف استفاده مي شود.

● ب��راي محاس��به زمان و اجراي دس��تورات م��ورد نظر به طور خ��ودكار و مكرر در 
فاصله هاي زماني معين از كنترل زمان سنج استفاده مي شود.

.Like عملگرهاي رشته اي در ويژوال بيسيک عبارتند از: + ، & و ●
شكل كلي نحوه استفاده از متدها به اين صورت است:

نام متد .نام شيء
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آزمون نظري 

1 - كدام نوع از انواع داده براي تعريف يک متغير از نوع پولي مناسب تر است؟  
Boolean -د      Currency -ج       Double -ب     Single -الف 

2 - كدام عملگر رياضي نسبت به سايرين از اولويت پايين تري برخوردار است؟  
الف - جمع      ب- Mod          ج- توان                 د- ضرب

3 - كدام گزينه براي تعريف يک متغير از نوع اعداد صحيح بلند درست است؟  
    الف- %                     ب- &           ج- !                د- #

4 - كدام عملگر رشته اي مشابه عملگر جمع در رشته هاست؟  
    الف- %               ب- &        ج- Like            د- #

5 - اگر متغيري در بخش تعاريف ماژول فرم با دس��تور Dim معرفي شود متغير ........ 
ناميده مي شود.  

    الف- عمومي       ب- محلي           ج- خصوصي  د- ايستا 
6 - كدام نوع داده براي تعريف اعداد مثبت كوچک تر از 255 مناسب است؟  

Long -د            Byte -ج         Integer -ب    String -الف    
7 - حاصل عبارت"####*Computer2004" Like "C?m?u "چيست؟   

 False -ب               True -الف   
   ج- عبارت اشتباه است.                                                      د- در هنگام اجرا پيام خطا نمايش داده مي شود. 

8 - متغيرهاي خصوصي يا Private در چه محدوده اي قابل شناسايي هستند؟  
   الف- فرم ها   

   ب- ماژول فرمي كه در آن تعريف شده اند.
   ج- تمام پروژه 

   د- رويدادي كه در آن تعريف شده اند. 
9 - �e variable can be declared with ......... statement in within a procedure.

 a- private           b- public                 c- dim                      d- as

10- مفهوم متغير و نوع داده را توضيح دهيد و نحوه تعريف متغيرها را بيان كنيد.
11- تفاوت بين متغيرهاي عمومي و محلي را شرح دهيد.

12- انواع عملگرهاي رياضي و عملگرهاي رشته اي را توضيح دهيد.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه با توجه به نوع س��پرده گذاري در يک بانک، ميزان بهره 
ساليانه را مطابق اين جدول محاسبه كرده و نمايش دهد.

ميزان بهرهنوع سپرده
�����قرضالحسنه
8درصدكوتاهمدت

12درصدبلندمدت3ساله
15درصدبلندمدت6ساله

2 - يک پروژه از نوع Standard EXE طراحي كنيد كه شامل فرم به صورتي كه در شكل 
نشان داده شده و با اين شرايط باشد. 

الف- نام كاربر با اندازه 24 و با رنگ سياه و ضخيم در روي فرم نمايش داده شود. 
ب- كاربر بتواند با كليک روي دكمه هاي Green ،Red و Blue رنگ قلم را در نام كاربر 

روي رنگ قرمز، سبز يا آبي تنظيم كند. 
 Hide نام كاربر مخفي ش��ود؛ به عالوه دكمه  Hide ج- در ص��ورت كليک روي دكمه

غيرفعال و دكمه Show فعال شود. 

د- در ص��ورت كلي��ک روي دكمه Show نام كاربر نمايش داده ش��ود؛ به عالوه دكمه 
Show غيرفعال و دكمه Hide فعال شود. 

ه� - فرم و پروژه را با نام Show ذخيره كنيد. 
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3 - عبارات زير را به زبان ويژوال بيسيک تبديل كنيد.
 

الف-                              ب- 
   

ج-                            د-

4 - عبارات زير را به صورت رياضي بنويسيد. 
الف-     

ب-                                           
ج-   

5 - پس از انجام دستورات زير حاصل متغير x چيست؟ 
Dim str1 As String , str2 As String

     Dim  x  As  Integer

str 1 ="34"

str2="Ali"

x=Val (str1(+Val (str2(

6 - با توجه به تمرين 5، حاصل عبارات str1=str1+str2 و str1=str(x(+str2 چيست؟ 

a c
b d

e
f

−

−5
(( x y ( ( z+ × −23 6 12

x x− +24 5 3
y

z x

 
 
 
−

15
7

9 18

/ *x *z ^+1 2 14 3

x \ y*z / w ^ u

a / b ^ *z− +243 2 3





 IF توانايي استفاده از دستور شرطي              
و عملگرهاي مقايسه اي و منطقي

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- بتواند از دستور If با حالت يك دستوري و چند دستوري استفاده كند.   
2- عملگرهاي مقايسه اي و منطقي و نحوه استفاده از آن ها را توضيح دهد. 

3- اولويت اجراي عملگرهاي مقايسه اي و منطقي را بيان كند.
ي��ك فرم جديد را ب��ه پروژه اضافه ك��رده، از كنترل دكمه فرمان اس��تفاده كند و   -4

خصوصيات مربوط به كنترل دكمه فرمان را توضيح دهد.  
5- بتواند با متدهاي Show وHide فرم كار كند. 

6- ب��ه كمك كنترل هاي كادر تصوي��ر وImage تصاوير مورد نظر خود را نمايش دهد.  
7- بتواند از كادرهاي پيام و كادرهاي ورود داده استفاده كند. 
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                                                                    واحد کارپنجم                   

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری
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               1-5 نحوه استفاده از ساختارIF و عملگرهاي مقايسه اي در برنامه ها

کلیات

در طراحي پروژه هاي برنامه نويس��ي معموالً نياز به كنترل روند برنامه خواهيد داشت، 
چرا كه يك برنامه بايد در شرايط مختلف عملكرد مناسبي را از خود نشان دهد و توانايي 
تصميم گي��ري را با توجه به حاالت و رويدادهاي متفاوتي كه در هنگام اجراي برنامه رخ 
مي دهند، داش��ته باش��د. در چنين شرايطي استفاده از س��اختارهاي تصميم اجتناب ناپذير 
است. زبان برنامه نويسي ويژوال بيس��يك امكانات الزم را براي كنترل روند اجراي برنامه 

در اختيار برنامه نويسان قرار مي دهد.

ساختارهاي تصميم به شما اجازه مي دهند كه نحوه اجراي برنامه را به ميل خود تغيير 
داده و تنظيم كنيد. يكي از انواع دس��تورات كنترلي در ويژوال بيسيك دستور If است. اين 
دس��تور با بررسي ش��رط يا شرط هاي تعيين ش��ده و با توجه به درست يا نادرست بودن 

نتيجه بررسي ها، روند اجراي برنامه را معين مي كند. 
به طوركلي مي توانيد از دس��تور If به دو صورت يك دستوري و چند دستوري استفاده 

كنيد. شكل كلي دستور If در حالت يك دستوري به اين صورت است: 

If   شرط ها Then   يك دستور   Else   يك دستور

در اين دس��تور، ابتدا ش��رط و مقايس��ه مورد نظري كه پس از دستور If قرار مي گيرد، 
 Then بررسي مي شود و در صورتي كه نتيجه بررسي شرط درست باشد دستوري كه پس از
قرار گرفته است، اجرا مي شود  سپس دستوري كه پس از If قرار گرفته اجرا مي شود. اما 
در صورتي كه نتيجه بررس��ي شرط نادرست باشد از اجراي دستوري كه بعد از Then قرار 
گرفته اس��ت صرف نظر كرده و دس��توري كه پس از Else قرار گرفته است، اجرا مي شود. 
سپس دستور خطي كه پس از If قرار گرفته، اجرا مي شود. البته در صورت تمايل مي توانيد 
از بخش Else صرف نظر كرده و از آن اس��تفاده نكنيد، در نتيجه دس��تور پس از Then فقط 
در زمان درس��ت بودن ش��رط اجرا مي شود و در غير اين صورت بدون اجراي آن، كنترل 
برنامه به دس��توري كه پس از If قرار گرفته، منتقل مي ش��ود. با اين حال گاهي الزم است 
از دس��تور If با حالت چند دستوري اس��تفاده كنيد. شكل كلي دستور If در اين حالت در
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.....
.....

.....
.....

.....
.....

ادامه آمده است:
If   ))شرط)ها(    Then

Else

                                                                                                       
End If

در اين حالت نيز مانند حالت يك دستوري اگر نتيجه شرطي كه پس از دستور If قرار 
گرفته اس��ت، درس��ت باشد دس��تورات بين Then و Else اجرا مي شوند و سپس دستوري 
كه پس از End If قرار گرفته اس��ت، اجرا مي ش��ود. اما در صورتي كه نتيجه بررسي شرط 
نادرس��ت باشد از اجراي دستورات بين Then و Else صرف نظر مي شود و دستورات بين 

بخش Else و End If اجرا مي شوند.

اكنون دستوري كه پس از End If قرار دارد، اجرا مي  شود. البته در اين حالت نيز استفاده 
از بخش Else اختياري است و مي توانيد از اين دستور به صورت زير نيز استفاده كنيد: 

If   شرط ها    Then

End If

در اين حالت اگر نتيجه بررسي شرط درست باشد، دستورات بين Then و End If اجرا 
مي ش��وند و سپس دس��توري كه پس از End If قرار دارد، اجرا مي ش��ود و اگر نتيجه اين 
بررس��ي نادرست باشد از اجراي دس��تورات موجود بين Then و End If صرف نظر شده و 

اجراي برنامه به دستور پس از End If منتقل مي شود. 

دستور)ات(

دستور)ات(

دستور)ات(

 مثال 1: پروژه اي طراحي كنيد كه يك عدد دلخواه را دريافت كرده و زوج يا فرد 
بودن آن را مشخص كند. براي اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1 - برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه جديد از نوع Standard EXE به همراه يك 
فرم و كنترل هاي آن  را مطابق شكل 1-5   ايجاد كنيد و خصوصيت هاي آن ها را مطابق جدول  هاي

1-5 و 2-5 تنظيم نماييد:

بودن آن را مشخص كند. براي اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
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شكل 5-1

جدول 1-5 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

Frmeven or oddName

Even or OddCaption

جدول 2-5 خصوصيات كنترل ها

Command ButtonText BoxLabelLabel
كنترل

     خصوصيت

cmdevenoddtxtnolblresultlblnoName

&Even or Odd------Enter No:Caption

2 - در اين مرحله رويداد Click دكمه فرمان cmdevenodd را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private  Sub  cmdevenodd_Click()

         Dim intno As Integer

        Dim R As Integer

        Intno = Val (txtno. Text)

        R= intno Mod 2

        If   R= 0  Then

             lblresult. Caption = " Your Number Is Even."

                                Else

              lblresult. Caption = "Your Number Is Odd."

End  Sub

در اين رويداد ابتدا رشته عددي كه در كنترل كادر متن txtno تايپ مي شود با استفاده 
از تابع Val به عدد تبديل شده و در متغير intno ذخيره مي شود سپس با استفاده از عملگر 
Mod باقيمانده تقسيم متغير intno را بر عدد 2 محاسبه مي كند و در متغير R قرار مي دهد. 
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=R را بررس��ي مي كند اگر مق��دار R برابر با صفر   در اي��ن مرحله دس��تور If ش��رط 
باش��د ع��دد زوج اس��ت و نتيج��ه بررس��ي ش��رط درس��ت )True( مي ش��ود بنابراي��ن 
 R نماي��ش داده خواهد ش��د اما اگر عدد فرد باش��د مقدار  "Your Number Is Even."پي��ام
 برابر با 1 خواهد ش��د بنابراين نتيجه بررس��ي ش��رط نادرس��ت )False( مي ش��ود و پيام

 "Your Number Is Odd" نمايش داده مي شود.

3 - فرم و پروژه را با نام even or odd ذخيره كنيد.
4 - پروژه را اجرا كنيد و براي اعداد زوج و فرد آن را آزمايش كنيد.

5 - اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

 پ��روژه مثال 1 را به گونه اي تنظيم كنيد تا براي اعداد منفي و صفر با نمايش يك 
پيام خطا كاربر را مطلع نمايد.

(Picture Box ( 2-5 کنترل کادر تصوير             

يكي ديگر از ويژگي هاي زبان ويژوال بيسيك امكان استفاده آسان از تصاوير، فايل هاي 
گرافيكي و عكس ها در برنامه هاست. براي نمايش تصاوير مي توانيد از كنترل كادر تصوير 
 cur و ico ،jpg ،gif ،bmp اس��تفاده كنيد. اين كنترل مي تواند انواع فايل هاي گرافيكي مانند

را نمايش دهد.
مهم ترين خصوصيت كنترل كادر تصوير Picture است. اين خصوصيت مسير و نام فايل 
گرافيكي يا تصوير را مش��خص مي كند. براي اين كار كافي اس��ت روي دكمه                در 
روب��ه روي خصوصيت مزبور كليك كنيد و به وس��يله كادرمح��اوره Load Picture تصوير 

موردنظرتان را انتخاب كنيد.
كنترل كادر تصوير داراي خصوصيتي به نام Align مي باش��د. اين خصوصيت مي تواند 
مح��ل نمايش تصوير را تعيين كند. مقاديري كه اين خصوصيت مي تواند كس��ب كند در 

جدول 3-5 ارائه شده اند.

    تمرين:
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Align جدول 3-5 مقادير خصوصيت
مقدار خصوصيتتوضيح 

Leftو Top0             نمايش كنترل با استفاده از مقادير خصوصيت هاي - None

Align Top -1               نمايش كنترل در باالي فرم

Align Bottom-2 نمايش كنترل در پايين فرم

Align Left- 3نمايش كنترل در سمت چپ فرم

Align Right- 4نمايش كنترل در سمت راست فرم

يك��ي ديگر از خصوصيت ه��اي كادر تصوير خصوصيت AutoSize اس��ت و مي تواند 
مقدار True يا False را كسب كند. در صورتي كه مقدار اين خصوصيت را روي True تنظيم 
كنيد اندازه كنترل كادر تصوير با اندازه تصوير به صورت خودكار يكس��ان مي شود اما اگر 
مقدار اين خصوصيت روي  False تنظيم ش��ود اندازه كنترل كادر تصوير با توجه به مقدار 
خصوصيت هاي Height و Width تنظيم مي ش��ود. به عبارت ديگر در اين حالت تصوير با 

اندازه خود و كنترل كادر تصوير نيز با اندازه خود نمايش داده مي شوند.
كنترل كادر تصوير داراي خصوصيت  ديگري به نام BorderStyle است. با استفاده از اين 
خصوصيت مي توانيد كنترل كادر تصوير را با يك كادر در اطراف آن يا بدون كادر نمايش 
دهي��د. خصوصيت BorderStyle مي تواند مقادير ارائه ش��ده در جدول 4-5 را كس��ب كند.

شكل 5-2

 جدول 5-4 
مقدار خصوصيتتوضيح 

كنترل كادر تصوير بدون كادر نمايش داده مي شود.

Fixed Single- 1كنترل كادر تصوير با كادر نمايش داده مي شود.

0 -None
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كنترل كادر تصوير عالوه بر رويدادهاي مش��تركي كه با ساير كنترل ها دارد،  داراي دو 
رويداد  Change وResize مي باشد. رويداد Change وقتي رخ مي دهد كه تصوير نمايش داده 
ش��ده به وس��يله كنترل كادر تصوير تغيير كند و رويداد  Resize نيز زماني اجرا مي شود كه 

اندازه كنترل تغيير مي كند.

     مثال 2: پروژه اي طراحي كنيد كه يك تصوير را روي يك فرم نمايش دهد. براي 
اي��ن منظور ابتدا فرم اصل��ي را طراحي كرده، آن را كامل كنيد، س��پس عمليات بعد را به 

ترتيب انجام دهيد:
1 -  برنامه ويژوال بيس��يك را اجرا كنيد و ي��ك پروژه جديد از نوع Standard EXE به 
همراه يك فرم مطابق ش��كل 3-5 ايجاد كنيد كه مش��خصات فرم آن مطابق جدول 5-5 

باشد. 

شكل 5-3

جدول 5-5 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

frmshowName

Show PictureCaption

2 - ب��راي نمايش تصوير مي توانيد از كنترل كادر تصوير )PictureBox( اس��تفاده كنيد. 
براي استفاده از اين كنترل ابتدا به پنجره طراحي Form1 برويد و در جعبه ابزار روي آيكن

PictureBox            داب��ل كلي��ك كني��د ت��ا كنترل كادر تصوير روي فرم قرار گيرد، س��پس 

خصوصيات كنترل كادر تصوير را مطابق جدول 6-5 تنظيم كنيد. 

جدول 5-6
خصوصيتمقدار

picshowName

TrueAutoSize

اندازه كنترل تغيير مي كند.

     مثال 
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3 - اكنون بايد تصوير نمايشي را براي كنترل كادر تصوير انتخاب كنيد، بنابراين روي 
كنت��رل كادر تصوير كليك نماييد و در پنجره خصوصيات، خصوصيت Picture اين كنترل 

را پيدا كنيد. 
4 - روي دكمه         در روبه روي اين خصوصيت كليك كنيد و بااستفاده از كادرمحاوره

Load Picture فايل EARTH.ICO را از مسير زير انتخاب كنيد، همان طوركه مشاهده خواهيد 

كرد تصوير انتخاب شده روي فرم قابل مشاهده است.
  D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Elements

5 - ي��ك كنترل دكم��ه فرمان روي فرم قرار داده س��پس ويژگي هاي آن را با توجه  به 
جدول 7-5 تنظيم كنيد. از اين كنترل براي خروج از برنامه استفاده مي شود.

جدول 5-7
خصوصيتمقدار

cmdexitName

&ExitCaption

       براي آن كه يك كليد دسترس��ي س��ريع براي يك كنترل ايجاد كنيد، كافي است كه در 
خصوصي��ت Caption آن و قبل از حرف مورد نظر يك كاراكتر & تايپ كنيد، در اين صورت 
فشردن كليد تركيبي Alt به همراه حرفي كه كاراكتر & قبل از آن تايپ شده است، معادل كليك 

كردن روي كنترل دكمه فرمان خواهد بود.

6 - اكنون بايد رويداد مناس��بي را انتخاب كنيد تا با اس��تفاده از آن و در زمان كليك 
روي دكمه فرمانExit ، برنامه خاتمه يابد. بنابراين در پنجره طراحي فرم روي دكمه فرمان 
Exit دابل كليك كنيد تا پنجره كد فرم فعال شود و رويداد) ( cmdexit_Click در اختيار شما 

قرار  گيرد. سپس دستور زير را در اين رويداد تايپ كنيد: 
Unload frmshow

در زمان اجرا وقتي كاربر روي دكمه Exit كليك كند رويداد ) ( cmdexit_Click به دنبال 
آن دستور Unload اجرا خواهد شد، اين دستور اطالعات فرم frmshow را از حافظه خارج 

مي كند، به عبارت ديگر برنامه خاتمه مي پذيرد. 

نكته
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ــال 3: اكنون پروژه showpicture را كامل كني��د تا در هنگام اجراي برنامه، ابتدا      مث
يك كلمه رمز س��ؤال ش��ود و در صورت صحيح بودن كلمه رم��ز، اجازه ورود كاربر به 
برنامه داده شود و فرم اصلي برنامه با تصوير مورد نظر نمايش داده شود. براي اين منظور 

عمليات زير را انجام دهيد: 

7 - برنامه را اجرا كنيد و پس از مشاهده فرم و تصوير نمايشي روي دكمه Exit كليك 
كنيد تا برنامه خاتمه يابد. 

8 - پروژه و فرم را با نام showpicture ذخيره كنيد. 

شكل 5-4

1 - به پنجره ويژوال بيسيك و پروژه showpicture برويد. 
2 - ب��راي اضافه كردن يك فرم جديد، در مكان خالي از پنجره پروژه كليك راس��ت 

كنيد و گزينه Add را انتخاب كنيد، سپس روي گزينه Form كليك كنيد )شكل 5-5(. 

شكل 5-5

 Existing و New مطابق شكل 6-5 نمايش داده مي شود كه دو زبانه Add Form كادر محاوره
در آن ديده مي شود. براي ايجاد يك فرم جديد مي توانيد از زبانه New و براي اضافه كردن 
يك فرم كه قباًل ايجاد و در روي ديسك ذخيره شده است، از زبانه Existing استفاده كنيد. 

ــال      مث

 - پروژه و فرم را با نام 
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شكل 5-6

البته مي توانيد فرم ها را با يكي از اين روش ها نيز اضافه كنيد: 
الف- براي دسترسي به كادر محاوره Add Form مي توانيد گزينه Add Form را از منوي 

Project در نوار منوي ويژوال بيسيك انتخاب كنيد.

ب- براي دسترس��ي به كادر محاوره Add Form مي توانيد روي عالمت مثلثي ش��كل 
دكمه         در نوار ابزار استاندارد كليك كنيد و سپس گزينه Form را انتخاب كنيد.

3 - در كادر محاوره Add Form ابتدا زبانه New را انتخاب كنيد، س��پس از كادر ليس��ت 
موج��ود در زيرزبانه ها، روي  آيك��ن Form و بعد روي  دكمه Open كليك كنيد. همان طور 
كه مشاهده مي كنيد يك  پنجره طراحي  ديگر در پنجره ويژوال بيسيك نمايش داده مي شود 
ب��ه ع��الوه در پنجره هاي پروژه، خصوصيات و تعيين موقعيت نيز، فرم اضافه ش��ده قابل 

مشاهده است. 
4 - ويژگي ه��اي ف��رم جدي��د را تنظيم كنيد و س��پس آن را با ن��ام Log On در روي 

دسك تاپ ذخيره كنيد. 
 5 - اكنون بايد يك كنترل كادر متن، برچسب و دكمه فرمان با مشخصات ارائه شده در جدول

9-6 به پنجره frmlogon اضافه كنيد. 
6 - حال بايد عملكرد برنامه را طوري تنظيم كنيد تا اگر عبارتي كه در كادر متن تايپ 
مي شود با كلمه رمز برابر باشد، امكان ادامه اجراي برنامه فراهم شود. براي اين كار از رويداد 
كليك كنترل دكمه فرمان اس��تفاده مي شود. اين رويداد زماني اجرا مي شود كه كاربر روي 
اين دكمه كليك كند يا كليد Enter را بفش��ارد. بنابراين كنترل cmdok را در پنجره طراحي
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فرم frmlogon انتخاب كنيد، سپس روي اين كنترل دابل كليك كنيد. همان طوركه مشاهده 
مي كنيد پنجره كد فرم نمايش داده مي ش��ود و رويداد cmdok_Click در دسترس شما قرار 
مي گي��رد. با فرض اين كه كلمه رمز BASIC باش��د، روي��داد Click اين كنترل را به صورت 

زير تنظيم كنيد: 
Private  Sub  cmdok_Click()

        If txtpass.Text = "BASIC" Then frmshow.Show

End  Sub

در رويداد cmdok_Click از دستور If استفاده شده است. در اين دستور كلمه رمزي كه 
كاربر در كنترل كادر متن تايپ كرده و در خصوصيت Text كادر متن نگهداري مي ش��ود 
با استفاده از عالمت تساوي )=( با عبارت "BASIC" كه به عنوان كلمه رمز، در نظر گرفته 
ش��ده است، مقايس��ه مي ش��ود. اگر كلمه رمز تايپ ش��ده با عبارت "BASIC" برابر باشد، 
دستوري كه بعد از كلمه كليدي Then قرار دارد، اجرا مي شود و در غير اين صورت يعني 
اشتباه بودن كلمه رمز، دستوري كه بعد از Then قرار گرفته است، اجرا نمي شود و دستور 

خط بعد از If اجرا خواهد شد. 
اكنون به بررس��ي دستور frmshow.Show كه بعد از كلمه كليدي Then قرارگرفته است، 
مي پردازيم. Show متدي است كه مي تواند يك فرم را كه اطالعات آن در حافظه بارگذاري 
ش��ده اس��ت، نمايش دهد. البته در صورتي كه فرم در حافظه بارگذاري نش��ده باشد آن را 

بارگذاري كرده و سپس نمايش مي دهد. 

     متد Hide نيز از انواع متدهاي فرم اس��ت و عملكرد آن برعكس متد Show مي باش��د و از 
نمايش فرم جلوگيري كرده و آن را مخفي مي كند، اما اطالعات فرم را از حافظه خارج نمي كند.

7- مي داني��د كه در زم��ان تايپ كلمه رمز در مكان مربوطه، براي جلوگيري از مش��اهده 
كلمه رمز توس��ط س��اير كاربران، به جاي كاراكترهايي كه تايپ مي شوند كاراكتر ديگري 
نماي��ش داده مي ش��ود. به اين منظ��ور مي توانيد از خصوصي��ت PasswordChar كادر متن 
استفاده كنيد. اين خصوصيت كاراكتر تعيين شده را به جاي كاراكترهايي كه در كادر متن 
تايپ مي شوند، نمايش مي دهند، اما محتويات تايپ شده در كادر متن به همان صورت در

نكته
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خصوصيت Text كادر متن نگهداري مي شود. بنابراين خصوصيت فوق را پيدا كرده و در 
كادر متن روبه روي اين خصوصيت كاراكتر ستاره )*( را تايپ كنيد. همان طوركه مشاهده 
مي كنيد پنج كاراكتر س��تاره در پنجره طراحي فرم و در كادر متن نمايش داده مي ش��ود. به 
عب��ارت ديگر به تعداد كاراكترهاي عبارت موجود در خصوصيت Text كادر متن، كاراكتر 

ستاره نمايش داده مي شود )شكل 5-7(. 

شكل 5-7

8 - در اين مرحله براي تعداد كاراكترهاي كلمه رمز، محدوديت ايجاد كنيد. خصوصيت 
MaxLength كادر مت��ن، حداكثر تعداد كاراكترهايي را كه در اين كنترل مي توان تايپ كرد، 

معين مي كند. مقدار پيش فرض اين خصوصيت صفر است كه تعداد كاراكترهاي ورودي 
نامحدود را پش��تيباني مي كند. مقدار اين خصوصيت را براي كنترل txtpass روي مقدار 5 
تنظي��م كني��د. در نتيجه  هنگام اجراي برنامه مي تواني��د حداكثر 5 كاراكتر را در كادر متن 

تايپ كنيد. 
9 - دس��تور زير را در رويداد Load فرم frmlogon تايپ كنيد تا در هنگام نمايش اين 
فرم كاربر مجبور نباش��د مقدار پيش فرض Text1 را در كادر متن پاك كند و كلمه رمز را 

تايپ نمايد. 
txtpass.Text =""

10 - در اين مرحله تغييرات ايجاد ش��ده در فرم ها و پروژه را ذخيره كرده و پروژه را 
اجرا كنيد. 

همان طورك��ه مي بينيد پنجره اصلي برنامه يعني فرم frmshow نمايش داده ش��ده و فرم 
frmlogon مشاهده نمي شود. در واقع در هر برنامه مي توان يك فرم را به عنوان فرمي كه
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 Project براي اي��ن كار بايد از كادر محاوره
Properties استفاده كنيد. 

11 - اج��راي برنام��ه را متوقف كنيد و از 
منوي Project گزينه ShowPicture Properties را 
 Project Properties انتخاب كنيد تا كادر محاوره
نمايش داده شود. در زبانه General و در كادر 
ليست Startup Object روي دكمه             كليك 
كنيد )ش��كل 8-5(. س��پس از كادر ليستي كه 
نمايش داده مي شود، فرم frmlogon را برگزيده 

و روي دكمه OK كليك كنيد. 
شكل 5-8

12 - برنام��ه را اج��را كنيد و عبارت BASIC را در كادر متن تايپ كنيد، س��پس روي 
دكم��ه OK كليك كنيد. همان طوركه مي بينيد فرم frmshow نمايش داده مي ش��ود و هر دو 

فرم قابل مشاهده خواهند بود. 
13 - پنجره هاي برنامه را ببنديد و بار ديگر برنامه را اجرا كنيد و اين بار كلمه رمز را 
به صورت basic تايپ كنيد و روي دكمه OK كليك كنيد. همان طوركه مش��اهده خواهيد 

كرد فرم برنامه نمايش داده نخواهد شد. 
 14 - اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 

در ابتداي اجراي برنامه نمايش داده مي ش��ود، معرفي كرد. اگر از چند فرم در پروژه خود 
اس��تفاده مي كنيد بايد فرم مورد نظر را براي نمايش در ابت��داي اجراي برنامه معين كنيد.

       در صورتي كه بخواهيد يك متغير در تمام فرم هاي پروژه قابل دسترس��ي و شناس��ايي 
باشد مي توان آن را با استفاده از كلمه كليدي Public در بخش تعاريف ماژول فرم تعريف نمود. 
ب��ه اين نوع از متغيرها، متغير عمومي مي گويند. ش��كل كلي نحوه تعريف متغيرهاي عمومي به 

صورت زير است:
Public   نام متغیر    As     نوع داده 

نكته
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به عنوان مثال به اين نمونه توجه كنيد:
Public curpayment   As   Currency

براي دسترس��ي به متغيرهاي عمومي در س��اير فرم ها مي توان نام فرمي را كه متغير در 
 curpayment آن تعريف ش��ده اس��ت را قبل از نام متغير قرار داد. به عنوان مثال اگر متغير
در بخش تعاريف فرمي با نام frmmain تعريف ش��ده باش��د براي مقداردهي به آن در فرم 

frmsalary در همان پروژه مي توان به  اين صورت عمل كرد:
frmmain. Curpayment = 2000

1 - برنام��ه را به ش��كلي تنظيم كني��د كه با كليك روي دكمه Exit تم��ام پنجره ها به طور 
هم زمان بسته شوند.

2 - برنام��ه را به گونه اي تنظيم كنيد كه در هنگام خروج از برنامه، پنجره كوچكي به همراه 
دو دكم��ه Yes و No مبني ب��ر تأييد براي خروج از نرم افزار نمايش داده ش��ود. در صورتي كه 
كارب��ر روي دكم��ه Yes كليك كند، برنامه خاتمه  ياب��د و در صورتي كه روي دكمه No كليك 

كند، به برنامه باز گردد. 

جدول 8-5 عملگرهاي مقايسه اي ويژوال بيسيك
نتيجه مقايسه مثالمفهوم عملگرعملگر

نادرست"Ali"="BASIC"تساوي =

درست"BASIC"<="basic"كوچك تر يا مساوي=>

نادرست"BASIC">="Basic"بزرگ تر يا مساوي=<

1كوچك تر< نادرست5 < 

درست2/75 < 14/5بزرگ تر>

نادرست2- <> 2-عدم تساوي يا نامساوي< >

 در اين جا الزم اس��ت با انواع عملگرهاي مقايس��ه اي آشنا شويد. براي انجام هرگونه 
مقايسه مي توانيد از اين عملگرها مطابق جدول 8-5 استفاده كنيد. 

    تمرين:
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارپنجم: توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسه ای و منطقی

         در مقايس��ه كاراكترها و عبارات رش��ته اي، از كد اسكي كاراكترها براي انجام مقايسه 
استفاده مي شود.

عملگرهاي مقايس��ه اي را مي توانيد براي مقايس��ه هر نوع داده اي اس��تفاده كنيد، با توجه به 
اين كه مقاديري كه مقايسه مي شوند از يك نوع باشند.

گاهي اوقات ممكن اس��ت از چند عملگر مقايس��ه اي در يك عبارت استفاده شود. در 
اين صورت اين س��ؤال مطرح مي شود كه كدام يك از عملگرها زودتر پردازش مي شوند. 
در واقع در يك عبارت مقايس��ه اي با چند عملگر، عمليات با توجه به ترتيب قرار گرفتن 
عملگرها از چپ به راس��ت عبارت انجام مي شود و اگر از پرانتز استفاده شود، اولويت و 
ح��ق تقدم عمليات با عملگرهاي موجود در داخ��ل پرانتز خواهد بود. به عنوان مثال اين 
2 > 1  =  عبارت را در نظر بگيريد:  
در عبارت مذكور ابتدا مقايسه 1< 2 بررسي مي شود كه نتيجه نادرست يا False را دربر 
  =   False    بررسي مي شود كه نتيجه آن درست يا True خواهد بود. 



خواهد داشت، سپس مقايسه 

1 - پروژه showpicture را به ش��كلي تنظيم كنيد تا در صورتي كه كلمه رمز وارد ش��ده 
صحيح باشد، فرم frmlogon از روي دسك تاپ برداشته شده و سپس فرم frmshow مشاهده 
ش��ود، هم چنين در صورت نادرست بودن كلمه رمز رنگ كاراكترهاي تايپ شده قرمز شود و 
كاربر توانايي ورود كلمه رمز ديگري را نداش��ته باش��د. در ضمن در صورت ورود كلمه رمز 

به صورت اشتباه دكمه OK غيرفعال شود و رنگ زمينه كادر متن نيز به رنگ آبي درآيد. 
 2 - پروژه اي طراحي كنيد كه كاربر با تايپ اسامي كشورها بتواند ساير مشخصات مانند 
وس��عت، جمعيت، پرچ��م، مذهب و واحد پول آن ها را نمايش ده��د و هم چنين بتواند براي 

ورود به نرم افزار  يك كلمه كاربر و يك كلمه رمز را وارد كند. 

    تمرين:

نكته
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                 3-5 نحوه استفاده از عملگرهاي منطقي براي ترکیب شرط ها 

گاهي اوقات ممكن اس��ت الزم باش��د در دستورات ش��رطي بيش از يك شرط مورد 
بررس��ي قرار گيرد و براساس نتيجه حاصل از بررسي تمام شرط ها اجراي برنامه صورت 
گيرد در اين حالت مي توان از عملگرهاي منطقي مانند OR ،AND يا NOT اس��تفاده كرد. 

اين عملگرها امكان تركيب دو يا چند شرط را با يكديگر فراهم مي كنند.

   مثال 4: يكي ديگر از موارد قابل توجه در مثال قبل، اين است كه ويژوال بيسيك بين 
حروف كوچك و بزرگ تفاوت قائل مي ش��ود، به عنوان مثال عبارت BASIC را با عبارت 
basic مس��اوي در نظر نمي گيرد. البته اگر بخواهيد مي توانيد اين حالت را تغيير دهيد و به 

ويژوال بيسيك بگوييد كه بين حروف كوچك و بزرگ تفاوت قائل نشود. 
 )Declarations Section( را در بخش تعاريف Option Compare Text به اين منظور بايد دستور

در پنجره كد فرم frmlogon بنويسيد )شكل 5-9(. 

شكل 5-9

برنامه را اجرا كنيد و كلمه رمز را به صورت basic تايپ كنيد و روي دكمه OK كليك 
كنيد. همان طور كه مش��اهده خواهيد كرد اين بار كلمه رمز پذيرفته مي ش��ود. روي دكمه 
Exit كلي��ك كنيد تا برنامه خاتمه يابد، س��پس تغييرات را ذخي��ره نماييد. البته اين كار را 

مي توانيد به روش ديگري نيز انجام دهيد كه در اين جا به ذكر آن مي پردازيم. با استفاده از 

   مثال 
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارپنجم: توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسه ای و منطقی

عملگرهاي منطقي در ويژوال بيسيك مي توانيد تركيب هاي مختلفي از چند شرط را ايجاد 
كنيد، به عنوان مثال در پروژه قبل براي آن كه برنامه هر دو نوع عبارت BASIC يا basic را 
 cmdok_Click موجود در رويداد If به عنوان كلمه رمز بپذيرد، مي توانيد خط اول از دستور

را به اين صورت تنظيم كنيد: 
If  txtpass.Text  = "BASIC"  Or  txtpass.Text  =  "basic"  Then

س��پس دستور Option Compare Text را از بخش تعاريف حذف كنيد و پروژه را با دو 
حال��ت مختلف كلمه رمز آزمايش كنيد و نتيجه را بررس��ي نماييد. همان طور كه مالحظه 

كرديد در هر دو بار كلمه رمز پذيرفته مي شود. 
عملگ��ر Or )"يا" منطق��ي( يكي از عملگرهاي منطقي در ويژوال بيس��يك اس��ت. از 
عملگره��اي منطقي ب��راي ايجاد تركيب هاي مورد نظر از چند ش��رط مختلف، اس��تفاده 
مي ش��ود. در صورتي كه دو يا چند ش��رط با اس��تفاده از عملگر منطقي Or با هم تركيب 
ش��وند، نتيجه بررسي تمام تركيب شرطي، زماني درست است كه حداقل يكي از شرط ها 
درس��ت باشد يا به عبارت ديگر زماني تركيب ش��رطي نتيجه نادرست خواهد داشت كه 

تمام شرط ها نادرست باشند. نتيجه تركيب شرطي كه با عملگر Or به وجود مي آيد در
                  جدول 5-9

A  Or  BBA

نادرستنادرستنادرست
درستنادرستدرست
نادرستدرستدرست
درستدرستدرست

به عنوان مثال اين عبارت را در نظر بگيريد: 
"ALI" = "ali"  Or  "d" < "B"  Or  "Tehran" > = "TABRIZ"

در عبارت فوق از دو عبارت مقايسه اي استفاده شده است كه با عملگر منطقي Or با يكديگر 
تركيب شده اند، پس براي به دست آوردن نتيجه اين تركيب به صورت زير عمل مي كنيد:
"ALI" ="ali"      Or      "d" < "B"      Or      "Tehran" > = "TABRIZ"  

 حالت هاي مختلف در جدول 9-5 ارايه ش��ده 
است. منظور از A و B در اين جدول عبارت هاي 
مقايس��ه اي است كه با عملگر Or تركيب شرطي 
را به وجود آورده و مي توانند ارزش درست و يا 

نادرست داشته باشند. 

1درست

2
درست

نادرست نادرست

نادرست
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ع��الوه بر عملگ��ر منطق��ي Or دو عملگ��ر منطقي ديگر ك��ه معموالً مورد اس��تفاده 
برنامه نويسان قرار مي گيرند عبارتند از: عملگر منطقي And )" و" منطقي( و عملگر منطقي 

Not )نقيض(. 

نتيجه عبارت ش��رطي كه با And ايجاد مي ش��ود در جدول 1-5 ارايه ش��ده اس��ت. 
همان طور كه مالحظه مي كنيد فقط زماني تركيب ش��رطي نتيجه درست خواهد داشت كه 
نتيجه هر دو مقايس��ه و ش��رط به طور هم زمان درست باش��د، در غير اين صورت تركيب 

شرطي، نتيجه نادرست خواهد داشت. 
نتيجه تركيب شرطي كه عملگر Not روي آن انجام مي شود، مطابق جدول 11-5 است. 
همان طور كه مش��اهده مي كنيد عملگر Not مي تواند ارزش يك شرط يا تركيب شرطي را 

معكوس كند. 

جدول  5-1
A  And  BBA

درستدرستدرست
نادرستدرستنادرست
درستنادرستنادرست
نادرستنادرستنادرست

جدول 5-11
Not AA

درستنادرست
نادرستدرست

اكنون ارزش درستي اين عبارت را به دست آوريد: 
Not ("ali" < = "ALI")  Or  ("Reza" > "R")  And  ("Computer" < > "computer")

قبل از اين كه ارزش درستي عبارت قبل را به دست آوريد، ذكر اين نكته ضروري است 
كه عملگرهاي منطقي نيز مانند عملگرهاي مقايسه اي، نسبت به هم اولويت اجرايي دارند 
و اگر از عملگرهاي مشابه در يك عبارت استفاده شود، حق تقدم و اولويت اجراي آن ها 

اولويت اجراي عملگرهاي مقايسه اي از عملگرهاي منطقي باالتر است.

                   
جدول 5-12

Not

And

Or

از چپ به راس��ت خواهد بود، اما اگر از عملگرهاي متفاوت اس��تفاده 
ش��ود، حق تقدم اجراي آن ها با توجه به جدول 12-5 و از باال به پايين 

خواهد بود.

نكته
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارپنجم: توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسه ای و منطقی

با توجه به مطالب گفته شده نحوه ارزيابي عبارت مورد نظر به اين صورت خواهد بود: 
Not ("ali" < = "ALI") Or ("Reza" > "R") And ("Computer" < > "computer")

Not) نادرست  (   Or   )     درست          (  And     )     درست    (              

    مثال 5: پروژه اي طراحي كنيد كه كاربر بتواند هر فايل گرافيكي مورد نظر خود را 
1-5 نمايش دهد. در يك پنجره مطابق شكل 

2
درستدرست

درست

1

3

ويژوال بيس��يك كنترل ديگري به ن��ام تصوير Image دارد كه مانن��د كادر تصوير براي 
نمايش تصاوير به كار مي رود. خصوصيات اين كنترل مش��ابه كنترل كادر تصوير اس��ت، 
ام��ا كنترل تصوير )Image( يك خصوصيت به ن��ام Stretch دارد كه در كنترل كادر تصوير 
وجود ندارد. اين خصوصيت از نوع منطقي بوده و در صورتي كه روي مقدار False تنظيم 
ش��ود، اندازه كنترل با اندازه تصوير هماهنگ مي شود. اما اگر اين خصوصيت روي مقدار 
True تنظيم ش��ود اندازه تصوير با توجه به اندازه كنترل تنظيم مي ش��ود. مي توانيد از اين 

خصوصيت براي بزرگ و كوچك كردن تصاوير استفاده كنيد.

C=  باشد، ارزش درستي اين عبارات را به دست   در صورتي كه مقدارB=-14 ،  A=2 و
آوريد: 

   A < C   Or   Not  B< > C   AND  "A"  = "Q"    Or  C < = 2
"6" > = "9"AND  A > B Or  Not   C > B 

            4-5 کنترل تصوير

    تمرين:

    مثال 



130

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارپنجم: توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسه ای و منطقی

1- برنامه ويژوال بيس��يك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد، 
 Image سپس كنترل هاي مربوطه را مطابق جدول 13-5 ايجاد كنيد و فرم و پروژه را با نام

ذخيره نماييد. 

5-1 شكل 

 جدول  5-13

 Command

Button
Image

Command

Button
LabelTextBoxForm

كنترل 
           

خصوصيت 

cmdexitimgshowcmdoklblfilenametxtfilenamefrmimageName

Exit
OK&ــــــ

Path and 

File Name:
ImageCaptionــــــ

ــــــ
TrueــــــــــــــــــــــــStretch

ــــــ
AutoSizeــــــــــــTrueــــــــــــ

2 - به پنجره كد فرم برويد و رويداد Load فرم و Change كادر متن را به صورت زير 
تنظيم كنيد. اين دستورات باعث مي شوند تا زماني كه كاربر، نام و مسير فايلي را در كادر 

متن تايپ نكند، دكمه  OK فعال و قابل استفاده نباشند. 
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
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 Private  Sub  Form_Load()

      cmdok.Enabled =False

End  Sub

Private  Sub  txtfilename_change()

     cmdok.Enabled = True

End  Sub

3 - اين دستور را در رويداد Click دكمه Exit تايپ كنيد: 
Unload frmimage

ذكر اين نكته ضروري است كه براي خروج اطالعات فرم فعال از حافظه و پايان دادن 
به برنامه مي توانيد از دس��تور Unload Me اس��تفاده كنيد، كلمه كليدي Me به نام فرم فعال 

اشاره مي كند. 
4 - براي آن كه پس از تايپ نام، مسير فايل و كليك روي دكمه OK، تصوير مورد نظر 

نمايش داده شود، رويداد Click دكمه فرمان OK را به اين صورت تنظيم كنيد: 
   Private  Sub  cmdok_Click()

     imgshow.Picture= LoadPicture (txtfilename.Text)

End  Sub

 Load Picture اين رويداد اجرا شده و تصوير مورد نظر به وسيله تابع OK با كليك روي دكمه
نمايش داده مي شود. تابع LoadPicture مي تواند نام و مسير يك فايل گرافيكي را دريافت كند و 
آن را در يك كنترل كادر تصوير )PictureBox( يا تصوير )Image( نمايش دهد. شكل كلي نحوه 

استفاده از اين تابع به صورت زير است: 

)" نام و مسیر فايل گرافیكي"( .Picture = LoadPicture  نام کنترل تصوير يا کادر تصوير

       بايد نام و مس��ير فايل را داخل كاراكتر " قرار دهيد. اگر از تابع فوق به صورت )""( 
Load Picture اس��تفاده كنيد تصوير نمايش داده ش��ده در كنترل كادر تصوير يا كنترل تصوير، 

برداشته شده و حذف مي شود.

نكته
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5 - پروژه را اجرا كرده و نام و مس��ير يك فايل گرافيكي را در كادر متن بنويس��يد و 
روي دكمه OK كليك كنيد.

6 - اجراي پروژه را خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 

تاكنون اولويت اجراي عملگرها در گروه خود را فرا گرفتيد. عملگرهاي موجود در گروه هاي 
مختلف نيز در صورتي كه در يك عبارت قرار بگيرند، داراي اولويت اجرايي نسبت به هم 
هستند، اولويت عملگرها در تمام گروه ها در جدول 14-5  ارايه شده اند. باالترين اولويت 
مربوط به عملگرهاي رياضي و پايين ترين اولويت مربوط به عملگرهاي منطقي مي ش��ود.

                5-5 اولويت اجراي عملگرها نسبت به يكديگر 

                          جدول 5-14
عملگرهاي رياضي براساس اولويت هاي ذكر شده

عملگر اتصال رشته ها )&(

عملگرهاي مقايسه اي براساس اولويت هاي ذكر شده 
عملگرهاي منطقي براساس اولويت هاي ذكر شده 

               6-5 نحوه استفاده از کادرهاي پیام در ويژوال بیسیك

احتم��االً تاكنون با كادره��اي پيام در ويندوز برخورد كرده اي��د، كادرهاي پيام معموالًً 
براي تأييد يا لغو عمليات يا مطلع كردن كاربران از يك اتفاق يا خطا اس��تفاده مي ش��وند 
و معم��والً پيام��ي را به همراه يك يا چند دكمه به كاربر نمايش مي دهند تا با توجه به نياز 
خود تصميم گيري مناس��ب را انجام دهد. به عنوان مثال مي توان به كادرهاي پيامي كه در 

شكل هاي 11-5 و 12-5 نمايش داده شده اند، اشاره كرد.

شكل 12-5    شكل 5-11
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ويژوال بيسيك توانايي ايجاد انواع مختلفي از كادرهاي پيام را براي شما فراهم مي كند. 
ب��راي نمايش كادرهاي پيام در ويژوال بيس��يك از تابع MsgBox اس��تفاده مي ش��ود. نحوه 

استفاده از اين تابع به يكي از اين روش ها امكان پذير است:

)عنوان , نوع و تعداددكمه ها و آيكن كادرپيام , پيام نمايشي( MsgBox = نام متغيرازنوع صحيح

MsgBox  عنوان , نوع و تعداد دكمه ها و آيكن كادر پيغام , پيام نمايشي

پيام نمايش��ي و عنوان مي توانند يك عبارت يا متغير رشته اي باشند كه به ترتيب، پيام 
نمايشي داخل كادر پيام و عنوان كادر پيام را تعيين مي كنند.

بخش دوم در تابع MsgBox مي تواند نوع و تعداد دكمه ها, نوع آيكن كادر پيام و دكمه 
پي��ش فرض را در كادر پيام تعيين كند. براي اين كار مي توانيد مقادير عددي يا رش��ته اي 

ارايه شده در جداول 15-5 الي 17-5 را با استفاده از كاراكتر + با هم تركيب كنيد.

جدول 15-5 مقادير مربوط به نوع و تعداد دكمه ها در كادر پيام
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

OK كادر پيام با دكمهvbOKOnly
Cancel و OK 1كادر پيام با دكمهvbOKCancel

Ignore و Retry ،Abort 2كادر پيام با دكمهvbAbortRetryIgnore
Cancel و No ،Yes 3كادر پيام با دكمهvbYesNoCancel

No و Yes 4كادر پيام با دكمهvbYesNo

Cancel و Retry 5كادر پيام با دكمهvbRetryCancel

         جدول 16-5 مقادير مربوط به نوع آيكن در كادر پيام

ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح
16vbCriticalآيكن پيام خطاي بحراني 

32vbQuestionآيكن پرسش

48vbExclamationآيكن پيام هشدار

64vbInformationآيكن پيام اطالعات 
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                       جدول 17-5 مقادير مربوط به دكمه پيش فرض
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

vbDefaultButton1صفراولين دكمه، دكمه پيش فرض است.
256vbDefaultButton2دومين دكمه، دكمه پيش فرض است.
512vbDefaultButton3سومين دكمه، دكمه پيش فرض است.

    دكمه پيش فرض دكمه اي اس��ت كه در زمان نمايش كادر پيام، فوكوس را در اختيار مي گيرد. 

وقت��ي كه كارب��ر روي دكمه اي در كادر پيام كليك كند، يكي از مقادير ارائه ش��ده در 
 Integer جدول 18-5 بازگشت داده مي شود. با ذخيره سازي اين مقدار در يك متغير از نوع

مي توان با توجه به پاسخ كاربر اجراي دستورالعمل ها را كنترل و مديريت كرد.

جدول 18-5 مقادير مربوط به دكمه اي كه كليك مي شود.
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

1vbOKاگر روي دكمه OK كليك شود.
2vbCancelاگر روي دكمه Cancel كليك شود.
3vbAbortاگر روي دكمه Abort كليك شود.

4vbRetryاگر روي دكمه Retry كليك شود.
5vbIgnoreاگر روي دكمه Ignore كليك شود.

6vbYesاگر روي دكمه Yes كليك شود.
7vbNoاگر روي دكمه No كليك شود.

به عنوان مثال به دستور زير توجه كنيد:
 Intanswer=MsgBox("Data Entry Is Invalid!" ,

vbRetryCancel+vbCritical+vbDefaultButton2 , "Error")

در صورت اجراي اين دس��تور كادر پيامي مطابق 
ش��كل 13-5 نماي��ش داده مي ش��ود. همان طور كه 
مالحظه مي كنيد در بخش دوم با اس��تفاده از كاراكتر 
+ مقادي��ر مربوط به نوع آيكن, تعداد و نوع دكمه ها 

شكل 13-5و دكمه پيش فرض تعيين شده اند.

نكته
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اگ��ر كارب��ر روي دكم��ه Retry كليك كند مق��دار VbRetry )معادل ع��دد 4( در متغير 
Intanswer ذخيره مي ش��ود و اگر روي دكمه Cancel كلي��ك كند مقدار VbCancel )معادل 

عدد 2(  در متغير Intanswer ذخيره مي شود.

        اگر نوع و تعداد دكمه ها تعيين نشده باشند كادر پيام با دكمه OK نمايش داده مي شود. 
در صورت عدم انتخاب آيكن, هيچ آيكني نمايش داده نخواهد شد. به عالوه اگر دكمه پيش فرض 

انتخاب نشده باشد، اولين دكمه در كادر پيام به عنوان دكمه پيش فرض انتخاب خواهد شد. 

به عنوان مثال اين دستور يك كادر محاوره مطابق شكل 14-5 ايجاد مي كند.
Intanswer=MsgBox("Password Is Not Correct!?" , vbOKCancel)

شكل 5-14
مثال 6: مي خواهيم پروژه Image را به شكلي تنظيم كنيم تا هنگام خروج از برنامه 

پيام تأييدي به كاربر نمايش داده شود. 
1 - پروژه Image را باز كنيد و به پنجره طراحي فرم برويد. 

2 - روي دكمه فرمان Exit دوبار كليك كنيد تا به رويداد Click دكمه فرمان Exit برويد. 
3 - دستورات رويداد Click دكمه فرمان Exit را به اين صورت تغيير دهيد. 

 Private  Sub  cmdexit_Click()

       Dim  intanswer  As Integerintanswer=MsgBox("DoYou Want To Exit?",

       VbYesNo + vbQuestion,"Exit")    

      If  intanswer =vbYes Then UnLoad me

End  Sub

دراين رويداد با استفاده از تابع MsgBox كادر پيامي طراحي شده است كه شامل عبارت
?Do You Want To Exit و عن��وان Exit ب��ه هم��راه دو دكمه Yes و No مي باش��د. در صورت 

اجراي برنامه و كليك روي دكمه Exit اين رويداد اجرا مي شود و با نمايش كادر پيام سبب 

در صورت عدم انتخاب آيكن, هيچ آيكني نمايش داده نخواهد شد. به عالوه اگر دكمه پيش فرض 
نكته

پيام تأييدي به كاربر نمايش داده شود. 
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توقف اجراي برنامه مي شود و تا زماني كه كاربر پاسخي به كادر پيام ندهد اجراي برنامه 
متوقف خواهد ماند؛ اما در صورتي كه كاربر روي يكي از دكمه هاي كادر پيام كليك كند 
تابع MsgBox مقداري مناسب با دكمه مربوطه در متغير intanswer ذخيره مي كند. اگر كاربر 
روي دكمه Yes كليك كند، با بسته شدن فرم مقدار vbYes در متغير intanswer ذخيره مي شود 
و با اس��تفاده از يك دس��تور If و بررسي مقدار intanswer اجرای برنامه خاتمه مي يابد، اما 
در صورت��ي ك��ه  كاربر روي دكمه No ي��ا دكمه Close كليك كند، مق��دار vbNo در متغير 
intanswer ذخيره مي ش��ود و برنامه بدون هيچ گونه تغييري در مقدار زمان ادامه مي يابد.

4 - تغيي��رات را ذخي��ره كرده و پ��روژه را اجرا نماييد. روي دكم��ه Exit كليك كنيد 
همان طور كه مالحظه مي كنيد كادر پيامي مطابق شكل 15-5 نمايش داده مي شود. 

5 - روي دكمه No كليك كنيد تا به برنامه بازگرديد. 

شكل 5-15

               7-5 نحوه استفاده از کادرهاي ورود داده در ويژوال بیسیك

تاكن��ون براي ورود داده هاي خ��ود به برنامه از كنترل كادر متن اس��تفاده كرده ايد. در 
ويژوال بيسيك روش راحت تري براي انجام اين كار وجود دارد و آن استفاده از كادر ورود 
داده يا InputBox است. كادر ورود داده در واقع شبيه به يك كادر پيام است، با اين تفاوت 
كه داراي يك كادر متن براي ورود داده و دو دكمه OK و Cancel اس��ت )ش��كل 5-16(. 

براي ايجاد كادرهاي ورود داده در ويژوال بيسيك از تابع InputBox استفاده مي شود.

6 - روي دكمه Exit كليك كنيد. اين بار روي 
دكم��ه Yes در كادر پيام كليك كنيد و تفاوت را با 

حالت قبل بررسي كنيد.
7 - اج��راي برنامه را متوقف كنيد و به محيط 

ويژوال بيسيك بازگرديد.

شكل 5-16
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اين تابع مي تواند يك كادر ورود داده ايجاد كند و در صورتي كه كاربر روي OK كليك 
كند داده هاي وارد شده در كادر متن را در يك متغير رشته اي ذخيره مي كند. اما اگر كاربر 
روي دكمه Cancel كليك كند، يك رش��ته خالي )""( را در متغير رش��ته اي ذخيره مي كند. 

شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به يكي از روش هاي زير است:

 )x,y  ,مقدارپیش فرض در  کادرمتن, عنوان کادر ورود داده 
, پیام  نمايشي در کادر ورود داده( InputBox = نام متغیر رشته اي

InputBox عنوان کادر ورود داده, پیام نمايشي در کادر ورود داده , x , y 

مقادير مربوط به پيام نمايش��ي و عنوان كادر ورود داده از نوع رش��ته اي است و مقدار 
پيش فرض مقداري اس��ت كه در زمان نماي��ش كادر ورود داده در كادر متن نمايش داده 
مي شود. x و y مقادير عددي هستند كه به ترتيب فاصله كادر ورود داده را از سمت چپ 

و باالي دسك تاپ تعيين مي كنند.

       در صورت��ي ك��ه عنوان كادر ورود داده و كادر پيام تعيين نش��ود نام فايل پروژه در نوار 
عنوان آن ها نمايش داده مي شود

  مثال 7: مطابق شكل 17-5 برنامه اي طراحي كنيد كه كاربر توانايي محاسبه محيط 
و مس��احت هر دايره به ش��عاع دلخواه را داشته باشد و براي دريافت داده ها از كادر ورود 

داده كه به وسيله دكمه Enter Radius فعال مي شود، استفاده كند.
1 - يك پروژه با يك فرم، يك كنترل دكمه فرمان و كنترل هاي برچسب مطابق شكل 

17-5 ايجاد كنيد.

شكل 5-17

عنوان آن ها نمايش داده مي شود
نكته



138

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارپنجم: توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسه ای و منطقی

2 - رويداد Click كنترل دكمه فرمان را به اين صورت تنظيم كنيد:
     Private  Sub  cmdr_Click()

      Dim  strr As String

      Dim  sngarea As Single, sngper As Single

strr = InputBox("Enter Radius:","InputData:",0)

sngper =2*3.14 *Val(strr)

sngarea =3.14 *Val (strr)^2

      lblper.Caption = sngper

      lblarea.Caption = sngarea

   End Sub

3 - پروژه و فرم را با نام Circles و Circle ذخيره كنيد، سپس پروژه را اجرا كنيد. 
4 - روي دكمه Enter Radius كليك كنيد تا كادر ورود داده نمايش داده شود. 

5 - ع��دد 3 را در كادر مت��ن، كادر ورود داده تاي��پ كني��د و روي دكمه OK در كادر 
ورود داده كليك كنيد. در اين صورت مقدار تايپ ش��ده در كادر متن در متغير رش��ته اي 
strr ذخيره مي شود، سپس با استفاده از تابع Val مقدار متغير strr به عدد تبديل مي شود و 

با استفاده از فرمول هاي مربوطه محيط و مساحت دايره محاسبه مي شود. 
6 - مج��دداً روي دكمه Enter Radius كليك كنيد و عدد 4 را در كادر متن، كادر ورود 
داده تايپ كنيد و سپس روي دكمه Cancel كليك كنيد. در اين صورت يك رشته خالي در 
متغير strr ذخيره مي ش��ود و در تبديل متغير strr با تابع Val مقدار صفر توليد مي ش��ود كه 

نتايج محاسبات نيز خواهد بود. 
7 - به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 

CheckBox  8-5 کنترل کادر عالمت               

اين كنترل امكان ايجاد انتخاب هاي دو حالتي را به وجود مي آورد به شكلي كه در صورت 
انتخاب كنترل )قرار دادن عالمت چك مارك در داخل مربع كنترل( تصميمات خاصي در 
برنامه اتخاذ ش��ود و براساس آن پردازش و محاس��بات انجام شود يا با برداشتن عالمت
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جدول 5-19
خصوصيتتوضيح

در صورتي كه مقدار اين خصوصيت رويLeft Justify-0 تنظيم شود، كادر عالمت در سمت 
چپ عنوان كنترل و در صورتي كه روي Right Justify-1 تنظيم شود كادر عالمت در سمت 

راست عنوان آن نمايش داده مي شود. 
Alignment

در صورتي كه مقدار اين خصوصيت روي Standard-0 تنظيم شود شكل كنترل به صورت يك 
ــود به شكل يك دكمه فرمان  كادر عالمت معمولي و وقتي روي مقدار Graphical-1 تنظيم ش

ديده مي شود.
Style

ــت كه  ــان دهنده اين اس ــد نش در صورتي كه مقدار اين خصوصيت برابر Unchecked-0  باش
ــان دهنده اين است كه كنترل  ــت و اگر برابر Checked-1 باشد نش ــده اس كنترل انتخاب نش
ــت و اگر مقدار آن برابرGrayed-2  باشد به معني اين است كه كنترل داراي  ــده اس انتخاب ش

عالمت چك مارك بوده و زمينه مربع كادر عالمت نيز خاكستري رنگ است.

Value

         9-5 معرفي مهم ترين ويژگي هاي فرم ها و کنترل هاي کادر متن، دکمه فرمان و غیره

در اين  واحد كار با اش��يايي نظير فرم و كنترل هاي متعدد آش��نا شديد، در پايان الزم 
است تا شما را با بعضي از خصوصيات و رويدادهاي ديگر فرم و كنترل ذكر شده بيشتر 

آشنا كنيم.

چك مارك از داخل مربع كنترل كادر عالمت از تصميمات موردنظر صرف نظر شود. بدين 
ترتيب كاربر مي تواند با اس��تفاده از اين ويژگي ها ش��رايط خ��ود را به برنامه اطالع دهد.
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جدول 20-5 خصوصيات فرم ها و كنترل ها
خصوصيتتوضيح

تنظيم شود، كنترل يا فرم به صورت مسطح و اگر  -Flat  اگر مقدار اين خصوصيت روي
Appearanceروي مقدار 3D-1 تنظيم شود، كنترل يا فرم به صورت سه بعدي نمايش داده مي شود. 

ــن مي كند.  ــد كادر متن تعيي ــي از كنترل ها مانن ــرم و بعض ــه را در ف ــگ زمين BackColorرن

اگر مقدار اين خصوصيت روي True تنظيم شود، كنترل يا فرم فعال و قابل استفاده 
بوده و اگر روي False تنظيم شود، كنترل و فرم غيرفعال و غير قابل استفاده مي شود. 

Enabled

ForeColorرنگ قلم را در فرم و بعضي از كنترل ها تعيين مي كند. 

Fontتنظيمات قلم را در فرم و بعضي از كنترل ها تعيين مي كند. 

Pictureيك تصوير را روي فرم و بعضي از كنترل ها تعيين مي كند. 
MousePointerاشاره گر ماوس را براي فرم و بعضي از كنترل ها تعيين مي كند. 

ــاره گر براي فرم و بعضي كنترل ها تعيين مي كند.  MouseIconيك آيكن دلخواه را به عنوان اش

اگر مقدار اين خصوصيت روي True تنظيم شود كنترل يا فرم نمايش داده شده و اگر 
Visibleمقدار اين خصوصيت روي False تنظيم شود كنترل يا فرم نمايش داده نخواهد شد. 

اين خصوصيت مربوط به كنترل ها مي شود و ترتيب حركت روي كنترل ها را با استفاده 
ــب مي كند.  ــاوي يا بزرگ تر از صفر را كس TabIndexاز كليد Tab تعيين مي كند و مقادير مس

 False اين خصوصيت از نوع منطقي بوده و مربوط به كنترل ها مي شود و اگر روي مقدار
TabStopتنظيم شود در هنگام استفاده از كليد Tab، كنترل مربوط، فوكوس را دريافت نمي كند. 

   -None ــن روي مقدار ــب و كادر مت ــر اين خصوصيت در كنترل هاي برچس اگ
 1-Fixed Single ــيه و كادر دور و اگر روي مقدار ــود، كنترل بدون حاش تنظيم ش

تنظيم شود، كنترل با حاشيه و كادر دور مشاهده مي شود. 
BorderStyle

اگر مقدار اين خصوصيت روي True تنظيم شود، دكمه Maximize در فرم فعال و 
MaxButtonدر صورتي كه مقدار آن روي False تنظيم شود، دكمه Maximize غيرفعال مي شود. 

اگر مقدار اين خصوصيت روي True تنظيم شود، دكمه Minimize در فرم فعال و 
MinButtonدر صورتي كه مقدار آن روي False تنظيم شود دكمه Minimize غيرفعال مي شود. 

ــن مي كند.  ــرل در فرم تعيي ــوي كنت ــوان آيكن من ــواه را به عن ــن دلخ ــك آيك Iconي



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

141

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارپنجم: توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسه ای و منطقی

خصوصيتتوضيح
اين خصوصيت در كنترل هايي مانند برچسب و كادر متن وجود دارد و تراز عبارت 
 1-Right Justify ،ــراز از چپ ــرل تعيين مي كند، مقدار Left Justify-0 ت را در كنت

تراز از راست و Center-2 تراز از وسط را به وجود مي آورند.
Alignment

ــاره گر ماوس روي  ــتر كنترل ها وجود دارد و زماني كه اش ــن خصوصيت در بيش اي
ــود عبارت موجود در اين خصوصيت نمايش داده مي شود. از  ــته ش كنترل نگه داش

اين خصوصيت براي راهنمايي كاربران استفاده مي شود. 
ToolTipText

 Caption اين خصوصيت مربوط به كنترل برچسب است. اگر محتويات خصوصيت
ــارت موجود در خصوصيت Caption در  ــد و بخواهيد عب بيش از اندازه كنترل باش
 AutoSize چند خط نمايش داده شود، مقدار اين خصوصيت و سپس مقدار خصوصيت

را روي True تنظيم كنيد. 

WordWrap

ــت و در صورتي كه مقدار آن روي  ــت مربوط به كنترل كادر متن اس ــن خصوصي اي
ــود، مي توانيد اطالعات خود را در خطوط جداگانه وارد كنيد. البته  True تنظيم ش

بهتر است كه ارتفاع كنترل را نيز طوري تنظيم نماييد تا بتوان چند خط را به طور 
هم زمان مشاهده كرد. 

MultiLine

ــكان جابه جا كردن فرم روي  ــود ام اگر مقدار اين خصوصيت روي True تنظيم ش
Moveableدسك تاپ وجود دارد، اما اگر مقدار آن روي False تنظيم شود اين امكان وجود ندارد. 

ــب مي كند. در  ــه مقدار مختلف را كس ــت مربوط به فرم ها بوده و س ــن خصوصي اي
ــود موقعيت فرم روي دسك تاپ به  صورتي كه مقدار آن روي Normal-0 تنظيم ش
 1-Minimized تنظيم مي شود و اگر مقدار آن روي Left و Top وسيله خصوصيات
ــا اندازه حداقل و در صورتي كه مقدار آن  ــود پنجره برنامه در زمان اجرا ب تنظيم ش
روي Maximized-2 تنظيم شود، پنجره برنامه با اندازه حداكثر نمايش داده خواهد 

شد. 

WindowState

ادامه جدول 5-20
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Learn  in English

If...Then...Else
 Use an If...Then...Else block to define several blocks of
statements, one of which will execute
If condition1 Then

    [statementblock]  
[Else 
[statementblock]]
End If
Visual Basic first tests condition1. If it’s False, Visual Basic 
executes the corresponding statement Else statement block 
For example, your application could perform different actions  
with depending on the value of  grade variable:

  If  grade < 10 Then
       result ="failed"

Else
    result ="passed" 

End If
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واژه نامه 

Borderكادر، حاشيه
Compareمقايسه كردن

 Conditionشرط
CorresPondingمتناظر، منتسب

Decisionتصميم
Execute اجرا كردن

Imageتصوير
Input Boxكادر ورود داده

Logicalمنطقي
Message Boxكادر پيام

Operationعملگر
Performانجام دادن

Structureساختار
Styleحالت

خالصه مطالب

 If براي كنترل روند اجراي برنامه در ش��رايط مختلف از دس��تورات ش��رطي مانند •
استفاده مي شود. 

شكل كلي دستور If به اين صورت است:
If   ))شرط)ها(    Then

Else

 End    If                                                                                                                     

• ب��راي اضافه كردن يك فرم جديد به پ��روژه مي توانيد از گزينه Add Form در منوي 
 Add Form يا از دكمه( Add Form كليك راس��ت در پنجره پروژه و انتخاب گزينه ،Project

در نوار ابزار استاندارد( استفاده كنيد.

.....
..... دستورات

.....
.....  دستورات
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• براي مقايس��ه مقادير رشته اي، عددي و س��اير انواع داده ها از عملگرهاي مقايسه اي 
استفاده مي شود.

• متد Show مي تواند يك فرم را در حافظه بارگذاري كرده و نمايش دهد.
• متد Hide مي تواند يك فرم را بدون آن كه از حافظه خارج نمايد، مخفي كند.

 Not و Or ،And براي ايجاد تركيب چند ش��رط ب��ا يكديگر از عملگرهاي منطق��ي •
استفاده مي شود.

• با استفاده از دستور Unload مي توان يك فرم را از حافظه خارج كرد.
 )True( ايجاد مي شود، وقتي نتيجه درست And تركيب شرطي كه با استفاده از عملگر •
خواهد داشت كه تمام مقايسه ها به طور هم زمان درست باشند و در ساير حالت ها نتيجه 

نادرست خواهد داشت.
 )False( ايجاد مي شود، وقتي نتيجه نادرست Or تركيب شرطي كه با استفاده از عملگر •
خواهد داشت كه تمام مقايسه ها نادرست باشند و در ساير حالت ها نتيجه درست خواهد داشت.

• از كنت��رل كادر تصوير و كنترل تصوير مي توان ب��راي نمايش فايل هاي گرافيكي يا 
تصوير استفاده كرد.

• عملگر Not نتيجه هر عبارت مقايس��ه اي را كه درس��ت باش��د به نادرس��ت و اگر 
نادرست باشد به درست تبديل مي كند.

• از كادره��اي پيام، براي نمايش پيام هاي مناس��ب در مواق��ع نياز و ايجاد حالت هاي 
مختلف انتخاب براي كاربر استفاده مي شود. 

• از كادرهاي ورود داده براي دريافت داده ها از كاربر استفاده مي شود. 
• كادره��اي پيام با اس��تفاده از تابع MsgBox و كادرهاي ورود داده با اس��تفاده از تابع 

InputBox ايجاد مي شوند. 

• تابع RTrim كاراكترهاي فاصله در انتهاي يك عبارت متني )رشته اي( را حذف مي كند.

• تابع LTrim كاراكترهاي فاصله در ابتداي يك عبارت متني )رشته اي( را حذف مي كند.

• تابع Trim كاراكترهاي فاصله در ابتدا و انتهاي يك عبارت متني )رشته اي( را حذف مي كند.
•با استفاده از تابع Load Picture مي توان يك فايل گرافيكي يا تصوير را در كنترل كادر 

تصوير يا كنترل تصوير نمايش داد.
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آزمون نظري 
1 - كدام خصوصيت در كادر متن حداكثر تعداد كاراكترهاي ورودي را تعيين مي كند؟ 

TabIndex -د         MaxLength -ج   PasswordChar -ب    BorderStyle -الف
2 -كدام عملگــر منطقي از اولويت پايين تري نســبت به ســاير عملگرهاي منطقي 

برخوردار است؟ 
Or و And -د                     Not -ج                         Or -ب    And -الف

3 - كدام تابع براي ايجاد يك كادر ورود داده مناسب است؟  
msg -د                       InBox -ج         InputBox -ب      MsgBox -الف

4 - در صورتي كه نوع و تعداد دكمه ها در كادر پيام تعيين نشود، به طور پيش فرض از 
چه دكمه هايي استفاده مي شود؟  

Cancel -د     No و Yes -ج     Cancel و OK -ب                 OK -الف
5 - كدام گزينه در رابطه با خصوصيت TabIndex درست است؟ 

الف- ترتيب نمايش كنترل ها را روي فرم تعيين مي كند. 
ب- ترتيب حركت بين كنترل ها را روي يك فرم معين مي كند. 

ج- ترتيب بارگذاري كنترل ها را در حافظه تعيين مي كند. 
د- وضعيت كليد Tab را در صفحه كليد بررسي مي كند. 

6 -  حاصل عبارت                      چيست؟ 
الف- True    ب- False         ج- 2                د- 2

7 - كدام خصوصيت مشترك بين فرم و كنترل ها وجود دارد كه توانايي مخفي كردن 
يا نمايش آن ها را دارد؟ 

Appearance -د     Visible -ج         Enabled -ب    Caption -الف
8 - حاصل تركيب شرطي زير چيست؟ 

)Option Compare Text با توجه به عدم استفاده از دستور(      

 "Cpu" = "Cpu"  Or   50 < = -70   And Not True

  True -الف
 False -ب

ج- استفاده از عملگر Not و And در كنار هم اشتباه است. 
د- استفاده از عملگر مقادير منطقي، عددي و رشته اي در يك تركيب اشتباه است.   

-12< > 3*5
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9 - درصورت عدم انتخاب عنوان يك كادر پيام به طور پيش فرض از ........... استفاده مي شود.
10-الف- نام فرم      ب- نام پروژه        ج- نام فايل فرم     د- نام فايل پروژه  
با اس��تفاده از كدام خصوصيت در كادر متن مي توان از ويرايش داده ها توس��ط كاربر 

جلوگيري كرد؟ 
MultiLine -د       Locked -ج             Lock -ب         Wordwrap -الف
11 -In the If statement while condition is false, Visual Basic executes the statements that 

exist within the ...................... part.

a- then                     b- else                 c- if else                    d- end if

12- عملگرهاي مقايسه اي را بيان كنيد سپس كاربرد هر يك را توضيح دهيد.
13- دس��تور شرطي If را توضيح دهيد و حالت هاي مختلف نحوه استفاده از آن ها را 

بيان كنيد.
14- اصطالحات زير را توضيح دهيد: 

Show الف- متد  
Unload ب- رويداد  

Hide ج- متد  
Change د- رويداد  

15- تفاوت بين كادر پيغام و كادر ورود داده را بيان كنيد.
16- عملگرهاي منطقي را نام ببريد و كاربرد هر يك را بيان كنيد.
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آزمون عملي 

c =1  چه خواهد بود؟ b = 2 و  ، a = 151 - حاصل عبارت هاي زير به ازاي مقادير
 a >4   AND    b > =1    OR   c <  الف-  

 b< =1    OR   c <>1  -ب
 a < =35   OR     c > 1    AND  b > =2 ج-  

 
2 - پروژه اي طراحي كنيد كه مطابق ش��كل 1 نام، نام خانوادگي و نمره 4 درس يك 
دانش آموز را دريافت كند، س��پس معدل وي را محاس��به نمايد. در صورتي كه معدل وي 
كوچك ت��ر از 12 باش��د يك كادر پيام مطابق ش��كل 2 و در صورتي ك��ه معدل نمره وي 
بزرگ تر يا مس��اوي 12 باش��د كادر پيامي مطابق شكل 3 نمايش داده شود، به عالوه براي 
دريافت داده از كادر ورود داده استفاده شود. الزم به ذكر است كه كليك روي دكمه هاي 

فرمان، كادر ورود داده اي را در اختيار كاربر قرار مي دهد. 

شكل 1

شكل 3 شكل2





پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- بتواند از دستور Select Case استفاده كند.

2- بتواند از كنترل دكمه انتخاب استفاده كرده، رويدادها و ويژگي هاي آن را به كاربرد.

3- نحوه كار با حلقه هاي Do   While...Loop، While...Wend، For...Next و غيره را توضيح دهد.
4- بتواند از دستورات خروج از حلقه Exit Do و Exit For استفاده كند.

149

Case Select توانايي استفاده از انواع حلقه ها و ساختار  
      و كنترل دكمه انتخاب

         

                                                                    واحد كارششم                 

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری
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Select Case 1-6 دستور                

كلیات

يكي از مسايلي كه در پروژه هاي واقعي با آن  برخورد خواهيد كرد تكراري بودن بعضي 
ــتورات و عمليات است. اين دستورات تكراري ممكن است به تعداد دفعات معين  از دس
تا رسيدن به شرايط خاصي انجام شوند. ساختارهاي تكرار يا به عبارت ديگر حلقه ها، در 

اين زمينه به شما كمک مي كنند تا اين گونه عمليات را راحت تر و مناسب تر انجام دهيد.
به عالوه معموالً هنگام طراحي برنامه ها الزم است تا روند اجراي دستورات را تعيين 
كنيد. ساختارهاي تصميم، امكانات اجرايي دستورات را با توجه به شرايط مورد نظر فراهم 
مي كنند. از اين گروه نحوه استفاده از دستورIf  را فراگرفته ايد. نوع ديگري از ساختارهاي 

تصميم نيز به نام Select Case وجود دارند كه در اين واحدكار به توضيح آن مي پردازيم.

اين دستور مانند دستور If به برنامه نويس اجازه مي دهد تا در شرايط مختلف دستورات 
مورد نظر خود را اجرا كند و عمليات مناسب را با داده ها و اطالعات موجود انجام دهد. 
ــرط ها و انجام مقايسه هاي متعدد باشد  ــتور If زماني كه نياز به بررسي ش ــتفاده از دس اس
سبب شلوغ شدن برنامه  مي شود. دستورSelect Case زماني استفاده مي شود كه يک متغير يا 
حاصل يک عبارت، داراي مقادير مختلفي باشد و بخواهيم براساس مقدار خاصي عمليات 
ويژ ه اي انجام دهيم. به عبارت ديگر Select Case جايگزين Ifهايي خواهد بود كه مي توانند 
 Select مقادير مختلف يک متغير يا عبارت را بررسي كنند. در صورت به كارگيري دستور
ــتن كدها آسان تر و برنامه از خوانايي و دقت بيشتري برخوردار مي شود. شكل  Case نوش

كلي اين دستور به اين صورت است:                       
Select Case    عبارت مورد مقايسه   

   Case     مقدار اول

Case     مقدار دوم

Case    مقدار سوم

 Case Else

End Select

.....
.

.....
.

.....
.

.....
.

دستور)ات(

دستور)ات(
دستور)ات(

دستور)ات(
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ــه با مقاديري كه در مقابل هر Case قرار  ــتور ابتدا مقدار عبارت مورد مقايس در اين دس
داده شده است، مقايسه مي شود. اگر مقدار ذخيره شده در عبارت مورد نظر با مقدار ذكر 
ــد، دستورات موجود در اين Case اجرا مي شوند و از  ــده در مقابل اولين Case برابر باش ش
ــاير Caseها صرف نظر خواهد شد؛ اما اگر اولين مقايسه، نتيجه نادرست در پي  ــي س بررس
ــود و در صورت درست بودن نتيجه دستورات، اين  ــته باشد، Case دوم بررسي مي ش  داش
Case اجرا مي شود و در غير اين صورت Case بعدي بررسي  مي شود و به همين شكل تمام 

Caseها به ترتيب بررسي مي  شوند و اگر نتيجه بررسي تمام آن ها نادرست باشد، دستورات 

موجود در بخش Case Else اجرا خواهند شد و سپس برنامه ادامه مي يابد. 

 استفاده از بخش Case Else اختياري است.

براي ايجاد يک بازه از مقادير عددي در Caseها، مي توانيد از كلمه كليدي To استفاده كنيد. به 
عنوان مثال براي مقادير عددي بين 12 تا 14 مي توانيد از Case 12 To 14 استفاده كنيد.

ــد از كاراكتر كاما ),(، كلمه  ــتفاده از چند مقدار مختلف در يک Case مي تواني ــراي اس ب
كليدي Is ،To يا تركيبي از آن ها استفاده كنيد.

     مثال 1: پروژه اي مطابق شكل 1-6 و جداول 1-6 و 2-6 طراحي كنيد كه سه نمره 
  2ــخص كند. اگر معدل وي بين 18 تا ــک دانش آموز را دريافت كند و رتبه وي را مش ي
ــد رتبه B و بين 14 الي 16 رتبه C و كوچک تر از  ــد، رتبه A و اگر بين 16 الي 18 باش باش
14 رتبه D براي او نمايش داده شود. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:  
1 - يک پروژه جديد به همراه يک فرم و كنترل هاي آن مطابق شكل 1-6 ايجاد كنيد.

جدول1-6خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmaveName

AverageCaption

    شكل 6-1

نكته

     مثال 
ــخص كند. اگر معدل وي بين  ــک دانش آموز را دريافت كند و رتبه وي را مش ي
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جدول2-6خصوصياتكنترلها

Command

Button
TextBoxTextBoxTextBoxLabelLabelLabel

كنترل
   
خصوصيت

cmdavetxtvbtxtwintxtitlblvblblwinlblitName

&AverageـــــــــVB6:WINDOWS :IT :Caption

2 - سپس رويداد Click را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdave_Click()

Dim sngit  As Single

Dim sngwin As Single

Dim sngvb  As Single

   Dim sngav As Single ,strrank As String*1

   sngit = Val(txtit.Text)

   sngwin = Val(txtwin.Text)

   sngvb = Val(txtvb.Text)

sngav = (sngit+sngwin + sngvb)/3

Select Case sngav

 Case 18 To 20

strrank = "A"

Case 16 To 18

     strrank = "B"

 Case 14 To 16

     strrank = "C"

Case Is < 14

     strrank = "D"

End Select

MsgBox «RANK IS : «+ strrank,,»RANKING»

End Sub
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ــده در كادرهاي متن با  ــا ابتدا مقادير تايپ ش ــداد پس از تعريف متغيره ــن روي در اي
ــوند سپس  ــده و در متغيرهاي مربوطه ذخيره مي ش ــتفاده از تابع Val به عدد تبديل ش اس
متوسط سه نمره محاسبه شده و در ادامه با استفاده از يک دستور Select  Case مقدار معدل 

)sngav( مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

2 باشد دستور موجود در شرط Case 18 To 20 را اجرا مي شود  اگر مقدار آن بين 18 تا
ــپس بدون آن كه ساير  ــته اي strrank ذخيره مي كند، س و رتبه A را براي وي در متغير رش
ــتور Select Case خاتمه مي يابد؛ اما اگر مقدار متغير sngav بين  ــرط ها بررسي شوند دس ش
ــرط موجود در اولين Case نادرست خواهد بود و شرط Case دوم يعني  ــد ش 16 تا 18 باش
ــود و  ــتور مربوط به اينCase  اجرا مي ش ــود و در نتيجه دس ــي مي ش Case 16 To 18 بررس

بدون بررسي ساير Caseها دستور Select Case خاتمه مي يابد و به همين شكل در صورت 
نادرست بودن شرط در Case دوم، ساير Caseها يكي يكي بررسي مي شوند و در Case آخر 
ــد شرط Case Is<14 درست خواهد بود و رتبه  اگر مقدار متغير sngav كوچک تر از14  باش
مناسب براي وي در نظر گرفته مي شود و پس از خاتمه دستور Select Case رتبه دانش آموز 

به وسيله يک كادر پيام نمايش داده مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نام Average ذخيره كنيد سپس آن را اجرا نماييد.

ــپس روي دكمه  ــاي متن موجود تايپ كنيد، س 2 را در كادره ــداد 17، 19 و 4 - اع
Average كليک كرده و نتيجه را بررسي كنيد.

ــود تايپ كرده و روي دكمه  ــداد 14، 5 و 8 را در كادرهاي متن موج ــدداً اع 5 - مج
Average كليک و نتيجه را بررسي كنيد.

6 - اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد. 

ــايل نقليه مختلف  ــيله وس     مثال 2: پروژه اي طراحي كنيد كه هزينه حمل كاال به وس
ــافت حمل را به همراه روش حمل  ــبه كند. به اين منظور كاربر وزن كاال و مس را محاس
ــده، در اختيار وي قرار مي گيرد.  ــبه ش ــپس هزينه حمل كاال محاس آن معين مي كند و س
روش هاي حمل كاال و هزينه هر يک به ازاي هر كيلومتر جابه جايي در جدول 3-6 ارايه 

شده است و براي محاسبه هزينه حمل كاال از فرمول زير استفاده مي شود. 

هزينه به ازاي يك کیلومتر جابه جايي  مسافت جابه جايي  وزن کاال = هزينه حمل کاال

    مثال 
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جدول6-3
روش حمل كاالهزينه حمل به ريال

1اتوبوس

15قطار
14كشتي
2


هواپيما

اكنون اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يک پروژه از نوع Standard EXE به همراه 
ــب و يک دكمه  ــک فرم، دو كادر متن و برچس ي

فرمان مطابق شكل 2-6 ايجاد كنيد.
كادر متن اول براي ورود وزن كاال و كادر متن 

دوم براي ورود مسافت حمل كاال استفاده مي شود.
    شكل 6-2

ــد، از كنترل  ــته باش 2 - براي آن كه كاربر توانايي انتخاب نوع روش حمل كاال را داش
ــازه مي دهد تا امكان انتخاب  ــتفاده كنيد. اين كنترل اج ــه انتخاب )OptionButton( اس دكم
ــود. اين كنترل معموالًً به صورت  ــه از بين چند انتخاب براي كاربران فراهم ش ــک گزين ي
ــود و هر لحظه مي توان يكي از كنترل ها را از  ــتفاده مي ش ــتر اس گروه هايي دوتايي يا بيش
ــتفاده از اين كنترل در جعبه ابزار روي كنترل دكمه  ــه آن ها انتخاب كرد. براي اس مجموع
ــكل 2-6 روي فرم قرار دهيد و  انتخاب       كليک كنيد و چهار كنترل از آن را مطابق ش

خصوصيات آن ها را تنظيم كنيد.
ــد و خصوصيت Value آن  را روي  ــره خصوصيات، optbus را انتخاب كني 3 - در پنج
ــتند  مقدار True تنظيم كنيد. كنترل هاي دكمه انتخاب داراي خصوصيتي به نام Value هس
كه يک خصوصيت منطقي است و مي تواند True يا False باشد. اگر مقدار اين خصوصيت 
روي True تنظيم  شود نشان دهنده اين است كه دكمه انتخاب مربوطه انتخاب شده است 
ــواره در يک گروه از  ــت. هم ــان دهنده عدم انتخاب كنترل اس ــر اين صورت نش و در غي
دكمه هاي انتخاب، خصوصيت Value يكي از كنترل هاي دكمه انتخاب، True و براي ساير 

كنترل ها False مي باشد.
4 -اكنون بايد دستورات مورد نظر را در رويداد Click دكمه فرمان Compute بنويسيد. 
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بنابراين رويداد مزبور را به اين صورت تنظيم كنيد: 
Private Sub cmdcom_Click()

Dim inttrans As Integer, sngprice As Currency

Dim sngw As Single, sngl As Single

If  optbus.Value = True Then inttrans=0

If  opttrain.Value = True Then inttrans =1

If  optship.Value = True Then inttrans =2

If  optplane.Value = True Then inttrans =3

sngw = Val(txtw.Text)

sngl = Val(txtl.Text)

     Select Case inttrans

        Case0  
             sngprice =sngw * sngl *10000 

        Case  1  

             sngprice=sngw*sngl*15000 
       Case  2

             sngprice = sngw * sngl *14000  

       Case  3

    sngprice = sngw * sngl *20000

       End Select

          MsgBox "Total Price =" + Str(sngprice)+ "Rials", , " Payment"

End Sub
ــر  ه  Value ــت  مقدارخصوصي  If ــتور  دس از  ــتفاده  اس ــا  ب ــداد  روي ــن  اي در 
ــاب  انتخ ــورت  درص و  ــود  مي ش ــي  بررس ــاب  انتخ ــه  دكم ــاي  كنترل ه از  ــک  ي
ــده  ش ــاب  انتخ ــل  حم روش  ــا  ب ــب  متناس  ،inttrans ــر  متغي ــا  آن ه از  ــک  ي ــر   ه
مقداردهي مي شود؛ بنابراين در صورت انتخاب روش حمل با اتوبوس مقدار صفر، حمل 
با قطار مقدار 1، حمل با كشتي مقدار 2 و حمل با هواپيما مقدار 3 در آن ذخيره مي شود. 
ــتفاده از دستور Select Case مقدار متغير inttrans بررسي مي شود تا با توجه به  ــپس با اس س
ــده، هزينه حمل كاال محاسبه و در متغير sngprice ذخيره شود، در  روش حمل انتخاب ش

نهايت اين مقدار به وسيله يک كادر پيام نمايش داده خواهد شد.
ــود،  ــب انجام ش ــراي آن كه ترتيب دريافت فوكوس در كنترل به صورت مناس 5 - ب

خصوصيت TabIndex دكمه  فرمان Compute را روي عدد 6 تنظيم كنيد. در اين صورت
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ــردن كليد Tab، فوكوس را به  ــت كه در زمان فش دكمه فرمان Compute آخرين كنترلي اس
دست مي آورد. 

6 - پروژه و فرم را با نام transport ذخيره كنيد.
 1 كيلومتر   2 كيلوگرم و مسافت جابه جايي را 7 - پروژه را اجرا كنيد و وزن كاال را

تايپ كنيد، سپس روي دكمه انتخاب Plane كليک كنيد تا روش حمل كاال نيز انتخاب شود.
8 - روي دكمه Compute كليک كنيد و نتيجه محاسبه را بررسي كنيد.

ــافت جابه جايي تايپ كنيد و  2  را براي وزن كاال و مس 35و ــر ــدداً مقادي 9 - مج
ــن بار روش حمل با قطار را انتخاب كرده، روي دكمه Compute كليک كنيد و نتيجه را  اي

بررسي نماييد.
 10 - اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

       اگر بخواهيد از كنترل هاي دكمه انتخاب به گونه اي استفاده كنيد كه به صورت گروه هاي 
ــتفاده كنيد، در غير اين  ــد از كنترل ديگري به نام كنترل قاب يا Frame اس ــه عمل كنند باي جداگان
ــرار دارند به صورت يک گروه واحد در  ــورت تمام كنترل هاي دكمه انتخاب كه در يک فرم ق ص
ــد. براي ايجاد گروه هاي مستقل از كنترل هاي دكمه انتخاب، بايد ابتدا كنترل  نظر گرفته خواهند ش
ــپس با روش درگ، كنترل هاي دكمه انتخاب را روي كنترل قاب  قاب را روي فرم قرار دهيد و س
ــد. كنترل قاب، رويداد و خصوصيت ويژه اي ندارد و مهم ترين خصوصيت آن خصوصيت  بگذاري

Caption است كه عنوان كنترل قاب را تعيين مي كند.

                2-6 ساختارهاي تكرار در ويژوال بیسیك

بعضي اوقات الزم است تا عملياتي را به صورت تكراري انجام دهيد. در ويژوال بيسيک 
دستورات متعددي براي انجام عمليات تكراري قرار داده شده اند كه بعضي از آن ها توانايي 
ــا تعداد دفعات معين دارند و بعضي ديگر عمليات موردنظر  ــراي عمليات تكراري را ب اج
را تا رسيدن به شرايط خاصي فراهم مي كنند. در اين واحد كار به توضيح بعضي از آن ها 

مي پردازيم.

نكته:
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For ... Next 1-2-6 حلقه
از اين حلقه زماني استفاده مي شود كه الزم باشد دستورات را به تعداد دفعات معين و 

محدودي اجرا كنيد. نحوه استفاده از اين حلقه به اين صورت است:
For     مقدار شروع = شمارنده حلقه   To   مقدار خاتمه

Next    شمارنده حلقه
براي استفاده از اين گونه حلقه ها از يک متغير به عنوان شمارنده حلقه استفاده مي شود 
ــيله آن تعداد دفعات تكرار حلقه كنترل مي شود. مقادير شروع و خاتمه با توجه  كه به وس
ــود و معموالً از مقادير عددي صحيح استفاده مي شود. اما  به نياز برنامه نويس تنظيم مي ش
مي توان از هر نوع متغير عددي يا عبارات رياضي نيز استفاده كرد. اين حلقه با كلمه كليدي 
ــده و با كلمه كليدي Next كه به همراه نام متغير شمارنده ذكر مي شود، خاتمه  For آغاز ش

ــرار مي گيرند. زماني كه اجراي  ــتورات مورد نظر براي اجرا در بين آن ها ق ــد و دس مي ياب
ــمارنده ذخيره  ــروع در متغير ش ــد، مقدار ش برنامه به اولين خط از حلقه يعني For مي رس
ــود و سپس اين مقدار با مقدار خاتمه مقايسه مي شود و در صورتي كه كوچک تر يا  مي ش
ــاوي با مقدار خاتمه باشد، دستورات بين For و Next اجرا مي شود. با رسيدن به كلمه  مس
كليدي Next، اجراي برنامه مجدداً به بخش For منتقل مي شود، سپس يک واحد به مقدار 
قبلي متغير شمارنده اضافه شده و در صورتي كه اين مقدار كوچک تر يا مساوي با مقدار 
ــتورات موجود در حلقه اجرا مي شود و اين عمليات تا زماني كه مقدار  ــد، دس خاتمه باش
ــود، ادامه مي يابد. پس از خاتمه اجراي حلقه،  ــمارنده از مقدار خاتمه بزرگ تر ش متغير ش

اجراي دستورات بعد از كلمه كليدي Next انجام مي شود.

.....
.....
...

دستورات

ــبه كرده و روي  1 را محاس ــال 3: پروژ ه اي طراحي كنيد كه مجموع اعداد 1 تا    مث
فرم نمايش دهد. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

ــيک را اجرا كنيد  1 - برنامه ويژوال بيس
ــپس يک پروژه از نوع Standard EXE به  س
ــک كنترل دكمه فرمان  ــراه يک فرم و ي هم
ــكل 6-3  ــب مطابق ش و يک كنترل برچس

ايجاد كنيد.
    شكل 6-3

اجراي دستورات بعد از كلمه كليدي 

ــال     مث
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2 - رويداد Click دكمه فرمان cmdshow را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdshow_Click()

    Dim inti As Integer

    Dim intsum As Integer

    For inti = 1 To 10

    intsum =intsum + inti

    Next inti

    lblsum. Caption = lblsum. Caption + Str (intsum)

End Sub

ــبه مجموع  ــوند. به منظور محاس در اين رويداد ابتدا متغيرهاي مورد نياز تعريف مي ش
1 از يک حلقه For استفاده شده است. اين حلقه از عدد 1 شروع و تا رسيدن  اعداد 1 تا
ــتفاده از متغير  ــود و در هر مرحله از اجراي حلقه نيز با اس 1 تكرار مي ش حلقه به مقدار
intsum مجموع اعداد محاسبه مي شود و با پايان يافتن حلقه مقدار مجموع intsum پس از 

تبديل به نوع داده رشته اي در كنترل برچسب نمايش داده مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نام sumnumbers ذخيره كنيد سپس آن را اجرا كرده و آزمايش نماييد.

4 - به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

ــي را از ورودي دريافت كند و  ــروژ ه اي طراحي كنيد كه يک عدد طبيع ــال 4: پ     مث
مجموع اعداد زوج كوچک تر يا مساوي آن را نمايش دهد. 

ــه كنترل  ــک پروژه به همراه يک فرم، س ــيک را اجرا كرده، ي ــه ويژوال بيس 1 - برنام
ــكل 4-6 و  ــرل كادر متن به همراه يک كنترل دكمه فرمان مطابق ش ــب و يک كنت برچس

جدول 4-6 ايجاد كنيد.

جدول4-6خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار
frmsnName

Show NumberCaption

    شكل 6-4

ــال      مث
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2 - سپس رويداد Click دكمهShow Number  را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdshow_Click()

    Dim inti As Integer

    Dim intno As Integer

    Dim lngsum As Long

intno = Val(txtno.Text)

For inti = 1 To intno

 If intno mod inti=0

lngsum=lngsum+inti

End If

Next inti

lblsum.Caption=lblsum.Caption+Str(lngsum)

End Sub

3 - پروژه و فرم را با نام shownumber ذخيره كنيد سپس آن را اجرا كرده و آزمايش كنيد.
4 - اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيک باز گرديد.

ــد متغير  ــود. همان طور كه گفته ش ــما معرفي مي ش ــكل كلي حلقه For به ش اكنون ش
شمارنده حلقه در هر بار اجراي حلقه به ميزان يک واحد افزايش مي يابد، اما گاهي اوقات 
ــيله برنامه نويس تعيين شود يا از حلقه هاي  ــمارنده به وس ــت تا ميزان افزايش ش الزم اس
كاهشي استفاده شود كه در آن ها مقدار شروع از مقدار خاتمه بزرگ تر است و در هر بار 

اجراي حلقه مقدار شمارنده كم مي شود. شكل كلي دستور For به اين صورت است:
For  مقدار شروع = شمارنده حلقه  To   مقدار خاتمه   Step میزان افزايش يا کاهش شمارنده

  Next شمارنده حلقه
در واقع بخش Step امكان تنظيم ميزان افزايش يا كاهش مقدار شمارنده حلقه را فراهم 
ــت. مي توانيد براي حلقه هاي  ــراي اين بخش مقدار يک اس ــد. مقدار پيش فرض ب مي كن
ــي از مقادير منفي استفاده كنيد. در اين  ــي از مقادير مثبت و براي حلقه هاي كاهش افزايش

صورت حلقه زماني متوقف مي شود كه مقدار شروع از مقدار خاتمه كوچک تر شود.

.....
.....
...

دستورات
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ــد و مقدار Step مثبت باشد، حلقه  ــروع از مقدار خاتمه بزرگ تر باش      درصورتي كه مقدار ش
اجرا نخواهد شد.

ــمارنده حلقه يک واحد خواهد بود ــتفاده از بخش Step مقدار افزايش ش در صورت عدم اس

Print دستور
ــيا را روي  ــت، متغير و مقدار خصوصيت اش ــد انواع مقادير ثاب ــتور Print مي توان دس
ــود فقط يک خط  ــتفاده ش ــتور به تنهايي اس ــرم نمايش دهد. در صورتي كه از اين دس ف
ــود و اگر از كاراكتر سمي كالن );( استفاده شود، خروجي ها پشت  خالي نمايش داده مي ش
ــود، هر خط  ــتفاده ش ــرار مي گيرند و اگر از كاراكتر كاما ),( اس ــدون فاصله ق ــرهم و ب س
نمايشي در روي فرم، توانايي نمايش1 كاراكتر را خواهد داشت و اگر خروجي بزرگ تر 
ــد.  ــک ناحيه جلوتر نمايش داده خواهد ش ــد، خروجي بعدي در ي ــر باش  1  كاراكت از

به عنوان مثال به اين دستورات توجه كنيد:
Print  "Ali" ; "Reza"

Print  "Visual", "Basic"

Print  "Student" ;

Print  "Information"

در صورت اجراي دستورات فوق خروجي حاصل به اين شكل خواهد بود:
AliReza

Visual      Basic

StudentInformation

ــتفاده از كاراكتر سمي كالن پشت سرهم و  ــتور اول به دليل اس عبارات موجود در دس
عبارات موجود در دستور دوم به دليل استفاده از كاراكتر كاما با فاصله از هم قرار گرفته اند 
 Print سوم به كاراكتر سمي كالن ختم مي شود، خروجي Print و در دو دستور آخر نيز چون

چهارم پشت سر آن نمايش داده مي شود.
ــكل 6-5  ــتورات توجه كنيد و نتيجه اجراي آن ها را در ش ــوان مثال به اين دس ــه عن ب

مشاهده كنيد.
Print  "1234567890" , "1234567890"

Print  "12345678901234567890"

Print  "12345678901" , "1234567890"

نكته
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    شكل 6-5

ــتور Print اول هر عبارت نمايشي از ده كاراكتر تشكيل شده است؛ بنابراين دو  در دس
ــتور  ــي به ترتيب در نواحي اول و دوم در كنار هم قرار مي گيرند. اما در دس عبارت نمايش
ــكيل شده است، عبارت نمايشي  ــي اول از 11 كاراكتر تش Print آخر چون عبارت نمايش

ــود. دستور Print دوم براي تشخيص بهتر اندازه نواحي  دوم در ناحيه 3 نمايش داده مي ش
استفاده شده است.

پروژه اي را طراحي كنيد تا مطابق شكل6-6 توانايي 
ــرد و زوج كوچک تر از هرعدد طبيعي  نمايش اعداد ف
ــد. براي  دريافت  ــته باش  دلخواه موردنظر كاربر را داش

 داده ها از كادرورود داده استفاده كنيد.
    شكل 6-6

ــاي For را مي توان در داخل يكديگر قرار داد و در اين حالت با هر بار اجراي  حلقه ه
ــود. شكل كلي نحوه استفاده  حلقه For اول، حلقه For داخل آن يک دور كامل اجرا مي ش

از حلقه هاي متداخل به صورت زير است:

For شمارنده حلقه  =  مقدار شروع Toمقدار خاتمه      Stepمیزان افزايش يا کاهش شمارنده    
    Forشمارنده حلقه  = مقدار شروع  To  مقدار خاتمه   Stepمیزان افزايش يا کاهش شمارنده      
                
Next  شمارنده حلقه

Next  شمارنده حلقه

.....
.....
...

دستور)ات(

    تمرين:
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    مثال 5: پروژ ه اي طراحي كنيد كه با استفاده 
ــتاره را مطابق شكل از حلقه For كاراكترهاي س
ــش دهد. براي اين كار عمليات بعد را  7-6 نماي

انجام دهيد.
شكل 6-7

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE به همراه يک فرم و يک كنترل دكمه فرمان مطابق 
شكل 7-6 ايجاد كنيد.

2 - رويداد Click دكمه فرمان را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdsshow_Click()

    Dim inti As Integer

    Dim intj As Integer

 For inti = 1 To 4

For intj= 1 To 5

Print "*";

         Next intj

          Print

    Next inti

End Sub

ــه را اجرا كرده و روي  ــپس برنام ــروژه و فرم را با نام showstart ذخيره كنيد س 3 - پ
دكمه show كليک كنيد.

4 - به اجراي برنامه خاتمه داده  و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد. 

پروژه اي طراحي كنيد كه شكل زير را رسم نمايد.
*
**
***
****
*****

    مثال 

    تمرين:
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Do While ... Loop و While ...Wend 2-2-6 حلقه 
ــرط هاي تعيين شده درست باشند،  ــتورات را تا زماني كه شرط يا ش اين حلقه ها، دس
اجرا مي كنند. از اين نوع حلقه ها زماني استفاده مي شود كه دفعات تكرار دستورات معين 

نباشد. شكل كلي اين دستورات به صورت زير است:
While    )شرط يا شرط ها(                                      Do While  )شرط يا شرط ها( 

Wend                                                                                        Loop

زماني كه اجراي برنامه به حلقه While برسد، ابتدا شرط يا شرط هاي موجود در جلوي 
كلمه كليدي While ارزيابي مي شوند و اگر نتيجه اين ارزيابي درست باشد، دستورات بين 
ــوند. با رسيدن به انتهاي حلقه يعني كلمه كليدي Wend اجراي  While و Wend اجرا مي ش

برنامه مجدداً به بخش While منتقل مي شود و بررسي شرط يا شرط ها انجام مي گيرد و به 
همين شكل اجراي حلقه تا زماني كه نتيجه ارزيابي شرط موجود در حلقه نادرست شود، 

ادامه مي يابد. نحوه اجراي حلقه Do While مانند حلقه While است.

ــهر را براساس كيلومتر  ــافت بين دو ش     مثال 6: پروژ ه اي طراحي كنيد كه هر بار مس
ــهر را به متر تبديل كرده و نمايش دهد و اين كار را تا  ــافت دو ش ــپس مس دريافت كند س

دريافت مقدار صفر انجام دهد.
ــكل 8-6 ايجاد  ــوع Standard EXE به همراه يک فرم مطابق با ش ــک پروژه از ن 1 - ي

كنيد.

.....
.....
...

دستور)ات(
.....
.....
...

دستور)ات(

شكل 6-8

2 - يک كنترل برچسب و دو كنترل دكمه فرمان روي فرم قرار داده و خصوصيت هاي 
آن ها را تنظيم كنيد.

    مثال 
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3 - رويداد دكمه Compute را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdcompute_Click ()

    Dim intno As Integer

    Dim strdata As String

     intno = 1

    While (intno >  )

  strdata = InputBox ("Enter Your Number:" , "Enter Data" ,  )

        intno = Val (strdata)

           lblresult. Caption = intno*1000

    Wend

End Sub

ــر  intnoروي مقدار 1 تنظيم  ــف متغيرها ابتدا مقدار متغي ــن رويداد پس از تعري در اي
ــرطي كه براي حلقه در نظر گرفته شده  ــود. زيرا ش ــود تا حلقه While بتواند اجرا ش مي ش
ــد اگر intno مقداردهي نشود هيچ وقت امكان ورود داده و انجام   مي باش  < intno ــت اس
ــبات وجود نخواهد داشت. در مرحله بعد حلقه While اجرا مي شود و با استفاده از  محاس
ــهر دلخواه دريافت شده و در متغير strdata ذخيره مي شود  ــافت دو ش يک كادر ورود مس
 intno به عدد تبديل شده و در متغير strdata محتويات متغير Val ــتفاده از تابع ــپس با اس س
ــافت در كنترل برچسب نمايش  ــپس با تبديل اين مقدار به واحد متر، مس قرار مي گيرد س
داده مي شود. در اين مرحله با رسيدن به دستور Wend اجراي برنامه به ابتداي حلقه يعني 
ــرط intno > 0 بررسي شده و اگر نتيجه بررسي  ــود در نتيجه ش ــتور While منتقل مي ش دس
ــد عمليات تكرار خواهد شد اما اگر نتيجه بررسي شرط نادرست باشد  ــرط درست باش ش

)در صورت ورود عدد صفر( اجراي حلقه خاتمه مي يابد.
4 - پروژه و فرم را با نام Distance ذخيره كنيد.

5 - پروژه را اجرا كرده و روي دكمه Compute كليک كنيد و پس از ورود چند مقدار 
مختلف عدد صفر را وارد كنيد تا مجدداً به پنجره برنامه بازگرديد.

ــيک  ــده و به پنجره ويژوال بيس ــه Exit كليک كنيد و از برنامه خارج ش 6 - روي دكم
بازگرديد.
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1 عدد 9 را روي فرم    ــا مضرب هاي كوچک تر از ــروژه اى طراحي كنيد ت پ
نمايش دهد. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

Do ... Loop While 3-2-6 حلقه
اين حلقه مشابه حلقه Do While ... Loop است؛ با اين تفاوت كه دستورات داخل حلقه 
ــده، سپس شرط حلقه بررسي مي شود. بنابراين در صورت نادرست بودن  يک بار اجرا ش
ــكل كلي اين دستور به صورت زير  ــتورات حداقل يک بار اجرا مي شوند. ش ــرط، دس ش

است:
Do

Loop While )شرط يا شرط ها(
.....
.....
...

دستور)ات(

     مثال 7: پروژ ه اي طراحي كنيد كه يک عدد طبيعي را دريافت كند و مجموع ارقام 
آن را نمايش دهد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE   به همراه يک فرم با مشخصات جدول 19-7 ايجاد كنيد.
2 - در اين پروژه به منظور اجراي دستورات از رويداد Activate فرم استفاده مي شود. 
اين رويداد بعد از رويداد Load فرم و زماني كه فرم نمايش داده شده و فوكوس را كسب 

مي كند اجرا مي شود. بنابراين رويداد Activate فرم را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub Form_Activate()

    Dim lngi As Long

    Dim lngno As Long

    Dim strinput As String

 strinput = InputBox("Enter Your Number :"," input DATA",0)

 lngno =Val(strinput)

    Do

               lngi = lngno Mod 10

                  Sum=Sum+lngi

    تمرين:

     مثال 
آن را نمايش دهد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
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       lngno = lngno \ 10
    Loop While (lngno>0)
End Sub

3 - اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

1  عدد 7 را نمايش دهد.  پروژه طراحي كنيد كه مضارب كوچكتر از

Exit For و Exit Do 4-2-6 دستورات خروج از حلقه 
دستورات Exit Do و Exit For به برنامه نويس امكان مي دهند كه قبل از آن كه حلقه به طور 
عادي خاتمه يابد به اجراي حلقه خاتمه دهد و از آن خارج شود. از دستور Exit For براي خروج 
، Do...Loop While،Do While...Loop براي خروج از حلقه  هاي Exit Do و از دستور For...Next  از حلقه

Do Until...Loop و Do...Loop Until استفاده مي شود.

    مثال 8: پروژه digit را به گونه اي تغيير دهيد تا با استفاده از دستور Exit Do اجراي 
حلقه خاتمه يابد. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1 - پروژه digit را باز كنيد و رويداد Activate فرم را به اين صورت تغيير دهيد:
Private Sub Form_Activate)(

Dim lngi As Long    

Dim lngno As Long    

Dim strinput As String    

   strinput = InputBox)«Enter Your Number :»,»Input Data»,0(

   lngno =Val)strinput( 

    Do

    lngi = lngno Mod 10

    sum=sum+lngi        

lngno = lngno \ 10        

If   lngno < 0  Then   Exit Do 

  Loop While (True) 

End Sub

    تمرين:

    مثال 
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ــده است.  در اين رويداد نيز مانند راه حل قبلي حلقه Do... Loop While به كار گرفته ش
lngno > از مقدار True استفاده شده است بنابراين حلقه  ــرط  با اين تفاوت كه به جاي ش
ــود اما با توجه به حالت پروژه بايد اجراي حلقه  مي تواند بدون محدوديت بارها اجرا ش
با توجه به تعداد ارقام عدد وارد شده تنظيم شود. به اين منظور از يک دستور If ديگر در 
lngno <  را بررسي مي كند در صورتي كه نتيجه  انتهاي حلقه استفاده شده است كه شرط 
 Exit Do ــي درست باشد )يعني ديگر رقمي در عدد باقي نمانده باشد( با دستور اين بررس

از اجراي مجدد حلقه جلوگيري به عمل مي آورد.
2 - تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا و آزمايش كنيد.

3 - به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

شكل6-9

2 - مطابق شكل 9-6 ابتدا كاربر تعداد اعداد خود را در كادر متن وارد مي كند؛ سپس 
با كليک روي دكمه Input و با استفاده از كادرهاي ورود داده اعداد خود را وارد مي كند و 
با پايان ورود اعداد، مقدار ماكزيمم روي فرم نمايش داده مي شود. به عالوه در صورتي كه 
كاربر كاراكتر Q را در كادر ورود داده تايپ كند، برنامه از دريافت اعداد بعدي خودداري 

مي نمايد. بنابراين رويداد Click دكمه Input را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdinput_Click()

Dim inti As Integer, strno As String

Dim sngmax As Single

For inti = 1 To Val(txtno.Text)

strno = InputBox("Enter Your Number:", "InputBox", 0)

If strno ="Q" or strno ="q" Then Exit For

If inti = 1 Then

sngmax = Val(strno)

Else

   مثال 9: پروژه اي طراحي كنيد كه بزرگ ترين 
عدد را بين n عدد دلخواه جستجو كرده و نمايش 

دهد. براي اين كار عمليات زير را انجام دهيد:
1 - يک پروژه جديد مطابق شكل 9-6 ايجاد كنيد.

   مثال 
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If sngmax < Val (strno)Then sngmax =Val(strno)

End If

Next inti

MsgBox "Maximum Is :"+Str(sngmax)

End Sub

ــتفاده خواهد شد. مقدار  در اين رويداد از يک حلقه For...Next براي دريافت اعداد اس
ــه وارد مي كند، تنظيم  ــر در كادر متن مربوط ــداري كه كارب ــه با توجه به مق ــه حلق خاتم
ــتورات موجود در حلقه براي محاسبه بزرگ ترين عدد به  ــود. بخش عمده اي از دس مي ش
كار مي روند، اما پس از آن كه اين رويداد اجرا شد، ابتدا با استفاده از يک كادر ورود داده 
ــده در كادر ورود  مقدار اولين عدد را از كاربر دريافت مي كند و بالفاصله مقدار تايپ ش
ــود و اگر كاراكتر Q ياq  تايپ شده باشد نتيجه شرط  ــتور If بررسي مي ش داده با يک دس
ــت بوده و در نتيجه دستور Exit For اجرا مي شود كه سبب خروج از حلقه و  موجود درس
ــتور If دوم بررسي مي شود  ــد؛ اما در غير اين صورت دس خاتمه دريافت اعداد خواهد ش
كه در اين صورت اگر اولين عدد داده شده باشد )يعني شمارنده حلقه برابر با يک باشد( 
ــود و در متغير sngmax ذخيره  ــه عنوان بزرگ ترين عدد در نظر گرفته مي  ش ــن عدد ب اولي
ــده در كادر ورود داده با مقدار ذخيره  ــود، اما براي اعداد بعدي ابتدا مقدار تايپ ش مي ش
شده در متغير sngmax مقايسه مي شود و در صورتي كه از آن بزرگ تر باشد، مقدار جديد 
به عنوان بزرگ ترين مقدار، در متغير sngmax ذخيره خواهد شد. به اين ترتيب بزرگ ترين 

مقدار، محاسبه و در يک كادر پيام نمايش داده مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نامmaximum  ذخيره كنيد، سپس آن را اجرا نماييد.
1 را در كادر متن تايپ كرده و روي دكمه Input كليک كنيد. 4 - مقدار

ــپس كاراكتر Q را در كادر ورود داده  5 - اعداد 7، 2 و 18 را به ترتيب وارد كنيد، س
ــاهده مي كنيد از ورود  چهارم تايپ كنيد و روي دكمه OK كليک كنيد. همان طور كه مش
داده هاي بعدي جلوگيري به عمل مي آيد و بزرگ ترين عدد بين سه عدد وارد شده )18( 

نمايش داده مي  شود.
6 - پروژه را براي مقادير ديگري آزمايش كنيد، سپس اجراي پروژه را پايان داده و به 

پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

 پروژه قبل را به گونه اي تنظيم كنيد كه توانايي محاسبه كوچک ترين عدد را نيز داشته باشد.
    تمرين:
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For...Next Statement

.Repeats a group of statements a specified number of times
Syntax

For counter = start To end [step] 
                 [statements] 
Next [counter]

The For…Next statement syntax has these parts:

Part Description

counter Required.Numeric variable used as a loop counter.�e variable can>t be a 

Boolean or an array element.

start Required.Initial value of counter.

end Required.Final value of counter.

step Optional.Amount counter is changed each time through the loop.If not 

speci�ed,step defaults to one.

statements Optional.One or more statements between Forand Nextthat are executed 

the speci�ed number of times.
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واژه نامه
Computeمحاسبهكردن

Counterشمارنده
Evenزوج

Exitخروج
Finalنهايي،آخري

Informationاطالعات
Initialابتدايي،اولين،اصلي

Oddفرد
Optionalاختياري

Paymentمبلغ،بهايپرداختي
Priceبها،قيمت

Rankرتبه
Requiredالزمداشتن
Specifyتعيينكردن

Statementدستور
Stepمرحله

Transportحملكردن

خالصه مطالب

• از دستور Select Case براي ارزيابي چند مقايسه به صورت يكجا استفاده مي  شود.
ــاب )Option Button( براي ايجاد گزينه هاي متعدد، براي انتخاب  از كنترل دكمه انتخ

كاربر استفاده مي شود.
• براي اجراي دستورات با دفعات تكرار معين از دستور For ...  Next استفاده مي شود.

• حلقه هاي Do While ...  Loop ،While ...Wend و Do...Loop While دستورات را تا زماني 
كه نتيجه شرط يا شرط هاي ذكر شده در آن ها درست باشند، اجرا مي كنند.

• حلقه هاي  Do Until...Loopو  Do...Loop Untilدستورات را تا زماني كه نتيجه شرط يا 
شرط هاي ذكر شده در آن ها نادرست باشند، اجرا مي كنند.
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
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ــته اي، مقدار متغيرها و خصوصيات  ــتور Print مي تواند انواع پيام ها، عبارات رش • دس
فرم ها و كنترل ها را روي فرم نمايش دهد.

،Do...Loop While ،Do While...Loop ــه ــروج از حلق ــراي خ ــتور Exit Do ب "• از دس
Do Until...Loop و Do...Loop Until استفاده مي شود.

• از دستور Exit For براي خروج از حلقه For ... Next استفاده مي شود.
• از كنترل قاب )Frame( براي دسته بندي كنترل ها استفاده مي شود.

 New مي توان از گزينه Standard EXE ــوع ــروژه جديد از ن ــراي اضافه كردن يک پ • ب
ــه Add Standard EXE Project در نوار ابزار  ــيک يا از دكم Project در منوي File ويژوال بيس

استاندارد استفاده كرد.
ــک فرم در فرم ديگر مي توان  ــي به خاصيت ها و متدهاي كنترل ي • به منظور دسترس

به صورت زير عمل نمود:

نام متد يا خاصیت.نام کنترل.نام فرم
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آزمون نظري 

1 - كدام حلقه شبيه به حلقه Do While ... Loop است؟
While...Loop -د   Select Case -ج      While ...Wend -ب        For...Next  -الف 

2 - پس از اجراي برنامه زير مقدار متغير Sum چقدر است؟
 Sum=

I=5

Do While (I>3)

For k=1   to   2  

Sum = Sum+k*I  
Next k  

     I=I-1

Loop

3-ب- 28    ج- 29     د      الف- 27              
3 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟

For i=7  To  -2  Step  -3

                                                                                         
Next i                                                                                        
     الف- 2                              ب- 3                   ج- 4      د- 5

4 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟
While )True(

Wend

ج- بي نهايت   د- تكرار نمي شود. 4  بار  -3  بار        ب-الف     
 5 - خروجي برنامه پس از اجراي حلقه زير چيست؟

i=6

While (i>4)

j=6

.....
.....
...

.....
.....
...
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
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i=i - 1

Do While (j>3)

            Print i,j

            j=j - 1

Loop  

Wend

    الف-      ب-                            ج-                 د- 

6 - خروجي برنامه پس از اجراي حلقه زير چيست؟

For    i=10   To    1   Step  2

Print   "i"   ;i

Next   i

1 1                   ب- اعداد فرد بين 1 و     الف- اعداد زوج بين 1 و
1  تا 1                        د- هيچ گونه خروجي ندارد.      ج- اعداد

7 - درصورتي كه مقدار متغير intx برابر 2 باشد، خروجي دستورات زير چيست؟
Select     Case      intx

Case Is > 10 :   Print     intx*10

Case Is <= 4 :   Print     intx*4

Case Is = 7 :      Print     intx*2

End   Select

1                    ب- 8                ج- 4              د- 2      الف- 
دستور Exit Do سبب خروج از كدام حلقه مي شود؟

 While ... Wend -ب   For ...Next -الف     
     ج- Do While ... Loop                د- گزينه هاي ب و ج صحيح هستند.

65
55
45
64
54
44

55
65
45
54
64
44

54
64
44
55
65
45

64
54
44
65
55
45
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.....
.....
.

9 - كدام حلقه مشابه حلقه زير است؟
For    i=4   to 1   Step –1

Next   i

الف-         
i=4

While (i>=1)

                                                                                                                                            i=i+ 1

Wend

i=4

 Do    While  (i>=1)

 i = i- 1

Loop

ج-
i =4

    While  (i<=1)

 i=i - 1

Wend

د-         
i = 4

Do    While   (i >=1)

 i = i + 1

Loop

10 - كدام گزينه در رابطه با دستورات زير صحيح است؟
For    i=1   To 15

    If   i    Mod   3=   Then  Print i

      Next   i

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

ب (

 

     الف- اعداد 1 تا 15 را نمايش مي دهد.  
     ب- مضارب عدد 3  از 1 تا 15 را نمايش مي دهد.

     ج- اعداد 1 تا 15 را كه بر 3 بخش پذير هستند نمايش مي دهد.
     د- باقيمانده تقسيم اعداد 1 تا 15 را بر 3  نمايش مي دهد.

11 - براي دسته بندي كنترل ها از كنترل ........... استفاده مي شود.
Label -د   GroupBox -ج            Frame -ب           CheckBox -الف    

12 - با استفاده از كدام خصوصيت مي توان كنترل Option Button را در حالت انتخاب قرار داد؟
Tab Index -د                    Value -ج           Index -ب         Check -الف    

13 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟
k=2

   Do

k=k*2

Loop Until (k>10)

    الف- 5         ب- 4                     ج- 3                        د- 2
14-Inthe For Statement, the step argument can be.............number.

 a- positive b- negative c- integer d- positive or negative

15- تفاوت بين حلقه هاي  While با حلقه هاي Until چيست؟
16- كاربرد دستور Exit Do و Exit For را بيان كنيد.

17- نحوه عملكرد دستور For را همراه با بخش Step توضيح دهيد.
18- تفاوت دستور Select Case را با IF بيان كنيد.

ــاب )Option Button( و قاب )Frame( را توضيح داده و كاربرد  ــرل دكمه انتخ 19- كنت
هر يک از آن ها را بيان كنيد.

20- نحوه اضافه كردن يک پروژه جديد به پروژه موجود را توضيح دهيد.

.....
.....
.
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9 - كدام حلقه مشابه حلقه زير است؟
For    i=4   to 1   Step –1

Next   i

الف-         
i=4

While (i>=1)

                                                                                                                                            i=i+ 1

Wend

i=4

 Do    While  (i>=1)

 i = i- 1

Loop

ج-
i =4

    While  (i<=1)

 i=i - 1

Wend

د-         
i = 4

Do    While   (i >=1)

 i = i + 1

Loop

10 - كدام گزينه در رابطه با دستورات زير صحيح است؟
For    i=1   To 15

    If   i    Mod   3=   Then  Print i

      Next   i

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

.....
.....
.

ب (

 

     الف- اعداد 1 تا 15 را نمايش مي دهد.  
     ب- مضارب عدد 3  از 1 تا 15 را نمايش مي دهد.

     ج- اعداد 1 تا 15 را كه بر 3 بخش پذير هستند نمايش مي دهد.
     د- باقيمانده تقسيم اعداد 1 تا 15 را بر 3  نمايش مي دهد.

11 - براي دسته بندي كنترل ها از كنترل ........... استفاده مي شود.
Label -د   GroupBox -ج            Frame -ب           CheckBox -الف    

12 - با استفاده از كدام خصوصيت مي توان كنترل Option Button را در حالت انتخاب قرار داد؟
Tab Index -د                    Value -ج           Index -ب         Check -الف    

13 - حلقه زير چند بار تكرار مي شود؟
k=2

   Do

k=k*2

Loop Until (k>10)

    الف- 5         ب- 4                     ج- 3                        د- 2
14-Inthe For Statement, the step argument can be.............number.

 a- positive b- negative c- integer d- positive or negative

15- تفاوت بين حلقه هاي  While با حلقه هاي Until چيست؟
16- كاربرد دستور Exit Do و Exit For را بيان كنيد.

17- نحوه عملكرد دستور For را همراه با بخش Step توضيح دهيد.
18- تفاوت دستور Select Case را با IF بيان كنيد.

ــاب )Option Button( و قاب )Frame( را توضيح داده و كاربرد  ــرل دكمه انتخ 19- كنت
هر يک از آن ها را بيان كنيد.

20- نحوه اضافه كردن يک پروژه جديد به پروژه موجود را توضيح دهيد.

.....
.....
.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه مجموع اعداد سه رقمي را محاسبه كرده و نمايش دهد.
2 - پروژه اي طراحي كنيد كه عدد طبيعي و دلخواهي را از كاربر دريافت كند و مقسوم  

عليه هاي زوج آن را محاسبه كرده و نمايش دهد.
1×1 را چاپ كند.  3 - پروژه اي طراحي كنيد كه يک جدول ضرب 

ــروژه اي طراحي كنيد كه دو عدد طبيعي را دريافت كند و كوچک ترين مضرب  4 - پ
مشترك آن ها را نمايش دهد.

5 - خروجي حاصل از اجراي حلقه هاي زير چه خواهد بود؟

  الف-
J=10

Do While    (True)

  If j>5   Then   Exit   Do

For i=1 to j

  Print i;

 Next i

         Print 
             j=j+ 1

Loop

    ب-
  For  I= 1 to  4

For   j=1   to   3

   Print   "*";

Next   j

  Print

Next I

6 - پروژه اي طراحي كنيد كه دو عدد را دريافت كرده و بزرگ ترين مقسوم عليه آن ها 
را نمايش دهد.



تواناييايجادواستفادهازانواعرويههادرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- انواع رويه ها را در زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك توضيح دهد.

2- رويه هاي رويداد را تعريف كند.
3- رويه هاي فرعي و رويه هاي تابعي را تعريف كند و تفاوت بين آن ها را توضيح دهد.

بتواند با استفاده از دستورات Exit Sub و Exit Function از رويه هاي فرعي و تابعي   -4
خارج شود.

5- انواع روش هاي ارسال متغيرها به رويه ها و تفاوت بين آن ها را بيان كند.
تف��اوت رويه هاي عموم��ي و محلي را بيان كند و بتواند انواع رويه ها را به صورت   -6

عمومي و محلي تعريف كند.

177



واحدکارهفتم


هدفجزيی

هدفهایرفتاری
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)Sub Procedure(1-7رويههايفرعي

کليات

معموالً در طراحي پروژه هاي واقعي نياز به دس��تورالعمل هاي فراواني خواهيد داشت و 
گاهي پيش مي آيد كه مجموعه اي از دستورالعمل ها در بخش هاي مختلفي از پروژه يا حتي 
ساير پروژه ها به صورت تكراري استفاده مي شوند. در اين صورت مي توان به جاي تكرار, 
اين مجموعه دستورات را يك بار در بخشي از پروژه نوشته و بارها مورد استفاده قرار داد. 
به اين منظور در پروژه هاي بزرگ، برنامه به بخش هاي كوچك تر تقسيم مي شود و در نتيجه 
زمان الزم براي خطايابي و خطازدايي و نوشتن دستورالعمل ها به شكل قابل توجهي كاهش 
مي ياب��د. به عالوه ايجاد تغييرات در برنامه براي ارتقا و توس��عه آن در آينده راحت تر و با 
خطاي كمتر توأم خواهد بود. به اين روش, برنامه نويسي ساخت يافته )Structural( مي گويند. 
همان طور كه مي دانيد اين ويژگي در زبان ويژوال بيسيك نيز وجود دارد و با استفاده از انواع 
رويه ها )Procedure( مي توانيد به روش ساخت يافته نيز برنامه نويسي كنيد. در ويژوال بيسيك، 
 چهار نوع  رويه  وجود دارد كه  عبارتند از: رويه هاي فرعي )Sub Procedure(, رويه هاي  تابعي
 )Function Procedure(, رويه هاي رويداد )Event Procedure( و رويه هاي آماده ويژوال بيسيك

)Visual Basic Procedure(. در اين جا به توضيح سه گروه اول خواهيم پرداخت و در واحدكار 

بعد نحوه استفاده از رويه هاي آماده ويژوال بيسيك را فراخواهيد گرفت.

گاهي اوقات الزم اس��ت تا برنامه نويس دس��تورات مورد نظر خ��ود را به صورت يك 
بخش مس��تقل از س��اير دس��تورات در پروژه قرار دهد و در هر زمان كه الزم باشد در هر 
جايي از پروژه  )مانند ساير رويه ها( از آن استفاده كند. در اين صورت استفاده از رويه هاي 

فرعي مي تواند يكي از انتخاب هاي مناسب براي وي باشد.
به عنوان مثال رويه هاي رويداد از نوع رويه هاي فرعي هس��تند كه بارها از آن اس��تفاده 
كرده ايد. رويه هاي فرعي ديگر را نيز مي توانيد در ماژول فرم، تعريف و اس��تفاده كنيد. اما 
همان طور كه مي دانيد رويه هاي  رويداد به طور خودكار درزمان الزم اجرا مي شوند، اما براي 
اجراي رويه هاي فرعي كه برنامه نويس تعريف مي كند بايد از دس��تورات خاصي اس��تفاده 

شود تا بتواند رويه را در زمان مناسب اجرا كند.
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در اين جا الزم اس��ت تا نحوه تعريف يك رويه را به طور كلي بياموزيد، براي تعريف 
يك رويه فرعي به اين شكل عمل كنيد:

Private       Sub   نام آرگومان اول(  نام رويه فرعي     As   نوع آرگومان ,  . . .( 

                                                                                                                        
    

           End    Sub                                 
تعريف يك رويه فرعي با كلمه كليدي Private آغاز مي شود. استفاده از اين عبارت در 
تعريف يك رويه فرعي سبب مي شود تا رويه مربوطه به عنوان يك رويه محلي تعريف 
شود؛ بنابراين فقط در ساير رويه هاي همان ماژول فرمي كه در آن تعريف شده، قابل 

شناسايي و فراخواني است. در ادامه تعريف رويه، كلمه كليدي Sub و به دنبال آن نام رويه 
فرعي قرار مي گيرد. براي نام گذاري رويه ها مي توانيد مانند متغيرها عمل كنيد.

پ��س از آن كه نام روي��ه را تعيين كرديد بايد نام و نوع آرگومان هاي رويه را مش��خص 
كنيد. در واقع آرگومان ها متغيرهايي هستند كه به برنامه نويس اجازه مي دهند تا از اين طريق 
مقادير موردنظر را به رويه فرعي ارسال كنند. قوانين تعريف و نام گذاري آرگومان ها دقيقًا 

مشابه متغيرهاست.
البت��ه اس��تفاده از آرگومان ها اجباري نبوده و يك رويه فرع��ي مي تواند يك, دو يا چند 
آرگومان داش��ته باشد يا اين كه اصاًل هيچ آرگوماني نداشته باشد. اما در صورت استفاده از 
آن ها بايد در هنگام فراخواني رويه، دقت الزم را براي انتقال مقادير مورد نظر به آرگومان ها 

به عمل آوريد.
پس از خط اول تعريف رويه، دستورات مورد نظر كه در رويه اجرا مي  شوند، قرار داده 
شده و خاتمه رويه نيز با عبارت End Sub تعيين مي شود. بدين صورت رويه شما در ماژول 

فرم تعريف مي شود.

.....
.....
...

دستور)ات(

   مثال 1: پروژه اي طراحي كنيد كه طول و عرض يك مستطيل را از كاربر دريافت كند 
و با اس��تفاده از يك رويه فرعي، محيط و مساحت آن را محاسبه كرده و نمايش دهد. براي 

انجام اين كار مراحل بعد را انجام دهيد:
 1 -  برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك 

فرم مطابق شكل 1-7 ايجاد كنيد.

   مثال 
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مي بينيد كه دو كادر متن براي دريافت طول و عرض مستطيل در نظر گرفته شده است و پس 
از ورود داده ها با كليك روي دكمه Calculate محيط و مساحت مستطيل محاسبه خواهد شد.

2 - براي محاسبه محيط و مساحت مستطيل با استفاده از يك رويه فرعي، ابتدا بايد آن 
را تعري��ف كني��د بنابراين به پنجره ماژول فرم رفت��ه و تعريف رويه را به اين صورت تايپ 

كنيد، سپس كليد Enter را بفشاريد.
Private Sub rectangle( )

عبارت End Sub در پايين دس��توري كه تايپ كرده ايد به طور خودكار ظاهر مي شود. در 
واقع اين دو دستور محدوده رويه فرعي را تعيين مي كنند و دستورات مربوط به رويه در بين 
اين دو خط قرار مي گيرند. رويه هاي فرعي نيز مانند رويه هاي رويداد داراي يك نام هستند. 
نام گ��ذاري رويه هاي فرعي مانند نام گذاري متغيرهاس��ت و از همان قوانين پيروي مي كنند.

3 - در اين مرحله بايد دس��تورات مربوط به محاس��به محيط و مساحت مستطيل را در 
رويه فرعي rectangle تايپ كنيد؛ بنابراين رويه را به صورت بعد تنظيم كنيد:

Private Sub rectangle()

    Dim sngl As Single, sngw As Single

    Dim sngarea As Single, sngperi As Single

    sngl = Val(txtl.Text)

    sngw = Val(txtw.Text)

    sngarea = sngl * sngw

    sngperi = 2 * (sngl + sngw)

    lblarea.Caption = “Area Is = “ + Str(sngarea)

    lblperi.Caption = “Perimeter Is = “ + Str(sngperi)

End Sub

شكل 7-1
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در اي��ن رويه ابت��دا داده ه��اي ورودي در كادرهاي متن به عدد تبديل مي ش��وند و در 
متغيرهاي sngl و sngw ذخيره مي ش��وند، سپس عمليات محاسبه مساحت و محيط انجام و 

در نهايت با استفاده از كنترل هاي برچسب نمايش داده مي شوند.
پس از تعريف يك رويه فرعي الزم است نحوه استفاده از دستورات موجود در رويه يا 
به عبارت بهتر اجراي رويه فرعي را بدانيد به اين عمل فراخواني رويه نيز مي گويند. براي 

انجام اين كار مي توانيد با توجه به نياز خود يكي از روش هاي زير را به كار گيريد:

فراخواني مي تواند با دس��تور Call يا بدون آن انجام ش��ود سپس نام رويه و در صورت 
استفاده از آرگومان ها, مقادير يا متغيرهاي متناسب با هر يك را در داخل پرانتز تايپ كرده 

و با كاراكتر كاما ),( از يكديگر جدا كنيد.
4 - براي آن كه بتوانيد دستورات موجود در رويه rectangle را اجرا كنيد بايد در رويداد 

Call rectangle Click دكمه Calculate، اين دستور را تايپ كنيد: 

دستور Call در هنگام اجرا، رويه rectangle را فراخواني مي  كند، به عبارت ديگر اجراي 
برنامه به رويه rectangle منتقل مي ش��ود و پس از رس��يدن به عبارت End Sub در اين رويه 

اجراي برنامه مجدداً به محل فراخواني باز مي گردد و دستور بعد از Call اجرا مي شود.
5 - پروژه و فرم را با نام rectangle ذخيره نماييد.

6 - پروژه را اجرا نماييد. اعداد 4 و 6 را به عنوان طول و عرض مستطيل وارد كنيد و 
روي دكمه Calculate كليك كنيد و نتيجه محاسبه را بررسي نماييد.

7 - پروژه را براي مقادير ديگر نيز بررسي كنيد، سپس به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

Call   مقدار مربوط به آرگومان اول( نام رويه ,  . . . (

   . . .  , مقدار مربوط به آرگومان اول         نام رويه  

پروژه اي طراحي كنيد كه با استفاده از يك رويه فرعي، محيط و مساحت هر 
دايره به شعاع دلخواه R را محاسبه كند.

    تمرين:
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     مث��ال 2: پ��روژه اي طراحي كنيد كه عدد دلخواهي را از كاربر دريافت كرده و زوج 
يا فرد بودن آن را با اس��تفاده از يك رويه فرعي مش��خص كند. براي انجام اين كار مراحل 

بعد را به ترتيب انجام دهيد:

1 - يك پروژه از نوع Standard EXE و يك فرم مطابق شكل 2-7 ايجاد كنيد.
Add Proce- در پنجره ويژوال بيس��يك كليك كنيد و سپس گزينه Tools 2 - روي منوي

dure ...  را برگزينيد تا كادر محاوره Add Procedure نمايش داده شود.

oddor- نام رويه را تايپ كنيد. براي رويه اين مثال، از عبارت Name 3 - در كادر مت��ن
even استفاده كنيد )شكل 7-3(. 

4 - در بخش Type گزينه Sub را براي ايجاد رويه فرعي انتخاب كنيد.
5 - در بخش سوم از تنظيمات كادر محاوره Add Procedure براي ميدان ديد و شناسايي 

رويه )Scope( دكمه انتخاب Private را برگزينيد.

شكل 7-2 شكل 7-3

6 - در پاي��ان روي دكمه OK در كادرمحاوره Add Procedure كليك كنيد تا رويه فرعي 
در ماژول فرم اضافه شود. 

7 - اكن��ون به پنجره ماژول فرم برويد و رويه oddoreven را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub oddoreven(sngno As Single)

 If (sngno Mod  2) =  0 Then

MsgBox “your number is even .» , ,  “Message»

Else

MsgBox “your number is odd .» , ,  “Message»

End If

End  Sub

     مث��ال 
يا فرد بودن آن را با اس��تفاده از يك رويه فرعي مش��خص كند. براي انجام اين كار مراحل 
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 Single مي باش��د ك��ه از نوع sngno داراي يك آرگومان با نام oddoreven روي��ه فرع��ي
تعريف ش��ده است، از اين آرگومان براي انتقال عددي كه مي  خواهيد زوج يا فرد بودن آن 
 If و يك Mod را داخل رويه معين كنيد، استفاده مي شود. داخل رويه نيز با استفاده از عملگر
باقي مانده تقسيم عدد مورد نظر كه در آرگومان sngno ذخيره شده است بر عدد دو بررسي 
مي شود. اگر اين مقدار برابر صفر باشد كادر پيام، عدد را به عنوان يك عدد زوج و در غير 

اين صورت عدد را به عنوان يك عدد فرد معرفي خواهد كرد.
8 - در اي��ن مرحله بايد رويداد Click دكمه فرمان Compute به ش��كلي تنظيم ش��ود تا 
در ص��ورت كليك روي دكمه Compute رويه فرعي oddoreven فراخواني ش��ده و زوج يا 
ف��رد بودن عدد مربوطه را معين كن��د، بنابراين رويه رويداد Click دكمه Compute را به اين 

صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdcom_Click()

                                                                                             Dim snginput As Single

    snginput = Val(txtno.Text)

    Call oddoreven(snginput)

End Sub

در اين رويداد پس از تعريف متغير snginput، با اس��تفاده از تابع Val عبارت تايپ شده 
در كادر مت��ن به مق��دار عددي تبديل و در متغير snginput ذخيره مي ش��ود. در مرحله بعد 
بايد رويه فرعي oddoreven را فراخواني كرد. براي اين كار با اس��تفاده از دس��تور Call رويه 
فراخواني مي ش��ود و ب��راي آن كه عدد مورد نظر كاربر كه در متغير snginput ذخيره ش��ده 
اس��ت در اختيار رويه قرار گيرد، نام متغير snginput پس از نام رويه و در داخل پرانتز ذكر 
 sngno و متغير snginput بين متغير Call مي ش��ود، در اين صورت در هنگام اجراي دس��تور
ارتب��اط برقرار مي ش��ود و در واقع هنگام اج��راي رويه، مراجعه به متغي��ر sngno به منزله 

مراجعه، خواندن و ذخيره سازي اطالعات در متغير snginput است.

      در صورتي ك��ه يك رويه داراي آرگومان باش��د، اگر بع��د از تعريف رويه، نام رويه را در 
ماژول فرم تايپ كنيد؛ ويژوال بيس��يك يك راهنمايي به صورت ToolTip را كه ش��امل نام رويه و 

نام و نوع آرگومان هاي آن مي باشد، نمايش مي دهد )شكل 7-4(.

نكته
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9 - پروژه  و فرم را با نام oddeven ذخيره كرده، سپس آن را اجرا كنيد.
10 - در كادر متن فرم برنامه، عدد 4 را تايپ كنيد و روي دكمه Compute  كليك كنيد. 
در اين صورت رويه فراخواني مي ش��ود و عدد 4 كه در متغير snginput ذخيره ش��ده است، 
در آرگومان sngno كپي مي ش��ود و س��پس نوع عدد تعيين شده و در كادر پيام، پيغام »عدد 

زوج است« نمايش داده مي شود.
11 - پروژه را براي چند عدد ديگر بررسي كنيد و به محيط برنامه نويسي ويژوال بيسيك 

باز گرديد.

شكل 7-4

)Function Procedure(2-7رويههايتابعي

نوع ديگري از رويه ها، رويه هاي تابعي هستند. رويه هاي تابعي شبيه به رويه هاي فرعي 
هس��تند با اين تفاوت كه از آن ها در مواردي كه الزم باشد، استفاده مي شود و پس از انجام 
مجموعه اي از محاس��بات، مقداري به محل فراخواني رويه، بازگش��ت داده مي ش��ود. قباًل 
از بعضي رويه هاي تابعي آماده در ويژوال بيس��يك اس��تفاده كرده ايد، براي مثال مي توان به 
رويه تابعي Str ،Val و نظاير آن ها اش��اره كرد. تابع Val با دريافت يك رشته از كاراكترهاي 
رقم��ي آن را به مقدار عددي تبديل مي كند و تابع Str با دريافت يك مقدار عددي آن را به 
رش��ته تبديل مي نمايد. در ويژوال بيس��يك امكان تعريف رويه هاي تابعي مورد نياز توسط 

برنامه نويس نيز وجود دارد.
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تعريف و فراخواني رويه هاي تابعي نيز ش��بيه به رويه هاي فرعي اس��ت. براي تعريف 
-Add Proc  رويه ه��اي تابعي مي توانيد رويه را در ماژول فرم تايپ كنيد يا از كادر محاوره

dure استفاده كنيد. شكل كلي تعريف رويه هاي تابعي به اين صورت است:

Private Function نام  آرگومان( نام تابع As نوع آرگومان , . . . ( As نوع مقدار بازگش��تي

                                                                                      مقداربازگشتي=نام تابع    

         End  Function               
.....
.....
.....
...

دستور)ات(

  تعريف يك رويه تابعي مانند رويه فرعي بوده و با كلمه كليدي Private آغاز ش��ده و 
باعث مي شود رويه تابعي به صورت محلي تعريف شود. در ادامه تعريف رويه تابعي كلمه 
كلي��دي Function و به دنبال آن نام رويه تابعي قرار مي گي��رد. قوانين نام گذاري رويه هاي 

تابعي مانند رويه هاي فرعي و متغيرهاست.
پ��س از تعيي��ن نام رويه تابعي بايد ن��ام و نوع آرگومان هاي رويه را مش��خص كنيد تا 
ب��ا اس��تفاده از آن ها مقادير مورد نياز به رويه ارس��ال ش��وند. نحوه تعريف و اس��تفاده از 
آرگومان ها در رويه هاي تابعي مانند رويه هاي فرعي مي باش��د و استفاده از آن ها و تعداد و 
نوع آرگومان ها اختياري است. پس از تعريف رويه تابعي بايد دستورات مورد نظر خود را 

در رويه قرار داده و خاتمه رويه را با عبارت End Function تعيين كنيد.
 اما نكته مهمي كه در رابطه با رويه هاي تابعي وجود دارد و در رويه هاي فرعي موجود 
نيس��ت، مربوط به نحوه بازگش��ت يك مقدار به محل فراخواني مي شود. همان طور كه در 
شكل كلي تعريف رويه تابعي مي بينيد، بايد مقداري را كه مي خواهيد بازگشت دهيد به نام 
تابع انتساب دهيد. با رسيدن به اين دستور و اجراي آن مقدار تعيين شده به محل فراخواني 
بازگش��ت داده مي ش��ود. عالوه بر اين بايد نوع مقدار بازگشتي در انتهاي خط اول تعريف 
رويه و پس از معرفي آرگومان ها معين ش��ود. براي فراخواني يك رويه تابعي مي توانيد به 

اين شكل عمل كنيد:

هم چني��ن مي تواني��د رويه تابعي را ب��دون آن كه مقداري را به عنوان نتيجه محاس��بات 
بازگش��ت دهد، تعريف كني��د. در اين صورت فراخواني رويه تابع��ي مي تواند به صورت 

فراخواني يك رويه فرعي باشد.

 . . .  , مقدارمربوط به آرگومان اول( نام رويه تابعي= نام يك متغيرمتناسب بانوع داده بازگشتي  



186

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارهفتم: توانايی   ايجاد و استفاده از انواع رويه ها در ويژوال بيسيك

Call   مقدار مربوط به آرگومان اول( نام رويه ,  . . . (

   . . .  , مقدار مربوط به آرگومان اول  نام رويه  

 
         مقدار بازگش��تي يك تابع مي تواند به عنوان مقدار ارس��الي براي تابع ديگري اس��تفاده شود.
نوع مقدار بازگشتي در تعريف تابع با توجه به نوع داده اي كه به محل فراخواني بازگشت مي دهد 

تعيين مي شود.
اگر نوع مقدار بازگشتي در تعريف تابع تعيين نشود به طور پيش فرض از نوع داده  Integer            استفاده مي شود.

      مثال 3: پروژه اي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از يك تابع، باقيمانده تقس��يم دو عدد 
دلخواه را محاسبه كرده و نمايش دهد. براي اين كار مراحل بعد را انجام دهيد:

شكل 7-5

2 - ب��ه پنجره ماژول ف��رم برويد و تاب��ع remainder را به اين صورت براي محاس��به 
باقيمانده تقسيم دو عدد تعريف كنيد:

Private Function remainder (intno1 As Integer, intno2 As _ Integer)As Integer

                                                                  Dim intresult  As Integer

     intresult = intno1 Mod intno2

                                                                         remainder = intresult

End Function

1 - برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك 
پ��روژه از ن��وع Standard EXE به همراه يك فرم 

مطابق شكل 5-7 ايجاد كنيد.
 دو كادر مت��ن روي فرم قرار دارند كه اعداد 
موردنظ��ر در آن ها وارد خواهند ش��د و كاربر با 
كليك روي دكمه Remainder باقي مانده تقس��يم 

دو عدد را مشاهده خواهد كرد.

نكته:

مثال       مثال       مثال 
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تابع remainder داراي دو آرگومان intno1 و intno2 است كه براي دريافت مقدار مقسوم 
و مقس��وم عليه به كار مي روند؛ سپس در بخش دس��تورات اين رويه ابتدا يك متغير محلي 
ديگر براي ذخيره س��ازي باقي مانده تقس��يم، تعريف مي ش��ود و به دنبال آن با اس��تفاده از 
عملگ��ر Mod باقي مانده تقس��يم دو عدد در اين متغير )intresult( ذخيره مي ش��ود. اما براي 
 remainder = intresult آن كه نتيجه محاس��به به محل فراخواني بازگشت داده شود از دستور
اس��تفاده مي شود و نتيجه محاسبه كه در متغير intresult ذخيره شده است به نام تابع نسبت 
داده مي شود. به عالوه چون متغير intresult از نوع عدد صحيح )Integer( معرفي شده است، 
بنابراين در انتهاي خط اول تعريف تابع نوع مقدار بازگشتي نيز از نوع Integer معرفي شده 

است.
3 - در اي��ن مرحله رويداد Click دكمه فرمان Remainder را به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub cmdrem _Click()

                                 Dim intm  As Integer, intn As Integer

     Dim intmod  As Integer

intm = Val (txtno1.Text)

intn = Val (txtno2.Text)

intmod = remainder (intm, intn)

lblres.Caption = "Answer Is = " + Str(intmod)

End Sub

ب��ا اجراي اين رويه ابتدا مقاديري كه در كادرهاي متن تايپ ش��ده اند، بعد از تبديل در 
 intn و intm ب��ا متغيرهاي remainder ذخيره مي ش��وند؛ س��پس تابع intn و intm متغيرهاي
فراخواني مي ش��ود و در نتيجه اجراي برنامه به بخش تعريف رويه تابعي remainder منتقل 
ش��ده و بين متغيرهاي ارس��الي intm وintn  با آرگومان هاي intno1 و intno2 ارتباط برقرار 
مي كند، س��پس اجراي دس��تورات موجود در رويه تابعي آغاز مي شود و با انجام محاسبات 
و رسيدن به دستور remainder= intresult و انجام آن, اجراي برنامه به محل فراخواني يعني 
رويداد Click دكمه remainder و دستور intmod= remainder )intm , intn( بازمي گردد و مقدار 
موجود در متغير intresult در متغير intmod ذخيره مي ش��ود و در پايان اين مقدار در كنترل 
برچسب نمايش داده شده و رويداد خاتمه مي يابد. نوع متغير intmod با نوع مقدار بازگشتي 

در تعريف تابع و همين طور نوع متغير intresult هماهنگي الزم را دارد.
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4 - پروژه و فرم را با نام remainder ذخيره كنيد، سپس آن را اجرا نماييد.
 Remainder 5 - اعداد 12 و 5 را به ترتيب در كادرهاي متن وارد كنيد، س��پس روي دكمه

كليك كرده و نتيجه محاسبه را مشاهده نماييد.
6 - پ��روژه را براي مقادير ديگري نيز آزمايش كنيد، س��پس به پنجره ويژوال بيس��يك 

بازگرديد.

پ��روژه فوق را به گونه اي تنظيم كنيد كه اگر عدد اول از عدد دوم كوچك تر باش��د با 
استفاده از يك رويه فرعي, خطاي كاربر به وي گزارش شود و محاسبات نيز انجام نشود.
 پروژه اي طراحي كنيد كه يك عدد دلخواه را از كاربر دريافت كند و با استفاده از يك 

رويه تابعي قدر مطلق آن را محاسبه كرده و نمايش دهد. 
پروژه اي طراحي كنيد كه با استفاده از يك تابع، قرينه هر عدد دلخواه را نمايش دهد.

رويه اي تابعي بنويسيد كه هر عدد دلخواه x را دريافت كند و مقدار معكوس آن را
   محاسبه كرده و بازگشت دهد.

X
1

3-7روشهايارسالمقاديربهرويههايفرعيوتابعي

تاكنون نحوه اس��تفاده از رويه هاي فرعي و تابعي و چگونگي انتقال مقادير مورد نياز به 
رويه ه��ا را فرا گرفتيد. در واقع دو روش مختلف براي ارس��ال مقادير مورد نياز به رويه ها 
وج��ود دارد كه هر ي��ك ويژگي هايي را به همراه دارند. اولي��ن روش فراخواني متغيرها با 
مرجع )Call By Reference( و دومين روش فراخواني متغيرها با مقدار )Call By Value( است. 

1-3-7روشفراخوانيبامرجع
در اين روش، ارتباط مستقيمي بين متغير ارسالي و آرگومان متناظر آن در رويه مربوطه 
برقرار مي ش��ود به گون��ه اي كه متغير و آرگومان متناظر با آن به محل مش��تركي در حافظه 
اش��اره مي كنند. بنابراين هرگون��ه تغيير در محتويات آرگومان ها در رويه، س��بب تغيير در 
متغيرهاي ارس��الي خواهد شد. در واقع شما تاكنون با اين روش، مقادير خود را به رويه ها 

    تمرين:
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ارسال كرده ايد.  
در صورتي كه بخواهيد متغيرها را با روش ارس��ال با مرجع به يك رويه ارسال نماييد، 
كلمه كليدي ByRef را در ابتداي نام آرگومان ها در تعريف رويه ذكر كنيد. البته در صورت 
عدم اس��تفاده از كلمه كليدي ByRef نيز نحوه ارس��ال متغيرها به ط��ور پيش فرض از نوع 

فراخواني با مرجع مي باشد. 
فرض كنيد مي  خواهيد با اس��تفاده از يك رويه فرعي محتويات دو متغير را با يكديگر 

جابه جا كنيد، براي اين منظور رويه زير را در نظر بگيريد:
Private  Sub  moving(ByRef  sngx  As  Single,ByRef  sngy As  Single)

     Dim  sngtemp  As  Single

      sngtemp  =  sngy

      sngy  =  sngx

      sngx  =  sngtemp

End  Sub

رويه فرعي moving دو آرگومان دارد كه براي دريافت مقادير دو متغير به كار مي روند و 
در ابتداي نام هر يك از آن ها از كلمه كليدي ByRef اس��تفاده شده است، اين عبارت تعيين 

مي كند كه نحوه ارسال متغيرها به رويه  به صورت فراخواني با مرجع باشد.
هم چنين با تعريف يك متغير واس��طه با نام sngtemp در داخل رويه فرعي، ابتدا مقادير 
يكي از متغيرها را در متغير واس��طه )sngtemp( ذخيره كرده، س��پس مقدار متغير sngx را در 
متغي��ر sngy و در آخ��ر مقدار متغير واس��طه را در متغير sngx كپ��ي مي كند. به اين صورت 
مقاديري كه در آرگومان هاي sngx و sngy قرار دارند با يكديگر تعويض مي ش��وند؛ اما بايد 
ببيني��م ك��ه چگونه از اين رويه مي توان ب��راي تعويض مقدار دو متغي��ر در خارج از رويه 
اس��تفاده ك��رد. فرض كنيد كه براي اين كار رويه فرع��ي moving به صورت زير فراخواني 

مي شود:
  Dim  x  As  Single

   Dim  y  As  Single

x  =  28

     y  =  -10

Call  moving(x,  y)

Print  x,  y
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پس از تعريف و مقداردهي دو متغير x و y, رويه فرعي فراخواني شده است. در اين جا 
اج��راي برنام��ه به محل رويه منتقل مي ش��ود و چون از كلمه كلي��دي ByRef در ابتداي نام 
آرگومان ها در تعريف رويه اس��تفاده شده اس��ت، ارتباط مستقيمي بين متغيرهاي ارسالي و 
 sngx به وجود مي آيد؛ در نتيجه تغيير در محتويات آرگومان هاي moving آرگومان هاي رويه
و sngy س��بب تغيي��ر در محتويات متغيرهاي ارس��الي x و y و تعويض محتويات دو متغير 
مي ش��وند. بنابراين پس از خاتمه اجراي رويه، دس��تور Print مقادير جابه جا ش��ده را براي 

متغيرهاي x و y در روي فرم نمايش خواهد داد. 

        اگر رويه فرعي moving به  صورت                      Call  moving  فراخواني ش��ود مقدار 
متغيرها پس از فراخواني رويه همان مقادير قبل از فراخواني خواهد بود.

اگر مقادير ثابت به رويه فرعي moving ارس��ال ش��ود كلمه هاي كلي��دي ByRef هيچ تأثيري روي 
نحوه ارسال آن ها نمي گذارد.

در روش فراخواني با مرجع، هم نام يا غيرهم نام بودن متغيرهاي ارسالي با آرگومان هاي رويه اهميتي 
ندارد.

( )x , y+ +1 1

پروژه اي طراحي كنيد تا بتوانيد با اس��تفاده از يك فرم, يك كنترل دكمه فرمان و 
با اس��تفاده از رويه فرعي moving تعويض محتويات دو متغير را با اس��تفاده از روش 

فراخواني با مرجع بررسي كنيد.

2-3-7روشفراخوانيبامقدار
گاهي اوقات الزم اس��ت تا بين متغيرهاي ارس��الي و آرگومان هاي متناظر آن ها ارتباطي 
ب��ه وجود نيايد و در ص��ورت تغيير در مقدار آرگومان ها، در محتويات متغيرهاي ارس��الي 
تغيير حاصل نش��ود. در اين صورت امكان استفاده از روش فراخواني با مرجع مفيد نيست. 
روش ديگ��ري كه براي انجام اين گونه عمليات مناس��ب اس��ت، روش فراخواني با مقدار 
مي باش��د. در اين روش با ذكر كلم��ه كليدي ByVal به جاي عب��ارت ByRef از ايجاد ارتباط 
مس��تقيم بي��ن متغيرهاي ارس��الي و آرگومان ها جلوگي��ري به عمل مي آي��د و فقط مقادير 
موجود در متغيرهاي ارس��الي در داخل آرگومان هاي متناظر آن ها كپي خواهد شد. به عنوان 

نكته
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مثال اگر تعريف رويه فرعي moving را به اين صورت تغيير دهيد:
Private  Sub  moving)ByVal  sngx  As  Single,  ByVal  sngy  As  Single(

در ص��ورت فراخواني رويه فرعي moving با حالت فوق، در واقع عدد 28 در آرگومان 
1  - در آرگوم��ان sngy رويه  كپي  خواهند ش��د و پ��س از تعويض  sngx روي��ه و ع��دد 

محتويات اين دو آرگومان در داخل رويه و خروج از رويه، مقادير مربوط به اين آرگومان ها 
از بين خواهد رفت و با بازگش��ت به محل فراخواني و اجراي دس��تور Print همان مقادير 

قبل از فراخواني براي متغيرهاي x و y نمايش داده مي شوند.

     مث��ال 4: ي��ك رويه فرعي بنويس��يد تا دو عدد را دريافت ك��رده، ميانگين آن ها را 
محاسبه كند و نمايش دهد. براي اين كار يك رويه average را به صورت زير بنويسيد:

Private Sub average(ByVal sngno1 As Single,ByVal sngno2 _     

As  Single,  ByRef  sngave  As  Single)

sngave  =  (sngno1  +  sngno2)  /  2

End  Sub

در اين رويه از س��ه آرگومان استفاده شده اس��ت. آرگومان هاي sngno1 و sngno2 براي 
ارسال اعداد به داخل رويه و به صورت فراخواني با مقدار تعريف شده اند، زيرا الزم نيست 
اين دو آرگومان در متغيرهايي كه در زمان فراخواني به رويه ارسال مي شوند، تغييري ايجاد 
كنند. اما آرگومان سوم يعني sngave با روش ارسال با مرجع تعريف شده است؛ زيرا پس از 
محاس��به معدل دو عدد در محل فراخواني مورد استفاده قرار مي گيرد. براي چنين رويه اي، 

فراخواني به صورت زير خواهد بود:
Call        average (x , y , average)

 sngno2 و sngno1 در آرگومان هاي y و x در فراخواني فوق ابتدا مقادير متغيرهاي ارسالي
كپي مي شوند و بين متغير average و آرگومان sngave در رويه به گونه اي ارتباط

رويه moving را در پروژه اي كه در تمرين قبل ايجاد كرده ايد به شكل فراخواني با 
مقدار تغيير دهيد سپس آن را اجرا كرده و نتيجه را با حالت قبل بررسي كنيد.

     مث��ال 
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برقرار مي ش��ود كه تغيير در مقدار آرگومان sngave, محتويات متغير ارس��الي average را 
نيز تحت تأثير قرار مي دهد و سبب اعمال همان تغييرات روي آن خواهد شد. مي بينيد كه 
با اين روش نيز مي توان با استفاده از رويه هاي فرعي نتيجه محاسبات را به محل فراخواني 
بازگش��ت داد. به اين صورت پس از محاسبه متوسط دو عدد و ذخيره اين مقدار در متغير 
sngave روي��ه خاتم��ه يافته و به محل فراخوان��ي باز مي گرديد. اكن��ون مي توانيد در محل 

فراخواني رويه با استفاده از متغير average به معدل دو عدد دسترسي پيدا كنيد.

يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم به گونه اي طراحي كنيد تا با استفاده 
از رويه average بتوان معدل هر دو عدد دلخواه را محاسبه و روي فرم مشاهده كرد.

4-7نحوهاستفادهازنامآرگومانهادررويهها

تاكنون با استفاده از رعايت ترتيب در ارسال آرگومان هاي رويه ها توانستيم داده ها را به 
آرگومان هاي متناظرش��ان نسبت دهيم، ش��ما مي توانيد با استفاده از نام آرگومان ها در زمان 
فراخوان��ي، ترتي��ب ذكر داده ها را بدون در نظر گرفتن ترتي��ب قرارگيري آن ها در تعريف 

رويه، به رويه ارسال كنيد.
اين روش باعث مي ش��ود در زمان زياد بودن تعداد آرگومان ها كار فراخواني آسان تر و 
احتمال اشتباه در ارسال داده ها به آرگومان ها كمتر شود. براي استفاده از نام آرگومان ها در 

مقدار ارسالي =: نام آرگومان زمان فراخواني مي توانيد به صورت زير عمل كنيد: 
فرض كنيد مي خواهيد يك رويه تابعي بنويس��يد كه به وس��يله آن بتوان مجموع اعداد 
زوج بين دو عدد طبيعي دلخواه را محاسبه كرد. براي اين كار به اين دستورات توجه كنيد. 

)m<n(

Function Myfunc(m As Integer, n As Integer) As Single

        Dim i As Integer, sum As Single

        If m Mod 2 = 0 Then m = m+2 Else m = m+ 1

        sum= 0
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 For i = m To n-1 Step 2
    sum=sum+i

          Next i

        Myfunc = sum

End Function

 در تعريف اين تابع ديده مي ش��ود دو آرگومان m و n )با فرض m<n( به تابع ارس��ال 
مي ش��وند. در تابع ابتدا زوج يا فرد بودن m به وس��يله يك if بررسي مي شود تا بتوان عدد 
زوج بعد از m را تعيين كرد اگر m زوج باش��د حاصل M mod 2 = 0 درس��ت خواهد بود و 
با اضافه ش��دن دو واحد به m عدد زوج بعدي محاس��به مي شود اما اگر m فرد باشد نتيجه 
M mod 2 = 0 نادرس��ت خواهد بود و با اضافه ش��دن يك واحد به m باز عدد زوج بعدي 

محاس��به مي ش��ود، س��پس مجموع اعداد زوج بين m و n با يك حلقه For و توسط دستور 
 m به عنوان مجموع اعداد زوج بين Sum به دس��ت مي آيد و در پايان مق��دار Sum = Sum+i

و n بازگش��ت داده مي ش��ود. حلقه For نيز تا رسيدن به مقدارn - 1  اجرا شده تا در صورت 
زوج بودن n، خود n در مجموع وارد نشود.

بعد از درك نحوه كاركرد تابع به فراخواني آن مي پردازيم. تاكنون نحوه فراخواني چنين 
توابع��ي را فراگرفته اي��د، مثاًل ب��راي نمايش مجموع اعداد زوج بي��ن 2 و 12 از فرمان بعد 

استفاده مي كنيم:
 Print  Myfunc (2,12)

اگر در فراخواني جاي اعداد 2 و 12 عوض شود نتيجه كار نامناسب خواهد بود. اما با 
فراخواني با استفاده از نام آرگومان ها امكان اشتباه از بين مي رود. براي نمونه در مثال فوق 

فراخواني با استفاده از نام آرگومان ها به صورت زير خواهد بود:
Print  Myfunc (n := 12 , m := 2)

مي بينيد كه براي فراخواني با استفاده از نام آرگومان ها بايد از نام آرگومان به همراه »=: « 
در قبل از مقدار ارسالي استفاده كنيد. البته فراخواني قبل را مي توان به صورت زير نيز نوشت:

Print  Myfunc (m := 2 , n := 12)

روي��ه تابعي Myfunc را ب��ه گونه اي تنظيم كنيد كه بدون ف��رض M<N نيز بتواند 
محاسبات را به طور صحيح انجام دهد.
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ExitFunctionوExit Sub5-7خروجازيكرويهبااستفادهازدستورات

گاهي اوقات الزم است تا قبل از اين كه تمام دستورات يك رويه اجرا شده و به انتهاي 
رويه برسيد، از رويه خارج شده و به محل فراخواني بازگرديد. به اين منظور براي خروج 
 Exit و براي خروج از يك رويه تابعي از دس��تور Exit Sub از ي��ك روي��ه فرعي از دس��تور

Function استفاده كنيد.

      مث��ال 5: ي��ك رويه تابع��ي تعريف كنيد تا تعداد ارقام هر ع��دد طبيعي دلخواه را 
محاسبه كرده و نمايش دهد. براي اين كار رويه تابعي digits را به صورت زير تعريف  كنيد:

Private  Function  digits(ByVal sngno As Integer) As  Integer

Dim  intdigits  As  Integer

   If  sngno  < 0  Then

                                   digits = -1

                Exit  Function

                 End  If

                  While  (sngno  > 0 )

                     0 ngno  =  sngno \1 

                 intdigits  = intdigits  +  1

        Wend

       digits  = intdigits

End Function

اين تابع داراي يك آرگومان اس��ت كه براي انتقال عدد مورد نظر به داخل تابع استفاده 
شده است. عالوه بر اين روش ارسال عدد مورد نظر نيز ارسال با مقدار خواهد بود تا تغيير 
روي مقدار آرگومان sngno در رويه تابعي، تأثيري روي متغير ارسالي نگذارد. در ضمن نوع 
مقدار داده بازگش��تي يعني تعداد ارقام نيز از نوع صحيح است؛ بنابراين نوع داده بازگشتي 

در انتهاي خط اول رويه و از نوع Integer تعريف مي شود.
به هرح��ال در ص��ورت فراخواني اين تابع و اج��راي آن ابتدا مقدار متغير ارس��الي در

      مث��ال 
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آرگومان sngno كپي مي ش��ود، س��پس با اجراي يك دس��تور If مقدار عدد ارسال شده 
بررس��ي مي ش��ود و در صورتي كه مقدار آن كوچك تر از صفر باشد، مقدار 1- را بازگشت 
مي دهد. از اين مقدار مي توان در محل فراخواني براي اطمينان از نحوه ارسال صحيح مقدار 
به تابع اس��تفاده كرد سپس با استفاده از دستور Exit Function اجراي رويه خاتمه يافته و به 
محل فراخواني بازمي گرديد. اين عمل س��بب خواهد ش��د تا كاربر از ارسال مقادير عددي 
اش��تباه مطلع ش��ود، اما اگر مقدار ارس��الي بزرگ تر از صفر باشد با اس��تفاده از يك حلقه 
While...Wend تعداد ارقام عدد محاس��به ش��ده و در متغير intdigits ذخيره مي ش��ود و پس 

از خاتمه حلقه اين مقدار با اس��تفاده از دس��تور digits= intdigits بازگشت داده خواهد شد.

پروژه  اي طراحي كنيد تا با استفاده از يك رويه فرعي بتواند تعداد ارقام هر عدد طبيعي 
دلخواه را محاسبه كرده و در يك كادر پيام نمايش دهد، به عالوه در صورت ارسال مقادير 

منفي به رويه، پيام خطايي نمايش داده شود و اجراي رويه نيز خاتمه يابد.

6-7رويههايمحليوعمومي

رويه هايي كه تاكنون تعريف ش��ده اند از نوع محلي يا به عبارت ديگر Private مي باشند 
و فقط در همان ماژولي كه تعريف مي ش��وند قابل شناس��ايي و فراخواني هستند، اما گاهي 
اوقات الزم اس��ت تا يك رويه تابعي يا فرعي را كه در يك ماژول فرم تعريف ش��ده است 

در ماژول فرم ديگري فراخواني كنيد.

شكل 7-6

 در اين ص��ورت در زمان اج��راي برنامه و با 
فراخواني رويه مزبور پيام خطايي مطابق شكل 7-6 

نمايش داده مي شود.

1-6-7نحوهايجادرويههايعموميدرماژولفرم
ب��راي آن كه عمليات فراخواني يك رويه از داخل ماژول فرم ديگري امكان پذير باش��د 
ب��ه جاي كلمه كليديPrivate، از كلمه كليدي Public اس��تفاده كنيد. به اين ش��كل رويه به 
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عن��وان يك رويه عمومي معرفي خواهد ش��د و عالوه بر فراخوان��ي آن در ماژولي كه 
تعريف ش��ده است در س��اير ماژول ها امكان فراخواني خواهد داشت، به چنين رويه هايي 

رويه هاي عمومي مي گويند.
براي فراخواني رويه هاي عمومي بايد قبل از ذكر نام رويه, نام ماژول فرمي را كه رويه 
در آن تعريف شده است، تايپ كنيد و سپس كاراكتر نقطه را تايپ كرده و نام رويه را ذكر 

نماييد. اين مطلب را مي توان به اين صورت بيان كرد:

Call     مقاديرارسالي( نام رويه فرعي. نام فرمي که رويه فرعي در آن تعريف شده است(

)مقاديرارسالي( نام رويه تابعی. نام فرمي که رويه تابعی  در آن تعريف شده است.

             در صورتي كه حوزه شناس��ايي )Scope( يك رويه در زمان تعريف، تعيين نش��ود رويه 
به طور پيش فرض به صورت عمومي تعريف خواهد شد.

      مث��ال 6: پ��روژه اي طراحي كنيد كه ميزان مصرف برق هر س��اختمان دلخواهي را 
محاسبه كرده، مقادير فعلي و قبلي را كه از كنتور برق قرائت شده اند، وارد كند.  با محاسبه 
ميزان مصرف، هزينه برق مصرفي در س��اختمان مورد نظر به دس��ت مي آيد. به اين منظور 

مراحل بعد را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يك پروژه جديد از نوع Standard EXE ايجاد كنيد، سپس يك فرم مطابق شكل 7-7 

براي دريافت مقادير ورودي ايجاد كنيد.

شكل 7-7

نكته             در صورتي كه حوزه شناس��ايي 

      مث��ال 
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در اين فرم از چهار كادر متن براي دريافت تاريخ قرائت كنتور و ميزان مصرف برق در 
مراجعه قبلي و مراجعه فعلي استفاده مي شود و از دكمه Compute براي انجام محاسبات و 

نمايش نتيجه آن روي فرم ديگري استفاده مي شود.
2- براي انجام محاسبات از يك رويه تابعي و يك رويه فرعي استفاده كنيد، اين رويه ها 

را در ماژول فرم و به اين صورت تنظيم كنيد:
Public Function expense (ByVal sngpv As Single, ByVal sngcv As Single) As Currency

Dim sngresult As Single , intlevel  As Integer

Dim curpay As Currency

sngresult = sngcv - sngpv

Select Case sngresult

Case Is < 500  :

intlevel = 1

Case Is < 1000 :

intlevel = 2

Case Is < 1500 :

intlevel = 3

Case Else

intlevel = 4

 End Select

Call payment (intlevel, sngresult, curpay)

expense = curpay

End Function

Private Sub payment(intlevel As Integer, ByVal sngresult _

As Single, ByRef curpay As Currency)

Select Case intlevel

Case 1 : curpay = sngresult * 100

Case 2 : curpay = sngresult * 250

Case 3 : curpay = sngresult * 500

Case 4 : curpay = sngresult * 1000

End Select

End Sub
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 Single به صورت عمومي تعريف شده و داراي دو آرگومان از نوع expense رويه تابعي
ب��راي دريافت مقادير مصرف قبلي و فعلي اس��ت. اين تاب��ع با توجه به مقدار مصرف برق 
بر اس��اس كيلووات، س��طح مصرف و هزينه آن را محاسبه كرده و به صورت يك مقدار از 
نوع Currency بازمي گرداند، پس از فراخواني اين تابع ابتدا مقادير قرائت شده به ترتيب در 
آرگومان هاي sngpv و sngcv كپي مي شوند، سپس تفاضل اين دو مقدار از يكديگر كسر شده 
و به عنوان ميزان مصرف در متغير sngresult ذخيره مي شوند و بر همين اساس با استفاده از 
يك دس��تور Select Case س��طح مصرف )intlevel( نيز تعيين مي شود تا با توجه به اين سطح, 
هزينه مصرف برق محاس��به شود. به اين منظور چهار سطح مصرف از كم تا خيلي زياد در 
نظر گرفته شده است، پس از محاسبه سطح مصرف برق, نوبت محاسبه هزينه آن مي شود. 
اين كار با استفاده از يك رويه فرعي انجام مي شود. رويه payment با دريافت سطح مصرف 
)intlevel( و مقدار مصرف برق )sngresult(, هزينه آن را با استفاده از يك دستورSelect Case  بر 

 curpay ذخيره مي كند. به عالوه متغير curpay اساس سطح مصرف محاسبه كرده و در متغير
به صورت فراخواني با مرجع به رويه ارسال مي شود تا ميزان هزينه در محل فراخواني قابل 
استفاده باشد، اين رويه از نوع محلي تعريف شده است. پس از آن كه رويه payment خاتمه 
يافت، اجراي برنامه به محل فراخواني آن يعني رويه تابعي expense بازگشته و با استفاده از 

دستور expense= curpay مقدار هزينه مصرف برق را به محل فراخواني بازمي گرداند.
tx 3- نام كادرهاي متن مربوط به تاريخ قرائت و ميزان مصرف قبلي را به ترتيب روي -
pd و txtpv و تاريخ قرائت و ميزان مصرف فعلي را به ترتيب روي txtcd و txtcv تنظيم كنيد.

4 - ب��راي نمايش مي��زان هزينه مصرف برق در يك فرم جداگان��ه، احتياج به يك فرم 
جديد خواهيد داش��ت، بنابراين يك فرم جديد مطابق ش��كل 8-7 ايجاد كنيد، سپس فرم و 

پروژه را با نام viewpayment ذخيره كنيد.

شكل 7-8
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سپس رويداد Activate اين فرم و رويداد Click دكمه OK را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub Form_Activate()

Dim sngpay As Single

Dim sngpv As Single

Dim sngcv As Single

sngpv = Val(frmpower.txtpv.Text)

sngcv = Val (frmpower.txtcv.Text)

sngpay = frmpower.expense (sngpv, sngcv)

lblview.Caption = "Payment For Date " + Trim (frmpower.txtpd.Text) + _

" To Date "+Trim (frmpower.txtcd.Text)

lblpay.Caption = sngpay

End  Sub

Private Sub cmdok_Click()

 Unload Me

frmpower.SetFocus

frmpower.txtpd.SetFocus
End  Sub

در اين فرم از رويداد Activate فرم View Payment اس��تفاده شده است تا پس از نمايش 
ف��رم، گ��زارش محاس��بات در روي فرم به نماي��ش درآيد. در اين رويه ب��ا فراخواني تابع 
expense محاس��بات انجام مي ش��ود. همان طور ك��ه مالحظه مي كنيد، ب��راي فراخواني اين 

تابع ابتدا نام فرمي كه تابع در ماژول آن تعريف ش��ده، يعني frmpower ذكر ش��ده اس��ت.
 البته اين كار زماني مؤثر اس��ت كه رويه به صورت عمومي )Public( تعريف ش��ده باشد در 
اين صورت در زمان تايپ نام فرم )frmpower( و كاراكتر نقطه يك ليس��ت حاوي نام رويه 
expense كه در ماژول frmpower تعريف  ش��ده  است، نمايش  داده  خواهد شد )شكل 7-9(.

نكته  ديگري كه در فراخواني رويهexpense مهم اس��ت، نحوه ارس��ال مقادير تايپ ش��ده در 
كادرهاي متن است.
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رويداد Click دكمه OK نيز به گونه اي تنظيم شده است تا در صورتي كه كاربر روي اين 
 frmpower به فرم SetFocus بسته شده و فوكوس با متد View Payment دكمه كليك كند، فرم

و سپس كنترل كادر متن txtpd داده شود.
5 - ب��ه ماژول فرم frmpower برويد و دس��تور frmview.show را در رويداد Click دكمه 

Compute و دستور Unload Me را در رويداد Click دكمه Exit تايپ كنيد.

6 - فرم و پروژه را با نام power ذخيره كنيد. پروژه را اجرا كنيد و داده ها را مطابق شكل 
10-7 در كادره��اي متن تايپ كرده و روي دكمه Compute كليك كنيد، نتيجه محاس��بات 

مطابق شكل 11-7 در فرم دوم قابل مشاهده خواهد بود.
7 - با كليك روي دكمه Exit به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

شكل 7-9

براي دسترسي خصوصيات كنتر ل هاي يك فرم در فرم ديگر مي توانيد ابتدا نام فرم، سپس 
نام كنترل و بعد نام خصوصيت را ذكر كنيد؛ به اين صورت مقادير مصرف برق با استفاده از تابع 
Val به نوع عددي تبديل شده و به تابع ارسال مي شوند. مقدار هزينه مصرف برق با استفاده از 

تابع expense محاسبه شده و برگردانده مي شود و در نهايت اين مقدار در متغير sngpay ذخيره 
مي ش��ود. در ادامه اجراي رويه Activate تاريخ هاي مربوط به قرائت كنتور به وس��يله كنترل 
برچسب lblview و هزينه مصرف برق به وسيله كنترل برچسب lblpay نمايش داده مي شوند.
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شكل 10-7شكل 7-11

 پ��روژه power  را به گون��ه اي تنظيم كنيد كه رويه فرع��ي payment در ماژول فرم
View Payment تعريف شود.

2-6-7نحوهايجادرويههايمحليوعموميبااستفادهازماژولکد
روش ديگ��ري نيز در ويژوال بيس��يك وجود دارد كه در آن ب��ه جاي تعريف رويه هاي 
موردنظر در ماژول فرم از ماژول كد )Code Module( استفاده مي شود. ماژول كد يكي ديگر از 
اجزاي تشكيل دهنده در پروژه هاست. ماژول هاي كد فقط از دستورالعمل ها تشكيل مي شوند 
و شكل ظاهري مانند فرم ها ندارند. يكي ديگر از كاربردهاي ماژول كد، تعريف متغيرهاي 
عمومي اس��ت. نحوه تعريف و فراخواني رويه ها در يك ماژول كد مانند ماژول فرم است.

      مث��ال 7: پ��روژه power را به گونه اي تغيير دهيد تا رويه هاي مربوطه را با اس��تفاده 
از م��اژول كد تعريف و فراخواني كند. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1- ابت��دا يك ماژول كد به پروژه اضافه كنيد به اين منظور در پنجره ويژوال بيس��يك و 
در پنجره پروژه كليك راس��ت كنيد س��پس به ترتيب روي گزين��ه Add و بعد روي گزينه 
Module كليك  كنيد )ش��كل 12-7(. كادرمحاوره Add Module مطابق ش��كل 13-7 نمايش 

داده مي شود.
2- در كادر مح��اوره Add Module، روي دكم��ه Open كلي��ك كنيد تا يك ماژول كد به 
پروژه power اضافه ش��ود. اكنون به پنج��ره خصوصيات برويد و خصوصيت Name ماژول 

كد را روي مقدار mdlpower تنظيم كنيد.

    تمرين:

      مث��ال 
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شكل 7-12 شكل 7-13

 ...Save ModuleAs3 - در پنجره پروژه روي آيكن ماژول كد كليك راست كنيدوگزينه
را انتخاب كنيد، سپس ماژول كد را با نام power ذخيره كنيد. همان طور كه در كادر 
محاوره ذخيره سازي ماژول مشاهده مي كنيد، پسوند فايل هاي ماژول كد BAS است.

4 -  در اي��ن مرحله به م��اژول فرم frmpower برويد و رويه هاي expense و payment را 
به ماژول كد mdlpower انتقال دهيد.

 expense را از ابتداي نام رويه .frmpower برويد و عب��ارت frmview 5 - ب��ه ماژول فرم
حذف كنيد. توجه داشته باشيد اگر رويه اي در ماژول كد به صورت عمومي تعريف شود، 
تمام ماژول ها مي توانند آن را فراخواني كنند و نيازي به اس��تفاده از نام ماژول كد در زمان 

فراخواني رويه نيست. 

      در صورتي كه يك متغير در يك ماژول كد به صورت عمومي تعريف ش��ود، در تمام رويه 
قابل شناسايي و استفاده است

6 - تغيي��رات را ذخي��ره كرده و پروژه را اجرا كنيد و با هم��ان مقادير مثال 5 آزمايش 
كنيد.

7 -  در پايان روي دكمه Exit كليك كنيد تا اجراي پروژه خاتمه يابد، س��پس به پنجره 
ويژوال بيسيك بازگرديد.

نكته  
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)Event Procedures(7-7رويههايرويداد

تاكنون از اين گونه رويه ها بارها اس��تفاده كرده ايد و همان طوركه مي دانيد يكي ديگر از 
ويژگي هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك پشتيباني از رويدادهاست. اين نوع از رويه ها 
در زمان ايجاد يك شئ مانند كنترل يا فرم همراه با آن ها به طور هم زمان به وجود مي آيند 
و زماني كه رويداد مربوط به يك شئ رخ مي دهد، رويه رويداد و دستورات موجود در آن 

به طور خودكار اجرا مي شوند. شكل كلي يك رويه رويداد به اين صورت است:
 Private    Sub  آرگومان هاي رويداد( نام رويداد _  نام شئ(                        
                                                   

 End       Sub                                      
شئ مي تواند يك كنترل يا يك فرم باشد. در رويه هاي رويداد كنترل ها، نام شئ، مقدار 
خصوصي��ت Name كنترل و در رويه هاي رويداد فرم ها، از كلمه كليدي Form به عنوان نام 

شئ استفاده مي شود.
در بعضي از رويه هاي رويداد بخش ديگري به نام آرگومان هاي رويداد نيز وجود دارند. 
آرگومان ه��ا در واقع, متغيرهايي هس��تند كه با توجه به نوع روي��داد، اطالعاتي را به داخل 
روي��ه منتقل مي كنند تا برنامه نويس با اس��تفاده از آن ها مقاص��د خود را در رويداد پيگيري 
كند. رويه هاي رويداد مربوط به ماوس و صفحه كليد از اين دس��ته رويدادها هس��تند كه از 

آرگومان ها استفاده مي كنند.
البته تاكنون از رويه هاي رويدادي مانند Unload ،Load ،DblClick ،Click و نظاير آن ها در 
رابطه با فرم ها و كنترل ها اس��تفاده كرده ايد. در مباحث آينده نيز نحوه اس��تفاده از رويه هاي 
رويداد ديگري را فرامي گيريد. در اين جا الزم است به ارايه توضيحاتي در رابطه با مهم ترين 

رويدادهاي فرم ها و كنترل ها بپردازيم.

Activate1-7-7رويهرويداد
اين رويه رويداد مربوط به فرم هاس��ت و زماني اجرا مي شود كه فرم، فوكوس مي گيرد. 

وقتي پروژه اي از چند فرم تشكيل شده باشد و فوكوس از يك پنجره به پنجره ديگر 

.....
.....
.....
...

دستور)ات(
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برنامه منتقل ش��ود، رويداد Activate مربوط به پنجره اي كه فوكوس را در اختيار گرفته 
اس��ت، اجرا خواهد ش��د. الزم به ذكر اس��ت كه اين رويه رويداد فاقد هر گونه آرگومان 

مي باشد. اين رويداد پس از رويداد Load اجرا مي شود.

            روي��داد Activate درزم��ان انتق��ال فوكوس از پنج��ره يك برنامه به پنجره برنامه ديگر 
اجرا نخواهد شد.

Click2-7-7رويهرويداد
اين رويه نيز فاقد آرگومان اس��ت و زماني اجرا مي ش��ود كه كاربر روي فرمي كه فعال 

است يا كنترل موجود در آن كليك كند.

Deactivate3-7-7رويهرويداد
اي��ن روي��داد نيز فاقد آرگومان و مخصوص فرم هاس��ت و عملكردي ش��بيه به رويداد 
Activate دارد، با اين تفاوت كه زمان اجراي آن هنگامي است كه فرم، فوكوس خود را بين 

پنجره هاي يك برنامه از دست مي دهد و اطالعات فرم در حافظه باقي مي ماند.

DblClick4-7-7رويهرويداد
اين رويه رويداد در فرم ها و بس��ياري از كنتر ل ه��ا وجود دارد و فاقد هرگونه آرگومان 
اس��ت. اين رويداد زماني رخ مي دهد كه كاربر روي فرمي كه فعال  اس��ت يا كنترل موجود 

در آن، عمل دابل كليك انجام دهد.

Load5-7-7رويهرويداد
اين رويه نيز مربوط به فرم هاس��ت و زماني اجرا مي ش��ود ك��ه اطالعات مربوط به فرم 
وارد حافظه اصلي ش��ده و فرم، روي دس��ك تاپ نمايش داده  شود. در صورتي كه بخواهيد 

دستوراتي را در زمان اجراي برنامه انجام دهيد، از اين رويداد استفاده كنيد.

Unload6-7-7رويهرويداد
اين رويداد نيز مخصوص فرم هاست و فاقد آرگومان مي باشد. زماني كه فرم را مي بنديد 

نكته
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ي��ا به عبارت ديگر اطالع��ات فرم از حافظه كامپيوتر خارج  ش��ود، اي��ن رويداد اجرا 
مي شود. در صورتي كه بخواهيد دستوراتي را در زمان خاتمه برنامه يا بسته شدن فرم اجرا 

كنيد، از اين رويه استفاده كنيد.

GotFocus7-7-7رويهرويداد
اين رويداد نيز بين فرم ها و كنترل ها مش��ترك اس��ت و زماني كه فرم يا كنترل فوكوس 
را در اختيار مي گيرند، اجرا مي شود. در هنگامي كه يك فرم، فوكوس را به دست مي آورد 

ابتدا رويداد Activate و سپس رويداد GotFocus اجرا مي شود.

            در صورتي كه در يك فرم رويداد Activate و GotFocus به طور هم زمان مورد استفاده 
قرار گيرند فقط رويداد Activate اجرا خواهد شد.

 Textدر صورتي كه در يك فرم كنترلي وجود داش��ته باشد كه بتواند فوكوس بگيرد )مانند كنترل
Box( رويداد GotFocus اجرا نمي شود.

LostFocus8-7-7رويهرويداد
اين رويداد نيز بين فرم ها و كنترل ها مش��ترك اس��ت و زماني كه فرم و كنترل، فوكوس 
خود را از دس��ت مي دهند، اجرا مي شود. هنگامي كه يك فرم، فوكوس را از دست مي دهد 

ابتدا رويداد LostFocus و سپس رويداد Deactivate اجرا مي شود.

نكته
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Learn  in English

Introduction to Procedures
You can simplify programming tasks by breaking programs into 

smaller logical components. �ese components called procedures 
can then become building blocks that let you enhance and extend 
Visual Basic. Procedures are useful for condensing repeated or 
shared tasks, such as frequently used calculations, text and control 
manipulation, and database operations. �ere are several types of 
procedures used in Visual Basic: 

• Sub procedures do not return a value.
• Function Procedures return a value.
• Event Procedure.
• Visual Basic Procedure
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واژه نامه
Componentجزء

Condenseخالصه كردن
Enhanceافزودن

Extendتوسعه دادن
Frequentlyتكراري

Introductionمعرفي، آشنايي
Manipulationدستكاري كردن

Private                                      خصوصي
Procedure                                                    رويه

Public عمومي
Scopeميدان ديد

خالصه مطالب
• در برنامه نويس��ي به روش س��اخت يافته، برنامه به بخش ه��اي كوچك تر به نام رويه 

تقسيم مي شود.
• رويه ها در ويژوال بيسيك به چهار گروه رويه هاي فرعي و تابعي، رويه هاي رويداد و 

رويه هاي آماده ويژوال بيسيك تقسيم مي شوند.
• رويه هاي رويداد در زمان ايجاد يك شئ ايجاد مي شوند و در زماني كه رويداد مربوطه 

رخ مي دهد به طور خودكار اجرا مي شوند.
"• رويه هاي فرعي و تابعي را مي توانيد با تايپ در ماژول فرم يا با استفاده از كادرمحاوره

Add Procedure تعريف كنيد.

• براي فراخواني رويه هاي فرعي از دستور Call استفاده مي شود.
• براي تعريف يك رويه محلي كلمه كليدي Private را در ابتداي تعريف رويه قرار دهيد.
• يك رويه محلي فقط در همان ماژولي كه تعريف مي شود قابل شناسايي و فراخواني است.
• براي تعريف يك رويه عمومي، كلمه كليدي Public را در ابتداي تعريف رويه قرار دهيد.
• يك رويه عمومي در تمام ماژول هاي موجود در پروژه، قابل شناسايي و فراخواني است.
• براي فراخواني رويه ها از دو روش فراخواني  با مقدار يا فراخواني با مرجع استفاده مي شود.

• در فراخواني رويه ها با مقدار يك كپي از داده ها در آرگومان قرار داده مي شود.
• در فراخوان��ي رويه ها با مرجع تغيير در مقدار آرگومان هاي رويه س��بب تغيير مقدار 

متغيرهاي ارسالي مي شود.
• در هنگام فراخواني رويه ها مي توان از نام آرگومان ها استفاده كرد.

• ب��راي خ��روج از يك روي��ه فرع��ي و تابعي به ترتي��ب از دس��تورات Exit Sub و
 Exit Function استفاده مي شود.
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آزمون نظري 
1 - كدام رويداد هنگامي كه يك فرم، فوكوس خود را از دست مي دهد، اجرا مي شود؟

Unload -د    Load -ج  Deactivate -ب     Activate -الف      
2 - كدام گزينه در رابطه با تفاوت رويه هاي فرعي و رويه هاي تابعي درست است؟
      الف- ارسال متغيرها به رويه   ب- بازگشت يك مقدار به محل فراخواني

      ج- تعريف آرگومان ها     د- محل تعريف رويه 
 )»Call myname )»Visual«, »Basic به ص��ورت myname 3 - پ��س از فراخواني رويه تابعي

مقدار بازگشتي چيست؟
Public Function myname (ByRef strfname As String, ByVal strlname As String ) As String

  Dim strname As String
     strname = strfname + strlname
  myname = strname

End Function

»VisualBasic« -د         »Basic« -ج     »Visual Basic« -ب     »Visual« -الف     
4 - براي تعريف يك رويه عمومي از كلمه كليدي ................ استفاده مي شود.

Sub -د             Dim -ج       Public -ب     Private -الف     
5 - استفاده از كدام گزينه براي تعريف يك رويه فرعي مناسب است؟

Function . . . End Function -ب  Sub . . . End Sub -الف     
Public -د   Private -ج     

 6 - پسوند فايل هاي ماژول كد در ويژوال بيسيك چيست؟
 FBC -د   CLM -ج           BAS -ب     VBC -الف     

7 - درصورتي كه در يك رويه تابعي، نوع داده بازگشتي تعيين نشود از چه نوعي به طور 

پيش فرض استفاده مي شود؟
String -د      Byte -ج     Integer -ب         Boolean -الف     
8 - به طور پيش فرض نحوه ارسال متغيرها به يك رويه از چه نوعي است؟

     الف- ارسال با مقدار   ب- ارسال با مرجع  ج- محلي    د- استاتيك
9 - در صورت تعريف يك رويه با كلمه كليدي Private در ماژول كد...................

     الف- رويه مربوطه در تمام ماژول هاي كد قابل فراخواني است.
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    ب- رويه مربوطه در تمام ماژول ها قابل فراخواني است.
    ج- رويه مربوطه در تمام ماژول هاي فرم قابل فراخواني است.

       د- رويه مربوطه فقط در همان ماژول كدي كه تعريف شده است قابل فراخواني است.
 10 - پس از فراخواني تابع test به صورت test )x As Long( مقدار بازگش��تي چند است؟ 

)با فرض اين كهx =3 باشد.(
Public Function test (ByVal   y  As Long) As Long
    test = y * y * y

End Function

      الف- 3               ب- 9               ج- 27       د- 71
11 - نوع مقدار بازگشتي در رويه تابعي زير چيست؟

Private Function Compute )into As Integer( As Boolean

     الف- منطقي     ب- عدد صحيح     ج- رشته      د- عدد اعشاري 
12 - عملكرد رويه فرعي Subchange چيست؟

Public Sub Subchange )ByRef m As String, ByRef n As String( 

Dim strchange As String

strchange = m 

      m = n

     n = strchange

End sub

   الف- محتويات m و n را در رويه فرعي عوض مي كند.
   ب- محتويات m را در n قرار مي دهد.

   ج- محتويات m و n را در محل فراخواني عوض مي كند.
   د- محتويات m و n را در رويه فرعي و هم در محل فراخواني عوض مي كند.

 13 - Which of the following procedures can return a value?

 a- Sub Procedure                              b- VB Procedure

 c- Functions                              d- Event Procedure

14- انواع رويه ها در ويژوال بيسيك را نام برده و هر يك را به طور خالصه شرح دهيد.
15- تفاوت بين رويه هاي فرعي و تابعي را بيان كنيد.

16- انواع روش هاي فراخواني رويه ها را توضيح دهيد
17- فرق بين رويه هاي عمومي و محلي را بيان كنيد.

18- نحوه ايجاد و استفاده از يك ماژول كد را توضيح دهيد.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه دماي يك اتاق را براس��اس فارنهايت دريافت كرده و با 
استفاده از يك رويه تابعي مقدار آن را به سلسيوس محاسبه كرده و نمايش دهد.

2 - پروژه اي طراحي كنيد كه يك عدد را دريافت كرده و با استفاده از يك رويه تابعي 
بخش پذيري آن را بر اعداد 3 و 7 مشخص نمايد.

3 - پروژه اي طراحي كنيد كه يك عدد به عنوان مقدار زمان بر اساس ثانيه دريافت كرده 
و با استفاده از يك رويه فرعي مقدار ساعت آن را محاسبه نموده و نمايش دهد.

4 - پروژه اي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از يك رويه تابعي زوج يا فرد بودن هر عدد 
دلخواهي را مشخص كند.

5 - پروژه اي طراحي كنيد كه موجودي يك مشتري بانك را براساس ريال دريافت كند 
و با استفاده از يك رويه فرعي آن را به واحد يورو تبديل كرده و نمايش دهد.

) 17 ريال = 1 يورو(

( )c F= −
5 32
9



توانايياستفادهازانواعرويههايآمادهدرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
 Asc، Chr، InStr، Le�، Right، Len، Mid، Replace، Space بتواند با توابع رشته اي مانند  -1

StrComp،  و String كاركند. 

 Date، Day، Month، MonthName،Weekday ، ــاعت ماننـد بتواند باتوابع تاريخ و س  -2
WeekdayName، Year،Hour ، Minute ، Second و Timer كار كند.

 ،)OptionButton( ــاب ــاي كادر عالمت )CheckBox(، دكمه انتخ بتواند از كنترل ه  -3
ــت تركيبي )ComboBox( استفاده كند و خصوصيات،  ــت )ListBox( و كادر ليس كادر ليس

رويدادها و متدهاي آن ها را توضيح دهد.   
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واحدکارهشتم


هدفجزيی

هدفهایرفتاری
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1-8توابعرشتهايويژوالبيسيك

کليات

ــاده همراه زبان  ــددي وجود دارند كه به صورت آم ــيک رويه هاي متع در ويژوال بيس
ــما قرار مي گيرند. اين رويه ها مي توانند از نوع  ــي ويژوال بيسيک در اختيار ش برنامه نويس
ــان  ــند كه با توجه به نيازهاي روزمره برنامه نويس ــاي فرعي يا رويه هاي تابعي باش رويه ه
گردآوري شده اند تا كار برنامه نويسي آسان تر شود و زمان الزم براي طراحي و خطازدايي 
ــا چند آرگومان  ــاي آماده مي توانند داراي يک ي ــش پيدا كند. اين رويه ه ــتورات كاه دس
ــبات  ــند، بعضي از آن ها مقداري را به عنوان نتيجه محاس ــا فاقد هر گونه آرگومان باش ي
ــتفاده از اين  ــت نمي دهند. در صورت اس ــت داده و بعضي هيچ مقداري را بازگش بازگش
ــتورات مربوط به رويه مورد نظر را در  ــيک در زمان اجراي برنامه، دس رويه ها ويژوال بيس
 ,Val ,InputBox ,MsgBox ــار برنامه قرار مي دهد. تاكنون با بعضي از اين رويه ها مانند اختي
Str و غيره آشنا شده ايد. در اين جا به معرفي بعضي از رويه هاي موجود در ويژوال بيسيک 

مي پردازيم.

Asc1-1-8تابع
ــكي )ASCII( اولين كاراكتر آن  ــته اي را دريافت مي كند و كداس اين تابع يک مقدار رش
ــت آورده،  برمي گرداند. مقاديري كه اين تابع بازمي گرداند مطابق جدول كدهاي  را به دس
اسكي يعني صفر تا 255 مي باشد. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است: 

Asc (string)

جدول 8-1
مثالخروجي

67Print Asc ("Computer")
72Print Asc ("Hard Disk")

68Print Asc ("D")

49Print Asc ("1")

49Print Asc ("123")

ــته اي است  string يک عبارت رش

كه مي تواند يک ثابت يا متغير رشته اي 
يا مقدار بازگشتي يک تابع كه از نوع 
رشته اي است، باشد. به عنوان مثال به 
مواردي كه در جدول 1-8 ارايه شده 

است، توجه كنيد:
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارهشتم: توانايي  استفاده از انواع رويه هاي آماده در ويژوال بيسيک

ــيد تا در پروژه هايي كه از كادر متن براي دريافت        مثال 1: يک رويه تابعي بنويس
ــتفاده از آن بتوان اعدادي را كه در كادر متن وارد  ــود با اس ــتفاده مي ش مقادير عددي اس
ــوند و در اولين كاراكتر آن ها از كاراكترهاي غيررقمي استفاده شده است، تشخيص  مي ش

داده و از تبديل اين مقادير به عدد جلوگيري به عمل آيد.
ــت كه مقادير  ــاهده كرديد گاهي اوقات الزم اس ــه كه در مثال هاي قبل مش همان گون
عددي را از كادرهاي متن به صورت يک رشته دريافت كنيد و سپس آن ها را با استفاده از 
تابع Val به مقادير عددي تبديل كنيد، اما در صورتي كه يک مقدار رشته اي با كاراكترهاي 
غيررقمي شروع شود، تابع Val مقدار صفر و در صورت استفاده از كاراكترهاي غيررقمي 
در ساير مكان ها بجز اولين كاراكتر، تابع Val تا رسيدن به اولين كاراكتر غير رقمي، رشته 
را به عدد تبديل مي كند. براي جلوگيري از اين مسأله مي توانيد از تابع Asc استفاده كنيد. 

بنابراين تابع checkinput را به صورت زير طراحي كنيد:
Private Function checkinput(ByVal strno As String) As Boolean

            If  Asc(strno) >=  Asc ("0") And  Asc(strno) <= Asc ("9") Then

                    checkinput  = True

        Else

                 checkinput = False

        End    If

End    Function

ــت كه رشته strno را دريافت مي كند و رشته   اين تابع داراي يک آرگومان ورودي اس
ــود، سپس با استفاده از تابع  مورد نظر با روش فراخواني با مقدار در اين متغير كپي مي ش
ــته strno بررسي مي شود. اگر اين مقدار بين 48 تا 57  ــكي اولين كاراكتر از رش Asc كداس

ــت كه اولين كاراكتر از نوع رقمي است )محدوده كاراكترهاي  ــد نشان دهنده اين اس باش
ــت( و در نتيجه مقدار منطقي True را بازمي گرداند؛  ــكي 48 تا 57 اس صفر تا 9 مقادير اس
ولي اگر رشته با كاراكتر غيررقمي شروع شود، مقدار False بازگردانده خواهد شد، به اين 
صورت مي توانيد با بررسي مقدار بازگشتي در رويه فراخوان از مقدار وارد شده در كادر 

متن مورد نظر مطلع شويد.

    اگر مقدار ارسالي به تابع Asc يک رشته خالي باشد )""( در زمان اجراي برنامه خطا رخ 
داده و پيام Invalid procedure call or argument نمايش داده مي شود.

نكته

      مثال 
ــتفاده از آن بتوان اعدادي را كه در كادر متن وارد  ــود با اس ــتفاده مي ش مقادير عددي اس
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ــته خالي در  ــال يک رش  رويه قبل را به گونه اي تنظيم كنيد تا در صورت ارس
كادر متن از بروز خطا به وسيله تابع Asc جلوگيري شود.

Chr2-1-8 تابع
عملكرد تابع Chr برعكس تابع Asc است. اين تابع نيز يک آرگومان از نوع عددي دارد 
ــكي, كاراكتر مربوط  ــكي كاراكتر مورد نظر را تعيين مي كند و با توجه به كداس كه كد اس
ــكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به  ــتي باز مي گرداند. ش به آن را به عنوان مقدار بازگش

صورت زير است:
Chr (code)

ــت.  ــک عدد صحيح بين صفر تا 255 اس ــان code ي آرگوم
ــت،  ــده اس به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 2-8 ارايه ش

توجه كنيد.

                  جدول 8-2
مثالخروجي

aPrint Chr (97)

!Print Chr (33)
t  Print Chr (116)

    مثال 2: يک رويه فرعي بنويسيد تا با استفاده از دو حلقه تودرتو شكل زير را ايجاد 
كرده و امكان تعيين نوع كاراكتر را نيز داشته باشد.

$

  $$

$$$

$$$$

$$$$$

براي انجام اين كار رويه printchar را به صورت زير بنويسيد:
Private    Sub    printchar (ByVal    intcode    As    Integer)

                Dim    inti , intj   As    Integer
               For    inti    =    1    To    5

                                For    intj    =    1    To    inti
                                                Print    Chr(intcode);

                                Next    intj
                                Print

                                    Next    inti
End    Sub

    تمرين:

    مثال 
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارهشتم: توانايي  استفاده از انواع رويه هاي آماده در ويژوال بيسيک

ــاهده مي كنيد، يک آرگومان با نام intcode وجود  همان طور كه در اين رويه فرعي مش
ــكل  ــكي كاراكتر مورد نظر را براي نمايش ش ــت و كداس دارد كه از نوع عدد صحيح اس
ــكي مورد نظر در آرگومان intcode ذخيره  تعيين مي كند. پس از فراخواني اين رويه كداس
مي شود، سپس با استفاده از دو حلقه For و تابع Chr شكل مورد نظر با كاراكتر تعيين شده 
ــطرها را به عهده دارد و حلقه دوم در داخل  ــود. حلقه اول در رويه، كنترل س ايجاد مي ش
ــطر نمايش مي دهد.  ــمارنده حلقه اول )inti( كاراكترها را در هر س آن با توجه به مقدار ش
ــدار متغير inti تكرار خواهد  ــا هر بار اجراي حلقه اول, حلقه دوم به اندازه مق ــع ب در واق
ــبب مي شود تا كاراكتر ها در هر  ــتور Print نيز س ــد. وجود كاراكتر; در انتهاي اولين دس ش
ــتور Print دوم باعث مي شود تا پس از خاتمه  ــطر در كنار هم نمايش داده شوند و دس س
نمايش كاراكترها در يک سطر, كاراكترهاي بعدي در سطر جديد نمايش داده شوند و به 
ــكل مورد نظر روي فرم ايجاد مي  شود. براي فراخواني اين رويه مي توانيد  اين صورت ش

از دستور زير استفاده كنيد:
Call printchar (36)

Len3-1-8تابع
ــته را دريافت كند و تعداد كاراكترهاي آن را به صورت يک  اين تابع مي تواند يک رش
ــته اي دارد كه وظيفه انتقال  ــبه نمايد. اين تابع يک آرگومان از نوع رش عدد صحيح محاس
ــكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است  ــته را به رويه به عهده دارد. ش رش

كه در آن string يک عبارت رشته اي است.
Len(string)

به عنوان مثال دستور زير مقدار 12 را نمايش خواهد داد:
Print   Len("Microsoft XP")

             تابع Len براي داده هاي نوع تاريخ نيز مانند رشته ها تعداد كاراكترها را مشخص مي كند.   
 تابع Len براي داده هاي نوع منطقي عدد 2 را بازگشت مي دهد.

Left4-1-8تابع
ــي از كاراكترها را از يک  ــه مي تواند تعداد معين ــت ك ــته اي اس يكي ديگر از توابع رش
عبارت رشته اي و از سمت چپ آن جدا كرده و بازگرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين 

نكته
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تابع به صورت زير است:
Left (string,length)

آرگومان string يک عبارت رشته اي است و رشته موردنظر را دريافت مي كند. آرگومان 
ــت. اين تابع به تعداد آرگومان length، كاراكترها  length نيز يک عبارت از نوع عددي اس

ــمت چپ رشته string بازمي گرداند. نوع مقدار بازگشتي اين تابع از نوع رشته اي  را از س
مي باشد. به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 3-8 ارايه شده است، توجه كنيد.

جدول 8-3
مثالخروجي

MiPrint Left ("Microsoft Windows",2)
MicroPrint Left ("Microsoft Windows",5)

Microsoft WindowsPrint Left ("Microsoft Windows",17)

ــماره دانشجويي يک دانشجوي دلخواه را  ــيد تا ش       مثال3: يک رويه فرعي بنويس
دريافت كرده و سال ورودي را نمايش دهد.

)با فرض اين كه شماره دانشجويي يک كد 7 رقمي است كه دو رقم اول سال و دو رقم 
ــخص مي كند.( به عنوان مثال كد 887245 مشخص  ــگاه مش دوم ماه ورودي را به دانش

مي كند دانشجو در سال 88 و ماه مهر به دانشگاه وارد شده است.
Private  Sub  yearentry (lngid As Long)

Dim intyear As Integer   

   intyear = Left (lngid, 2)

intyear = intyear + 1300   

Print intyear   

End Sub

در اين رويه آرگومان lngid شماره دانشجويي را دريافت مي كند سپس با استفاده از تابع 
�Le، 2 رقم سمت چپ آن را كه تعيين كننده سال ورود دانشجو است از آرگومان lngid جدا 

 13به مقدار قبلي در متغير   كرده و در متغير intyear ذخيره مي نمايد. در مرحله بعد عدد
intyear اضافه مي شود تا سال به صورت 4 رقمي به وسيله دستور Print نمايش داده شود.

      مثال
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Right5-1-8تابع
ــت با اين تفاوت كه اين تابع تعداد كاراكترهاي  ــابه تابع �Le اس عملكرد اين تابع مش

موردنظر را از سمت راست رشته اي كه دريافت مي كند، بازگشت مي دهد.
شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:

Right (string,length)

آرگومان string يک عبارت رشته اي است و رشته موردنظر را دريافت مي كند. آرگومان 
ــمت راست  ــت كه تعداد كاراكترهايي را كه از س length نيز يک عبارت از نوع عددي اس

رشته string جدا مي شوند، معين مي كند. نوع مقدار بازگشتي اين تابع از نوع رشته اي است. 

    مثال 4: رويه فرعي yearentry را به گونه اي تغيير دهيد كه عالوه بر سال، ماه ورود 
ــگاه را نيز نمايش دهد. به اين منظور مي توانيد دستورات زير را به رويه  ــجو به دانش دانش

فرعي yearentry اضافه كنيد.
 Dim intmonth As Integer  

intmonth = Left (lngid, 4)

intmonth = Right (intmonth, 2)

Print intmonth

در اين دستورات پس از تعريف متغير موردنياز با استفاده از تابع �Le چهار رقم سمت 
ــماره دانشجو در متغير intmonth ذخيره مي شود سپس با استفاده از تابع Right دو  چپ ش
ــت ارقام جدا شده، به دست مي آيد كه ماه را مشخص مي كنند و به وسيله  ــمت راس رقم س

يک دستور Print نمايش داده مي شوند.

Mid6-1-8تابع
ــته جدا كند و داراي يک آرگومان  اين تابع مي تواند تعداد معيني كاراكتر را از يک رش
اختياري و دو آرگومان اجباري است. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به اين صورت است:

Mid (string , start , length)
ــته  تابع Mid با توجه به تعدادي كه آرگومان length تعيين مي كند، كاراكترهايي را از رش
string بازمي گرداند. آرگومان start محلي را مشخص مي كند كه عمل جدا كردن كاراكترها 

 string از آن جا شروع مي شود. اگر مقدار اين آرگومان بزرگ تر از تعداد كاراكترهاي رشته
باشد، رشته اي با طول صفر بازگشت داده مي شود. آرگومان start از نوع عددي Long و

stringرشته stringرشته 

    مثال 
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ــتفاده از آن اختياري است. اگر از  ــند و اس آرگومان length از نوع عددي Long مي باش
ــتفاده نشود تابع Mid كاراكترهايي را كه از آرگومان start شروع مي شوند  اين آرگومان اس
ــت خواهد داد. به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 4-8 ارايه  ــته بازگش تا انتهاي رش

شده است، توجه كنيد.
جدول 8-4

مثالخروجي

MiPrint Mid ("Microsoft Windows",1,2)

so�Print Mid ("Microsoft Windows",6,4)

croso� WindowsPrint Mid ("Microsoft Windows",3)

-Print Mid ("Microsoft Windows",30)

ــيد. تا يک متن را  ــام uppercase با تابع Mid بنويس ــک رويه فرعي با ن ــال 5: ي      مث
ــل نمايد. براي اين كار رويه  ــد و حروف كوچک آن را به حروف بزرگ تبدي ــت كن درياف

مزبور را به صورت زير تغيير دهيد:
Private    Sub uppercase(ByVal strtext As  String)

              Dim  strchar  As String * 1, strresult As String

                              Dim  intlength As Long, inti As Long

                                    intlength = Len(strtext)

                                                            For  inti  =  1  To  intlength

                           strchar  = Mid(strtext, inti, 1)

                           If    Asc(strchar)  >=  Asc ("a")  And  Asc(strchar) <= Asc ("z")  Then

                                       strresult = strresult + Chr(Asc(strchar) - 32)

                                                                            Else

                                          strresult = strresult + strchar

 End    If                                                                                                    

                                                                                                             Next    inti

                                                                                    txttext.Text = strresult

End    Sub

در اين رويه به جاي تابع�Le  از تابع Mid استفاده شده است تا كاراكترها يكي يكي جدا 
و بررسي شوند. الزم به ذكر است كه در اين تابع و در آرگومان دوم از متغير inti استفاده

ــال       مث
ــل نمايد. براي اين كار رويه  ــد و حروف كوچک آن را به حروف بزرگ تبدي ــت كن درياف
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ــوم )كه تعداد كاراكترهايي را كه  ــت و براي آرگومان س ــمارنده حلقه اس ــده كه ش ش
ــوند، معين مي كند(  مقدار 1 منظور شده است. بنابراين در هر بار اجراي حلقه  جدا مي ش
ــد و چون تعداد  ــود يک واحد زياد خواهد ش موقعيت مربوط به كاراكتري كه جدا مي ش
يک كاراكتر براي جدا شدن انتخاب شده است هر بار يک كاراكتر از رشته، مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت؛ اين امر باعث مي شود تا استفاده از تابع Right نيز الزامي نباشد و بتوان 

اين خط از رويه را نيز حذف كرد.

 Standard ــوع ــام editor و از ن ــا ن ــروژه اي ب پ
ــكل 1-8 ايجاد كنيد كه با استفاده  EXE، مطابق ش

ــه uppercase و يک كادر  ــابه روي از دو رويه مش
متن، واژه پردازي طراحي شود كه كاربر بتواند در 
صورت نياز با استفاده از دكمه هاي فرمان، محتويات 
ــزرگ تبديل كند. ــک يا ب ــه حروف كوچ آن را ب

Replace7-1-8تابع
اين تابع مي تواند رشته اي را داخل رشته ديگر پيدا كند و آن را با رشته سوم جايگزين 
ــتفاده از اين تابع به  ــكل كلي نحوه اس ــته جديد باز گرداند. ش كرده و به صورت يک رش

صورت زير است:
Replace(string,find,replace,start,count,compare)

ــه آرگومان اول اجباري و سه آرگومان دوم اختياري  ــش آرگومان دارد، س اين تابع ش
� را در داخل رشته string جستجو كرده و رشته replace را به جاي nd هستند. تابع، رشته
ــته string جايگزين مي كند. آرگومان start از نوع عددي بوده و موقعيت شروع  آن در رش
جستجو را در رشته string تعيين مي كند و اگر از آن استفاده نشود، مقدار 1 در نظر گرفته 
ــود. آرگومان count نيز از نوع عددي است و تعداد دفعات جستجو و جايگزيني را  مي ش
تعيين مي كند. اگر از اين آرگومان استفاده نشود به طور پيش فرض مقدار 1- در نظر گرفته 
مي شود كه عمل جستجو و جايگزيني را تا رسيدن به انتهاي رشته string انجام خواهد داد. 

شكل 8-1

    تمرين:
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ــد،  ــت كه اگر مقدار آن برابر يک )vbTextCompare( باش آخرين آرگومان compare اس
� در string بين  حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل nd در جستجوي رشته Replace تابع
ــد بين حروف كوچک و  ــود، اما اگر مقدار آن برابر صفر)vbBinaryCompare(  باش نمي ش
ــود. در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه تابع Replace هيچ  بزرگ تفاوت قائل مي ش
تغييري در رشته string ايجاد نمي كند و حاصل عمليات جستجو و جايگزيني به صورت 
يک رشته مستقل بازگشت داده خواهد شد. به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 8-5 

ارايه شده است، توجه كنيد.
جدول 8-5

مثالخروجي
123BC 123BC 123BCPrint Replace ("ABC ABC ABC","A","123")

C123BC 123BCPrint Replace ("ABC ABC ABC","A","123",3)

123BC 123BC ABCPrint Replace ("ABC ABC ABC","A","123",2)
123BC aBC 123BCPrint Replace ("ABC aBC ABC","A","123")

123BC 123BC 123BCPrint Replace ("ABC aBC ABC","A","123",1)

AC AC ACPrint Replace ("ABC ABC ABC","B”,"")

ABC ABC ABCPrint Replace ("ABC ABC ABC","D","123")

 string يک رشته خالي )""( باشد تمام مواردي كه در رشته  Replaceاگر مقدار آرگومان         
پيدا مي شوند، حذف خواهند شد.

ــده )يعني  � قبل از موقعيت تعيين شnd ــته ــد و رش اگر مقدار آرگومان start بزرگ تر از يک باش
آرگومان start( در رشته string وجود داشته باشد، اين بخش ها حذف مي شوند.

ــكل 8-2  ــرداز editor را مطابق ش واژه پ
ــد تا كاربر توانايي پيدا  به گونه اي تنظيم كني
ــردن عبارات را در متن  كردن و جايگزين ك

تايپ شده داشته باشد.

شكل 8-2

نكته

    تمرين:
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StrComp8-1-8تابع
ــود. اگر دو رشته با هم  ــتفاده مي ش ــته با يكديگر اس ــه دو رش از اين تابع براي مقايس
ــت خواهد داد و در غير اين صورت اگر رشته اول  ــند عدد صفر را بازگش ــاوي باش مس
بزرگ تر از رشته دوم باشد عدد 1 و در صورتي كه رشته اول كوچک تر از رشته دوم باشد 
عدد 1- بازگردانده خواهد شد. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:

 StrComp (string1,string2,compare)

آرگومان هاي string1 و string2 از نوع رشته اي هستند و شامل دو عبارتي هستند كه با 
هم مقايسه مي  شوند. آرگومان compare از نوع عددي بوده و استفاده از آن اختياري است 
ــد تابع StrComp بين حروف  ــي كه مقدار آن برابر با vbTextCompare( 1( باش و در صورت
 )vbBinaryCompare( ــود ولي اگر مقدار آن برابر صفر كوچک و بزرگ تفاوت قائل نمي ش
ــد بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل مي شود. به عنوان مثال به مواردي كه در  باش

جدول 6-8 ارايه شده است، توجه كنيد.
جدول 8-6

مثالخروجي

0Print StrComp("basic","Basic",1)
1Print StrComp("basic","Basic",0 )

-1Print StrComp("Basic","basic")

ــان Compare به طور پيش فرض مقدار صفر در  ــتفاده از آرگوم ــورت عدم اس          در ص
نظر گرفته مي شود.

    مثال 6: به رويه تابعي بعد توجه كنيد. اين رويه دو رشته را دريافت كرده و معين 
مي كند كه آيا دو رشته مساوي هستند يا خير.

Private  Function   strcompare(strstring1  As  String, strstring2 As String) As Boolean

                If    StrComp(strstring1, strstring2, vbTextCompare)    =    0   Then

                                                                           strcompare = True

                                                                                                                           Else

  strcompare = False                                                                                    

                                                                                                                      End    If

                                                                                                               End    Function

نكته

    مثال 
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 اين تابع دو آرگومان رشته اي دارد كه عبارت هاي رشته اي براي انجام مقايسه را دريافت 
ــه قرار مي دهد و در صورتي كه  ــتفاده از تابع StrComp آن ها را مورد مقايس مي كند و با اس
 If ــود و اين مقدار در يک دستور ــند، مقدار صفر بازگشت داده مي  ش ــته برابر باش دو رش
� اجرا مي شود و مقدار منطقي True را به عنوان en بررسي شده و در نتيجه دستور پس از
ــاوي دو رشته، تابع، مقدار منطقي  ــتي بازمي گرداند. اما در صورت عدم تس مقدار بازگش
vbText- نيز از مقدار StrComp ــوم تابع ــت خواهد داد. البته در آرگومان س False را بازگش

ــتفاده شده است كه سبب مي شود تابع بين حروف كوچک  Compare به جاي عدد يک اس

 strcompare)"HARD”,"hard "(و بزرگ تفاوتي قائل نشود. بنابراين اگر اين تابع به صورت
فراخواني  شود مقدار True و اگر به صورت) "Ram" و"strcompare )"Disk   فراخواني شود 

مقدار False را بازگشت خواهد داد.

براي پروژه editor يک كادر محاوره ورود به نرم افزار ايجاد كنيد كه داراي يک 
كلمه رمز و كلمه كاربر باشد، به عالوه براي بررسي درستي كلمه رمز و كاربر از 

تابع StrComp استفاده كنيد.

           در صورتي كه آرگومان char يک رشته باشد، فقط اولين كاراكتر تكرار مي شود.

InStr9-1-8تابع
اين تابع مي تواند دو رشته را دريافت كرده و موقعيت يكي را در ديگري پيدا كند. اين 

تابع داراي چهار آرگومان است و شكل كلي نحوه استفاده از آن به صورت زير است:
InStr (start, string1 , string2, compare)

ــته string2 را در  ــت كه رش ــته اي string1 و string2 اس اين تابع داراي دو آرگومان رش
ــد موقعيت آن را به  ــتجو مثبت باش ــتجو مي كند و در صورتي كه نتيجه جس string1 جس

صورت يک عدد بازمي گرداند و در غير اين صورت مقدار صفر را برمي گرداند. آرگومان 
start از نوع عددي بوده و استفاده از آن اختياري است اين آرگومان مي تواند نقطه شروع 

جستجوي string2 را در string1 تعيين كند و در صورتي كه از آن استفاده نشود، موقعيت 
جستجو از اولين كاراكتر آغاز مي شود. آرگومان چهارم compare است كه مانند آرگومان 

    تمرين:

نكته             در صورتي كه آرگومان
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ــدار اين آرگومان يک  ــتفاده نكنيد، اگر مق ــت و مي توانيد از آن اس ــي اختياري اس قبل
ــد تابع در هنگام جستجو بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل  )vbTextCompare( باش

نمي شود، اما اگر مقدار اين آرگومان صفر )vbBinaryCompare( باشد يا از آن استفاده نشود، 
در زمان جستجو بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل خواهد شد.

به عنوان مثال دستور)"InStr )1, "Visual Basic", "i(  رشته "i" را در رشته "Visual Basic"جستجو 
ــتور)"InStr )5, "Visual Basic” , "i مقدار 11 را باز  ــا دس ــاز مي گرداند، ام ــد و عدد 2 را ب مي كن
ــتجو از كاراكتر پنجم آغاز مي شود، بنابراين موقعيت رشته "i" در كلمه  مي گرداند. چون جس
Basic بازگشت داده مي شود. براي مثال مي توانيد به مواردي كه در جدول 7-8 ارايه شده است، 

توجه كنيد.

جدول 8-7
مثالنتيجه

5Print InStr (1, "cpu CPU CPU" , "CPU")
Print InStr ("CPU CPU CPU" , "cpu")
1Print InStr (1, "cpu CPU CPU" , "cpu" ,0 )
5Print InStr (4, "CPU CPU CPU" , "cpu" , 1)
1Print InStr (1, "CPU CPU CPU" , "")

4Print InStr (3, "CPU CPU CPU" , " ")

ــود،  ــتفاده مي ش ــه اس ــه از آرگومان compare براي تنظيم نحوه مقايس ــي ك            در توابع
ــش تعاريف  ــتور Option Compare Text در بخ ــود و دس ــتفاده نش ــان اس ــن آرگوم ــر از اي اگ
ــد. ــاوت قائل نخواهد ش ــزرگ  تف ــک و ب ــروف كوچ ــود، تابع بين ح ــته ش ــرم نوش ــاژول ف م
ــاي مقادير صفر و يک به  ــان compare  به كار مي رود مي توانيد به ج ــه  آرگوم ــي ك  در توابع

ترتيب از ثابت هاي vbBinaryCompare و vbTextCompare استفاده كنيد.

ــن جمله آن را  ــت كند و اولي ــن را درياف ــيد تا يک مت ــه تابعي بنويس ــک روي ي
بازگرداند.

    تمرين:

نكته  
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ــته اي  ــيک عالوه بر رويه هاي آماده اي كه در رابطه با داده هاي عددي و رش ويژوال بيس
ــد  ــاعت نيز مي باش دارد، داراي رويه هايي براي انجام عمليات روي داده هاي تاريخ و س
ــت و آن اين كه اين  ــه معرفي آن ها مي پردازيم. اما ذكر يک نكته در اين جا الزم اس ــه ب ك
رويه ها با توجه به تنظيمات منطقه اي كه در برنامه Regional and Language Options وجود 
دارد، نتيجه هاي مختلفي را در برخواهند داشت. براي هماهنگي با مثال هاي كتاب توصيه 
ــورت تغيير در اين  ــتفاده كنيد و در ص ــات پيش فرض ويندوز اس ــه از تنظيم ــود ك مي ش

تنظيمات, تنظيمات ناحيه اي را روي حالت انگليسي )English( قرار دهيد.

Date1-2-8تابع
ــتم را در اختيار شما قرار مي دهد و فاقد هر گونه آرگومان است  اين تابع، تاريخ سيس
ــتور Date مي توانيد تاريخ سيستم را نيز تنظيم  ــتفاده از اين تابع همراه با دس به عالوه با اس

كنيد. براي تنظيم تاريخ سيستم با دستور Date از اين الگو استفاده كنيد:
Date = date

2-8توابعتاريخوساعت

Date جدول 8-8 دستور
Date = "2-20-1970"

Date = # 12/7/ 2003#

Date = "Aug 18,2004"

ــته اي،  ــدار date مي تواند از نوع داده رش مق
ــد. به  ــتي تابع Date باش تاريخ يا مقدار بازگش
ــده در جدول 8-8  ــوان مثال موارد ارايه ش عن
نحوه استفاده از دستور Date را نشان مي دهند.

ــيله آن تنظيم  ــتم را به وس    مثال 7: پروژه اي طراحي كنيد كه كاربر بتواند تاريخ سيس
كند. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

 جدول 9-8 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

frmsetName
Set DateCaption

1 - برنامه ويژوال بيسيک را اجرا كنيد و يک 
ــوع Standard EXE به همراه يک  ــروژه از ن پ
ــداول 9-8 الي  ــكل 3-8 و ج فرم مطابق ش

11-8 ايجاد كنيد.

   مثال 
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8 - 3
جدول 10-8 خصوصيات كنترل ها

كنترل
        خصوصيت

Label Label Label TextBox TextBox

Name lbls1 lbls2 lbls3 txtmonth txtday

Caption / /  mm   dd     yyyy     ــ __

جدول 11-8 خصوصيات كنترل ها

Command ButtonCommand ButtonTextBox
كنترل

       خصوصيت
cmdcancelcmdoktxtyearName

&Cancel&OKــCaption

در اين مرحله رويداد Click دكمه OK را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdok_Click()

If (Val(txtday.Text) > 0 And Val(txtday.Text) < =31) And _

    (Val(txtmonth.Text)> 0 And Val(txtmonth.Text)< =12)And _

    (Val(txtyear.Text)>1900 And Val(txtyear.Text)<=3000)Then

Date = Trim(txtmonth.Text) + String (1, "/") + _

           Trim(txtday.Text)+String(1,"/")+Trim (txtyear.Text)

                                                                                                                               Else

   MsgBox "Invalid Date !",  ,"ERROR"

                                                                                                                             End If

End Sub
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ــده در كادرهاي متن روز  ــتور If مقادير تايپ ش ــتفاده از يک دس در اين رويداد با اس
ــود در صورتي كه مقادير اشتباهي  ــال )txtyear( بررسي مي ش )txtday(، ماه )txtmonth( و س

وارد شود، پيام خطايي در يک كادر پيام نمايش داده مي شود اما در صورت مناسب بودن 
مقادير ورودي با استفاده از عملگر +، توابع Trim و تابع String، داده هاي ورودي به شكل 
ــته اي به تابع Date داده  ــوند و در پايان، اين مقدار رش ــته اي حاوي تاريخ تنظيم مي ش رش

مي شود تا تاريخ سيستم را تنظيم كند.
ــتور Unload Me را در رويداد Click دكمه Cancel بنويسيد، سپس پروژه و فرم را با  دس

نام setdate ذخيره كنيد.
ــال تايپ  2را به ترتيب براي ماه، روز و س 1، 25 و5  پروژه را اجرا كرده و مقادير

كنيد، سپس روي دكمه OK كليک كنيد.
ــده را  ــاعت برويد و تاريخ ثبت ش در ويندوز به كادر محاوره  ويژگي هاي تاريخ و س

بررسي كنيد.
اين بار مقاديري را به صورت غلط تايپ كنيد و روي دكمهOK  كليک كنيد. همان طور 

كه مي بينيد پيام خطايي روي دسک تاپ مشاهده مي شود.
به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

Day2-2-8 تابع
ــخ را دريافت كرده و يک عدد بين 1 تا 31 به عنوان  ــع Day يک مقدار از نوع تاري تاب

شماره روز بازمي گرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:

Day (date)

ــد كه  ــته اي يا عددي باش اين تابع يک آرگومان دارد كه مي تواند از نوع تاريخي, رش
بيانگر تاريخ مشخصي است. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 12-8 توجه كنيد.
ــده است؛  ــتفاده ش در مثال چهارم جدول 12-8 از يک مقدار عددي از نوع صحيح اس
اين مقدار با توجه به روزهايي كه از ابتداي سال سپري مي شود، مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت و در نتيجه مقدار روزها از ابتداي سال تا ماه جاري از عدد مربوطه كم مي شود تا 

مقدار بازگشتي بين مقدار 1 تا 31 قرار گيرد.
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                          جدول 8-12
مثالنتيجه

5Print Day (# 1/5/1980  #)

150Print Day ("march 15,198 ")

25Print Day ("1/25/1980 ")

18Print Day (50)

Now3-2-8تابع
ــتم را در اختيار شما قرار  ــاعت  جاري سيس اين  تابع  مي تواند در هر لحظه تاريخ و س
ــت. شكل كلي  ــد و فاقد آرگومان اس ــتي اين تابع از نوع تاريخ مي باش دهد. مقدار بازگش

نحوه استفاده از آن به اين صورت است:
Now

به عنوان مثال نتيجه فراخواني اين تابع مي تواند يک عـبارت رشته اي به صورت
# 6:43:11P m   12/10/2004 #  باشد.

Month4-2-8تابع
ــددي بين صفر تا 12 را كه بيانگر  ــع Month با دريافت يک مقدار از نوع تاريخ، ع تاب
ــتفاده از اين تابع به  ــكل كلي نحوه اس ــت، باز مي گرداند. ش ــماره ماه تاريخ مربوط اس ش

صورت بعد است: 
 Month (date)

آرگومان date يک عبارت عددي يا رشته اي است كه بيانگر يک مقدار تاريخي مي باشد. 
براي مثال به موارد ارايه شده در جدول 13-8 توجه كنيد.

جدول 8-13
مثالنتيجه

8Print Month (" 8/10/2000 ")

11Print Month (" 11/23/1980 ")

3Print Month (" March 2,1960 ")

9Print Month (# 9-1-99 #)

1 Print Month (# 10-30-1974 #)
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MonthName5-2-8تابع
ــال، نام آن ها را به صورت يک  ــماره ترتيب ماه هاي س اين تابع مي تواند با دريافت ش
ــت و شكل كلي نحوه استفاده  ــته اي بازگرداند. اين تابع داراي دو آرگومان اس عبارت رش

از آن به صورت زير است:
MonthName (month , abbreviate) 

ــال را  ــماره ماه هاي س ــت كه از نوع عددي بوده و ش آرگومان اول اين تابع month اس
ــت،  ــان دوم abbreviate اختياري و از نوع منطقي اس ــت مي كند. آرگوم ــا 12 درياف از 1 ت
ــد نام  ــد نام ماه به صورت خالصه و در صورتي كه False باش اگر اين آرگومان True باش
ــتفاده از اين آرگومان مقدار  ــود. در صورت عدم اس ماه به صورت كامل بازگردانده مي ش

پيش فرض False است. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 14-8 توجه كنيد.

جدول 8-14
مثالنتيجه
AprilPrint MonthName (40 False)

AprPrint MonthName (40True)

MayPrint MonthName (5)

Weekday6-2-8تابع
اين تابع يک عبارت رشته اي يا تاريخي را دريافت كرده و يک عدد صحيح كه بيانگر 
شماره روزهاي هفته است، باز مي گرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت 

زير است:
Weekday ( date, firstday )

ــته اي است كه  ــت. آرگومان date از نوع تاريخي يا رش اين تابع داراي دو آرگومان اس
ــت كه روز اول  � يک آرگومان اختياري اسrstday ــد و آرگومان بيانگر يک تاريخ مي باش
ــبه شماره روز تعيين مي كند. مقدار پيش فرض براي اين آرگومان روز  هفته را براي محاس
ــده در جدول 15-8 باشد.  ــت. اين آرگومان مي تواند يكي از مقادير ارايه ش ــنبه اس يكش
ــنبه تا جمعه  ــنبه، دوش اين تابع عدد صحيحي بين 1 تا 7 را به ترتيب براي روزهاي يكش

بازمي گرداند. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 16-8 توجه كنيد.



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

229

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارهشتم: توانايي  استفاده از انواع رويه هاي آماده در ويژوال بيسيک

                       جدول 8-15
ثابت رشته ايثابت عدديروز هفته
1vbSundayيكشنبه

2vbMondayدوشنبه

3vbTuesdayسه شنبه

4vbWednesdayچهارشنبه

�5vbپنج شنبهursday

6vbFridayجمعه

7vbSaturdayشنبه

                              جدول 8-16
مثالنتيجه

7Print Weekday ("March 14, 1970")

6Print Weekday (#1/15/1960#)

2Print Weekday (#1/15/1960#, 5)

1 Print Weekday (#1/15/1960#,
vbFriday)

5Print Weekday ("11/20/1980")

Year7-2-8 تابع
اين تابع يک عبارت رشته اي، تاريخي، عددي يا تركيبي )Variant( را كه حاوي داده اي 
ــال را به صورت يک عدد صحيح بازگشت  ــت، دريافت كرده و مقدار س از نوع تاريخ اس

مي دهد. شكل كلي نحوه استفاده  از اين تابع به صورت زير است:
Year (date) 

جدول 8-17
مثالنتيجه
1969Print Year ("Aug 22, 69")

198 Print Year ("11/22/1980")

2Print Year (#10/9/2000#)

1995Print Year ("3-2-95")

Time8-2-8تابع
ــاعت سيستم را در اختيار شما قرار مي دهد و فاقد هرگونه آرگومان است.  اين تابع س
به عالوه با استفاده از اين تابع همراه با دستور Time مي توانيد ساعت سيستم را نيز تنظيم 

كنيد. براي تنظيم ساعت سيستم با دستور Time از الگوي زير استفاده كنيد:
 Time = time

آرگومان date به يک مقدار از نوع 
ــه عنوان مثال  ــاره مي كند. ب تاريخ اش
ــده در جدول 8-17  به موارد ارايه ش

توجه كنيد.

time يک عبارت از نوع رشته اي، ساعت 

يا مقدار بازگشتي تابع Time است. به عنوان 
مثال موارد ارايه شده در جدول 18-8 نحوه 

استفاده از دستور Time را نشان مي دهند.

Time جدول 18-8 دستور
 Time = "17:2:30"
Time = "5:17"
Time ="8:15 PM "

Time =# 8:15:20 AM #
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در جدول فوق دستورات اول و دوم بدون استفاده از عبارات AM و PM زمان سيستم 
را تنظيم مي كنند. در چنين مواقعي با توجه به مقدار ساعت تعيين شده، زمان سيستم روي 
قبل يا بعدازظهر تنظيم مي شود. در مثال اول چون ساعت 17 ذكر شده است، زمان روي 5 
بعدازظهر و در مثال دوم چون ساعت 5 ذكر شده است، زمان روي 5 صبح تنظيم خواهد شد. 

   
    مثال 8: پروژه اي طراحي كنيد كه كاربر بتواند ساعت سيستم را به وسيله آن تنظيم 

كند. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد كه شامل فرمي مطابق شكل 4-8 و جداول

19-8 الي 21-8 باشد.

8 - 4

        جدول 19-8 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

frmsetName

Set TimeCaption

جدول 20-8 خصوصيات كنترل ها

TextBoxLabelLabelLabelLabel
كنترل

    خصوصيت
txthourlblampmlblslblmlblhName

AM/PMSecond :Minute :Hour :Captionــ

جدول 21-8 خصوصيات كنترل ها

Command

Button

Command

Button
TextBoxTextBoxTextBox

كنترل
     خصوصيت

cmdexitcmdsettxtampmtxtsecondtxtminuteName

&Exit&SetــــــCaption

   
    مثال 
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2 - رويداد دكمه Set را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdset_Click()

Dim strtime As String

strtime = Trim(txthour.Text)+":"+Trim(txtminute.Text)+ _

 ":"+Trim(txtsecond.Text)+" "+Trim(txtampm.Text)

 Time =strtime

End Sub

ــاعت، دقيقه، ثانيه و قبل يا  ــتفاده از خصوصيت Text كادرهاي متن مقدار س ابتدا با اس
ــته در متغير strtime ذخيره مي شود و سپس  بعد از ظهر زمان موردنظر به صورت يک رش

اين مقدار با استفاده از تابع Time به عنوان زمان سيستم ثبت مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نام settime ذخيره كنيد، سپس آن را اجرا نماييد.

ــه، ثانيه و به عنوان  ــاعت، دقيق ــه ترتيب براي س 1 ، 25، 18 و AM را ب  ــر 4 - مقادي
زمان قبل از ظهر دركادرهاي متن مربوطه تايپ كنيد و روي دكمه Set كليک كنيد. سپس 

تغييرات را در نوار وظيفه ويندوز بررسي كنيد.
5 - به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

با استفاده از تابع Time و كنترل Timer يک زمان سنج ديجيتال را طراحي كنيد.

Hour9-2-8 تابع
اين تابع با دريافت يک مقدار رشته اي يا تاريخي شامل زمان، مقدار ساعت را به صورت 
ــتفاده از اين تابع به  ــكل كلي نحوه اس ــک عدد صحيح بين صفر و 23 بازمي گرداند. ش ي

صورت زير است:
Hour (time)

ــد كه  ــته اي، تاريخ و زمان يا تركيبي )Variant( باش ــان time مي تواند از نوع رش آرگوم
بيانگر مقادير زماني هستند. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 22-8 توجه كنيد.

    تمرين:
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ــد،  ــاعت، دقيقه يا ثانيه باش            اگر آرگومان time مقادير زماني بزرگ تر از مقادير مجاز براي س
در هنگام اجراي برنامه پيام خطاي Syntax error يا Type mismatch نمايش داده مي شود.

ــاعت با  ــود، مقدار س اگر در آرگومان time مقدار بعدازظهر )PM( يا قبل از ظهر )AM( تعيين نش
توجه به مقدار زمان در آرگومان time محاسبه مي شود.

جدول 8-22
مثالنتيجه

8Print Hour (#8:18:10 AM# )
22Print Hour (#22:05:00 #)
22Print Hour (" 10:50:43 PM ")
13Print Hour (" 13:20 ")
4Print Hour (" 4:10 ")

Print Hour (Now)ساعت جاري سيستم

Minute10-2-8تابع
اين تابع با دريافت يک مقدار رشته  اي يا تاريخي شامل زمان، مقدار دقيقه را به صورت 
يک عدد صحيح بين صفر و 59 بازمي گرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به اين 

صورت است:
 Minute (time) 

ــد كه  ــته اي، تاريخ و زمان يا تركيبي )Variant( باش ــان time مي تواند از نوع رش آرگوم
بيانگر مقادير زماني هستند. براي مثال به موارد ارايه شده در جدول 23-8 توجه كنيد.

جدول 8-23
مثالنتيجه

18Print Minute (#8:18:10 AM#)

5Print Minute (#22:05:00#)

5 Print Minute (" 10:50:43 PM ")

2 Print Minute (" 13:20")

1 Print Minute (" 4:10:3")

Print Minute (Now)دقيقه با توجه به ساعت جاري سيستم

نكته  
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       اگر مقادير زماني مورد استفاده بزرگ تر از مقادير مجاز براي ساعت، دقيقه يا ثانيه باشند، 
در هنگام اجراي برنامه پيام خطاي Syntax error يا Type mismatch مشاهده مي شود.

Second11-2-8تابع
ــامل زمان، مقدار ثانيه را به  ــته اي يا تاريخي ش اين تابع نيز با دريافت يک مقدار رش
ــتفاده از اين  ــكل كلي نحوه اس صورت يک عدد صحيح بين صفر تا 59 بازمي گرداند. ش

تابع به صورت زير است:
Second (time) 

ــد كه  ــته اي، تاريخ و زمان يا تركيبي )Variant( باش ــان time مي تواند از نوع رش آرگوم
بيانگر مقادير زماني هستند. براي مثال به موارد ارايه شده در جدول 24-8 توجه كنيد.

جدول 8-24
مثالنتيجه

1 Print Second (# 8:18:10 Am #)


Print Second (#22:05:00 #)

43Print Second (" 10:50:43 PM")
2Print Second (" 13:20:2")

Print Second (Now)مقدار ثانيه با توجه به ساعت جاري سيستم

ــاعت، دقيقه يا ثانيه  ــتفاده بزرگ تر از مقادير مجاز براي س         اگر مقادير زماني مورد اس
ــند، درهنگام اجراي برنامه پيام خطاي Syntax error يا Type mismatch مشاهده مي شود. باش

كنترل هاي كادر ليست يكي ديگر از كنترل هاي ويژوال بيسيک هستند كه به كاربر اجازه 
مي دهند تا از بين چند مقدار مختلف يكي را انتخاب كند. به عنوان مثال مي توان به كادرهاي 
ــتي كه در كادرمحاوره تنظيمات ويژگي هاي نمايشي ويندوز وجود دارند اشاره كرد. ليس

3-8کنترلکادردرليست

نكته  

نكته  
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ــامل كادرهاي ليست معمولي )ListBox( و كادرهاي  ــت انواع مختلفي ش  كادرهاي ليس
ليست تركيبي بازشو )ComboBox( دارند. تفاوتي كه بين اين دو نوع كنترل عالوه بر شكل 
ــت كه كادرهاي ليست ساده فاقد كادرمتن هستند اما كادرهاي  ظاهري وجود دارد اين اس

ليست تركيبي بازشو از يک كادر ليست ساده و يک كادرمتن تشكيل مي شوند.

جدول 8-25

خاصيت/ متد/رويدادتوضيح
ــت در تمام انواع  ــداري مي كند، اين خاصي ــت را نگه ــن خاصيت اعضاي موجود در كادر ليس اي

كنترل هاي كادر ليست وجود دارد.  
List

ــت. اگر مقدار اين  ــت وجود دارد و از نوع منطقي اس اين خاصيت در تمام كنترل هاي كادر ليس

ــت به صورت صعودي مرتب  ــم كنيد. اعضاي موجود در كادر ليس ــت را روي True تنظي خاصي

مي شوند، اما اگر مقدار آن روي False تنظيم شود اعضاي موجود در كنترل به همان ترتيبي كه 

در خاصيت List تايپ شده اند، نمايش داده مي شوند.

Sorted

ــود، كنترل به  ــن خاصيت در كنترل هاي ListBox روي مقدار Standard-0 تنظيم ش اگر اي

ــت ساده و در صورتي كه روي مقدارCheckBox-1 تنظيم شود، هر يك  صورت يك كادر ليس

ــن خاصيت مي تواند در  ــوند، اي ــا در كنترل به همراه يك كادر عالمت نمايش داده مي ش از اعض

 0-Dropdown Comboسه مقدار را كسب كند؛ اگر روي مقدار  ComboBox كنترل هاي

ــو به همراه يك كادر متن و اگر روي مقدار  ــت بازش ــود كنترل به صورت يك كادر ليس تنظيم ش

Simple Combo List-1 تنظيم شود، كنترل به صورت يك كادر ليست بازشو ساده به همراه 

يك كادرمتن و در صورتي كه روي مقدارDropdown List-2 تنظيم شود به صورت يك كادر 

ليست بازشو و بدون كادر متن نمايش داده مي شود.

Style

 Simple Combo و Dropdown Combo اين خاصيت در كنترل كادر ليست بازشو از نوع

قابل استفاده است و عملكرد آن مشابه همين خاصيت در كنترل كادر متن است.
Locked

 Dropdown اين خاصيت در كنترل كادر ليست ساده و كنترل هاي كادر ليست بازشو بجز نوع

List قابل استفاده است و عنوان عضو انتخاب شده در كنترل را در خود نگهداري مي كند.
Text
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خاصيت/ متد/رويدادتوضيح

ــت اضافه كند و شكل كلي نحوه استفاده از آن به  اين متد مي تواند عضوي را به كنترل كادر ليس

صورت بعد است:
AddItem

ــت را حذف كرد. شكل كلي  ــيله اين متد مي توان تمام اعضاي موجود در كنترل كادر ليس به وس

نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:
Clear

اين متد مي تواند هر يك از اعضاي موجود در كنترل را براساس شماره انديس آن ها در خاصيت 

ــود و به ترتيب قرار  ــدار صفر براي اولين عضو آغاز مي ش ــماره انديس از مق ــذف كند. ش List ح

گرفتن اعضا در ليست افزايش مي يابد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
RemoveItem

اين رويداد در تمام انواع كادرهاي ليست قابل استفاده است و زماني اجرا مي شود كه كاربر يكي 

از اعضاي موجود در كادر ليست را انتخاب كند.
Click

 Simple Combo و Dropdown Combo اين رويداد در كنترل هاي كادر ليست بازشو از نوع

قابل استفاده است و زماني اجرا مي شود كه محتويات كادر متن در كادر ليست تغيير  كند. 
Change

  شماره انديس عضو در كنترل( RemoveItem . نام كنترل كادرليست

  )عنوان عضو( AddItem . نام كنترل كادر ليست

  Clear . نام كنترل كادر ليست  

ادامه جدول 8-25
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Learn  in English

Len Function: Returns a Long containing the number of 
characters in a string or the number of bytes required to store a 
variable.

Syntax
Len)string | varname(
�e Len function syntax has these parts:

Part Description
String Any valid string expression. If string contains 

Null, Null is returned.
Varname Any valid variable name. If varname 

contains Null, Null is returned. If varname is 
a Variant,Len treats it the same as a String 
and always returns the number of characters it 
contains.
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واژه نامه

Abbreviateكوتاه كردن، مختصر كردن 
Argumentآرگومان 

Binaryدودويي، مبناي دو 
Compareمقايسه كردن

Dayروز
Editorواژه پرداز 

Errorخطا 
Expressionعبارت 
Hourساعت 
Invalidاشتباه 
Lengthطول 
Minuteدقيقه

Mismatchعدم تطابق، مطابقت نداشتن
Monthماه 

Month Nameنام ماه
Removeرفع كردن،  برداشتن

Replaceجايگزين كردن
Rightراست 
Secondثانيه 

Sortمرتب كردن
Spaceفضاي خالي

Startشروع 
Syntaxشكل نوشتاري دستور

Syntaxنحو، تركيب
Timeزمان 

Treatرفتار كردن
Week Dayروز هفته

Week day Nameنام روز هفته
Yearسال 
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خالصه مطالب
• تابع ASC يک رشته را دريافت كرده و كداسكي اولين كاراكتر را بر مي گرداند.

• تابع Chr كداسكي يک كاراكتر را دريافت كرده و كاراكتر معادل آن را بر مي گرداند.
• تابع InStr دو رشته را دريافت كرده، يكي را در ديگري جستجو مي كند.

• تابع �Le تعداد معيني از كاراكترهاي يک رشته را از سمت چپ آن برمي گرداند.
• تابع Right تعداد معيني از كاراكترهاي يک رشته را از سمت راست آن برمي گرداند.

• تابع Len يک رشته را دريافت كرده و طول آن را معين مي كند.
• تابع Mid يک رشته را دريافت كرده و تعداد معيني كاراكتر را از آن جدا مي كند.

• تابع Replace رشته اي را در رشته ديگري جايگزين مي كند.
• تابع StrComp دو رشته را دريافت كرده و با هم مقايسه مي كند.

• با استفاده از تابع Date مي توان تاريخ سيستم را به دست آورده يا تنظيم كرد.
• تابع Day يک مقدار از نوع تاريخ را دريافت كرده و شماره روز آن را برمي گرداند.

• با استفاده از تابع Now مي توان تاريخ و ساعت سيستم را به دست آورد.
ــاه آن را  ــماره م ــت كرده و ش ــخ را درياف ــوع تاري ــدار از ن ــک مق ــع Month ي • تاب

برمي گرداند.
• تابع MonthName با دريافت شماره ماه، نام آن را برمي گرداند.

• تابع Weekday يک عبارت رشته اي يا تاريخي را دريافت كرده و شماره ترتيب روز 
را در هفته برمي گرداند.

ــال آن را  ــت كرده و مقدار س ــته اي، تاريخي را درياف ــک عبارت رش ــع Year ي • تاب
برمي گرداند.

• با استفاده از تابع Time مي توان ساعت سيستم را به دست آورد.
ــان را دريافت كرده و مقدار  ــامل زم ــته اي يا تاريخي ش ــع Hour يک عبارت رش • تاب

ساعت را برمي گرداند.
ــامل زمان را دريافت كرده و مقدار  ــته اي يا تاريخي ش • تابع Minute يک عبارت رش

دقيقه را برمي گرداند.
ــامل زمان را دريافت كرده و مقدار  ــته اي يا تاريخي ش • تابع Second يک عبارت رش

ثانيه را برمي گرداند.
• با استفاده از تابع Timer مي توان ثانيه هاي بعد از نيمه شب را محاسبه كرد.
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آزمون نظري 

1 - حاصل اجراي دستور"Right "Windows", Len "123 چيست؟
 "ind" -د      "ows" -ج             "Win" -ب     الف- "123"  

2 - به وسيله كدام تابع مي توان تعدادي از كاراكترهاي يک رشته را جدا كرد؟
 Asc -د      Len -ج       Mid -ب   Instr -الف    

3 - حاصل اجراي دستور )  )"Computer" ,3�Le چيست؟
ب- "ter"      ج- "puter"      د-""    "Com " -الف    

4 - كدام تابع امكان جستجوي يک رشته را در رشته ديگر فراهم مي كند؟
Space -د     Replace -ج      InStr -ب           Len -الف    

5 - كدام گزينه در رابطه با خروجي دستور )»Second )”10:12:36 درست است؟
1            ب- 12                ج- 36      د- 48      الف-

6 - حاصل عبارت )Mid )"Computer",5,5 چيست؟
Computer -د         puter -ج      uter -ب  omput -الف    

7 - به وسيله كدام تابع مي توان ساعت و تاريخ جاري سيستم را به دست آورد؟
 Time -ب                  Date -الف    

    ج- Now                   د- گزينه هاي الف و ج صحيح هستند.
 8 - حاصل عبارت) Replace)"Book","o", "t",3 چيست؟

"Btok" -د     "Bttk" -ج      "Bttt" -ب         "Botk"  -الف    
9 - Which of the following data types does return by the Len Function?

 a- integer   b- string         c- date          d- boolean

10- تفاوت و شباهت توابع Date و Now را بيان كنيد.
11- نحوه عملكرد توابع زير را توضيح دهيد.

Instr -د                 Strcomp -ج         Mid -ب                  Le� -الف    
12- نحوه عملكرد توابع زير را توضيح دهيد.

Replace -د  Month Name -ج        Asc -ب      Day -الف    
13- نحوه عملكرد توابعHour ،Year وMinute  را توضيح دهيد.
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آزمون عملي

1 - يک رويه فرعي بنويسيد كه يک عدد را دريافت كرده، كوچک ترين رقم آن را پيدا 
كند و نمايش دهد.

ــته را دريافت كرده و كاراكترهاي آن را به  ــيد كه يک رش 2 - يک رويه فرعي بنويس
 retupmoC را به صورت Computer ــارت ــوس  نمايش  دهد. به عنوان  مثال عب صورت معك

نمايش دهد.



   نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- رويدادهاي ماوس و صفحه كليد را بيان كند.

2- بتواند از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد استفاده كند.
3- كنترل هاي شكل )Shape( و خط )Line( را شرح داده، خصوصيات آن ها را توضيح دهد.

4- بتواند از كنترل هاي شكل )Shape( و خط )Line( استفاده كند.
  

 

241

         

                                                                    واحد كار نهم          

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری



242

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت کار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه کار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  واحد کارنهم: نحوه استفاده از رویدادهاي ماوس و صفحه کلید

                 1-9 رويدادهاي ماوس 

کلیات

يكي از مســايلي كه در برنامه نويسي براي سيســتم هاي عامل با رابط گرافيكي مانند 
وينــدوز مورد توجه قرار مي گيرد، عكس العمل هاي مناســب در رابطــه با اتفاقاتي مانند 
فشــردن دكمه هاي ماوس، حركت اشاره گر آن يا فشــردن كليدها در صفحه كليد است. 
در زبان ويژوال بيســيك رويدادهاي مناســب در اين زمينه براي برآورده كردن نيازهاي 

برنامه نويسان در نظر گرفته شده اند. 

رويدادهاي ماوس در ويژوال بيســيك به چهار گروه تقســيم مي شــوند كه عبارتند 
از:MouseMove ،MouseUp ،MouseDown ،DblClick ، Click و DragDrop.در ايــن  واحد كار 

رويدادهايي را كه در اين رابطه در ويژوال بيسيك وجود دارند، فرا مي گيريد.

MouseDown 1-1-9 رويداد
شــكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اســت و زماني اجرا مي شود كه يكي از 

دكمه هاي ماوس به پايين فشرده شود.
Private  Sub  نام شئ  _ MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

            همان طور كه مشــاهده مي كنيد اين رويداد برخالف رويدادهايــي كه تاكنون ديده ايد
  دكمه اي را كه كاربر فشرده است،Button داراي چهار آرگومان اســت. آرگومان اول يعني
 مشــخص مي كند. اين مقدار مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 1-9 باشد به اين

شكل مي توانيد هر دكمه اي از ماوس را كه فشرده مي شود، شناسايي كنيد.

جدول 9-1
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

1vbLeftButtonدرصورتي كه دكمه سمت چپ ماوس فشرده شود.
2vbRightButtonدرصورتي كه دكمه سمت راست ماوس فشرده شود.

4vbMiddleButtonدرصورتي كه دكمه وسط ماوس فشرده شود.

3Right Leftهر دو
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آرگومان Shift معين مي كند كه در هنگام فشرده شدن دكمه هاي ماوس كدام يک از كليدهاي 
"Shift ،Ctrl ,Alt يا تركيبي از آن ها فشرده شده است. مقادير مربوط به آرگومان Shift در جدول

2-9 ارايه شده اند.
جدول 9-2

ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

1vbShiftMaskدرصورتي كه كليد Shift فشرده شود.

2vbCtrlMaskدرصورتي كه كليد Ctrl فشرده شود.

4vbAltMaskدرصورتي كه كليد Alt فشرده شود.

3vbShiftMask+vbCtrlMaskدرصورتي كه كليدهاي Shift+Ctrl فشرده شوند.

5vbShiftMask+vbAltMaskدرصورتي كه كليدهاي Shift+Alt فشرده شوند.

6vbCtrlMask+vbAltMaskدرصورتي كه كليدهاي Ctrl+Alt فشرده شوند.

7درصورتي كه كليدهاي Shift+Ctrl+Alt فشرده شوند.
 vbShiftMask+vbCtrlMask+

vbAltMask

ــاره گر ماوس را در زمان  ــاري بوده و موقعيت اش آرگومان هاي X و Y از نوع عدد اعش
فشرده شدن كليدهاي آن معين مي كند. مقدار X فاصله از سمت چپ و Y فاصله از باالي 
ــئ نيز مي تواند نام يک كنترل يا عبارت Form براي  ــند. نام ش فرم يا كنترل مربوطه مي باش

فرم ها باشد.

MouseUp 2-1-9 رويداد
ــود كه يكي از  ــت و زماني اجرا مي ش ــكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اس ش

دكمه هاي ماوس كه به پايين فشرده شده است، رها شود.
Private   Sub  نام ش��ئ _ MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

آرگومان هاي اين رويداد دقيقًا مشابه رويداد MouseDown است.

MouseMove 3-1-9 رويداد
ــت و زماني اجرا مي شود كه اشاره گر  ــكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اس ش

ماوس روي فرم يا كنترل مربوطه حركت كند.
Private  Sub  نام شئ _ MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
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آرگومان هاي اين رويداد نيز دقيقًا مشابه دو رويداد قبلي مي باشند.

      مث��ال 1: پروژه اي طراحي كنيد كه 
ــكل 1-9 روي يک فرم  تصويري مطابق ش
نمايش دهد و اگر كاربر روي تصوير كليک 
ــحال نشان داده  كند تصوير با حالت خوش
ــود و در صورتي كه كاربر كليک راست  ش
ــان داده  ــر با حالت ناراحت نش كند تصوي

شكل 1-9شود.

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كرده و يک فرم با نام frmface و يک كنترل 
تصوير با نام imgface مطابق شكل 1-9 ايجاد كنيد.

ــاوره Load Picture تصوير FACE10 را از  ــتفاده از كادرمح ــرل تصوير با اس 2 - در كنت
مسير

D:\ Program Files\ Microsoft Visual studio\ Common\ Graphics\ Icons\ Misc

انتخاب كنيد. )با فرض اين كه برنامه ويژوال استوديو در درايو :D نصب شده باشد.(
3 - رويداد Mouse Down كنترل imgface را به صورت زير تنظيم كنيد.

Private Sub imgface_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

     If Button = vbLeftButton Then

imgface.Picture = LoadPicture _

        ("C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Misc\FACE 02.ICO")

     If Button = vbRightButton Then

imgface.Picture = LoadPicture _

        ("C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Misc\FACE04.ICO")

End Sub

در اين رويداد با استفاده از دستور If مقدار آرگومان Button بررسي مي شود اگر اين مقدار برابر با
ــمت چپ ماوس فشرده شده است  ــت كه دكمه س ــد به اين معني اس Vb Left Button باش

ــت خنده نمايش مي دهد. به همين ــن تابع Load Picture تصوير صورت را با حال بنابراي

      مث��ال 
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ــي شرط موجود در  ــت ماوس فشرده شود نتيجه بررس ــمت راس ترتيب اگر دكمه س
ــت )True( مي شود. بنابراين تصوير صورت با حالت ناراحت نمايش  ــتور If دوم درس دس

داده مي شود.
ــپس پروژه را اجرا كنيد و روي  4 - پروژه و فرم را با نام Show Face ذخيره نماييد س

تصوير يک بار كليک و بار ديگر كليک راست كنيد و نتيجه را بررسي نماييد.
5 - اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد. 

 پروژه ShowFace را به شكلي تنظيم كنيد تا پس از رها كردن دكمه سمت چپ 
يا راست، تصوير اول دوباره نمايش داده شود.

DragDrop 4-1-9 رويداد
شكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير است و زماني اجرا مي شود كه يک كنترل در 

روي فرم با استفاده از اشاره گر ماوس از يک محل به محل ديگر منتقل ))Drag & Drop شود.
  (DragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single _ نام شئ  Private  Sub

ــت،  ــده اس ــئ كه عمليات انتقال )Drag & Drop( روي آن انجام ش آرگومان Source ش
ــد كلمه Form مورد  ــام كنترل و اگر فرم باش ــد ن ــئ يک كنترل باش تعيين مي كند. اگر ش
 DragDrop استفاده قرار مي گيرد. در رابطه با اين رويداد بايد توجه داشته باشيد كه رويداد
ــدن روي آن   ــرل ديگري پس از Drag ش ــود كه كنت ــرل يا فرم زماني اجرا مي ش ــک كنت ي
ــه اي را كه عمل رها كردن )Drop( در آن جا  ــود. آرگومان هاي X و Y موقعيت نقط Dropش

ــت بدانيد كه براي انجام عمل انتقال  ــت، مشخص مي كنند. اما الزم اس صورت گرفته اس
ــک كنترل در روي فرم بايد خصوصيت DragMode را براي كنترل موردنظر روي مقدار ي

ــتور Source.Move x,y را در رويداد DragDrop فرم  Automatic-1 تنظيم كنيد و به عالوه دس

قرار دهيد.

     مثال 2: پروژه Calculator را كه در واحدكار پنجم طراحي كرده ايد به شكلي تغيير 
 txtnum2 را در كادرمتن txtnum1 محتويات كادرمتن Drag & Drop  ــد تا بتوان با عمل دهي

كپي كرد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

     مثال 

    تمرين:
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 1- پروژه Calculator را باز كنيد.
2 - خصوصيت Drag Mode كنترل كادرمتن txtnum1 را روي مقدار Automatic-1 تنظيم 

كنيد تا امكان انجام عمل Drag & Drop روي كنترل كادرمتن امكان پذير باشد.
3 - رويداد Drag Drop كنترل كادرمتن txtnum2 را به  اين صورت تنظيم كنيد.

Private Sub txtnum2_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)

    txtnum2.Text = txtnum1.Text

End Sub

 txtnum2 روي كنترل Drag & Drop در زمان اجراي برنامه با عمل txtnum1 وقتي كنترل
  txtnum2 را روي txtnum1 ــن ــود و محتويات كادرمت ــن رويداد اجرا مي ش ــرار بگيرد اي ق

ذخيره مي كند.
4 - تغييرات را ذخيره كنيد و برنامه را اجرا نماييد.

5 - يک عدد در كادرمتن اول تايپ كنيد سپس با عمل Drag & Drop كادرمتن اول را 
روي كادرمتن دوم بيندازيد و نتيجه را بررسي كنيد.

6 - اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

پروژه Calculator را به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان با عمل Drag & Drop محتويات 
كادرمتن دوم را نيز در كادرمتن دوم كپي نمود.

  (Line) 2-9 كنترل خط                

ــرل مي توان انواع خطوط  ــتفاده از اين كنت با اس
ــود. در اين  ــم نم ــي و عمودي و مورب را رس افق
ــات نقطه  ــاي x1 و y1  مختص ــرل خصوصيت ه كنت
  y2 و x2 ــروع براي ترسيم خط و خصوصيت هاي ش
ــخص مي كنند  ــات نقطه انتهايي خط را مش مختص
ــتفاده از خصوصيت  ــكل 2-9(. به عالوه با اس )ش
ــط و با خصوصيت  ــوان رنگ خ BorderColor مي ت

شكل BorderWidth9-2 ضخامت خط را تعيين نمود. 

    تمرين:
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جدول 9-3
مقدار خصوصيتنوع خط

Transparent -0 خط به صورت نامرئي رسم مي شود.

1- Solid

 - - - - - - - - - - - - - - -2- Dash

......................................................3- Dot

- . - . - . - . - . - . - . - . - . -4- Dash- Dot

- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -5- Dash- Dot- Dot

6- Inside Solid

ــيله آن  ــد كه به وس اين كنترل داراي خصوصيت ديگري به نام BorderStyle نيز مي  باش
مي توان انواع خطوط خط چين و خط نقطه و ... را مطابق جدول 3-9 مشخص كرد.

(Shape) 3-9 كنترل شكل               

با اين كنترل مي توانيد اشكال مختلف هندسي مثل دايره،  بيضي، مربع و غيره را نمايش 
دهيد. خصوصيت هاي اين كنترل در جدول 4-9 ارائه شده اند.

Shape جدول 4-9 خصوصيات كنترل
خصوصيتتوضيح

BackColorرنگ داخل شكل را مشخص مي كند.

تنظيم شود شكل به صورت شفاف نمايش داده مي شود،   - Transparent اگر روي مقدار
تنظيم شود شكل با رنگي كه در خصوصيت BackColor تعيين   - Opaque  اگر روي

شده است نمايش داده مي شود.
BackStyle

BorderColorرنگ كادر دور شكل را مشخص مي كند.

BorderStyleنوع كادر دور شكل را مشخص مي كند.

BorderWidthضخامت كادر دور شكل را مشخص مي كند.

Shapeنوع شكل هندسي را مشخص مي كند.
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-Border ــت ــه خصوصي ــري ك مقادي
ــابه مقادير  ــب كند مش Style مي تواند كس

ــت،  همين خصوصيت در كنترل Line اس
ــت Shape نيز مقادير مختلفي را  خصوصي
ــب مي كنند كه در شكل 3-9 نمايش  كس

داده شده اند.

شكل3 -9

           واحد اندازه گيري پيش فرض در ترسيم اشكال هندسي در روي فرم، Twip است. اگر 
بخواهيد اين واحد اندازه گيري را تغيير دهيد، مي توانيد از خصوصيت ScaleMode فرم استفاده كنيد. 
اين خصوصيت واحدهاي اندازه گيري مختلفي مانند Millimeter ،Inch ،Character ،Pixel ،Twip و 

Centimeter را در اختيار شما قرار مي دهد.

              4-9 رويدادهاي صفحه كليد 

در ويژوال بيسيک سه رويداد براي كليدهاي صفحه كليد در نظر گرفته شده است اين 
رويدادها شامل رويدادهاي KeyUp ،KeyDown و KeyPress هستند. 

KeyDown 1-4-9 رويداد
ــود كه يكي از  ــت و زماني اجرا مي ش ــكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اس ش

كليدهاي صفحه كليد فشرده شوند. 
Private  Sub  نام شئ_ KeyDown(KeyCode As Integer,Shift As Integer)

ــرده شده را معين  ــكي كليد فش اين رويداد دو آرگومان دارد. آرگومان KeyCode كداس
ــبت داده  ــد. در صفحه كليد به هر كليد يک عدد صحيح مثبت بين صفر تا 255 نس مي كن
ــكي )ASCII( نام گذاري شده اند.آرگومان Shift مقداري را با  ــده است كه با عنوان كداس ش
توجه به فشرده شدن كليدهاي Alt ،Ctrl و Shift يا تركيبي از آن ها را كه به طور هم زمان با 

نكته
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كليد اصلي فشرده شده اند در اختيار شما قرار مي دهد. مقادير مربوط به اين آرگومان ها 
به صورت ضميمه در انتهاي كتاب ارايه شده اند. براي كنترل ها از نام كنترل و براي فرم ها 

كلمه Form به عنوان نام شئ استفاده مي شود. 

KeyUp 2-4-9 رويداد
ــكل كلي اين رويداد نيز به صورت زير است و زماني اجرا مي شود كه كليد فشرده  ش

شده در صفحه كليد رها مي شود.
 Private  Sub  نام شئ_ KeyUp(KeyCode As Integer,Shift As Integer)

ــابه رويداد KeyDown هستند و نام شئ مي تواند نام  آرگومان هاي اين رويداد كاماًل مش
يک كنترل يا عبارت Form براي فرم ها باشد. 

           براي تشخيص كاراكترهايي كه با استفاده از كليد Shift تايپ مي شوند )مانند !، @ 
و غيره( از آرگومان   KeyCodeو Shiftبه طور هم زمان استفاده كنيد.

KeyPress 3-4-9 رويداد
ــود كه يكي از  ــت و زماني اجرا مي ش ــكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اس ش

كليدهاي صفحه كليد فشرده شده و رها شود: 
Private   Sub   نام شئ -KeyPress( KeyAscii As Integer)

ــده را  ــرده ش ــكي كليد فش اين رويه يک آرگومان از نوع عدد صحيح دارد كه كداس
ــخص مي كند. مقادير مربوط به اين آرگومان به صورت ضميمه در انتهاي كتاب ارايه  مش

شده اند. نام شئ مي تواند نام يک كنترل يا عبارت Form براي فرم ها باشد. 
ــت كه  تفاوتي كه بين اين رويداد با رويدادهاي ديگر صفحه كليد وجود دارد اين اس
ــراي حروف بزرگ و كوچک حرفي كدهاي متفاوتي ارايه مي كند، در  رويداد KeyPress ب
ــت مي دهند. به  ــاني را بازگش ــي كه رويدادهاي KeyDown و KeyUp كدهاي يكس صورت
عنوان مثال رويداد KeyPress براي كاراكتر A كد 65 و براي كاراكتر a كد 97 توليد مي كند، 
 KeyPress براي هر دو كاراكتر كد 65 را توليد مي كند. به عالوه رويداد KeyDown اما رويداد
ــره كدهايي را مطابق جدول ضميمه در  ــاير كاراكترها مانند عاليم < ، > ، ؟ و غي براي س

انتهاي كتاب توليد مي كند. 

نكته
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           • رويداد KeyDown نسبت به KeyPress اولويت دارد و زودتر اجرا مي شود.
ــد مربوط به كليدهاي  رقمي در بخش عددي صفحه كليد مطابق با  ــداد KeyPress ك • در روي

كد كليدهاي رقمي در بخش حرفي صفحه كليد است.
• رويداد KeyPress تركيب كليد Ctrl با كاراكترهاي حرفي و عالئم[ و ] را پشتيباني مي كند.

• رويداد KeyPress از كليدهاي تابعي، حركت مكان نما و نظير آن ها پشتيباني نمي كند.
• رويداد KeyPress از كليدهاي Backspace ،Enter و ESC پشتيباني مي كند.

KeyPreview 4-4-9 خصوصيت
ــوه اجراي رويه هاي  ــت و نح ــن خصوصيت يكي از خصوصيات مهم در فرم هاس اي
ــن مي كند. اين  ــاي موجود در روي آن معي ــد را براي فرم و كنترل ه ــداد صفحه كلي روي
خصوصيت از نوع منطقي مي باشد و مقدار پيش فرض آن مقدار False است. در اين حالت 
ــد مربوط به كنترلي كه  ــود، رويدادهاي صفحه كلي ــرده ش اگر كليدي در صفحه كليد فش
فوكوس را در اختيار دارد، اجرا مي شوند. اما اگر مقدار اين خصوصيت روي True تنظيم 
ــوند و سپس رويدادهاي صفحه  ــده باشد ابتدا رويدادهاي صفحه كليد فرم اجرا مي ش ش
ــوند. در ضمن اگر هيچ  ــد مربوط به كنترلي كه فوكوس را در اختيار دارد، اجرا مي ش كلي

كنترلي وجود نداشته باشد رويدادهاي صفحه كليد فرم اجرا مي شوند. 

ــرار مي گيرد، كليدهاي Enter و حركت  ــوس روي كنترل دكمه فرمان ق ــي فوك             وقت
مكان نما نمي توانند رويدادهاي صفحه كليد فرم و كنترل دكمه فرمان را اجرا نمايند.

ــتفاده از  ــک بازي طراحي كنيد كه بازيكن، يک توپ متحرك را با اس       مث��ال 3: ي
ــت دار در داخل يک قاب كنترل كند و از برخورد آن با ديوارهاي اين قاب  ــاي جه كليده
جلوگيري نمايد، در صورتي كه توپ با ديوارها برخورد كند بازي خاتمه يافته و براساس 
ــت توپ را كنترل كند، امتياز وي محاسبه مي شود. به  ــته اس مدت زماني كه بازيكن توانس
ــد از بازي خارج  ــردن كليد تركيبي Ctrl+Q هر زمان كه مايل باش عالوه كاربر بتواند با فش
ــتفاده از كليد تركيبي Alt+P حركت توپ را به طور موقت متوقف كرده و با  ــود و با اس ش

استفاده از كليد تركيبي Shift+S توپ را مجدداً به حركت در آورد.

نكته  

نكته  

      مث��ال 
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ــيک را اجرا  ــژوال بيس ــه وي 1 - برنام
كنيد و يک پروژه از نوع Standard EXE به 
همراه يک فرم با عرض و ارتفاع، 4785 و 

375، مطابق شكل 4-9 ايجاد كنيد. 


شكل4 -9

همان طور كه مشاهده مي كنيد يک توپ با كنترل شكل )Shape( و يک كنترل زمان سنج 
ــتفاده شده است، خصوصيات آن ها را مطابق جدول 9-5  براي ايجاد حركت در توپ اس

تنظيم كنيد. 
جدول 9-5

ShapeTimer
كنترل

خصوصيت
shpballtmrtimerName

BackColorــــــسياه
1-OpaqueــــــBackStyle
FalseEnabledــــــ
2ــــــ



Interval

2 - در بخش تعاريف، رويداد KeyDown و Load فرم را به صورت زير تنظيم كنيد: 
Dim intdirection As Byte

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer,Shift As Integer)

 Select Case KeyCode

Case 13: tmrtimer.Enabled = True

Case 37: intdirection = 1

Case 38: intdirection = 2

Case 39: intdirection = 3

Case 40: intdirection = 4

 End Select

Select Case Shift



252

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارنهم: نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد

  Case vbCtrlMask:

               If KeyCode=81 Then Unload Me

   Case vbAltMask:

     If KeyCode=80 Then tmrtimer.Enabled=False

Case vbShiftMask:

          If KeyCode=83 Then tmrtimer.Enabled=True

End Select

End Sub

Private Sub Form_Load()

     intdirection = 1

End Sub
 Select فرم مشاهده مي كنيد با استفاده از يک دستور KeyDown همان طوركه در رويداد
ــود. اگر مقدار آرگومان KeyCode برابر 13 باشد به  ــده بررسي مي ش ــرده ش Case كليد فش

ــدن كليد Enter خواهد بود، در اين صورت خصوصيت Enabled كنترل  ــرده ش معني فش
ــروع به كار كند. به اين ترتيب فشردن  ــنج ش ــود تا كنترل زمان س ــنج True مي ش زمان س
ــده  ــرده ش ــب با كليد فش 4 را توليد مي كنند كه متناس  كليدهاي جهت دار، كدهاي 37 تا
ــب  ــود. از اين متغير براي ايجاد حركت متناس متغير عمومي intdirection مقداردهي مي ش
ــرده شده در رويه رويداد كنترل زمان سنج استفاده مي شود. اين متغير در رويه  با كليد فش
رويداد Load فرم مقدار 1 را به دست مي آورد. اگر مقدار اين متغير 1 باشد به معني حركت 
به چپ، مقدار 2 به معني حركت به باال، مقدار 3 به معني حركت به راست و مقدار 4 به 

معني حركت به پايين خواهد بود. 
سپس براي مديريت كليدهاي تركيبي Alt+P ،Ctrl+Q و Shift+S از دستور Select استفاده 
 Shift و Alt ،Ctrl ــدن كليدهاي ــرده ش ــي مقدار آرگومان Sift ابتدا فش ــود و با بررس مي ش
ــود. براي اين كار در هر Case از ثابت هاي مربوط به هر يک از اين كليدها  ــي مي ش بررس
استفاده شده است و براي تشخيص كليدهاي P ،Q و S همراه كليدهاي Alt ،Ctrl و Shift در 
  KeyCodeقرار داده شده است تا با استفاده از آرگومان If  هر يک از آن ها يک دستور Case

ــايي شود و در صورت درست بودن نتيجه بررسي دستور موردنظر  كليد حرفي نيز شناس
اجرا شود.
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3 - در اين مرحله رويداد Timer كنترل زمان سنج را به صورت زير تنظيم كنيد: 
Private Sub tmrtimer_Timer()

Select Case intdirection

Case 1:  shpball.Left = shpball.Left - 50

 Case 2:  shpball.Top = shpball.Top - 50

 Case 3:  shpball.Left = shpball.Left + 50

       Case 4:  shpball.Top = shpball.Top + 50

End Select

If shpball.Left <= 18 Or shpball.Left >= 4319 Or _

            shpball.Top <= 22 Or shpball.Top >= 2724 Then

        tmrtimer.Enabled = False

       MsgBox "Game Over !!!!", vbCritical, "THE END"

    End If

End Sub

مي بينيد كه با استفاده از يک دستور Select Case مقدار متغير intdirection كه در رويداد 
KeyDown با توجه به كليد فشرده شده مقداردهي شده است، كنترل مي شود و با توجه به 

ــود. براي مثال اگر مقدار متغير  ــب براي توپ در نظر گرفته مي ش اين مقدار حركت مناس
intdirection، برابر 1 باشد به اين معني است كه كليد جهت دار چپ فشرده شده است، در 

5 واحد كم مي شود كه اين سبب حركت توپ به   نتيجه از خصوصيت Left كنترل شكل 
سمت چپ خواهد شد و اين كار تا زماني كه كاربر كليد ديگري از كليدهاي جهت دار را 
ــود. اين امر سبب خواهد شد تا توپ با  2 ميلي ثانيه يک بار تكرار مي ش  ــار ندهد، هر فش

يک حركت ماليم به سمت چپ حركت كند. 
به همين صورت وقتي كليد جهت دار راست فشرده شود Case سوم اجرا مي شود و با 
5 واحد به خصوصيت Left توپ، آن را به سمت راست فرم حركت مي دهد   اضافه كردن 
ــده و  ــار دهد به ترتيب Case دوم يا چهارم اجرا ش و اگر كليد جهت دار باال يا پايين را فش
ــوپ، آن را به باال يا پايين حركت خواهد داد. در  ــا كاهش يا افزايش خصوصيت Top ت ب
ــتور If، در هر بار مكان قرارگيري توپ بررسي مي شود تا در  ــتفاده از يک دس ضمن با اس
 Game Over صورت برخورد توپ با ديواره هاي فرم، كنترل زمان سنج از كار بيفتد و پيام
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با استفاده از يک كادر پيام نشان داده شود. 
4 - پروژه و فرم را با نام ball ذخيره كرده، سپس آن را اجرا كنيد. 

5 - كليد Enter را فشرده و بالفاصله با كليد هاي جهت دار، توپ را كنترل كنيد، سپس 
كليدها را رها كنيد تا توپ با ديواره هاي فرم برخورد كرده و پيام Game Over نمايش داده شود. 

6 - به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد و براي آن كه زمان سپري شده نيز نمايش داده 
ــنج ديگر روي فرم قرار دهيد، سپس خصوصيت Interval آن را  ــود يک كنترل زمان س ش
ــت Name و Enabled آن را به ترتيب روي tmrclock و  ــه و خصوصي 1 ميلي ثاني   روي 

False تنظيم كنيد. 

ــتور  ــتور Select Case دس ــه رويداد KeyDown برويد و در اولين Case دس ــون ب 7 - اكن
ــنج اول، زمان سنج دوم  ــروع به كار زمان س tmrclock.Enabled=True را تايپ كنيد تا با ش

نيز شروع به كار كند. 
ــتور ــرم و دس ــاژول ف ــف م ــش تعاري ــتور Dim lngtime As Long را در بخ 8 - دس

lngtime=lngtime+1 را در رويداد) ( tmrclock_Timer تايپ كنيد. 

9 - به رويداد) ( tmrtimer_Timer برويد و دستور MsgBox را به صورت بعد تغيير دهيد 
تا در پايان بازي زمان به دست آمده نمايش داده شود. 

MsgBox «Game Over ! your Time Is: " _

 +Str(lngtime)+" Second.",vbCritical,"The End"

ــده را ذخيره كنيد و پروژه را مجدداً اجرا و آزمايش نماييد و   10 - تغييرات ايجاد ش
در پايان به اجراي پروژه خاتمه داده، به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

بازي ball را طوري تنظيم كنيد كه امكانات زير به آن اضافه شود:
الف- امكان افزايش و كاهش سرعت حركت توپ با كليدهاي + وـ  وجود داشته باشد. 
ب- امكان توقف بازي با كليد Pause و شروع مجدد آن با كليد Esc وجود داشته باشد. 

    تمرين:
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Learn  in English

Responding to Mouse Events
You can use the MouseDown, MouseUp, and MouseMove 

events to enable your applications to respond to both the 
location and the state of the mouse. These mouse events are 
recognized by most controls.

Event Description

MouseDown Occurs when the user presses any mouse button.
MouseUp Occurs when the user releases any mouse button.
MouseMove Occurs each time the mouse pointer is moved to a new point 

on the screen.

255



256

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارنهم: نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد

واژه نامه
Dashخط تيره

Dotنقطه
Middleمياني، وسط

Pointerاشاره گر
Recognizeتشخيص دادن 

Respondingپاسخ دادن 
Shapeشكل
Solidتوپُر

Stateحالت، وضعيت
Transparentشفاف

خالصه مطالب

DragDrop و MouseMove ،MouseUp ،MouseDown :رويدادهاي ماوس عبارتند از •
• رويداد MouseDown زماني اجرا مي شود كه يكي از كليدهاي ماوس فشرده شود.

ــرده شده  ــود كه يكي از كليدهاي ماوس كه فش • رويداد MouseUp زماني اجرا مي ش
است، رها شود.

ــود كه اشاره گر ماوس روي فرم يا يک كنترل  • رويداد MouseMove زماني اجرا مي ش
به حركت درآيد.

ــيله  ــود كه موقعيت يک كنترل روي فرم به وس • رويداد DragDrop زماني اجرا مي ش
ماوس تغيير كند.

•  از كنترل Shape براي ايجاد اشكال هندسي و از كنترل Line براي ايجاد خط استفاده مي شود.
.KeyPress و KeyUp ،KeyDown :رويدادهاي صفحه كليد عبارتند از •

ــک كليد در صفحه كليد  ــوند كه ي ــداد KeyDown و KeyPress زماني اجرا مي ش • روي
فشرده شود.

• رويداد KeyUp زماني اجرا مي شود كه يک كليد فشرده شده در صفحه كليد رها شود.
ــراي رويدادهاي صفحه كليد را بين فرم و كنترل  ــت KeyPreview نحوه اج • خصوصي

آن تعيين مي كند.
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آزمون نظري 

1- كدام رويداد در صفحه كليد بين كاراكترهاي حرفي كوچک و بزرگ تفاوت قائل مي شود؟
KeyPreview -د  KeyUp -ج  KeyPress -ب  KeyDown -الف     

2 - كدام خصوصيت در كنترل Shape, نوع شكل را معين مي كند؟
Appearance -د  Shape -ج  Style -ب  BorderStyle -الف     

3 - براي استفاده از رويداد DragDrop تنظيم كدام خصوصيت در كنترل الزامي است؟
DropMode -د  DragDrop -ج  DragMode -ب            DragIcon -الف     

4 - كدام خصوصيت در كنترل Line نوع خط رسم شده را تعيين مي كند؟
Draw Mode-د    Border Color  -ج    Border Width -ب Border Style -الف    

5 - كدام گزينه در رابطه با رسم يک نقطه در روي فرم مناسب است؟
Step -د  PointSet -ج          PSet -ب  Point -الف    

6 - كدام آرگومان در رويداد DragDrop، كنترل جابه جا شده را مشخص مي كند؟
Ctrl -د          Shift -ج       Source -ب           Control -الف    

7 - واحد اندازه گيري پيش فرض در كنترل Shape چيست؟
Pixel -د  Twip -ج ب- اينچ      الف- سانتي متر   

8 - در صورتي كه خصوصيت KeyPreview روي مقدار True تنظيم شود .............. .
    الف- رويدادهاي صفحه كليد فرم زودتر از كنترل ها اجرا مي شوند.   

    ب- رويدادهاي صفحه كليد كنترل زودتر از فرم اجرا مي شوند.
    ج- فقط رويدادهاي صفحه كليد كنترل ها اجرا مي شوند.  

    د- فقط رويدادهاي صفحه كليد فرم اجرا مي شوند.
9 - كدام آرگومان در رويدادKeyUp كداسكي كليد فشرده شده را مشخص مي كند ؟

Keys -د     Shift -ج      Key -ب      KeyCode -الف    
10 - كدام آرگومان در رويداد KeyDown مي تواند فشرده شدن كليدهاي تغيير حالت 

مانند Alt را مشخص كند؟
 KeyCode -د     Control  -ج      Alt -ب      Shift -الف    

11 -Which of the following mouse events can be used to respond mouse button clicks?

       a- MouseUp            b- MouseDown           c- MouseMove d- DragDrop
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12- تفاوت بين رويدادهاي صفحه كليد KeyDown و Keypress را توضيح دهيد.
ــا آرگومان هاي مربوطه به  ــرده و هر يک را همراه ب ــاوس را نام ب ــاي م 13- رويداده

اختصار شرح دهيد.
ــاي KeyCode و Shift را در رويدادهاي KeyDown و  ــرد آرگومان ه ــش و كارب 14- نق

KeyUp بيان كنيد.

15- وظيفه آرگومان KeyAscii را در رويداد KeyPress توضيح دهيد.
16- رويداد DragDrop را همراه با آرگومان هاي آن توضيح دهيد.

17- وظيفه آرگومان هاي Button و Shift  را در رويدادهاي ماوس مشخص كنيد.

آزمون عملي

ــكل بعد حركت يک زيردريايي در زير آب را  2 - پروژه اي طراحي كنيد كه مطابق ش
شبيه سازي نمايد و عالوه بر امكان حركت زيردريايي با صفحه كليد، بتوان از پريسكوپ 
ــطح آب نيز استفاده كرد و در ضمن خورشيد و ابرهاي موجود  زيردريايي در نزديكي س
در آسمان نيز به صورت متحرك باشند و شرايط طبيعي مثل روز و شب را پديد آورند.

1 - يک بازي طراحي كنيد كه مطابق شكل 
زير, بازيكن يک هواپيماي متحرك را از ميان 
ــا عبور داده به  ــع و بدون برخورد با آن ه موان
مقصد برساند و بر اساس زمان تلف شده امتياز 
وي محاسبه شود، به عالوه در صورت برخورد 

ــد. وي با دو مانع ادامه بازي امكان پذير نباش



نحوهايجادانواعمنودرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- انواع منوها را بيان كند.

2- انواع منوها را ايجاد كند و بتواند از رويدادهاي منوها استفاده كند.
3-  بتوان��د از كنترل ه��اي نوار پيمايش افقي و عمودي اس��تفاده ك��رده، رويدادها و 

خصوصيات آن ها را به كاربرد.
4- تعريف رابط گرافيكي MDI و SDI و تفاوت هاي آن ها را بيان كند.

5- بتواند رابط گرافيكي MDI را ايجاد كند.
6- نحوه ايجاد كادر محاوره باز كردن فايل را بداند.
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1-10نحوهطراحيانواعمنودرويژوالبيسيك

کليات

يكي از مهم ترين اجزاي تشكيل دهنده برنامه هايي كه براي سيستم عامل ويندوز تهيه 
مي شوند نوارهاي منو و گزينه هاي موجود در آن هاست. نوارهاي منو و گزينه هاي موجود 
در آن دسترس��ي كاربر به امكانات برنامه را آس��ان تر كرده و ش��كل ظاهري مناسبي را به 
راب��ط گرافيك��ي مي دهند تا كاربر با انتخاب گزينه هاي م��ورد نظر خود، عمليات مربوطه 
را انجام  دهد. منوها داراي انواع مختلفي هس��تند، در ش��كل 1-10 نمونه هايي از آن ها را 

مشاهده مي كنيد. 

شكل 10-1

براي ايجاد منوها در فرم هاي خود مي توانيد از ابزار Menu Editor در پنجره ويژوال بيسيک 
استفاده كنيد، براي اجراي اين برنامه مي توانيد يكي از اين روش ها را انتخاب كنيد:

1 - در نوار ابزار استاندارد ويژوال بيسيک روي دكمه Menu Editor        كليک كنيد.
2 - گزينه Menu Editor را از منوي Tools انتخاب نماييد.
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3 - از كليد تركيبي Ctrl+E استفاده كنيد.
    

   مثال 1: يک واژه پرداز مطابق شكل هاي 2-10 الي 4-10 و جداول 1-10 و 10-2 
طراحي كنيد تا كاربر توانايي انتخاب قالب بندي هاي مناسب را براي متن تايپ شده داشته 
باشد، به اين منظور برنامه ويژوال بيسيک را اجرا كنيد و عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد: 

شكل 2-10شكل 3-10شكل 10-4

جدول1-10خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmeditorName

Text EditorCaption

ــرل كنت ــات خصوصي 10-2 ــدول ج  

TextBox
كنترل

خصوصيت
txttextName

TrueMultiLine

Both-3ScrollBars

1 - ي��ک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد 
كني��د كه حاوي يک فرم با يک كنترل كادر متن 

مطابق شكل 5-10 باشد. 
شكل 5 -10

 File در شكل هاي 2-10 الي 4-10 مالحظه مي كنيد، كه نوار منوي فرم داراي دو منوي
و Options اس��ت. در منوي File دو گزينه وجود دارد، گزينه New كه براي تايپ يک متن 
جديد در كادر متن استفاده مي شود و گزينه Exit كه براي خروج از برنامه به كار مي رود. 

    
   مثال 
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منوي دوم يعني Options نيز از گزينه هاي Font Size و Font Color تش��كيل ش��ده است 
كه هر يک شامل گزينه هايي براي تنظيم اندازه و رنگ قلم هستند با كليک روي اندازه ها 

يا رنگ ها، متن موجود در كادر متن به طور خودكار تنظيم مي شود. 
2 - براي      ايجاد منو در روي فرم، در نوار ابزار اس��تاندارد ويژوال بيس��يک روي دكمه 
Menu Editor         كليک كنيد تا كادر محاوره Menu Editor نمايش داده شود. براي فعال 

كردن اين كادرمحاوره مي توانيد گزينه ...Menu Editor را از منوي Tools برگزينيد يا از كليد 
تركيبي Ctrl+E استفاده كنيد. 

3 - ب��راي ايجاد اولين منو، در كادر متن عنوان من��و )Caption( عبارت &File را تايپ 
كنيد، كاراكتر & س��بب مي شود كليد تركيبي Alt+F براي باز كردن منو در نظر گرفته شود، 
به اين نوع از كليد تركيبي، كليد دسترسي سريع يا Hot Key گفته مي شود. سپس در كادر 
متن نام منو )Name( عبارت le�mnu را تايپ كنيد. منوها و گزينه هاي موجود در آن ها نيز 
مانن��د فرم ها و كنترل ها داراي خصوصيت Name هس��تند و قوانين نام گذاري آن ها مانند 
فرم ها و كنترل هاس��ت. مطابق ش��كل 6-10 عنوان منو در كادر ليست موجود در قسمت 

پايين كادر محاوره Menu Editor ديده مي شود. 

شكل 6 -10

 4 - ب��راي ايجاد گزينه New داخل منوي File، ابت��دا روي دكمه Next در كادرمحاوره
Menu Editor كليک كنيد، س��پس روي دكمه          در كادر محاوره كليک كنيد. در كادر 

ليس��ت عناوين منوها و در زير عبارت &File، چهار كاراكتر نقطه ظاهر شده اند، اين عمل 
سبب مي شود كه ويژوال بيسيک گزينه New را در منوي File نمايش دهد )شكل 10-7(.
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5 - عب��ارات &New و mnunew را ب��ه ترتيب 

 در كادره��اي مت��ن عن��وان و ن��ام كادر محاوره
Menu Editor تاي��پ كني��د. مج��دداً روي دكم��ه 

Next كلي��ک كني��د و ب��ه همين ص��ورت گزينه 

Exit را در من��وي File ايج��اد كنيد. ب��ه عالوه با 

 اس��تفاده از دكمه هاي      و       در كادر محاوره
جابه ج��ا  را  گزينه ه��ا  مي تواني��د   Menu Editor

 كنيد و به وس��يله دكم��ه Delete در كادر محاوره
Menu Editor گزينه مورد نظر خود را حذف نماييد.  

شكل 10-7

6 - روي دكم��ه OK كليک كنيد و به پنجره طراحي فرم باز گرديد. در پنجره طراحي 
روي من��وي File كليک كني��د، مي بينيد منويي را كه طراحي كرده ايد در پنجره طراحي نيز 

قابل مشاهده است )شكل 10-8(. 
7 - مجدداً به كادرمحاوره Menu Editor برويد، س��پس در كادر ليس��ت عناوين منوها 

روي گزينه &Exit كليک كرده، بعد روي دكمه Next سپس دكمه    كليک كنيد. 
8 - در كادرهاي متن عنوان و نام منو عبارات &Options و mnuoptions را تايپ كنيد. 

شكل 10-8
9 - مانن��د گزين��ه New، گزينه هاي Font Size و Font Color را مطابق ش��كل 9-10 در 

منوي Options بسازيد. 
10 - در اي��ن مرحله گزينه هاي موجود در زير منوهاي، منوي Options را ايجاد كنيد. 
بنابراي��ن در كادر ليس��ت عناوين منوها ابتدا روي گزين��ه Font &Color و بعد روي دكمه 

Insert و دكمه      كليک كنيد. 
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11 - در كادر مت��ن عن��وان و نام منو به ترتيب عبارات 10 و mnu10 را تايپ كنيد و به 
همين صورت گزينه هاي 12 و 14 را ايجاد كنيد. 

چ��ون مي خواهيد گزينه هاي زي��ر منوي Font Size داراي چک مارك باش��ند و گزينه 
انتخاب شده در اين زير منو با چک مارك نمايش داده شود، گزينه 12 را در كادر اسامي 
منوها انتخاب كرده،  سپس در كادر عالمت Checked در كادر محاوره Menu Editor كليک 
كنيد )شكل 9-10(. اين كادر عالمت مي تواند گزينه ها را به همراه يک چک مارك نمايش 
دهد. از اين گزينه ها زماني استفاده مي شود كه كاربر بخواهد از چند گزينه موجود در يک 

منو يا زير منو، يكي را انتخاب نمايد.
12 - مانند مرحله 11 گزينه هاي Green ،Blue و Red را در زير منوي Font Color ايجاد 
كنيد. در اين جا مي خواهيد براي اين گزينه ها كليدهاي تركيبي تعريف كنيد، بنابراين روي 
 ،Shortcut در كادر ليس��ت عناوين منوها كليک كنيد، س��پس از كادر ليس��ت Blue& گزينه
گزينه Ctrl+B را برگزينيد و به همين شكل كليد تركيبي Ctrl+G و Ctrl+R را براي گزينه هاي 
Green و Red انتخ��اب كنيد. در ضمن چون مي خواهيد به طور پيش فرض رنگ متن آبي 

باش��د، بنابراين گزين��ه Blue را غيرفعال  كنيد. به اين منظور دركادر ليس��ت عناوين منوها 
گزين��ه &Blue را برگزينيد و روي كادر عالمت Enabled كليک كنيد )ش��كل 9-10(. اين 
كادر عالم��ت اجازه مي دهد ت��ا گزينه هاي مورد نظر خود را فعال ي��ا غير فعال كنيد. در 
صورتي كه اين كادر عالمت انتخاب شود گزينه مربوطه قابل استفاده خواهد بود و در غير 
اين صورت امكان كليک روي گزينه ممكن نيست، روي دكمه OK كليک كنيد و در پنجره 

طراحي فرم گزينه هاي منويي را كه ايجاد كرده ايد، بررسي نماييد. 
در ضم��ن براي مخفي كردن منوه��ا و گزينه هاي موجود در آن ه��ا مي توانيد از كادر 
عالمت Visible در كادر محاوره Menu Editor استفاده كنيد، در صورتي كه اين كادر عالمت 

از حالت انتخاب خارج شود منو يا گزينه مورد نظر مخفي خواهد شد.  

13 - اكنون در من��وي File يک خط 
 Exit و New جداكننده بي��ن گزينه ه��اي
ايجاد كنيد. براي اين كار كافي است يک 
 Exit و New گزينه جدي��د بين گزينه هاي
در منوي File ايج��اد كرده و براي عنوان 
آن از كاراكت��ر تفريق )-( اس��تفاده كنيد 

)شكل 10-9(.

شكل 9 -10
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14 - در اين مرحله رويدادهاي مربوط به هر گزينه را تنظيم كنيد. براي اين كار كافي 
اس��ت در پنج��ره طراحي فرم روي گزينه مورد نظر كليک كني��د يا در ماژول فرم رويداد 
Click گزينه ها را انتخاب كنيد. به پنجره ماژول فرم برويد و رويداد Click گزينه هاي منوي 

Font Size را به صورت زير تنظيم كنيد: 

Private Sub mnu10_Click()

    mnu10.Checked = True

    mnu12.Checked = False

    mnu14.Checked = False

    txttext.FontSize = 10

End Sub

Private Sub mnu12_Click()

    mnu10.Checked = False

    mnu12.Checked = True

    mnu14.Checked = False

    txttext.FontSize = 12

End Sub

Private Sub mnu14_Click()

    mnu10.Checked = False

    mnu12.Checked = False

    mnu14.Checked = True

    txttext.FontSize = 14

End Sub
از رويداد Click گزينه هاي mun12 ،mnu10 و mnu14 استفاده شده است. در هر رويداد 
با توجه به گزينه انتخاب شده خصوصيت Checked آن روي True تنظيم مي شود، اين امر 
سبب مي شود چک مارك در كنار گزينه مورد نظر نمايش داده شود. به عالوه خصوصيت 
Checked دو گزينه ديگر False خواهد شد و با استفاده از خصوصيت FontSize اندازه قلم 

متن با توجه به گزينه انتخاب شده تنظيم مي شود. 
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15 - اكنون رويدادهاي مربوط به گزينه هاي زير منوي Font Color را به اين صورت تنظيم كنيد: 
Private Sub mnublue_Click()

    mnublue.Enabled = False

    mnugreen.Enabled = True

    mnured.Enabled = True

    txttext.ForeColor = vbBlue

End Sub

Private Sub mnugreen_Click()

      mnublue.Enabled = True

    mnugreen.Enabled = False

    mnured.Enabled = True

    txttext.ForeColor = vbGreen

End Sub

Private Sub mnured_Click()

  mnublue.Enabled = True

    mnugreen.Enabled = True

    mnured.Enabled = False

    txttext.ForeColor = vbRed

End Sub

Private Sub Form_Load()

Call mnu12_ Click

Call mnublue_ Click

End Sub

در اين رويدادها با استفاده از خصوصيت Enabled گزينه ها و با توجه به گزينه انتخاب 
شده، مقدار اين خصوصيت روي False تنظيم مي شود تا گزينه انتخاب شده غيرفعال شود، 
زيرا با تغيير رنگ قلم به رنگ مربوطه، انتخاب مجدد همان گزينه الزم نيست، اما براي دو گزينه 
ديگر اين خصوصيت روي True تنظيم مي شود تا گزينه ها براي كاربر قابل انتخاب شوند.
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 به عالوه با اس��تفاده از خصوصيت ForeColor كادر متن، رنگ متن تنظيم مي ش��ود و 
 mnublue_ و mun12_Click فرم رويه رويدادهاي Load براي هماهنگي بيش��تر، در رويداد
Click فراخواني مي شوند تا اندازه و رنگ قلم روي مقدار 12 و آبي تنظيم شوند. بنابراين 

هنگام اجراي برنامه اندازه و رنگ متن با گزينه هاي مربوطه در منو يكسان مي شوند. 
16- پروژه و فرم را با نام texteditor ذخيره كنيد، س��پس آن را اجرا نماييد و نام و نام 
خانوادگي خود را در كادر متن بنويس��يد. مش��اهده مي كنيد كه رنگ قلم آبي و اندازه آن 

12 است. 
17- روي گزينه 14 و س��پس1  در منوي Font Size كليک كنيد و نتيجه را بررس��ي 
كني��د، س��پس روي گزينه هاي Green و Red در من��وي Font Color كليک كنيد و نتيجه را 

بررسي كنيد. 
18 - به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد. 

پ��روژه فوق را طوري تنظيم كنيد كه با انتخاب گزينه New محتويات كادر متن حذف 
شود و با انتخاب گزينه Exit برنامه واژه پرداز خاتمه يابد. به عالوه داراي اين شرايط باشد:

ال��ف- يک منوي جديد با عن��وان Edit به نوار منو اضافه كنيد كه امكان جس��تجو و 
جاي گزيني عبارت مورد نظر را در متن داشته باشد. 

ب- ي��ک گزينه به منوي Options اضافه كنيد تا مانن��د گزينه Font Color بتواند رنگ 
زمينه متن را تغيير دهد.

    تمرين:
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تاكنون پروژه هايي را كه طراحي كرده ايد از يک يا چند فرم تشكيل مي شد كه هر يک 
به طور مس��تقل روي دسک تاپ به نمايش درآمده و مورد استفاده قرار مي گرفتند و بسته 
ش��دن، انتقال، به حداكثر رساني يا به حداقل رس��اني يک فرم تأثيري روي ساير فرم هاي 
برنامه نمي گذاش��ت، به اين گونه برنامه ها رابط گرافيكي تک سندي يا فرم هاي 2SDI گفته 
مي ش��ود. اما ممكن اس��ت برنامه هايي مانند ويژوال بيسيک، Excel ،Word يا انواع مشابهي 
را ديده باش��يد كه در آن ها يک پنجره به عنوان پنجره اصلي وجود دارد و س��اير فرم ها و 
پنجره ها در داخل اين پنجره باز مي شوند و به پنجره اصلي وابستگي دارند كه در صورت 
انتقال يا بس��ته ش��دن پنجره اصلي، تمام پنجره هاي موجود در آن منتقل يا بسته مي شوند، 
اما بس��ته ش��دن يا انتقال پنجره هايي كه به پنجره اصلي وابسته هستند تأثيري روي پنجره 
اصلي برنامه نمي گذارد به اين گونه از پنجره ها، رابط گرافيكي چند س��ندي يا MDI گفته 
مي شود و به پنجره اصلي پروژه فرم والد )Parent( ياMDI  و به پنجره ها و فرم هاي وابسته، 

فرم فرزند )Child( گفته مي شود )شكل 10-10(. 

MDI )Multi Document Interface( 1- رابط كاربر چند سندي  
SDI )Single Document Interface( 2- رابط كاربر يک سندي  

1MDI2-10نحوهايجادواستفادهازرابطگرافيكيچندسندييا

شكل 10 -10

يک پروژه مي تواند فقط يک فرم MDI داش��ته باش��د، اما استفاده از چند فرم Child در 
يک پروژه بالمانع است. در ضمن استفاده از بعضي كنترل ها مانند دكمه فرمان، كادر متن، 

كادر تصوير و نظاير آن ها در روي فرم هاي MDI امكان پذير نيست.

268

مطالعه آزاد
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        مثال 2: پروژه texteditor را طوري تغيير دهيد كه مطابق شكل 11-10 به صورت 
يک رابط گرافيكي MDI مورد استفاده قرار گيرد و تايپ متن در يک فرم SDI انجام شود. 

به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1 - برنامه ويژوال بيسيک را اجرا كنيد و يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد.

2 - در پنجره پروژه كليک راست كنيد و از زيرمنوي Add گزينه MDI Form را انتخاب كنيد 
 Add MDIايجاد شود. در اين صورت كادر محاوره MDI شكل 12-10( تا يک فرم از نوع(
Form )مطابق ش��كل 13-10( نمايش داده مي ش��ود. روي دكمه Open  كليک كنيد تا يک 

فرم MDI به پروژه اضافه شود )شكل 14-10(. براي ايجاد يک فرم از نوع MDI مي توانيد 
يكي از روش هاي زير را نيز انتخاب كنيد:

الف- از منوي Project در پنجره ويژوال بيسيک گزينه Add MDI Form را انتخاب كنيد.
ب- روي عالمت مثلث دكمه Add Form          در نوار ابزار استاندارد كليک كرده و 

گزينه MDI Form را انتخاب كنيد.

شكل 11 -10
شكل 12 -10

شكل 13 -10 269شكل14 -10
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         در صورت خارج كردن يک فرم از پروژه, فايل فرم از روي ديس��ک حذف نمي ش��ود.

4 - مشخصات فرم MDI  را مطابق جدول 3-10 تنظيم كنيد، سپس فرم و پروژه را با 
نام neweditor ذخيره كنيد.

جدول3-10خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

mdieditorName

Text EditorCaption

5 - در اي��ن مرحل��ه ف��رم text editor.frm را كه در مثال قبل ايج��اد كرده ايد به پروژه 
 Menu Editor جاري اضافه كنيد. س��پس به پنجره طراحي اين ف��رم برويد و كادر محاوره
را فعال كنيد و روي دكمه Delete كليک كنيد. گزينه File از كادر ليس��ت اس��امي عناوين 
منوها حذف مي ش��ود. به همين روش تمام گزينه ها را حذف كرده و در پايان روي دكمه 

OK كليک كنيد.

6 - در اي��ن مرحله بايد بين فرم ه��اي MDI و frmeditor ارتباط الزم را برقرار كنيد تا 
فرم frmeditor به فرم MDI وابس��ته ش��ود. به اين منظور در پنجره پروژه روي آيكن فرم 
frmeditor كليک كنيد، س��پس در پنجره خصوصي��ات, خصوصيت MDIChild را انتخاب 

كنيد و مقدار آن را روي True تنظيم كنيد.
7 - همان طور كه مي بينيد نوار منو از فرم Text Editor حذف شده است. نام فرم حاصل 

را روي frmtext تنظيم كنيد سپس آن را با نام text ذخيره كنيد.
8 - اكنون به پنجره طراحي فرم MDI برويد و منويي را كه از فرم قبلي حذف كرده ايد 

مجدداً به همان شكل ايجاد كنيد.
270

نكته

3 - در پنجره پروژه، آيكن Form1  را انتخاب كرده و روي آن كليک راست كنيد و از 
منويي كه ظاهر مي شود، گزينه Remove Form1  را برگزينيد تا فرم از پروژه خارج شود.

ب��راي خارج كردن يک ف��رم از پروژه مي توانيد گزينه )نام ف��رمRemove  ( را از منوي 
Project در پنجره ويژوال بيسيک انتخاب كنيد.
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9 - به پنجره ماژول فرم frmtext برويد و تمام رويدادهاي مربوط به منوها را انتخاب 
 Paste عمل MDI و بعد در ماژول فرم Cut انتقال دهيد )ابتدا عمل MDI كنيد و به ماژول فرم

انجام دهيد(، سپس رويداد Load فرم MDI و ساير رويدادها را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub MDIForm_Load()

mdieditor.Width = 8000

mdieditor.Height = 7000

frmtext.Top = 500

frmtext.Left = 300

frmtext.Show

frmtext.txttext.FontSize = 12

frmtext.txttext.ForeColor = vbBlue

End Sub

Private Sub mnu10_Click()

mnu10.Checked = True

mnu12.Checked = False

mnu14.Checked = False

frmtext.txttext.FontSize = 10

End Sub

Private Sub mnu12_Click()

mnu10.Checked = False

mnu12.Checked = True

  mnu14.Checked = False

frmtext.txttext.FontSize = 12

End Sub

Private Sub mnu14_Click()

mnu10.Checked = False

mnu12.Checked = False

mnu14.Checked = True

frmtext.txttext.FontSize = 14

End Sub

Private Sub mnublue_Click()

mnublue.Enabled = False

mnugreen.Enabled = True271
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mnured.Enabled = True
frmtext.txttext.ForeColor = vbBlue

End Sub
Private Sub mnugreen_Click()

mnublue.Enabled = True
mnugreen.Enabled = False
mnured.Enabled = True
frmtext.txttext.ForeColor = vbGreen

End Sub
Private Sub mnured_Click()

mnublue.Enabled = True
mnugreen.Enabled = True
mnured.Enabled = False
frmtext.txttext.ForeColor = vbRed

End Sub
Private Sub mnunew_Click()

frmtext.txttext.Text = ""
End Sub
Private Sub mnuexit_Click()
    Unload Me
End Sub

10 - به پنجره ويژگي هاي پروژه برويد و فرم mdieditor را به عنوان اولين فرم براي نمايش 
در ابتداي اجراي پروژه انتخاب كنيد، سپس تغييرات را ذخيره كنيد و پروژه را اجرا نماييد.

11 -  پنجره هاي پروژه مطابق ش��كل 11-10 نمايش داده مي شوند، سعي كنيد پنجره 
فرزن��د را از محدوده فرم MDI خارج كنيد. همان طور كه انتظار مي رود فرم فرزند به فرم 

MDI  وابسته شده است.

12 - روي دكم��ه      ف��رم فرزند كليک كنيد، مش��اهده مي كنيد كه فرم MDI  بس��ته 
نمي ش��ود. ب��ه اجراي پروژه خاتم��ه داده و مجدداً آن را اجرا كني��د و اين بارروي دكمه                                                 

پنجره MDI كليک كنيد. خواهيد ديد كه پنجره فرزند نيز با پنجره MDI بسته مي شود.
13 -  اجراي پروژه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

 پ��روژه قب��ل را طوري تنظيم كنيد كه در هنگام اجراي برنامه، فقط فرم MDI  به همراه 
منوي File  مش��اهده ش��ود و فرم فرزند به همراه ساير گزينه ها زماني فعال شود كه گزينه 

New از منوي File انتخاب شده و فرم فرزند فاقد دكمه Close و منوي كنترل باشد.

272
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3-10کنترلهاينوارپيمايشافقيوعمودي

تاكنون از نوارهاي پيمايش در ويندوز و پنجره هاي برنامه اس��تفاده كرده ايد و مي دانيد 
از اين اجزا زماني اس��تفاده مي شود كه محتويات مورد نياز براي نمايش در پنجره از ابعاد 
پنجره بزرگ تر و بيشتر بوده و كاربر با به كارگيري نوار پيمايش، محتويات پنجره را مرور 
 My Computer كن��د. به عنوان نمونه كاماًل مش��خصي از نوار پيمايش, مي توان ب��ه پنجره 
اشاره كرد كه وقتي تعداد فايل ها و پوشه ها بيش از اندازه زياد باشد؛ اين نوارهاي پيمايش 
هستند كه به كاربر در مشاهده محتويات يک پوشه كمک مي كنند يا نوارهاي پيمايش در 

كادرهاي متن و نظاير آن ها را مي توان نام برد.
مي دانيد كه اين كنترل ها از دو دكمه مثلثي ش��كل و يک دكمه مستطيل شكل متحرك 
دربين دكمه هاي مثلثي تشكيل شده اند. كاربر مي تواند با كليک روي دكمه هاي مثلثي, كشيدن 

دكمه مس��تطيل ش��كل يا كليک روي نقطه اي خالي از كنترل نوار پيمايش, حركت كند.
 در ويژوال بيسيک دو كنترل نوار پيمايش عمودي )Vertical ScrollBar( و نوار پيمايش افقي 
)Horizontal ScrollBar( براي اس��تفاده در پروژه هاي برنامه نويس��ي وجود دارند. در اين جا 

خصوصيت ها و رويدادهايي از اين كنترل ها كه مشترك هستند، بررسي مي شود. 
 SmallChange و LargeChange خصوصیات

اين  دو  خصوصيت مقدار تغييرات  را هنگام  استفاده از كنترل تعيين  مي كنند. خصوصيت 
SmallChange مق��دار تغيي��رات را هنگامي كه روي دكمه هاي مثلث��ي كنترل نوار پيمايش 

كليک شود، تعيين مي كند و خصوصيت LargeChange مقدار تغييرات را هنگامي كه كاربر 
روي مكاني از نوار پيمايش بجز دكمه ها كليک مي كند، معين مي نمايد. اين دو خصوصيت 

از نوع عددي هستند.
 Min و Max خصوصیات

اين دو خصوصيت مقدار حداكثر را كه با رس��يدن دكمه متحرك كنترل به انتهاي نوار 
پيمايش و مقدار حداقل را كه با رس��يدن دكمه متحرك به ابتداي نوار پيمايش به دس��ت 

مي آيد، تعيين مي كنند. اين دو خصوصيت نيز از نوع عددي صحيح هستند.
 Value خصوصیت

اي��ن خصوصيت مق��دار جاري را در نوار پيمايش معي��ن مي كند، اين خصوصيت نيز 
ازنوع عددي است.
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 Change رويداد
اين رويداد زماني رخ مي دهد كه مقدار خصوصيت Value كنترل تغيير كند. اين مسأله 
وقت��ي اتفاق مي افتد كه روي دكمه هاي مثلثي ش��كل يا در مكان خالي روي نوار پيمايش 

كليک كنيد.
 Scroll رويداد

اي��ن رويداد زماني اجرا مي ش��ود كه كاربر دكمه متحرك مس��تطيل ش��كل را در نوار 
پيمايش به وسيله ماوس جابه جا كند.

      مثال 3: يک برنامه براي مش��اهده تصاوير ايجاد كنيد كه مطابق ش��كل 10-15 
توانايي نمايش تصوير دلخواه را داشته باشد و در صورتي كه تصوير بزرگ تر از اندازه فرم 

باشد بتواند با استفاده از نوارهاي پيمايش تمام تصوير را مرور كند.
 )Image( ايجاد كنيد كه شامل يک فرم و كنترل تصوير Standard EXE 1 - يک پروژه از نوع
5 با يک نوار منو مطابق شكل هاي 15-10 و 16-10 و جداول 6  و با عرض و ارتفاع

4-10 و  5-10 باشد. 

شكل16 -10 شكل15 -10

جدول4-10خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmeditorName

Picture

Viewer
Caption

جدول5-10خصوصياتكنترل

TextBox
كنترل

                       خصوصيت

ImgshowName

TrueStretch

      مثال 



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

275

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردهم: نحوه ايجاد انواع منو در ويژوال بيسيک

2 - در اين مرحله رويدادهاي مربوط به گزينه هاي منوها را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub mnuopen_Click()

        Dim txtpicture As String

  txtpicture = InputBox("Enter Path and File Name :", "Open")

      imgshow.Stretch = False

       imgshow.Picture = LoadPicture(txtpicture)

End Sub

Private Sub mnuzoomin_Click()

       imgshow.Stretch = True

     imgshow.Width = imgshow.width * 2

    imgshow.Height = imgshow.Height * 2

End Sub

Private Sub mnuzoomout_Click()

        imgshow.Stretch = True

     imgshow.Width = imgshow.width / 2

    imgshow.Height = imgshow.Height / 2

End Sub

Private Sub mnunormal_Click()

        imgshow.Stretch = False

End Sub

Private Sub mnuexit_Click()

        Unload Me

End Sub

همان طور كه مشاهده مي كنيد در رويداد گزينه Open با استفاده از كادر ورود داده نام و 
مسير فايل تصوير از كاربر دريافت مي شود، سپس خصوصيت Stretch كنترل تصوير روي 
 LoadPicture تنظيم مي ش��ود تا تصوير با اندازه واقعي مش��اهده شود و در ادامه تابع False

تصوير مورد نظر را در كنترل تصوير نمايش خواهد داد.
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در روي��داد گزينه ه��اي Zoom In و Zoom out ابتدا خصوصي��ت Stretch كنترل تصوير 
روي True تنظي��م مي ش��ود تا امكان تغيير اندازه تصوير با تغيي��ر اندازه كنترل امكان پذير 
باشد. سپس با ضرب يا تقسيم عرض كنترل تصوير بر عدد 2، حالت بزرگ نمايي زيادتر 

يا كمتر به وجود مي آيد.
رويداد گزينه Normal نيز مي تواند با False  كردن خصوصيت Stretch كنترل تصوير آن 

را مجدداً به حالت عادي خود باز گرداند.
3 - براي ايجاد نوار پيمايش عمودي در جعبه ابزار روي آيكن VScrollBar         دابل 
كليک كنيد، سپس روي آيكنHScrollBar             دابل كليک كنيد تا يک نوار پيمايش افقي 

نيز روي فرم ايجاد شود، سپس خصوصيات آن ها را مطابق جدول 6-10 تنظيم كنيد.

جدول6-10خصوصياتكنترلها

HScrollBarVScrollBar
كنترل

خصوصيت
hsbimagevsbimageName

11LargeChange

22SmallChange

4 - اكنون رويدادهاي Change و Scroll دو كنترل نوار پيمايش را به صورت زير تنظيم نماييد:
Private Sub vsbimage_Change()

    imgshow.Top = -vsbimage.Value

End Sub

Private Sub vsbimage_Scroll()

    imgshow.Top = -vsbimage.Value

End Sub

Private Sub hsbimage_Change()

    imgshow.Left = -hsbimage.Value

End Sub

Private Sub hsbimage_Scroll()

    imgshow.Left = -hsbimage.Value

End Sub
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در اين رويدادها مش��اهده مي كنيد، براي آن كه عمل پيمايش روي تصاوير امكان پذير 
باش��د، مقدار خصوصي��ت Value كنترل نوار پيمايش عمودي ب��ه خصوصيت Top كنترل 
تصوير نس��بت داده شده اس��ت. اين امر سبب مي ش��ود تا در صورت پيمايش به وسيله 
ه��ر يک از روش ه��اي ممكن تصوير با توجه به مق��دار خصوصيت هاي SmallChange و 
LargeChange به س��مت باال حركت كند. استفاده از عالمت منفي نيز به همين علت است 

در غير اين صورت با انجام عمل پيمايش، تصوير به پايين حركت نخواهد كرد. به همين 
شكل كنترل نوار پيمايش افقي نيز با خصوصيت �Le كنترل تصوير هماهنگ مي شود تا با 

حركت در نوار پيمايش افقي به سمت جلو، قسمت هاي جلوتر تصوير قابل مشاهده شود.
 Zoom،Zoom In ،Open گزينه هاي Click 5 - در اين مرحله دستورات زير را به رويداد
out و Normal اضافه كنيد. اين دس��تورات س��بب مي ش��وند تا حداكثر ميزان حركت در 

نواره��اي پيمايش )خصوصي��ت Max كنترل هاي نوار پيمايش( با توج��ه به ابعاد تصوير 
تنظيم شوند و با تغيير در ميزان بزرگ نمايي يا باز شدن تصوير جديد، مقدار خصوصيت 

نوارهاي پيمايش صفر شده تا تصوير از باالترين بخش آن قابل رؤيت باشد.
hsbimage.Max = imgshow.Width

vsbimage.Max = imgshow.Height

  hsbimage.Value =0

 vsbimage.Value =0

6-پروژه و فرم را با نام Picture Viewer  ذخيره كرده، س��پس آن را اجرا كنيد و روي 
 JPG يا BMP كليک كرده، نام و مس��ير يک فايل تصوير از نوع File در منوي Open گزينه

را در كادر ورود داده تايپ كنيد سپس روي دكمه OK كليک كنيد.
7 - گزينه هاي منوي View را آزمايش كنيد و با استفاده از نوارهاي پيمايش، تصوير را 

مرور كنيد. سپس تصوير ديگري را باز كرده،  مراحل 6 و 7 را مجدداً تكرار نماييد.

امكانات زير را به برنامه Picture Viewer اضافه كنيد.
الف- در صورتي كه ابعاد تصوير كوچک تر از ابعاد فرم باشد، نوارهاي پيمايش 

مخفي مي شوند.
ب- گزينه هايي در منوي View اضافه كنيد كه به وسيله آن بتوان نوارهاي پيمايش 

را مخفي و آشكاركرد.

    تمرين:
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     مثال 4: پروژه Picture Viewer را به گونه اي تنظيم كنيد كه بتوان با كليک راس��ت 
روي تصوير نيز به گزينه هاي منوي View دسترس��ي پيدا كرد )ش��كل 17-10(. براي اين 

كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

شكل 10-17

1 - پروژه Picture Viewer را باز كنيد و به ماژول فرم و رويداد imgshow_MouseDown برويد.
2 - سپس اين رويداد را به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub imgshow_MouseDown(Button As Integer , _

  Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

    If Button = vbRightButton Then PopupMenu mnuview

End Sub

مش��اهده مي كنيد كه با استفاده از دستور PopupMenu مي توانيد منوهاي موضوعي خود 
را با  اس��تفاده از كليک راس��ت ايجاد كنيد. در اين جا با استفاده از رويداد MouseDown و 
 PopupMenu فشرده شدن دكمه راست ماوس بررسي مي شود؛ سپس دستور ،If يک دستور
گزينه هاي منوي View را در زمان كليک راس��ت روي كنترل تصوير در اختيار ش��ما قرار 

مي دهد.
3 - تغييرات را ذخيره كرده، پروژه را اجرا كنيد و يک تصوير دلخواه را نمايش دهيد، 

سپس روي تصوير كليک راست كنيد.
مطابق ش��كل 17-10 منوي View روي فرم ظاهر مي شود، اكنون با استفاده از اين منو 

عملكرد برنامه را مجدداً بررسي كنيد.
4 - به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

     مثال 
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)CommonDialog(4-10کنترلکادرمحاوره

اين كنترل امكان ايجاد كادرهاي محاوره براي بازكردن و ذخيره س��ازي فايل ها، انجام 
عملي��ات چاپ، انتخاب رنگ ه��ا و فونت ها و نمايش راهنما را فراهم مي آورد. آيكن اين 
كنترل به طور پيش فرض در جعبه ابزار ديده نمي شود؛ به منظور افزودن اين كنترل به جعبه 

ابزار به ترتيب زير عمل كنيد: 
1 -  روي منوي Project در نوار منوي ويژوال بيسيک كليک كنيد. 

2 - در منوي Project روي گزينهComponents كليک كنيد. 
3 - پس از باز شدن پنجره Components روي زبانه Controls در اين پنجره كليک كنيد. 

4 - گزينهMicrosoft Common Dialog Control 6 00  را در ليس��تي كه نمايش داده ش��ده 
است انتخاب كنيد )روي مربع ابتداي جمله كليک كنيد(. 

5 - دكمه فرمان OK را بفشاريد تا به محيط طراحي فرم بازگرديد. آيكن كنترل مزبور 
در جعبه ابزار اضافه شده است )شكل هاي 18-10 و 10-19(. 

شكل 18-10 نحوه اضافه كردن كنترل CommonDialog  به جعبه ابزار
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ش��كل 19-10 پنج��ره Components براي اضافه كردن كنت��رل CommonDialog  به جعبه ابزار

پس از اضافه ش��دن آيكن كنترل مي توانيد اين كنترل را مانند ساير كنترل ها به فرم هاي خود 
اضاف��ه كنيد. اين كنترل هنگام اجراي برنامه در روي فرم مش��اهده نمي ش��ود و فقط زماني 
كادره��اي محاوره  نمايش داده مي ش��وند كه متدهاي مربوط به آن ها فراخواني ش��وند. اين 
كنترل به وس��يله متدهاي زير مي تواند كادرهاي محاوره مربوطه را نمايش دهد اين متدها را 

در جدول 7-10 مشاهده مي كنيد. 
CommonDialogجدول7-10انواعمتدهايكنترل

نام متدنام كادرمحاوره 
ShowOpenكادرمحاورهبازكردنفايلها

ShowSaveكادرمحاورهذخيرهسازيفايلها

ShowColorكادرمحاورهرنگها

ShowFontكادرمحاورهفونت

ShowPrinterكادرمحاورهچاپگر

ShowHelpكادرمحاورهراهنما

كنترل CommonDialog  در اين حالت مي تواند خصوصيات زير را در دسترس شما قرار دهد:
خصوصیت FileName: اين خصوصيت نام و مس��ير فايلي را  كه توسط  كاربر انتخاب 

 شده است، نگهداري مي كند. نوع اين خصوصيت رشته ای است.
خصوصیت Filter: اين خصوصيت مي تواند نوع فايل هايي را كه بايد در كادر محاوره  
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نمايش داده ش��وند تعيين كند، مثاًل اگر بخواهيد فايل هايي با پس��وند txt و doc را در 
كادرمحاوره ببينيد، خصوصيت Filter را به صورت زير تنظيم كنيد. 

dlg.Filter="Text Files(*.txt)|*.txt|Documents(*.doc)|*.doc"

هر بخش در خصوصيت Filter ش��امل دو قسمت مي ش��ود؛ قسمت اول يک توضيح 
اس��ت كه  در ليس��ت Files of  types ديده مي شود و قسمت دوم عبارتي است كه مي تواند 

نحوه نمايش فايل ها را تعيين كند. 
خصوصی��ت :FilterIndex در صورت��ي كه بيش از يک فايل را به وس��يله خصوصيت 
Filter براي نمايش در كادر محاوره  تعيين كرده باشيد، به طور پيش فرض اولين نوع فايل در 

 FilterIndex در كادرمحاوره در نظر گرفته مي ش��ود. به وسيله خصوصيت Filter خصوصيت
مي تواني��د گزينه پيش فرض را انتخاب كنيد. خصوصيت FilterIndex مي تواند مقادير عددي 
صحيح از 1 به باال را كسب كند و بر اساس قرار گرفتن گزينه هاي مورد نظر در خصوصيت 
Filter محاس��به شود. مقدار پيش فرض اين خصوصيت اولين گزينه يا مقدار 1 است. شكل 

كلي نحوه تنظيم اين خصوصيت به  اين صورت است: 
CommonDialog  نام كنترل . FilterIndex  = مقدارعددي 

خصوصیت FileTitle: به وس��يله اي��ن خصوصيت مي توان به نام فايل انتخاب ش��ده 
دسترسي پيدا كرد. اين خصوصيت فقط نام فايل را بدون مسير آن نگهداري مي كند.

خصوصیت InitDir: زماني كه كادر محاوره Open يا Save As نمايش داده مي شود اسامي 
فايل ها و پوش��ه هاي مسير جاري در ديسک نمايش داده مي شود. در صورتي كه بخواهيد 
مس��ير ويژه اي را براي كادرمحاوره در نظر بگيريد، مي توانيد مس��ير مورد نظر را در اين 

خصوصيت ذخيره كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
CommonDialog نام كنترل. InitDir = مسير 

مسير يک عبارت رشته اي است كه موقعيت فايل مورد نظر را تعيين مي كند. 

             خصوصيات فوق را مي توانيد از طريق كادر محاوره Property Pages نيز تنظيم كنيد. براي 
دسترسي به پنجره مزبور، در پنجره خصوصيات، كنترل CommonDialog را انتخاب كرده و روي خصوصيت 
Custom آن كليک ك�نيد، در ادامه در روب�ه روي اين خصوصيت روي دكمه          كليک كنيد, كادر محاوره 

Property Pages نمايش داده خواهد ش��د. در ادامه روي زبانه Open / Save As كليک كنيد، مي توانيد 

مقادير مورد نظر را براي هر خصوصيت در اين پنجره و در بخش مربوط به هر خصوصيت بنويسيد.

نكته
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شكل 10-20

     مثال 5: پروژه Picture Viewer را به گونه اي تنظيم كنيد تا بتوان با اس��تفاده از كادر 
مح��اوره باز كردن فايل ها، هر تصوير دلخواهي را انتخاب و مش��اهده كرد. به اين منظور 

عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1 - پروژه Picture Viewer را باز كنيد.

 dlgopen 2 - يک كنترل كادرمحاوره روی فرم قرار دهيد و خصوصيت نام آن را روی
تنظيم كنيد.

3 - به ماژول فرم و رويدادmnuopen Click_ برويد و رويدادهای زير را تنظيم كنيد:
Private Sub Form_Load()

dlgopen.Filter = "BitMapFile (*.bmp)|*.bmp|AllFiles(*.*)|*.*"
dlgopen.FilterIndex = 1  
dlgopen.InitDir = "c:\"

End Sub
Private Sub mnuopen_Click()

dlgopen.DialogTitle = "Open"
dlgopen.ShowOpen
imgshow.Stretch = False
imgshow.Picture = LoadPicture(.dlgopen.FileName)

End Sub

4 -  پس از انجام، تغييرات فوق را ذخيره نماييد برنامه را اجرا كرده و روي گزينه Open از 
منوی File كليک كنيد، كادرمحاوره Open باز مي شود. در كادرمحاوره  Open روي دكمه  
در ليست Files of type كليک كنيد تا ليست مربوطه باز شود. همان طور كه مالحظه مي كنيد 
توضيحات دو نوع فايل قابل مش��اهده اس��ت؛ در صورتي كه ) BitMapFile )*.bmpانتخاب 
شود فقط فايل هاي با پسوند bmp و در صورتي كه گزينه)*.*( AllFilesرا انتخاب كنيد، تمام 

فايل ه��ا را خواهيد ديد. يک فايل گرافيكی به دلخواه انتخاب كرده و آن را نمايش دهيد.

     م
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Learn  in English

Assigning Access Keys to Menu Item
You can improve keyboard access to menu commands by 

defining access keys and shortcut keys.
Access Keys

Access keys allow the user to open a menu by pressing the ALT 
key and typing a designated letter. Once a menu is open, the user 
can choose a control by pressing the letter )the access key( assigned 
to it. For example, ALT+E might open the Edit menu, and P might 
select the Paste menu item. An access-key assignment appears as 
an underlined letter in the menu control’s caption.

To assign an access key to a menu control in the Menu Editor 
1 - Select the menu item to which you want to assign an access 

key.
2 - In the Caption box, type an ampersand )&( immediately in 

front of the letter you want to be the access key. 
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واژه نامه

Access Keyكليددسترسي
Assignmentمأموريت
Compilerمترجم

Immediatelyبيدرنگ،بالفاصله
Improveاصالحكردن،بهبوددادن

Interpreterمفسر
Objectشئ

Sourceبرنامهمبدأ
Structural Programmingبرنامهنويسيساختيافته

خالصه مطالب

• در ويژوال بيسيک از كادر محاوره Menu Editor براي ايجاد انواع منو استفاده مي شود.
• از كنترل هاي نوار پيمايش افقي و عمودي براي مرور تصوير دركنترل هاي تصوير يا 

محتويات پنجره ها استفاده مي شود.
• با اس��تفاده از كنت��رل CommonDialog مي توان انواع كادره��اي محاوره باز و ذخيره 

كردن فايل، فونت، رنگ و غيره را ايجاد نمود.
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آزمون نظري 

1 -كدام دستور براي ايجاد منوهاي موضوعي به وسيله كليک راست مناسب هستند؟
Menu Editor -د        MouseMove -ج         PopupMenu -ب  MouseUp -الف

2 - ك��دام رويداد در كنترل هاي نوار پيمايش در زمان كليک روي مكان خالي از نوار 
پيمايش اجرا مي شود؟

Move -د  Click -ج           Scroll -ب   Change -الف
3 - در كنترل هاي نوار پيمايش كدام خصوصيت ميزان تغييرات خصوصيت Value را 

در زمان كليک روي دكمه هاي مثلثي كنترل تعيين مي كند؟
Change -د  Scroll -ج  SmallChange -ب  LargeChange -الف   

4 - كدام خصوصيت در كنترل كادرمحاوره مي تواند نوع فايل هايي را كه بايد نمايش 
داده شوند تعيين  كند؟

InitDir -د  Filter Index -ج          Filter -ب  File Name -الف   
5 - براي نمايش يک منوي موضوعي از كدام دستور استفاده مي شود؟

MenuPopup -ب                                Menu  -الف   
 PopupMenu-د                                 Popup -ج   

6 - كدام رويداد در كنترل هاي نوار پيمايش در هنگام درگ كردن دكمه مستطيل شكل 
اجرا مي شود؟ 

  SmallChange -ب                     LargeChange -الف  
 MinScroll-د                                Scroll -ج  

7 - ك��دام روي��داد در كنترل هاي نوار پيمايش در زمان كلي��ک روي دكمه  هاي مثلثي 
شكل اجرا مي شود؟

Change-د       SmallChange -ج  LargeChange -ب  Scroll -الف  
8 - كدام متد نمي تواند يک كادرمحاوره را نمايش دهد؟

ShowColor -د      ShowSave -ج                 ShowFile -ب  ShowOpen -الف  
    

9 - Which of the following characters is required to create an access key for Menu item?
             a- *                        b- ?            c- -             d- &
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10- انواع منو در رابط هاي گرافيكي را همراه با كاربرد هر يک توضيح دهيد.
11- انواع كادرهاي محاوره  و كاربرد هر يک از آن ها را توضيح دهيد.

12- انواع كنترل هاي نوار پيمايش و نحوه استفاده از آن ها را توضيح دهيد.
13- انواع منو و كاربرد هر يک از آن ها را توضيح دهيد.

14- خصوصيت Filter در كادرمحاوره  Open را توضيح دهيد.

آزمون عملي 
1 - يک برنامه نقاشي مطابق اين شكل  ها به گونه اي طراحي كنيد تا كاربر توانايي رسم 

خطوط و مستطيل هاي دلخواه خود را با رنگ هاي مورد نظر داشته باشد.        

2 - پروژه اي طراحي  كنيد كه مطابق شكل هاي زير توانايي محاسبه  مساحت و محيط 
انواع اش��كال هندسي را داشته باشد و به عالوه امكان تعيين واحد اندازه گيري نيز وجود 

داشته باشد.



توانايياستفادهازانواعآرايههادرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:

1- توانايي ايجاد انواع آرايه هاي يك بعدي، با ابعاد ثابت و متغير را داشته باشد.
2- توانايي ذخيره سازي و بازيابي داده ها به وسيله آرايه هاي يك بعدي را داشته باشد.

3- توانايي ارسال آرايه ها به رويه ها را داشته باشد.
4- توانايي فراخواني يك آرايه با تعداد آرگومان هاي نامعين را داشته باشد.

5- توانايي ايجاد و استفاده از آرايه هاي دوبعدي را داشته باشد.
6- نحوه استفاده از توابع Ubound و LBound را بداند.
7- نحوه استفاده از توابع Filter، Split و Join را بداند.

8- توانايي مرتب كردن اعضاي يك آرايه با روش هاي زير را داشته باشد.
     الف ـ مرتب سازي با روش حبابي   

      ب ـ مرتب سازي با روش انتخابي
9- توانايي جستجوي اطالعات را در آرايه ها با روش خطي و دودويي داشته باشد.
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کليات

ــنا  ــازي اطالعات در حافظه اصلي كامپيوتر آش ــون با روش هاي مختلف ذخيره س تاكن
ــتفاده از انواع متغيرها و خصوصيات كنترل ها از نمونه هاي كاماًل مشخص  ــده ايد كه اس ش

آن است.
ــي هاي واقعي الزم است تعداد زيادي داده را مورد پردازش قرار  گاهي در برنامه نويس
ــم كه به ناچار بايد به تعداد مورد نظر متغير، تعريف كرد؛ اما اين روش، همواره قابل  دهي
اجرا نيست، مثاًل فرض كنيد مي خواهيد برنامه اي را طراحي كنيد كه بايد اسامي هزار نفر 
از دانشجويان يك دانشگاه را دريافت كند در چنين حالتي با توجه به دانسته هاي قبلي بايد 
ــت؟ اگر تعداد داده ها  ــامي  مختلف تعريف كنيد. آيا اين روش منطقي اس هزار متغير با اس
باز افزايش پيدا كند، چطور؟ اگر بخواهيد يك اسم را در ميان مجموعه اسامي پيدا كنيد، 
ــت يا از نظر  چه اتفاقي مي افتد؟ اين گونه عمليات با روش هاي معمول يا امكان پذير نيس

تكنيكي, منطقي نخواهد بود. 
ــي از  ــكل و طراحي چنين برنامه هايي در تمام زبان هاي برنامه نويس براي حل اين مش
ــري از چندين  ــود. يك آرايه در واقع يك س ــتفاده مي ش مفهومي به نام آرايه )Array( اس
ــابه است كه به وسيله يك انديس )يك عدد صحيح مثبت( از يكديگر  متغير با يك نام مش

متمايز مي شوند. 
ــاده تر و كوتاه تر شود زيرا شما  ــود تا كدهاي برنامه س ــتفاده از آرايه ها باعث مي ش اس
ــك از اعضاي آرايه  ــماره انديس ها، به هر ي ــواع حلقه ها و ش ــتفاده از ان ــد با اس مي تواني
ــتند و تمام  ــز مانند متغيرهاي معمولي داراي نوع داده هس ــي پيدا كنيد. آرايه ها ني دسترس
 Variant اعضاي يك آرايه از يك نوع داده هستند البته مي توانيد به وسيله استفاده از نوع داده

انواع مختلفي از داده ها را در اعضاي يك آرايه ذخيره كنيد. 
ــت و بدون استفاده از آن ها  ــتفاده از آرايه ها در برنامه هاي بزرگ اجتناب ناپذير اس اس

انجام عمليات مرتب سازي و جستجوي داده كار بسيار مشكلي خواهد بود. 
ــود و اعضاي آرايه به طور  ــيله دامنه پاييني و بااليي آن معين مي ش ابعاد يك آرايه به وس
ــر هم داخل اين محدوده قرار مي گيرند. ويژوال بيسيك براي هر يك  ــت س ــته و پش پيوس
ــتفاده  ــك آرايه فضاي جداگانه اي را در حافظه اختصاص مي دهد بنابراين اس ــاي ي از اعض
ــتفاده خواهد شد. ــغال حافظه بدون اس از آرايه هايي بزرگ تر از اندازه مورد نياز، باعث اش
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ــيك دو نوع آرايه وجود دارد: آرايه با ابعاد ثابت آرايه ايستا يا)Static Array(و  در ويژوال بيس
آرايه با ابعاد متغير )آرايه پويا يا Dynamic Array(. ابتدا به نحوه تعريف آرايه ها با ابعاد ثابت 

مي پردازيم:
(Static Array)1-1-11آرايهايستا

ــراي تعريف آرايه با ابعاد ثابت مي توانيد از تمام روش هايي كه تاكنون براي تعريف  ب
متغيرها به كار گرفته ايد، استفاده كنيد تنها تفاوتي كه بين تعريف متغير و آرايه وجود دارد 
 ،Private ،Public ــت. آرايه ها را مي توانيد به وسيله كلمات كليدي تعيين ابعاد يك آرايه اس

Static و Dim در يك رويه يا بخش تعاريف ماژول فرم يا ماژول كد تعريف كنيد. 

براي تعريف يك آرايه با ابعاد ثابت مي توانيد يكي از روش هاي زير را استفاده كنيد:
   ]Dim |  Public | Private |  Static[ ــه  آراي ــام  ن ــي(    باالي ــه  )دامن   As داده    ــوع  ن
]Dim | Public | Private |  Static[     دامنه پاييني( نام آرايه   To دامنه بااليي ( As   نوع داده         

ــه به مكان تعريف آرايه و كاربرد آن مي توانيد يكي از كلمات كليدي موجود در  ــا توج            ب
]   [ را انتخاب كنيد.

مثاًل براي تعريف يك آرايه از نوع Integer و با تعداد 15 عضو از فرمان زير استفاده مي شود: 
Dim no (14)  As  Integer

در ويژوال بيسيك به طور پيش فرض اولين انديس آرايه ها از شماره صفر آغاز مي شود 
بنابراين در مثال قبل با توجه به مقدار دامنه بااليي، انديس هاي آرايه از صفر تا 14 در نظر 

گرفته مي شوند و در نتيجه تعداد اعضا 15 خواهد بود.
و در تعريف يك آرايه به صورت زير:

 Public counters(20)  As  Double

ــد. روش  آرايه اي با تعداد 21 عضو و از نوع Double در حافظه آدرس دهي خواهد ش
ــت مثاًل براي  ــتفاده از دامنه بااليي و پاييني اس دوم در تعريف يك آرايه با ابعاد ثابت اس
تعريف آرايه اي )با 15 عضو( كه انديس اول آن از يك شروع شود و انديس آخرين عضو 

در آن 15 باشد از فرمان زير استفاده مي شود:
Dim counters (1 To 15) As Double

1-11تعريفانواعآرايهدرويژوالبيسيك

نكته
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و در تعريف آرايه sums كه به  اين صورت انجام شده است:
Private sums (100 To 120)  As  Variant

ــا  ب ــو  ــن عض 1و آخري ــس ــماره اندي ــا ش ــو ب ــن عض ــه sums داراي اولي آراي
ــت. داش ــد  خواه ــو  عض  21 ــر  ديگ ــارت  عب ــه  ب ــود  ب ــد  2خواه انديس ــماره  ش
براي آن كه با نحوه كار آرايه ها بهتر آشنا شويد به ذكر مثالي در اين رابطه مي پردازيم:

مثال 1: رويه اي بنويسيد كه ده عدد را به صورت تصادفي ايجاد كرده و در آرايه اي 
     

ذخيره كند، سپس آرايه را نمايش دهد.
به اين منظور يك رويه با نام myrandom به صورت زير بنويسيد:

Sub  myrandom( )

        Dim  i  As  Integer,  sngno(9)  As  Single

        Randomize

        For  i  = 0   To  9

                sngno(i)  =  Rnd

        Next  i

        For  i  =  0  To  9

                Print , "number("; i + 1; ")="; sngno(i)

        Next  i

End  Sub

ــت  ــده اس 1عضو( تعريف ش ــدا آرايه اي با دامنه بااليي 9 ) ــه myrandom ابت در روي
ــروع مي شود اولين  ــمارنده آن )i( از صفر ش ــيله يك حلقه For كه مقدار ش ــپس به وس س
ــيله تابع Rnd مقداردهي مي شود براي نمايش اعدادي كه  عضو آرايه يعني )sngno)0 به وس
ــتفاده شده است. البته شما مي توانيد به  ــده اند نيز از يك حلقه اس در آرايه sngno ذخيره ش
ــتفاده از حلقه For آسان تر  ــتفاده كنيد اما اين كار با اس جاي For از حلقه هاي ديگر نيز اس
ــيله اين تابع  ــام Rnd وجود دارد ،  به وس ــه myrandom تابعي به ن ــود.  در روي ــد ب خواه
ــر و يك را ايجاد كرد. اين تابع يك عدد از نوعSingle  را  ــوان اعداد تصادفي بين صف مي ت
ــوع Single يا يك  ــاري دارد كه مي تواند يك عدد از ن ــك آرگومان اختي ــد و ي برمي گردان
ــيد كه هربار تابع Rnd فراخواني مي شود يك عدد  ــد. توجه داشته باش عبارت عددي باش
تصادفي توليد خواهد شد البته اگر برنامه مجدداً اجرا و تابع فراخواني شود همان اعداد 

     
ذخيره كند، سپس آرايه را نمايش دهد.



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

291

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کاریازدهم: توانايي استفاده از انواع آرايه ها در ويژوال بيسيك

به صورت تكراري به دست مي آيند ؛ براي جلوگيري از چنين حالتي و اين كه همواره 
  Randomizeاز تابع Rnd ــت نيايند ، مي توانيد قبل از تابع ــده يكساني به دس اعداد توليد ش
استفاده كنيد. تابعRandomize  داراي يك آرگومان اختياري نيز بوده كه مي تواند يك عدد 

يا عبارت عددي باشد.

ــت آورده و  ــه اي تغيير دهيد تا بزرگ ترين عضو آرايه را به دس ــه مثال 1 را به گون روي
ــروژه آن را فراخواني كنيد و نتيجه را  ــپس در يك پ ــراه اعضاي آرايه نمايش دهد. س هم

مشاهده نماييد.   

    مثال 2: رويه اي بنويسيد كه دو آرايه 5 عضوي يك بعدي از اعداد تصادفي را ايجاد 
كرده و حاصل ضرب آن ها را محاسبه نمايد و در آرايه ديگري ذخيره كند. 

Sub  mymatrix( )

        Dim  i  As  Integer,  no1(4)  As  Single
        Dim  no2(4)  As  Single,  no3(4)  As  Single
        Randomize
        For  i  =  0  To  4

                no1(i)  =  Rnd

                no2(i)  =  Rnd

        Next  i

        For  i  =  0  To  4

       no3(i)  =  no1(i)  *  no2(i)

        Next  i

End  Sub

در اين رويه از سه آرايه 5 عضوي استفاده شده است و به وسيله اولين حلقه For اعضاي 
ــتفاده از حلقه For دوم حاصل ضرب  ــده اند سپس با اس دو آرايه no1 و no2 مقداردهي  ش

اعضاي متناظر دو آرايه در عضو متناظر آرايه حاصل ضرب يعني no3 قرار مي گيرد. 
ــز به صورت آرايه ذخيره  ــته اي را ني ــالوه بر آرايه هاي عددي مي توانيد داده هاي رش ع

ــدارد فقط در مورد  ــته اي و عددي وجود ن ــد. در واقع فرق زيادي بين آرايه هاي رش كني
آرايه هاي رشته اي طول هر عضو مي تواند ثابت يا متغير باشد.

    مثال 
كرده و حاصل ضرب آن ها را محاسبه نمايد و در آرايه ديگري ذخ

    تمرین:
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1  را به مبناي  پروژه اي طراحي كنيد كه با استفاده از يك آرايه، هر عددي از مبناي
2 تبديل كند.

1نفر را دريافت كرده و در يك آرايه  ــامي         مثال 3: پروژه اي طراحي كنيد كه اس
رشته اي ذخيره كند به عالوه بتوان اسامي ذخيره شده را روي يك فرم جداگانه مشاهده نمود.

به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
ــيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد  1 - برنامه ويژوال بيس
ــكل 1-11 و جدول 1-11 ايجاد كنيد و كنترل هاي آن را مطابق  ــپس يك فرم مطابق ش س
جدول 2-11 روي فرم قرار دهيد. در اين فرم از يك كنترل كادر متن براي دريافت داده ها 
 Show براي ذخيره سازي اسامي در آرايه استفاده مي شود به عالوه با دكمه Add و از دكمه

مي توان اسامي ذخيره شده در آرايه را در يك فرم ديگر مشاهده كرد.

            جدول 1-11 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

frmarryName

ArrayCaption

 شكل 11-1
 جدول 2-11 خصوصيات كنترل ها

LabelText Box
 Command

Button
 Command

Button
 Command

Button

كنترل
   خصوصيت

lblentxtnamecmdexitcmdshowcmdaddName

:Enter NameExit&Show&Add&Caption

ــف آن آرايه اي را با نام  ــه كنيد و در بخش تعاري ــاژول كد به پروژه اضاف ــك م 2 - ي
ــد به  ــته باش 2كاراكتر را داش  1عضو كه هر عضو آن نيز توانايي دريافت   ــا  strname ب

صورت زير تعريف كنيد:
  Public  strname(9)   As    string* 2 0

    تمرین:
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رويداد Click كنترل دكمه Add را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private  Sub  cmdadd_Click( )

        Static  i  As  Integer

        If  i < 10  Then

                strname(i)  =  txtname.Text

                i  =  i  +  1

        Else

                MsgBox  «Array  is  full»

        End  If

End   Sub

ــتفاده  ــمارنده انديس آرايه به صورت Static اس در اين رويداد از يك متغير i به عنوان ش
شده است تا به وسيله مقدار اين متغير بتوان در هر مرحله يك عضو در آرايه را با نامي كه 
ــد پر كرد. اگر اين متغير به صورت محلي تعريف شود  كاربر در كنترل كادر متن مي نويس
ــوند و در نتيجه، نامي كه قباًل در عضو  ــامي، همواره  در اولين عضو آرايه ذخيره مي ش اس
ــت از بين مي رود. در ادامه اجراي رويداد، يك فرمان If مقدار  ــده اس اول آرايه ذخيره ش
ــي 9( تجاوز نكند در صورتي كه  ــد تا مقدار i از دامنه بااليي آرايه )يعن ــرل مي كن i را كنت
1, چون باالترين مقدار انديس آرايه 9   ــيدن به مقدار  ــود در زمان رس مقدار i كنترل نش
ــود. بنابراين اگر )i <10( باشد  ــت پيام خطاي Subscript out of range نمايش داده مي ش اس
ــود  آنگاه محتويات خصوصيت Text كنترل كادرمتن در يكي از اعضاي آرايه ذخيره مي ش
ــپس مقدار i يك واحد افزايش مي يابد تا مرحله بعد, انديس عضو بعدي آرايه آماده  و س
1 نام را وارد كند در هنگام ورود نام يازدهم با پيامي كه به وسيله يك   باشد، اما اگر كاربر
ــدن روند عمليات ورود داده مطلع مي شود  ــود از كامل ش تابع MsgBox نمايش داده مي ش
ــرط )i < 10( نادرست بوده و در  ــي ش زيرا در رويداد Click دكمه فرمان Add نتيجه بررس

نتيجه تابع MsgBox فراخواني مي شود. 
ــكل 2-11 به پروژه  ــرم جديد با نام frmdisplay و عنوان Display مطابق ش ــك ف 4 - ي
ــام cmdback و عنوان &Back روي آن قرار دهيد. از اين  ــپس يك دكمه با ن اضافه كرده س

فرم براي نمايش اسامي ذخيره شده در آرايه استفاده مي شود.
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5 - رويداد Click دكمه Show را در فرم frmarray به صورت زير تنظيم كنيد:
Private  Sub  cmdshow_Click( )
        frmarray.Hide
        frmdisplay.Show

End  Sub

شكل 11-2

ــتفاده از متد  ــده و با اس ــتفاده از متد Hide فرم frmarray مخفی  ش در اين رويداد با اس
Show فرم frmdisplay نمايش داده مي شود.

6 - رويداد دكمه  cmdbackرا در فرم frmdisplay به صورت زير تنظيم كنيد:
Private    Sub    cmdback_Click( )

  unload frmdisplay

 frmarray.Show

End    Sub

 Show بسته شده و با متد frmdisplay فرم unload ــتور ــتفاده از دس در اين رويداد با اس
امكان بازگشت به فرم اول فراهم مي شود.   

7 - پس از تنظيم رويداد دكمه فرمان cmdback در فرم frmdisplay دستورات زير را در 
رويداد Activate همين فرم به صورت زير تنظيم كنيد: 

Private  Sub  Form_Activate(  )

Dim  j

For  j  =  0  To  9

Print  "NAME ( "; j ; " )= "; strname( j )

        Next  j

End  Sub
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ــتورات در اين رويداد باعث خواهند شد تا پس از فعال شدن فرم محتويات آرايه  دس
به وسيله يك حلقه نمايش داده شود. 

8 - پروژه و فرم frmarray را با نام Array و فرم frmdisplay را با نام Display ذخيره كنيد 
 Add 1نام را وارد كرده و بعد از ورود هر نام، دكمه  سپس برنامه را اجرا نماييد و تعداد 
را كليك كنيد و بعد از پايان ورود داده ها به وسيله دكمه Show محتويات آرايه را مشاهده 

نماييد در پايان با كليك روي دكمه Back به فرم اول بازگرديد. 
9 - روي دكمه Exit كليك كنيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

ــتفاده از تمام اعضاي آرايه   برنامه قبل را به گونه اي تغيير دهيد كه در صورت عدم اس
ــرم cmddisplay, فقط تا  ــا( در هنگام نمايش اطالعات در ف ــي ماندن بعضي از اعض )خال
ــود مثاًل اگر كاربر 4 نام را  ــت, نمايش داده ش ــي از آرايه كه حاوي نام  اس آخرين انديس
وارد كرده است فقط همان 4 نام نمايش داده شوند و از نمايش عناصر بعدي آرايه يعني 

انديس هاي بزرگ تر از 3 خودداري شود. 

ــماره انديس اولين عضو در  ــت كه به ذكر نكته مهمي در رابطه با ش در اين جا الزم اس
ــه را با ذكر مقدار انديس بااليي آن تعريف مي كنيد  ــه بپردازيم. تاكنون وقتي يك آراي آراي
ــروع مي شود، اما گاهي الزم است كه اين  ــماره انديس اولين عضو در آرايه از صفر ش ش
ــتفاده از فرمان Option Base در بخش تعاريف  ــدار را با توجه به نياز تغيير دهيد، با اس مق
ــكل كلي فرمان به اين  ــس اولين عضو را در آرايه ها تعيين كنيد. ش ــد مقدار اندي مي تواني

 صورت است:
Option Base  n

ــتفاده از مقدار صفر يا عدم استفاده از  ــد در صورت اس  كه n مي تواند صفر يا يك باش
ــر خواهد بود و اگر بخواهيد انديس  ــان فوق انديس آغازين در آرايه هاي برنامه صف فرم
آغازين در آرايه هاي برنامه از يك شروع شود مقدار n را در فرمان مزبور 1 انتخاب كنيد.  

        • از اين فرمان فقط يك بار و در بخش تعاريف يكي از ماژول ها استفاده كنيد.
• براي تعيين دامنه پاييني آرايه ها به جاي استفاده از فرمان Option Base بهتر است در تعريف 

آرايه ها دامنه پاييني و بااليي آرايه را تعيين كنيد.

    تمرین:

نكته
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ــيله اعداد  1عضو را به وس  ــوان مثال فرض كنيد مي خواهيم يك آرايه عددي با   به عن
ــأله قباًل حل شده  است اما از آن، براي بررسي عملكرد  تصادفي مقداردهي كنيم )اين مس

دستورOption Base  استفاده مي شود(.
Sub  myrandom(  )

  Dim  i  As  Integer,  sngno(10)  As  Single

         Randomize
  For  i  =  1  To  10

   sngno(  i  )  =  Rnd

   Next  i

 End  Sub

ــد و در تعريف  ــود در رويه myrandom جدي ــتفاده ش ــتور Option Base 1 اس ــر دس اگ
ــي در حلقه For نيز  ــود و مقدار پايان ــتفاده مي ش 1 اس  آرايه  sngnoبه جاي عدد 9 عدد 
ــود.  ــمارنده نيز از صفر به 1 تبديل مي ش ــروع ش ــر مي يابد و مقدار ش 1 تغيي  ــه  از 9 ب
ــيد كه در ذخيره سازي مقادير هر دو حالت، مشابه هم عمل مي شود؛  ــته باش توجه داش

فقط در نحوه تعريف آرايه ها و استفاده از حلقه بايد دقت كافي داشته باشيد. 

ــوز را در يك آرايه  ــد كه ده نمره درس هاي يك دانش آم ــروژه اي طراحي كني پ
ــرده و نمايش دهد  ــبه ك ــپس مجموع و معدل نمرات وي را محاس ــره كند س ذخي

)انديس آرايه از عدد 1 شروع شود(.

)Dynamic Array(2-1-11آرايهپويا
گاهي اوقات ممكن است تعداد داده ها نامشخص باشد در نتيجه نمي توان تعداد اعضا 
ــت ابعاد آرايه در زمان اجرا  ــان طراحي برنامه تعيين كرد بنابراين الزم اس ــه را در زم آراي

تنظيم شود. 
ــما  ــيك نوع ديگري از آرايه ها را با نام آرايه پويا در اختيار ش به اين منظور ويژوال بيس
قرار مي دهد. ابعاد آرايه اي از اين نوع را مي توانيد در زمان اجراي برنامه با توجه به نيازتان 

مكرراً تغيير دهيد. 

    تمرین:
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ــت مانند آرايه هاي ثابت عمل كرده اما از ذكر  براي تعريف يك آرايه ديناميك، بهتر اس
ابعاد آرايه خودداري كنيد. 

به عنوان مثال به دستور زير توجه كنيد:
Dim    dynnumber (   )     AS     Integer

ــتفاده از آرايه در اين مرحله پيام خطا نمايش داده خواهد شد. براي  اما در صورت اس
ــدن آرايه هاي پويا، پس از تعريف آن بايد ابعاد آن را با استفاده از دستور  ــتفاده ش قابل اس
ReDim تعيين كنيد. به عنوان مثال پس از تعريف آرايه dynnumber از نوع Integer ابعاد آن 

به صورت زير تعيين مي شود:
ReDim dynumber   (10)

Option Base   باشد آرايه داراي يازده عضو و اگرOption Base 1 باشد آرايه داراي  اگر
1 ( خواهد بود. 1 عضو )از 1 تا

         • در صورت استفاده از دستور ReDim مقادير موجود در تمام اعضاي آرايه از بين خواهد 
رفت بنابراين در استفاده مجدد از دستور ReDim با دقت كافي اقدام كنيد.

ــوند از كلمه  ــه بخواهيد مقادير موجود در آرايه در زمان تغيير ابعاد آن حفظ ش ــي ك • در صورت
كليدي Preserve همراه با دستور ReDim استفاده كنيد.

• آرايه هاي پويا را نيز مي توانيد به صورت Private ،Public يا Static تعريف كنيد.

به عنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد: )با فرض اين كه Option Base 1 است(.
Dim  myarray( )  As  Integer,  i  As  Integer

ReDim  myarray(5)

 Next  i

ReDim  myarray(10)

For  i  = 1  To  10

   Print  myarray(i)

Next  i

ــپس  ــت س ــده اس ــتفاده از تعريف آرايه پويا آرايه myarray با 5 عضو تعريف ش با اس
به وسيله يك حلقه For مقادير 1 تا 5 در آرايه قرار گرفته اند. پس از حلقه For اول مجدداً 
ــت تا تعداد اعضاي آرايه دو برابر شود پس از تغيير  ــده اس ــتور ReDim به كار گرفته ش دس

نكته
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ابعاد آرايه، حلقه For دوم مقادير موجود در آرايه را نمايش مي دهد اما استفاده دوباره 
ــتور ReDim، تمام مقادير قبلي در آرايه را از بين مي برد، در نتيجه فقط مقادير صفر  از دس

توسط حلقه نمايش داده مي شود. 
 ReDim  Preserve  myarray (10(ازدستور  ReDim  myarray (10) حال اگر به جاي دستور
ــتفاده كنيد، حلقه For دوم پس از نمايش مقادير 1 تا 5 براي اعضاي قبلي, مقدار صفر  اس

را هم براي 5 عضو جديد كه اضافه شده اند، نمايش مي دهد.

ــوق را در رويداد Click يك دكمه  ــتورات ف يك پروژه جديد طراحي كنيد و دس
فرمان قرار داده و نتيجه را در دو حالت بحث شده بررسي كنيد.

          • در صورت كاهش ابعاد يك آرايه به وسيله دستور ReDim مقادير مربوط به اعضاي 
حذف شده از بين مي روند.

• به وسيله دستور ReDim نيز مي توانيد يك آرايه پويا Dynamic تعريف كنيد شكل كلي اين 
دستور براي تعريف يك آرايه پويا به صورت زير است:

ReDim     (دامنه باالیي)     نام آرایه     As     نوع داده
2 عضو و از نوع رشته اي تعريف مي كند.  مثاًل دستور زير يك آرايه با 

ReDim   fam (19)   As   String

ــه ثابت در هنگام اجراي  ــتور ReDim براي تغيير ابعاد يك آراي ــتفاده از دس • در صورت اس
برنامه، پيام خطاي Array already dimensioned نمايش داده مي شود.

مي خواهيم پروژه اي كه در مثال 3 طراحي شده است به گونه اي تغيير كند تا تعداد 
ــود. به اين  ــت كاربر دريافت و در آرايه ذخيره ش ــامي با توجه به نياز و درخواس اس

منظور پروژه Array را باز كنيد و عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 

    تمرین:

نكته

    تمرین:
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Erase3-1-11دستور
ــاي پويا و از بين بردن محتويات اعضا در  ــتور براي حذف اعضا در آرايه ه از اين دس

آرايه هاي ثابت استفاده مي شود. شكل كلي دستور Erase به صورت زير است:
Erase    نام آرایه

ــود تمام مقادير آن از بين خواهد رفت و  ــتور روي يك آرايه پويا اجرا ش اگر اين دس
ــما مي توانيد مجدداً با استفاده از دستور ReDim از آرايه استفاده كنيد اگر پس از حذف  ش
ــتور ReDim سعي در دستيابي به اعضاي آن  ــتفاده از دس اعضاي يك آرايه پويا، بدون اس

داشته باشيد پيام خطاي Subscript out of range نمايش داده مي شود. 
اگر اين دستور روي يك آرايه ثابت اجرا شود مقادير موجود در آرايه حذف خواهند 

شد، اما فضاهاي مربوط به اعضاي آرايه در حافظه از بين نخواهند رفت.
به عنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد )با فرض اين كه Option Base 1 است(:

Dim  myarray1( )  As  Integer,  myarray2(5)  As  Integer
Dim  i  As  Integer

ReDim  myarray1(5)

For  i  =  1  To  5

        myarray1  (i) = i

        myarray2  (i) = i

Next  i

Erase   myarray1,  myarray2

ReDim  myarray1(5)

 For  i  =  1  To  10

        Print  myarray1(i)

        Print  myarray2(i)

Next  i

ــتورات از يك آرايه پويا )myarray1( و يك آرايه اي با ابعاد ثابت  در اين مجموعه دس
ــت. در اولين حلقه For، آرايه هاي myarray1 و myarray2 به  ــتفاده شده اس )myarray2( اس
ــتور Erase، آرايه myarray1 از حافظه كاماًل  ــده اند سپس به وسيله دس ترتيب مقداردهي ش
 For ــت مي دهد و در نتيجه حلقه ــده اما آرايه myarray2 فقط مقادير خود را از دس پاك ش
 ReDim mayrray1 (5 (ــتور دوم فقط مقادير صفر را براي هر دو آرايه نمايش مي دهد. البته اگر دس
پس از حذف آرايه مزبور استفاده نشود آرايه در حلقه For قابل شناسايي نبوده و پيام خطاي 

Subscript out of range نمايش داده مي شود. 
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پروژه Array را به گونه اي تنظيم كنيد كه شرايط زير را داشته باشد:
الف- امكان افزايش اسامي پس از پرشدن آرايه وجود داشته باشد.

ب- در صورت لزوم بتوان اعضاي آرايه را حذف كرده و اسامي جديد در آن ذخيره نمود. 

2-11آرايههايچندبعدي

ــتفاده از آرايه هاي يك بعدي آشنا شديد اما در  تاكنون با نحوه تعريف و چگونگي اس
ــا نيستند و  ــي پروژه هاي واقعي، گاهي اوقات آرايه هاي يك بعدي نيز گره گش برنامه نويس

برنامه نويسي را با مشكالت متعددي روبه رو مي كنند. 
ــايي اعضاي خود استفاده مي كنند. انديس  آرايه هاي دو بعدي از دو انديس براي شناس
ــتون متناظر با آرايه را مشخص مي كنند. براي  ــطر و انديس دوم شماره س ــماره س اول ش
روشن شدن بهتر موضوع به آرايه زير توجه كنيد, اين آرايه داراي 4 سطر و 3 ستون است

جدول 11-3

210
شماره ستون

شماره سطر

a0 ,2a0 , 1a0 , 0
0

a1 , 2a1 , 1a1 , 0
1

a2 , 2a2 , 1a2 , 0
2

a3 , 2a3 , 1a3 , 0
3

ــتفاده  ــر يك از عناصر آرايه از دو انديس اس ــي به ه ــوع از آرايه ها براي دسترس در ن
مي شود مثاًل عنصر a2,1 , عضوي است كه در سطر شماره 2 و ستون شماره 1 قرار دارد.

براي تعريف آرايه دو بعدي مي توانيد يكي از اين روش ها را به كار ببريد: 

]Dim| Public| Private| Static[         ــه ــام آراي ــطرها( ن ــه بااليی س ــتون ها، دامن ــی س ــه باالي  )دامن
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]Dim| Public| Private| Static[     دامنه بااليی ستون ها، دامنه بااليی سطرها( نام آرايه( As نوع داده

Dim| Public| Private| Static[                   دامنه پايينی سطرها( نام آرايهTo دامنه پايينی ستون ها، دامنه  بااليی سطرها To دامنه بااليی ستون ها( As نوع داده

ــه مكان تعريف و كاربرد آرايه مي توانيد يكي از كلمات كليدي موجود در ] [   ــه ب ــا توج           ب
را انتخاب كنيد.

رياضيفيزيكشيمي

21

شماره ستون
   شماره سطر

161417دانش آموز اول

81121دانش آموز دوم
22       1518دانش آموز سوم

1913143دانش آموز چهارم
112174دانش آموز پنجم

به عنوان مثال فرض كنيد مي خواهيد نمرات سه درس دانش آموزان يك كالس 5 نفره 
را به صورت يك آرايه دو بعدي بنويسيد. 

ــف كنيم بنابراين مي توان يكي از موارد  ــون مي خواهيم اين آرايه دو بعدي را تعري اكن
زير را براي انجام اين كار استفاده كرد:

Dim  sng student (4,2)   As   Single
Dim  sng student (0  To  4, 0 To 2) As    Single

ــتور Option Base براي آرايه هاي دو بعدي نيز  ــيد كه قوانين دس ــته باش             توجه داش
صادق است.

ــيد كه آرايه دو بعدي 4×4 را با اعداد تصادفي مقداردهي          مثال 4: رويه اي بنويس
.)Option Base 0 كرده سپس اعضاي آن را نمايش دهد )با فرض

نكته

نكته
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Sub  mymatrix(  )

Dim  A(4,  4)  As  Integer,  i  As  Integer,  j  As  Integer

Randomize

For  i  =  0  To  3

        For  j  = 0  To  3

                  A(i,  j)  =  Int(100  *  Rnd  +  1)

        Next  j

Next  i

For  i  =  0  To  3

        For  j  =   0 To  3

                Print  "    ";  "A(";  i;  ","; j; ")=";  A(i,  j)

        Next  j

        Print

Next  i

End  Sub

رويه فرعي فوق در صورت اجرا، خروجي مشابه شكل زير را خواهد داشت:
A(0,0)=0       A(0,1)=20    A(0,2)=17     A(0,3)=9

A(1,0)=2       A(1,1)= 0     A(1,2)=52     A(1,3)=53

A(2,0)=69     A(2,1)=44    A(2,2)=0       A(2,3)=31

A(3,0)=28     A(3,1)=87    A(3,2)=3       A(3,3)=0

در اين رويه ابتدا آرايه دو بعدي A را تعريف كرده ايم سپس با استفاده از دو حلقه تو 
در تو و تابع Rnd عناصر آرايه مقداردهي شده اند. حلقه For اول به وسيله شمارنده i شماره 
ــيله شمارنده j شماره ستون را در آرايه كنترل مي كنند بنابراين با  ــطر و حلقه دوم به وس س
ــطر را جهت  ــود تا اعضاي هر س ــه بار تكرار مي ش هر بار اجراي حلقه اول، حلقه دوم س
ــت حلقه  مقداردهي به ترتيب آماده كند. به عنوان مثال زماني كه مقدار i برابر با صفر اس
، 1، 2 و 3 تنظيم مي كند. با خاتمه اجراي حلقه   ــه ترتيب روي مقادير ــر j  را ب دوم مقادي
ــروع  ش =j ــه اول مقدار i را يك واحد افزايش مي دهد و حلقه دوم مجدداً از  دوم، حلق
ــي قرار مي گيرند. در پايان پس از  ــطر دوم نيز به ترتيب مورد دسترس ــده و اعضاي س ش

مقداردهي آرايه، با استفاده از دو حلقه For تودرتو اعضاي آرايه نمايش داده مي شوند
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LBoundوUBound3-11توابع

پروژه اي طراحي كنيد كه بتواند نام, نام خانوادگي و نمره سه درس، پنج دانش آموز را 
در آرايه ذخيره كند و در ضمن بتوان هر لحظه اطالعات دانش آموزان را مشاهده كرد. 

ــود. تابع  ــتفاده مي ش ــتيابي به دامنه پاييني و بااليي يك آرايه اس از اين توابع براي دس
ــه، دامنه پاييني آن را به صورت يك عدد از نوع  ــد با دريافت نام يك آراي LBound مي توان

ــماره اولين انديس را در  ــيله اين تابع مي توانيد ش Long بازگرداند. به عبارت ديگر به وس

آرايه به دست آوريد. شكل كلي اين تابع به اين  صورت است:
LBound (arrayname ,dimension)

 arrayname يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري دارد, آرگومان LBound تابع
ــت آوريد. آرگومان  ــت كه مي خواهيد انديس آغازين آن را به دس در واقع نام آرايه اي اس
ــدي از آرايه كه  ــود و بع ــتفاده مي ش ــاي دو و چند بعدي اس دوم )dimension( در آرايه ه
مي خواهيد انديس آغازين آن را پيدا كنيد به صورت يك عدد صحيح تعيين مي شود. مقدار 
ــطر(, 2 براي بعد دوم )ستون( و الي آخر. در صورت عدم استفاده از  1 براي بعد اول )س

اين آرگومان, مقدار پيش فرض 1 خواهد بود. 
به عنوان مثال به اين دستورات توجه كنيد:

Dim  A( 1  To  100,  10  To  13 )   As   Integer
Dim  B(10)   As   Integer

Print  LBound( A,  1)

Print  LBound( A,  2)

Print  LBound( B)

در دستورات قبل يك آرايه دو بعدي )A( و يك آرايه يك بعدي )B( تعريف شده اند. 
1 خواهد بود و در صورت اجراي  نتيجه اجراي اولين و دومين دستور Print به ترتيب 1 و
دستور آخر با توجه به عدم استفاده از آرگومان اختياري و يك بعدي بودن آرايه مقدار صفر 
 Option Base   است.


نمايش داده مي شود. توجه داشته باشيد كه فرض بر اين  باشد كه : 

    تمرین:
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تابع UBound مي تواند با دريافت نام يك آرايه دامنه بااليي آن را به صورت يك عدد از 
نوع Long بازگرداند به عبارت بهتر عددي را كه در تعريف آرايه به عنوان دامنه بااليي آرايه 

تعريف كرده ايم در اختيار شما قرار مي دهد. شكل كلي اين تابع به صورت زير است:
UBound (arrayname ,dimension)

اين تابع نيز يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري دارد و عملكردي را مشابه  
آنچه در تابع LBound دارند به عهده مي گيرند. به عنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد:

Dim  A( 1  To  100,   10  To  13 )   As   Integer

Dim  B( 10 )   As   Integer

Print  UBound( A,  1)

Print  UBound( A,  2)

Print  UBound( B )

ــتور  ــتور Print به ترتيب مقادير1  و 13 را نمايش مي دهند و دس اولين و دومين دس
1  را نمايش خواهد داد.  آخر نيز مقدار

ــتور Option Base تأثيري روي تابع UBound نمي گذارد.  ــت كه دس البته بايد توجه داش
به عنوان مثال به اين دستورات توجه كنيد:

Dim  A(5) As Integer

For  i  =  LBound(A)  To  UBound(A)

Print  i

Next  i

ــدار صفر تا 5 را نمايش  ــد حلقه For از مق ــتورات قبل اگر Option Base 0 باش در دس
ــت ولي اگر Option Base 1 باشد حلقه For از  مي دهد و در واقع آرايه 6 عضو خواهد داش
مقدار 1 تا 5 را نمايش مي دهد و در نتيجه آرايه 5 عضو خواهد داشت پس همان طور كه 

ديديد دستور Option Base روي تابع UBound تأثير نمي گذارد. 

Split4-11تابع

ــته هاي  ــته اي را به صورت زير رش ــيله اين تابع مي توان محتويات يك متغير رش به وس
ــتي اين تابع يك آرايه يك  ــه اي در يك آرايه يك بعدي ذخيره كرد. مقدار بازگش جداگان

بعدي است. شكل كلي اين تابع به صورت زير است
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Split (expression, delimiter, limit, compare)

ــت. expression مي تواند يك عبارت رشته اي  اين تابع داراي يك آرگومان اجباري اس
ــت و به طور پيش فرض يك كاراكتر  ــد. آرگومان delimiter يك آرگومان اختياري اس باش
ــته ها در  ــت. در واقع اين آرگومان كاراكتري را كه براي جدا كردن زير رش فاصله  "  " اس

آرگومان expression مورد استفاده قرار مي گيرد معين مي كند. 
ــته هاي مورد نظر را كه  ــت و تعداد زير رش آرگومان limit دومين آرگومان اختياري اس
ــت داده شوند تعيين مي كند در صورت عدم استفاده از اين آرگومان مقدار آن  بايد بازگش

1- خواهد بود كه به معني بازگشت دادن تمام زير رشته هاست. 
ــوده و تعيين مي كند كه آيا تابع بين حروف بزرگ و  ــان compare نيز اختياري ب آرگوم
ــود يا خير. مقاديري  كوچك آرگومان delimiter با كاراكترهاي expression تفاوت قائل ش

كه اين آرگومان مي تواند دريافت كند در جدول 4-11 ارايه شده اند. 

Compare جدول 4-11 مقادير مربوط به آرگومان
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

تابع بين حروف كوچك و بزرگ تفاوت قائل مي شود.

vbBinaryCompare

1vbTextCompareتابع بين حروف كوچك و بزرگ تفاوت قائل نمي شود.

مقدار پيش فرض براي آرگومان compare صفر است.

براي روشن شدن بهتر مطلب به رويه رويداد زير توجه كنيد:
Private Sub cmdsplit_Click ()

    Dim strname As String, strresult() As String

    Dim i As Integer

    strname = "microsoft visual basic 6"

    strresult = Split(strname)
    (For i = 0 To UBound(strresult

               Print strresult(i)

نكته
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    Next i

End Sub

 ,strname براساس فضاهاي خالي »  » موجود در رشته Split ــتورات فوق دستور در دس
ــته اي strname را به صورت جداگانه در آرايه strresult ذخيره  كلمات موجود در متغير رش

مي كند كه به وسيله يك حلقه For مطابق شكل 3-11 نمايش داده مي شود. 

شكل 11-3

اكنون فرض كنيد تابع Split را به صورت زير تغيير  دهيد: 
strresult = Split ( strname , "A" )

 A ــتفاده مي شود كاراكتر ــته ها اس در اين صورت كاراكتري كه براي جدا كردن زيررش
ــكل 4-11 مشاهده مي كنيد رشته strname بدون توجه  خواهد بود. اما همان طور كه در ش
ــتفاده  ــتور از آرگومان compare اس به كاراكتر A بدون تغيير باقي مي ماند چون در اين دس
نشده است مقدار پيش فرض صفر است در نتيجه تابع بين كاراكتر A در آرگومان دوم با 

كاراكتر a در رشته strname تفاوت قائل شده است. 

شكل 11-4
ــتور قبل را به صورت)strresult = Split )strname,«A«,,1  تغيير دهيد خروجي  حال اگر دس
ــر A در آرگومان دوم با  ــكل 5-11 خواهد بود يعني تابع بين كاراكت ــه به صورت ش برنام
كاراكتر a در رشته strname تفاوتي قائل نمي شود و strname به سه زير رشته تقسيم مي شود. 
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شكل 11-5

ــته ها را جدا كنيد مي توانيد از آرگومان  در صورتي كه بخواهيد تعداد معيني از زيررش
سوم در تابع Split استفاده كنيد. مثاًل اگر مثال قبل را به  اين صورت تغيير دهيد: 

strresult = Split (strname,"ic",2,1)

خروجي برنامه مطابق شكل 6-11 خواهد بود. 

شكل 11-6

            در صورتي كه آرگومان limit در تابع Split, 1 باشد تمام رشته expression به صورت يك 
زير رشته بازگشت داده خواهد شد.

ــته را  ــر دلخواه را دريافت كند و رش ــته و كاراكت ــروژه اي طراحي كنيد كه يك رش پ
براساس كاراكتر موردنظر به چند زيررشته تقسيم كرده و نمايش دهد.

Join5-11تابع

عملكرد اين تابع برعكس تابع Split است. به وسيله اين تابع مي توانيد اعضاي يك آرايه 
ــته اي واحد درآوريد. شكل كلي اين تابع به صورت  ــته اي را به صورت يك مقدار رش رش

زير است:
Join (sourcearray, delimiter)

ــت.  ــاري اس ــان اختي ــك آرگوم ــاري و ي ــان اجب ــك آرگوم ــع داراي ي ــن تاب اي
ــد مقادير  ــه مي خواهي ــت ك ــته اي مورد نظر اس ــه رش ــام آراي ــان sourcearray، ن آرگوم
ــد.  كني ــره  ذخي ــته اي  رش ــر  متغي ــك  ي در  ــه  يكپارچ ــورت  به ص را  آن  در  ــود  موج

نكته            در صورتي كه آرگومان 

    تمرین:
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آرگومان delimiter يك آرگومان اختياري است كه كاراكتر جداكننده  را بين كلمات در 
رشته اي كه تابع بازگشت مي دهد تعيين مي كند. در صورت عدم استفاده از اين آرگومان، 

كاراكتر فضاي خالي “  “ مورد استفاده قرار مي گيرد. 
به عنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد:

 Private Sub cmdjoin_Click()

    Dim strname(3) As String, strresult As String
    strname(0) = "microsoft"

    strname(1) = "visual"

    strname(2) = "basic"

    strname(3) = "6"
  strresult = Join(strname)
    Print

    Print , strresult

End Sub

ــت مي آيد  ــكل 7-11 به دس ــابه ش ــتورات فوق خروجي مش در صورت اجراي دس
 strresult در متغير Join به وسيله تابع strname همان طور كه مي بينيد مقادير موجود در آرايه
به صورت يك رشته واحد ذخيره شده اند و از كاراكتر فاصله خالي “  “  براي ايجاد فاصله 

بين مقادير آرايه استفاده شده است.
اكنون تابع Join را در مثال قبل به صورت زير تغيير دهيد: 

strresult = Join ( strname , " # " )

در اين صورت خروجي دستورات به صورت شكل 8-11 خواهد بود. 

شكل 11-7 شكل 11-8
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
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ــپس با  ــروژه اي طراحي كنيد كه تعدادي كلمه را به صورت جداگانه دريافت كند س  پ
استفاده از تابع Join آن ها را به يك رشته واحد تبديل نموده و نمايش دهد.

6-11نحوهارسالآرايههابهرويهها

تاكنون با نحوه تعريف آرايه و چگونگي استفاده از آن ها آشنا شده ايد اما گاهي اوقات 
ــت تا آرايه ها را به يك رويه فرعي يا تابع ارسال كنيد. در اين جا با ذكر يك مثال  الزم اس

با چگونگي انجام اين كار آشنا مي شويد.

 Integer ــيم كه با دريافت يك آرايه عددي از نوع      مثال 5: مي خواهيم تابعي بنويس
1 عضو، كوچك ترين عضو را پيدا كرده و بازگرداند.  با 

ابتدا به تعريف تابع مي پردازيم، در اينجا الزم است آرگومان ورودي به صورت آرايه 
استفاده شود بنابراين در هنگام تعريف آرگومان از دو پرانتز )  ( استفاده مي شود. 

Public Function minelement(myarray( ) As Integer) As Integer

Dim  i  As  Integer,  min  As  Integer

  min  =  myarray(0)

        For  i  =  1  To  9

    If min > myarray(i) Then min = myarray(i)

   Next  i

        minelement  =  min

End  Function

ــان از نوع آرايه فقط  ــه در تعريف تابع مي بينيد براي تعريف يك آرگوم ــور ك همان ط
كافي است دو پرانتز در ابتداي نام آرايه ذكر كنيد. 

براي فراخواني اين تابع نيز مي توانيد از دستور زير استفاده كنيد:
Print   minelement (myarray ( ) )

ــا مرجع )Call By Reference( به رويه  ــال ب ــا به طور پيش فرض به صورت ارس           آرايه ه
ارسال مي شوند.

    تمرین:

با چگونگي انجام اين كار آشنا مي شويد.

     مثال 

نكته
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7-11روشهايمرتبسازيآرايهها

در برنامه نويسي واقعي معموالً الزم است تا اطالعات دريافت شده يا نتيجه محاسبات 
ــه اين منظور مي توان از آرايه ها  ــده در اختيار كاربران قرار دهيد. ب را به صورت مرتب ش

استفاده كرد.
ــك آرايه  ــاي موجود در ي ــردن داده ه ــراي مرتب ك ــددي ب ــاي متع ــون روش ه تاكن
ــد. از انواع  ــز دارن ــف و قدرتي ني ــك نقاط ضع ــه هر ي ــده اند ك ــي ش ــي و معرف طراح
ــازي  ــه روش مرتب س ب ــوان  ــات مي ت اطالع ــازي  در مرتب س ــروف  مع ــاي  روش ه
ــريع س ــازي  مرتب س روش   ،Shell Sort ــازي  مرتب س روش   ،)Bubble Sort( ــي   حباب
ــازي به روش درج  ــازي انتخابي )Selection Sort( و مرتب س )Quick Sort(، روش مرتب س

ــاره كرد. بعضي از روش هاي نامبرده داراي الگوريتم پيچيده اي هستند  )Insertion Sort( اش

كه از حوصله اين كتاب خارج است بنابراين دو روش مرتب سازي حبابي و مرتب سازي 
انتخابي )Selection Sort( ارائه مي  شود.

(Bubble Sort)1-7-11روشمرتبسازيحبابي
ــت و هر عضو از آرايه با اعضاي بعدي  ــازي اس ــاده ترين روش مرتب س اين روش س
ــود و در صورت نياز, عمل تعويض صورت مي گيرد. در اين روش  ــه مي ش آرايه مقايس
چون هر عضو با ساير اعضاي بعد از آن مقايسه مي شود در آرايه هاي بزرگ زمان زيادي 
براي مرتب شدن داده ها مصرف مي شود بنابراين توصيه مي شود در صورت كوچك بودن 
ــتوراتي را مي بينيد كه مي تواند يك  ــتفاده كنيد. در زير دس ابعاد يك آرايه از اين روش اس
1عضو را كه قباًل پر شده است به روش حبابي و به صورت  آرايه عددي از نوع صحيح با

صعودي مرتب كند )با فرض اين كه Option Base 1 است(. 
 Private  Sub cmdsort_Click()

     Dim  i As  Integer

     Dim  j As  Integer

     Dim  temp As  Integer
    For  i  =  1  To  9

           For  j  =  1  To  9
    If  myarray(j)  >  myarray(j  +  1)  Then



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کاریازدهم: توانايي استفاده از انواع آرايه ها در ويژوال بيسيك

311

temp  =  myarray(j)     7-11روشهايمرتبسازيآرايهها

myarray(j)  =  myarray( j  +  1)

 myarray(j  +  1)  =  temp
            End  If

      Next  j

Next  i

End Sub

ــوند )n تعداد  ــازي با دو حلقه كه n -1 بار تكرار مي ش ــن رويداد عمل مرتب س در اي
اعضاي آرايه است( انجام مي شود. در واقع به وسيله يك If در داخل حلقه دوم مقدار هر 
 j ــه مي شود و در صورت بزرگ تر بودن عضوي كه انديس آن عضو با عضو بعدي مقايس
ــت تعويض مي شود. با ادامه روند  ــت مقدار آن با مقدار عضوي كه انديس آن j+1 اس اس
ــود تا آرايه مرتب شود؛ مي توانيد روند انجام عمليات  عمليات، اين كار آنقدر تكرار مي ش
را در شكل 9-11 مشاهده كنيد: در ابتدا، مقادير موجود در آرايه را قبل از مرتب شدن و 
ــده مي بينيد در بخش مياني نيز اعضاي آرايه را  در انتها، همان آرايه را به صورت مرتب ش
در هر بار اجراي حلقه اول )حلقه با شمارنده i( مشاهده مي كنيد. اگر به روند تغيير مكان 

اعداد توجه كنيد نحوه مرتب سازي را كاماًل درك خواهيد كرد.

شكل 11-9
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ــازي در  ــروژه اي طراحي كنيد كه ده عدد را از كاربر دريافت كند و پس از ذخيره س پ
يك آرايه، آرايه را به صورت نزولي مرتب كرده و نمايش دهد.

2-7-11روشمرتبسازيانتخابي
در اين روش ابتدا كوچك ترين عضو آرايه تعيين و با عضو اول آرايه جابه جا مي شود. 
در مرحله بعد كوچك ترين عضو آرايه در بين عضو دوم تا آخرين عضو آرايه پيدا شده و 

با عضو دوم آرايه جابه جا مي  شود و به همين ترتيب الي آخر تا آرايه مرتب شود.
Private Sub cmdsort_Click()

Dim length As Integer

Dim index As Integer

 Dim min As Long
 length = UBound(myarray)

 For i = 1 To length

min = myarray(i)

    index = i

For j = i + 1 To length

 If min > myarray(j) Then

min = myarray(j)

     index = j
        End If

    Next j

  If index < > i Then

 temp = myarray(i)

   myarray(i) = myarray(index)

myarray(index) = temp

   End If

    Next i

End Sub

    تمرین:
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ــتفاده از دو حلقه For  تودرتو عمليات مرتب سازي انجام مي شود  در اين رويداد با اس
ــوان كوچك ترين مقدار در متغير  ــه For اولين عضو آرايه را به عن ــتين حلق در ابتدا نخس
ــاير اعضا يعني اعضاي دوم تا  ــپس حلقه For دوم اين مقدار را با س min ذخيره مي كند. س

ــه مي كند اگر مقدار عضوي از مقدار min كمتر باشد مقدار كوچك تر  آخرين عضو مقايس
ــر min و انديس آن را در متغير index ذخيره مي كند و پس از خاتمه اجراي اين  را در متغي
ــد )index < > i( آنگاه با استفاده از يك دستور  ــده باش حلقه اگر مقدار كوچك تري پيدا ش
ــت  ــده اس If جاي عضو اول با عضوي كوچك تر كه انديس آن در متغير index ذخيره ش

عوض مي شود.
در اين مرحله با رسيدن Next i اجراي دستورات به ابتداي حلقه اول منتقل مي شود. در اين 
 مرحله همان عمليات براي عضو دوم آرايه اجرا خواهد شد و به همين شكل آرايه مرتب مي  شود

)شكل 11-10(.

شكل 11-10

8-11روشهايجستجويدادههادرآرايهها

گاهي اوقات الزم است تا داده اي را ميان مجموعه اي از اطالعات موجود جستجو
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ــتيابي قرار دهيم. يكي از داليل استفاده از آرايه ها جستجوي سريع تر  كرده و مورد دس
و راحت تر داده ها در ميان انبوهي از اطالعات است. 

جستجوي داده در يك آرايه مانند مرتب سازي از روش هاي مختلفي امكان پذير است 
كه از مهم ترين آن ها مي توان روش جستجوي خطي و روش جستجوي دودويي را نام برد. 

(Linear Search)1-8-11روشجستجويخطي
ــتجو است در اين روش براي پيدا كردن  ــاده ترين روش هاي جس اين روش يكي از س
ــه قرار داده و در  ــك با اعضاي آرايه مورد مقايس ــدار، مقدار مربوطه را يك به ي ــك مق ي
ــتجو خاتمه مي  يابد و اگر مقدار مورد نظر در  ــدن اطالعات مورد نظر جس صورت پيدا ش
ــتجو منفي خواهد بود و  ــود در آن صورت نتيجه جس ــچ يك از اعضاي آرايه پيدا نش هي

مقدار مربوطه در آرايه وجود نخواهد داشت. 
ــتجو  2 عضو جس  ــد مي خواهيم يك عدد را در آرايه اي با  ــوان مثال فرض كني به عن
كنيم. تابع mysearch مي تواند با دريافت يك عدد و آرايه مربوطه، عدد مربوط را در آرايه 
ــه، مقدار Yes و در غير اين صورت مقدار  ــتجو كند و در صورت وجود عدد در آراي جس

No را برگرداند. 

Function mysearch(myarray() As Integer,mynumber As Integer) _ As  Boolean

Dim  i  As  Integer

For  i  =  0  To  19

    If  mynumber  =  myarray(i)  Then

mysearch  =  True

Exit  Function

  End  If

mysearch  =  False

Next  i

End  Function

در اين دستورات با استفاده از حلقه For و يك دستور If تك تك اعضاي آرايه با مقدار 
ــوند و در صورت پيدا شدن مقدار مشابه، مقدار درست  ــه مي ش متغير  mynumber مقايس
)True( برگشت داده مي شود و پس از آن به وسيله Exit Function خروج از تابع اتفاق مي افتد. 
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ــود با  ــوند و مقداري برابر با mynumber پيدا نش ــي ش اما اگر تمام اعضاي آرايه بررس
بازگشت دادن مقدار نادرست )False( اين مسأله را مشخص مي كند. 

2 عضو 

به عنوان مثالي ديگر فرض كنيد مي خواهيم يك نام را در يك آرايه رشته اي با 

مورد جستجو قرار دهيم، در اين صورت تابع mysearch به اين  صورت در مي آيد:
Function  mysearch(myarray( )  As  String,  myname  As  String)  As  Boolean

 Dim  i  As  Integer

 For  i  =   0 To  19

 If  StrComp(myarray(i),  myname,  1)  Then

         mysearch  =  True

             Exit  Function

   End  If

  mysearch  =  False

 Next  i

 End  Function

ــت و فقط براي پيدا كردن نام  در تابع فوق نيز نحوه انجام عمليات مانند تابع قبل اس
مورد نظر )myname( در آرايه از تابع StrComp استفاده مي شود. 

پروژه اي طراحي كنيد كه ده عدد را كه به صورت تصادفي توليد شده اند در آرايه قرار 
دهد و به كاربر نشان دهد سپس كاربر عدد دلخواهي را در يك كنترل كادر متن وارد كند و با 
كليك روي دكمه فرمان Search به روش جستجوي خطي به جستجوي عدد موردنظر بپردازد.

(Binary Search)2-8-11روشجستجويدودويي
ــت، روش  ــيار كند و وقت گير اس ــي در آرايه هاي بزرگ، بس ــتجوي خط روش جس
ــه ها را به مقدار زيادي  ــتفاده از اين راه حل ساده، تعداد مقايس ــتجوي دو دويي با اس جس

كاهش مي دهد. 
در اين روش ابتدا آرايه را مرتب كرده سپس عضو مياني آرايه با مقدار مورد جستجو، 
ــتجو كوچك تر از عضو مياني باشد جستجو در ــوند، اگر مقدار مورد جس ــه مي ش مقايس

    تمرین:
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قسمت پاييني عضو مياني صورت مي گيردو اگر مقدار مورد جستجو بزرگ تر از عضو 
مياني باشد جستجو در قسمت بااليي عضو مياني انجام مي گيرد سپس همين اعمال براي 
ــدن مقدار  ــود و بدين صورت تا زمان پيدا ش نيمه پاييني و يا بااليي در آرايه انجام مي ش

مورد نظر يا با نصف شدن تعداد اعضاي باقيمانده عمليات ادامه مي يابد. 
بنابراين مي توانيد تابع Binary Search را به اين صورت بنويسيد:

Public Function mysearch(myarray() As Integer,mynum As Integer) As Boolean 

  Dim i As Integer, intlow As Integer

    Dim inthigh As Integer, intmid As Integer

       intlow = LBound(myarray)

   inthigh = UBound(myarray)

   Do While (inthigh >= intlow)

   intmid = Int((intlow + inthigh) / 2)

        If mynum = myarray(intmid) Then

            mysearch = True

            Exit Function

        ElseIf myarray(intmid) < mynum Then

         intlow = intmid + 1

               Else

 inthigh = intmid - 1

        End If

        Loop

    mysearch = False

  End Function
ــود پس  ــتجو تعريف مي ش ــع با دريافت يك آرايه و عدد موردنظر براي جس ــن تاب اي
ــيله توابع  ــف متغيرهاي مورد نظر، مقدار انديس بااليي و پاييني در آرايه را به وس از تعري
 Do while قرار مي دهد. سپس يك حلقه intlow و inthigh در متغيرهاي LBound ،UBound
عمليات جستجو را انجام مي دهد. ابتدا مقدار انديس مياني در آرايه محاسبه مي شود براي 
ــيم آن ها بر عدد 2 توسط  ــده و مقدار صحيح تقس اين كار انديس پاييني با بااليي جمع ش

تابع Int به دست مي آيد. 
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ــرايط  ــت. با اين ش ــت و انديس پاييني 1 اس 2 عضو اس فرض كنيد كه آرايه داراي 
ــيله  ــبه مقدار انديس عضو مياني به وس مقدار intmid برابر با 5 خواهد بود. پس از محاس
ــتجو mynum بررسي مي شود،  ــاوي عضو مياني )myarray )5 با عدد مورد جس فرمان if تس
در صورت مساوي بودن آن ها با يكديگر مقدار True بازگشت داده خواهد شد و به وسيله 
ــاوي  ــود اما اگر تس ــه به محل فراخواني منتقل مي ش ــراي برنام ــان Exit Function اج فرم
ــود. اگر در اين مرحله مقدار عضو ــي مي ش ــرط موجود در ElseIf بررس ــد ش برقرار نباش

)myarray )5 كوچك تر از مقدار mynum باشد چون آرايه مرتب است بنابراين مقدار انديس 

پاييني به وسيله فرمان intlow = intmid +1 به مقدار بعد از انديس عضو مياني )يعني 6( تغيير 
ــتورات، عناصر موجود در بين انديس6 و   پيدا خواهد كرد و حلقه در اجراي دوباره دس
1را مورد جستجو قرار مي دهد؛ اما اگر شرط موجود در ElseIf غلط باشد بنابراين عنصر 
ــشElse مقدار انديس  ــتفاده از بخ ــتجو در نيمه پاييني آرايه قرار دارد و با اس ــورد جس م
ــد و در اجراي دوباره حلقه، عناصر  بااليي يكي كمتر از انديس مياني )يعني 4( خواهد ش
موجود در بين انديس 1 و 4 مورد جستجو قرار مي گيرند، به اين ترتيب با كوچك تر شدن 
 intlow و inthigh بازه جستجو، در صورتي كه مقدار مورد نظر در آرايه كشف نشود مقادير
به گونه اي تغيير مي كنند كه نتيجه شرط inthigh > = intlow، نادرست شود كه در نتيجه اجراي 
حلقه خاتمه يافته و مقدار False بازگشت داده مي شود مثاًل فرض كنيد كه مي خواهيم عدد 
1 هستند( جستجو كنيم. عملكرد   1 عضوي )مقدار اعضاي آن از 11 تا 


2را در آرايه 



تابع به اين  صورت نمايش داده مي شود: 

1


انديس987654321

11191 81 71 61 51 41 31 21 مقدار1

مقايسه اول

مقايسه دوم

   دومین بازه جستجو

اولين بازه جستجو

  شكل 11-11

پروژه  تمرين قبل را با روش جستجوي دودويي انجام دهيد.
    تمرین:
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Learn  in English

Array Variables
Much of the time, you just want to assign a single value to a 

variable you've declared. 
A variable containing a single value is a scalar variable. 
Other times, it's convenient to assign more than one related 

value to a single variable. 

�en you can create a variable that can contain a series of values. 

�is is called an array variable. Array variables and scalar variables 
are declared in the same way,

 except that the declaration of an array variable uses parentheses ) ( 
following the variable name.

 In the following example, a single-dimension array containing 
11 elements is declared: 

Dim A)1  ( As Integer
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واژه نامه
Arrayآرايه

Binary Searchجستجوي دودويي 
Boundمرز،  محدوده

Bubble Sortمرتب سازي حبابي
Convenientراحت، مناسب

Delimiterحائل
Dimensionاندازه،  بعد

Dynamicپويا
Elementعنصر

Eraseپاك كردن
Expressionعبارت

Joinمتصل كردن
Limitحد،  اندازه 

Linear Searchجستجوي خطي
Randomتصادفي
Relatedمربوط
Scalarعددی

Selection Sortمرتب سازي انتخابي
Splitاز هم جدا كردن
Subscriptانديس، زيرنويس

خالصه مطالب

ــان تر داده ها، مرتب سازي و جستجوي  ــازي و نگهداري آس • از آرايه ها براي ذخيره س
سريع اطالعات استفاده مي شود. 

• آرايه ها به دو دسته كلي، آرايه ها با ابعاد ثابت و آرايه هاي پويا يا با ابعاد متغير تقسيم مي شوند. 
• به وسيله فرمان Option Base مي توان شماره اولين عنصر آرايه را تعيين كرد. 

ــداد اعضاي آرايه با توجه به تعداد مورد نياز معين  ــاي پويا )Dynamic( تع • در آرايه ه
مي شوند اما در آرايه هاي ثابت تعداد اعضاي آرايه بعد از تعريف آن قابل تغيير نيست. 

ــدن يك آرايه پويا پس از تعريف آرايه از دستور ReDim براي  ــتفاده ش • براي قابل اس
تعيين ابعاد آن استفاده مي شود. 

• در صورتي كه بخواهيد مقادير موجود در يك آرايه پويا در زمان تغيير ابعاد آن از بين
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نرود از كلمه كليدي  Preserve استفاده كنيد. 
• به وسيله فرمانErase  مي توان آرايه هاي پويا را حذف كرد. 

ــيله فرمانErase  از بين خواهند رفت  • مقادير موجود در يك آرايه با ابعاد ثابت به وس
اما فضاهاي مربوط به اعضاي آرايه در حافظه باقي مي مانند. 

ــال آرايه ها به رويه ها به طور پيش فرض از حالت ارسال با مرجع استفاده  • هنگام ارس
مي شود.

ــازي به  ــازي حبابي، مرتب س ــازي آرايه ها عبارتند از : مرتب س • روش هاي مرتب س
 Selection( ــي ــازي انتخاب ــازي Quick Sort، روش مرتب س روشShell Sort, روش مرتب س

 .Insertion Sort و روش مرتب سازي )Sort

ــتجوي اطالعات در يك آرايه مي توان از روش جستجوي خطي يا دودويي  • براي جس
استفاده كرد. 

• توابع UBound و LBound به ترتيب دامنه بااليي و پاييني آرايه مورد نظر را محاسبه 
مي كنند. 

ــته اي را به صورت زير رشته هاي جداگانه در يك  • تابع Split مي تواند يك عبارت رش
آرايه يك بعدي ذخيره كند. 

• تابع Join برخالف تابع Split, مي تواند مقادير رشته اي موجود در يك آرايه رشته اي 
را به صورت يك عبارت رشته اي واحد درآورد. 
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آزمون نظري
1 - در ويژوال بيسيك انديس اول يك آرايه به طور پيش فرض از چه شماره اي آغاز مي شود؟ 

الف- 1-       ب- صفر              ج- 1              د- 2   
2 - پس از تعريف يك آرايه پويا به وسيله كدام دستور آرايه قابل استفاده مي شود؟ 

 ReDim -د      Erase -ج              Static -ب       Dim -الف  
3 - به وسيله كدام فرمان مي توان شماره انديس اولين عضو آرايه را تعيين كرد؟

Option Explicit -ب              Option Compare Text -الف  
 Option Keyword -د                          Option Base -ج  

 ) Option Base 1 ( چند عضو دارد؟ No ) 1 4 - آرايه )5 ,
4 الف-  36       ب-5              ج- 45                   د-   

5 - فرمان Erase  مي تواند آرايه هاي ....... را حذف كند.
الف- پويا                         ب- با ابعاد ثابت  

ج-  رشته اي                      د- گزينه هاي الف و ب صحيح هستند.  
1( name باشد حاصل عبارت )UBound )name چيست؟  6 - اگر )

الف- 8                 ب- 9              ج-1          د- 11   
7 - آرايه )Color )1 To 5, 3 To 6 چند عضو دارد؟

الف-2                ب- 25              ج-3                  د- 35   
8 - كدام تابع مي تواند اعضاي يك آرايه رشته اي را به يك عبارت رشته اي واحد تبديل كند؟ 

Preserve -د       Ubound -ج              Join -ب        Split -الف  
9 - در صورتي كه بخواهيم در زمان تغيير ابعاد يك آرايه پويا مقادير قبلي آرايه از بين 

نرود از كدام كلمه كليدي همراه با دستور ReDim استفاده مي كنيم؟ 
 Preserve -د   Para  -ج          ParamArray -ب       Dim -الف  

 10 - كدام تابع مي تواند يك عبارت رشته اي را به صورت كلمات جداگانه در يك آرايه 
ذخيره كند؟ 

  Filter -د          Preserve -ج            Join -ب       Split -الف  
 11 -Which of the following answer can be use to create a single dimension array With 5
elements?

           a- Dim no (5) As Integer                        b- Dim no (4) As Integer
           c- Dim no [5] As Integer                  d- Dim no [4] As Integer
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12- آرايه را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.

13 - دستور Split ،Erase و Join را با ذكر مثال توضيح دهيد.

14 - نحوه تعريف و استفاده از آرايه هاي استاتيك و پويا را با ذكر مثال بيان كنيد.

15 - توابع UBound و LBound را با ذكر مثال توضيح دهيد.

16 - نحوه مرتب سازي آرايه ها با روش حبابي و انتخابي را بيان كنيد.

17 - كاربرد دستور Option Base را با ذكر مثال توضيح دهيد.

18 -  نحوه ارسال آرايه ها به رويه هاي تابعي و فرعي را بيان كنيد.

19 - انواع روش هاي جستجوي داده ها در آرايه ها را توضيح دهيد.

آزمون عملي 

1 - رويه اي بنويسيد كه يك آرايه 5×5 را با اعضاي تصادفي ايجاد كرده سپس مجموع 
هر سطر و هر ستون آرايه را به طور جداگانه به همراه خود آرايه نمايش دهد.

2 - رويه اي بنويسيد كه دو آرايه دلخواه را دريافت كرده و آرايه حاصل ضرب آن دو 
را به همراه دو آرايه نمايش دهد.

ــپس آرايه  ــيد كه دو آرايه يك بعدي دلخواه را دريافت كرده و س 3 - رويه اي بنويس
ــاي جداگانه اي ذخيره  ــرب و حاصل تفريق آن دو را در آرايه ه ــل جمع، حاصل ض حاص

كند. 
2 عضو را به صورت نزولي مرتب كرده  4 - رويه اي بنويسيد كه يك آرايه عددي با 

و نمايش دهد.



توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- مفاهيم مربوط به سيستم مختصات را بداند.

2- توانايي تغيير مختصات را به منظور انجام ترسيمات داشته باشد.
3- توانايي به كارگيري متدهاي گرافيكي زير را داشته باشد:

 PSet , Line , Circle , Point , Cls , Print , TextHeight , TextWidth

4- توانايي استفاده از خصوصيات گرافيكي زير را داشته باشد:
 CurrentX , CurrentY , AutoRedraw , DrawMode , DrawStyle , DrawWidth , FillStyle

5- توانايي استفاده از توابع QBColor و RGB را داشته باشد.
6- توانايي استفاده از امكانات چاپ، خصوصيات و متدهاي آن را در برنامه ها داشته باشد.

MAM و MCI 7- توانايي استفاده از امكانات چندرسانه اي و كنترل
LoadPicture و SavePicture و رويه هاي Picture 8- توانايي استفاده از شئ
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کلیات

تاكنون چگونگي طراحي و ساخت رابط هاي گرافيكي را با استفاده از فرم ها و بعضي 
از كنترل ها آموختيد؛ امــا گاهي اوقات وجود فرم ها و كنترل ها بدون جلوه هاي گرافيكي 
محيط نرم افزار را خسته كننده و غير قابل استفاده مي كند. با استفاده از جلوه هاي گرافيكي 
نظير رنگ، نمودارهاي گرافيكي و تصاوير متحرك مي توانيد به كاربر در مشاهده و درك 

بهتر گزارشات و نتيجه محاسبات كمك كنيد.
ويژوال بيســيك قابليت بااليي در اســتفاده از جلوه هاي گرافيكي در اختيار شما قرار 
مي دهد و مي توانيد اين جلوه هاي گرافيكي را با دو روش ايجاد كنيد: كنترل هاي گرافيكي 

مثل Line ,Shape و متدهاي گرافيكي مثل Line , PSet,Circle و ... 

در ويژوال بيسيك نيز مانند رياضيات و هندسه براي انجام هر نوع ترسيمي از سيستم 
مختصات استفاده مي شود، هم چنين از دو بعد يا محور مختصات براي تعيين موقعيت 

ترسيمات استفاده مي شود )شكل 12-1(.

شكل 12-1
مختصات هــر نقطه به صورت )X,Y( تعيين مي شــود مقدار X موقعيــت نقطه را در 
طــول محور X و مقــدار Y موقعيت نقطــه را در طول محور Y بيــان مي كند كه مقدار 
شــروع در هر يك از محورها صفر اســت. دقت داشته باشــيد كه محورهاي مختصات 
در ويژوال بيســيك بــا محورهــاي مختصات در رياضيات متفاوت اســت. در شــكل 
 1-12 نحوه قرار گرفتن محورها بر نقطه مبنا قابل مشــاهده اســت. مختصات نقطه مبنا

)0,0( است كه در گوشه باال و چپ شئ مربوطه كه معموالً فرم است قرار دارد.

   1-12 مفهوم سیستم مختصات در ويژوال بیسیك 
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وقت��ي كنترل��ي را جابه جا كرده يا ان��دازه آن را تغيير مي دهيد, از سيس��تم مختصات 
فرمي كه كنترل در آن قرار دارد, اس��تفاده مي كنيد. در واقع كنترل ها و هرگونه ترس��يمات 
گرافيكي از سيس��تم مختصات شئ كه در آن رس��م مي شوند, تبعيت مي كنند. اگر كنترلي 
در روي فرم قرار گيرد موقعيت و اندازه كنترل از سيس��تم مختصات فرم پيروي مي كند و 
اگر خطي در يک جعبه تصوير PictureBox رس��م ش��ود، موقعيت و اندازه خط از سيستم 

مختصات كنترل جعبه تصوير استفاده مي كند. 

شكل 2-12 تعيين موقعيت يک كنترل به وسيله سيستم مختصات

براي تعريف موقعيت ترس��يمات گرافيكي به وسيله محورها از واحدهاي اندازه گيري 
استفاده مي شود كه به آن مقياس مي گويند. در ويژوال بيسيک هر محور در سيستم مختصات 

مي تواند مقياس خاص خود را داشته باشد. 

2-12تغييرسيستممختصات

مي توانيد سيس��تم مختصات يک ش��ئ خاص مثل فرم را به وسيله خصوصيت Scale يا 
مت��د Scale روي مقادير مورد نظرتان تنظي��م كنيد. براي انجام اين كار مي توانيد از مقياس 
پيش فرض اس��تفاده كرده يا يكي از مقياس هاي اس��تاندارد را انتخاب كنيد يا اين كه يک 
مقياس جديد را ايجاد كنيد. با تغيير مقياس سيس��تم مختصات مي توانيد اندازه و موقعيت 

ترسيمات گرافيكي را روي فرم با توجه به نيازتان به آساني تنظيم كنيد. 
ه��ر ف��رم يا بعض��ي از كنترل ه��ا مانن��د PictureBox چندين خصوصي��ت Scale، نظير                 
ScaleLeft ،ScaleTop ،ScalHeight ،ScaleWidth ،ScaleMode و يک متد Scale دارند كه به وسيله 

آن ها مي توانيد سيستم مختصات خود را تعريف كنيد. مقياس پيش فرض twip است. 
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همان طور كه قباًل هم اشاره كرديم هر  twip 567 برابر با يک سانتي متر است.
براي انتخاب يک مقياس اس��تاندارد مي توانيد يكي از مقادير موجود در جدول 12-1 

را براي خصوصيت ScaleMode فرم يا كنترل مورد نظر خود در نظر بگيريد.

جدول1-12مقاديريكهخصوصيتScaleModeكسبميكند.
ثابترشتهايثابتعدديتوضيح)نوعمقياس(

،ScaleWidth،ScaleHeightمقاديرتعريفيكاربردرخصوصيات
ScaleLeft،ScaleTopاستفادهميشوند.


vbUser

twip1vbTwips

)72Point=1Inch(Point2vbPoints

Pixel)يكpixelكوچكترينواحدنمايشيدرصفحهنمايش

ياچاپگراستوتعدادآنهادرهراينچبهمقداروضوحتصوير
بستگيدارد.(

3vbPixels

Character4vbCharacters

Inch5vbInches

Milimeter6vbMillimeters

Centimeter7vbCentimeters

اگ��ر بخواهي��د مختصات نقطه مبنا را تغيير دهيد يا مقي��اس جديد را در يک كنترل يا 
 ScaleLeft و ScaleTop ،ScaleWidth ،ScaleHeight فرم ايجاد كنيد مي تواني��د از خصوصيات
اس��تفاده كنيد. خصوصيات ScaleLeft و ScaleTop با دريافت مقادير عددي، مختصات نقطه 
مبن��ا را در كنت��رل و فرم معين مي كنند. مقدار پيش فرض ب��راي اين دو خصوصيت صفر 
اس��ت. مقدار اين خصوصيات را مي توانيد از طريق پنجره خصوصيات تغيير دهيد و يا با 
استفاده از نوشتن كد در رويدادها و رويه هاي مورد نظر اين كار را انجام دهيد. شكل كلي 

استفاده از اين خصوصيات به صورت زير است: 
object. ScaleLeft  = value

object. ScaleTop  = value

منظ��ور از object ن��ام يک فرم يا كنترل اس��ت و اس��تفاده از آن اختياري اس��ت و در 
صورتي ك��ه از آن اس��تفاده نش��ود فرمي ك��ه فوك��وس دارد در نظر گرفته خواهد ش��د. 
value ي��ک مق��دار عددي اس��ت كه مختص��ات نقطه مبن��ا را تعيين مي كن��د در صورت
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عدم اس��تفاده از value مي تواني��د مقدار فعلي مختصات نقطه مبنا را به دس��ت آوريد. 
به عن��وان مثال فرض كنيد در يک فرم همراه با ي��ک كنترل دكمه فرمان اين مقادير تنظيم 

شده است:
Form1. ScaleMode = 1
Command1.Top = 2300
Command1.Left = 1750

اگ��ر بخواهيم در اين فرم مختصات نقطه مبنا را )100 ,100( قرار دهيم در اين صورت 
خصوصيات مربوطه را به صورت زير تنظيم مي كنيم: 

Form1.ScaleTop = 100

Form1.ScaleLeft = 100

در اي��ن صورت مقدار خصوصي��ت ScaleMode در Form1 به طور خودكار روي مقدار 
صف��ر قرار مي گيرد و در ضمن خصوصيت Top و Left در دكمه فرمان به طور خودكار به 
185تنظيم مي ش��وند و همان طور كه از مقايسه مقادير در   24  و    ترتيب روي مقادير
دو حالت مش��اهده مي كنيد مقادير )x,y( براي كنترل دكم��ه فرمان با توجه به نقطه مبناي 
1( تنظيم مي ش��ود. اين دو حالت را مي توانيد در ش��كل هاي 3-12 و     , 1   جديد )

4-12 مشاهده كنيد.    

شكل 4-12        شكل 12-3                                                           

به عالوه به وس��يله اي��ن دو خصوصيت مي توانيد از مقدار مختص��ات نقطه مبنا مطلع 
ش��ويد در رويه بعد، پس از تغيير مقدار اي��ن دو خصوصيت، مقادير جديد در يک كادر 

پيغام نمايش داده مي شوند. 
Private  Sub   cmdshow_Click ()

 Form1. ScaleLeft = 150  

Form1. ScaleTop = 180  

MsgBox  " ScaleLeft = " + Str ( ScaleLeft ) + " ScaleTop = " + Str ( ScaleTop )  
End  Sub
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               در صورت عدم استفاده از بخش object، فرمي كه فوكوس دارد در نظر گرفته خواهد شد.

ع��الوه بر تغيي��ر مختصات نقطه مبنا، مي توانيد مقياس سيس��تم مختصات را نيز تغيير 
دهي��د. خصوصي��ات ScaleWidth و ScaleHeight واحد اندازه گيري در محورهاي X و Y را 
تعيين مي كنند. مقدار اين خصوصيات را مي توانيد از طريق پنجره خصوصيات يا با نوشتن 

كد مناسب تغيير دهيد. شكل كلي استفاده از اين خصوصيات به صورت زير است: 
object. ScaleHeight  = value

object. ScaleWidth  = value

منظور از object نام يک فرم يا كنترل اس��ت و value يک مقدار عددي اس��ت كه واحد 
اندازه گيري را در محورها تعيين مي كند. در صورتي كه از object اس��تفاده نشود، فرمي كه 
فوكوس دارد در نظر گرفته خواهد شد و در صورت عدم استفاده از بخش value مي توانيد 

مقادير ذخيره شده در اين دو خصوصيت را به دست آوريد. 
به عنوان مثال به رويه زير توجه كنيد:

Private  Sub  cmdscale_Click( )

  Form1.ScaleWidth  =  1000

      Form1.ScaleHeight  =  500

End  Sub

( عرض داخلي 
                    

با اجراي رويه فوق معيار اندازه گيري در محور افقي )X(، يک هزارم)         
 )Height( ارتفاع داخلي  )          ( يک پانص��دم ،)Y( ف��رم و در مح��ور عمودي )Width(

فرم خواهد بود. 

1
5005


  

1
10001     

           خصوصيات ScaleWidth و ScaleHeight واحدها را با توجه به ابعاد داخلي فرم يا ش��ئ 
مربوطه تعيين مي كنند. اين ابعاد ش��امل حاش��يه ها يا منوها يا نوار عنوان نمي ش��وند. اين دو خصوصيت 

همواره در رابطه با بخش قابل ترسيم داخل فرم يا شئ مربوطه تعريف مي شوند.

به عنوان مثال يک فرم همراه با يک دكمه فرمان با مشخصات زير را ايجاد كنيد: 
Form1.BorderStyle  =  None

نكته               در صورت عدم استفاده از بخش 

نكته
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Form1.Height  =  3000

Form1.Width  =  4200

Form1.ScaleMode  =  twip

Command1.Height  =  400

Command1.Width  =  1200

اگر تنظيمات فوق را به ترتيب انجام دهيد ســپس مقــدار خصوصيات ScaleHeight و 
ScaleWidth را مالحظــه كنيد خواهيد ديد كه مقدار اين دو خصوصيت مانند مقدار ارتفاع 

و عرض فرم اســت زيرا فرم شــما بدون حاشــيه و نوار عنوان است و تمام فضاي فرم، 
 Sizeable را BorderStyle فضاي قابل دســترس محسوب مي شود. اما اگر مقدار خصوصيت
قــرار دهيد مقدار دو خصوصيــت ScaleHeight و ScaleWidth مقادير كمتري خواهند بود 
زيرا بخشــي از ابعاد فرم به نوار عنوان و حاشيه ها داده شده است كه جزء فضاهاي قابل 
 ScaleMode دســترس نيســتند. همچنين معيار اندازه گيري در محورها توسط خصوصيت

تعيين مي شود كه از نوع twip است.
1تنظيم كنيد با  5 و  


اكنــون خصوصيات ScaleHeight و ScaleWidth فرم را روي  

 0-User به طور خودكار روي مقدار ScaleMode تغيير يكي از اين خصوصيات، خصوصيت
تنظيم مي شــود پس از تغيير دو خصوصيت فوق، خصوصيــات Height و Width كنترل 
Command1 را مشــاهده كنيد. همان طور كه مي بينيد مقــدار آن ها به ترتيب به 66/667 و 

285/714 تغيير كرده اســت. در واقع براي محاســبه هر يك از اين مقادير به اين صورت 
عمل شده است )شكل 5-12 و 12-6(. 

4   ×
              

 =66/667                           Command1.Height    مقدار خصوصيت

12  ×             = 85/714                      Command1.Width     مقدار خصوصيت
 

5   
3 

   1 
42

شكل 5-12                                                              شكل 12-6
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           • تنظي��م ه��ر يک از خصوصي��ات Scale، مقدار خصوصيت ScaleMode را به طور خودكار 
 تنظيم مي كند. روي 

 ScaleHeight مقدار خصوصيات ScaleMode انتخاب مقياس بزرگ تر از صفر براي خصوصيت •
و ScaleWidth را به ط��ور خودكار روي مقادير جدي��د تنظيم مي كند و مقدار خصوصيات ScaleTop و 

ScaleLeft را روي صفر تنظيم مي كند.

هر چهار خصوصيت Scale مي توانند مقادير اعش��اري و حتي منفي داش��ته باشند. در 
صورت استفاده از اعداد منفي براي خصوصيات ScaleWidth و ScaleHeight جهت محورها 
در سيستم مختصات تغيير مي كند، مثاًل براي فرم و كنترلي با مشخصات زير فرمي  مطابق 

شكل 7-12 خواهيد داشت: 
Form1.ScaleWidth  =  - 1000

Form1.ScaleHeight  = - 1000

 Form1.ScaleLeft  = 0

 Form1.ScaleTop  = 0

Command1.Left  =  - 357

Command1.Top  = - 400                       شكل 12-7
به عنوان آخرين مثال در رابطه با دو خصوصيت ScaleWidth و ScaleHeight به اين رويه 

توجه كنيد: 
Private  Sub  cmdscale_Click( )

Form1.ScaleMode  =  1

        Form1.Width  =  4200

        Form1.height  =  3000

             Print  "Form1.Width  =  "  Form1.Width, "Form1.Height  = "  Form1.Height

        Print  "Form1.ScaleWidth  =  " Form1.ScaleWidth

        Print  "Form1.ScaleHeight  =  " Form1.ScaleHeight

        Print  Form1.ScaleWidth  =  1000

             Print  Form1.ScaleHeight  =  1500

نكته
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  Print  "Form1.Width  =  "  Form1.Width, "Form1.Height  =  "  Form1.Height; 

        Print  "Form1.ScaleWidth  =  "  Form1.ScaleWidth

        Print  "Form1.ScaleHeight  =  "  Form1.ScaleHeight

End  Sub

در اين رويه رويداد ابتدا نوع مقياس اندازه گيري twip در نظر گرفته شده است سپس 
ع��رض و ارتفاع فرم مقداردهي مي ش��ود. اولين دس��تور Print ابتدا ع��رض و ارتفاع فرم 
4 و 2595 را براي خصوصيات   8  3  و دو فرمان بعدي نيز مقادير    42و  يعن��ي
ScaleWidth و ScaleHeight  نمايش مي دهد. در واقع اين دو خصوصيت ابعاد فرم را بدون 

در نظر گرفتن حاش��يه و نوار عنوان ف��رم نمايش مي دهند. اما در خطوط بعدي مقدار دو 
15تنظيم مي ش��ود در اين حالت    1و   روي ScaleHeight و ScaleWidth خصوصيت
خصوصيت ScaleMode نيز به طور خودكار روي صفر تنظيم مي شود. پس از مقدار دهي دو 
 Print ديگر اجرا مي شوند اولين Print س��ه دستور ،ScaleHeight و ScaleWidth خصوصيت
3 را براي ابعاد فرم نمايش مي دهند اما دو دس��تور     42و   هم��ان ابعاد قبلي يعني 
 15   1 و    يعني ScaleHeight و ScaleWidth بع��د مقادير جديد دو خصوصيت Print

را نمايش خواهند داد.
روش ديگري كه در رابطه با تغيير سيستم مختصات مي توان به كار برد استفاده از متد 
Scale اس��ت. در واقع متد Scale راه حل مناس��ب و آسان تري براي تنظيم سيستم مختصات 

مي باشد. شكل كلي متد Scale به صورت زير است: 
 object. Scale (x1,y1) - ( x2,y2)

 x2,y2 مختصات گوش��ه بااليي و س��مت چپ ش��ئ و مقادير عدد x1,y1 مقادير عددي
مختصات گوشه پاييني و سمت راست شئ را مشخص مي كنند.

object در واق��ع ن��ام ش��ئ اس��ت كه 

مي خواهيد سيستم مختصات آن را تعيين 
كني��د و در صورت عدم اس��تفاده از اين 
قس��مت، فرمي كه فوكوس دارد به عنوان 
شئ مربوطه در نظر گرفته مي شود. به عنوان 
مثال دستور زير سيستم مختصات را درفرم 

به صورت شكل 8-12 درمي آورد. 
 Form1. Scale (10,10)-(200,200)

شكل 12-8
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در واقع فرمان فوق چهار خصوصيت Scale را به اين  صورت تنظيم مي كند: 
ScaleWidth =190

 ScaleHeight = 190

ScaleTop = 10

ScaleLeft = 10

3-12خصوصياتومتدهايگرافيكي

در اين جا الزم اس��ت تا چگونگي انجام انواع ترسيمات گرافيكي را بياموزيد. تاكنون 
اي��ن كار را با اس��تفاده از كنترل هاي گرافيكي انجام مي داديد اما كنترل هاي معرفي ش��ده 
همواره نيازهاي گرافيكي را برطرف نمي كنند و در پاره اي از مواقع نيز كار را با مشكالت 
متعدد روبه رو مي سازند. استفاده از متدها و تنظيم خصوصيات گرافيكي نياز گرافيكي شما 

را در پروژه هاي برنامه نويسي برآورده مي كند. 

PSet1-3-12متد
به وس��يله اين مت��د مي توانيد نقاط مورد نظر خود را در مكان هاي مناس��ب قرار دهيد 

شكل كلي اين متد به صورت زير است: 
object. PSet     Step  (x,y) , color

منظور از object، شيئي است كه نقطه روي آن رسم مي شود. اگر از ذكر آن خودداري 
كنيد فرمي كه فوكوس را در اختيار دارد مكان رس��م نقطه اس��ت. كلم��ه كليدي Step نيز 
اختياري اس��ت و در صورت اس��تفاده از آن هنگام رس��م نقطه، مكان ترس��يم با توجه به 

موقعيت جاري در شيئي كه در آن ترسيم انجام  شده، انتخاب مي شود. 
x , y مقادير عددي از نوع Single هس��تند كه مختصات محل ترس��يم نقطه را مشخص 

مي كنند. عالوه بر اين مي توانيد رنگ نقطه مورد نظر را به وسيله بخش color تعيين كنيد در 
صورت عدم استفاده از اين قسمت، رنگي كه در خصوصيت ForeColor شيئي كه نقطه در 
آن رس��م مي شود )به عنوان مثال فرم( در نظر گرفته خواهد شد. جدول مربوط به مقادير 
رنگ ها در جدول 2-12 آورده ش��ده است. مي توانيد از ثابت هاي رشته اي يا از ثابت هاي 

عددي در مبناي 16 استفاده كنيد. 
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جدول2-12مقاديررنگدرويژوالبيسيك
ثابت رشته ايثابت عددي (مبناي 16)توضیح
H0vbBlack&سياه

HFFvbRed&قرمز

HFF00vbGreen&سبز

HFFFFvbYellow&زرد

HFF0000vbBlue&آبي

HFF00FFvbMagenta&بنفش

HFFFF00vbCyan&فيروزهاي

8HFFFFFFvbWhite&سفيد

به عنوان مثال اين دستورات يک نقطه به رنگ آبي روي فرم نمايش مي دهد: 
Form1.ForeColor  =  vbBlue

PSet  (  1000, 200 )

اكنون دستور زير را در نظر بگيريد:
 PSet ( 500 , 700 ) , vbCyan

7  رسم مي كند حال    5  و  اين دستور نقطه اي را با رنگ فيروزه اي در مختصات
اگر بالفاصله دستور زير اجرا شود: 

 PSet Step ( 500 , 700 ) , vbGreen

مختصات نقطه مربوطه با توجه به مختصات نقطه رس��م ش��ده قبلي محاسبه مي شود 
بنابراين دو نقطه روي يكديگر قرار نخواهند گرفت.

به اين منظور عمليات زير را به  ترتيب انجام دهيد:
1 - برنام��ه ويژوال بيس��يک را اج��را كرده و يک 

پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد.
2 - ن��ام ف��رم frmgraphic و عن��وان آن را روي 
Geraphic تنظيم كنيد س��پس يک دكم��ه فرمان با نام 

cmdpset و عنوان Pset& مطابق شكل 9-12 روي فرم 

قرار دهيد.

     مث��ال 1: مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه ده نقطه به صورت  تصادفي  روي  يک 
 فرم  ترسيم كند.

شكل 12-9

     مث��ال 
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3 - رويداد click دكمه PSet را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private  Sub  cmdpset_Click( )

        Dim  i  As  Integer

        Randomize

        For  i  =  1  To  10

                PSet  (Int(Rnd  *  1000  ),  Int(Rnd  *  2000 ))

        Next  i

End  Sub

 PSet ذخيره كنيد س��پس برنامه را اجرا و روي دكمه Point 4 - پ��روژه و فرم را با نام
1  نقطه به صورت تصادفي روي فرم ترسيم  شوند )شكل 12-9(.  كليک كنيد تا

5 - از برنامه خارج شويد و به پنجره ويژوال  بيسيک بازگرديد.

پروژه Point را به گونه اي تغيير دهيد كه نقاط با رنگ هاي مختلف به طور پيوسته روي 
فرم نمايش داده شوند. 

Line2-3-12متد
به وسيله متد Line مي توانيد انواع خطوط و مستطيل هاي توپر و توخالي را رسم كنيد. 

شكل كلي اين متد به صورت زير است:
object. Line  Step  (x1,y1) - ( x2,y2 ) , color, B F

عملكرد گزينه هاي object و Step مانند متد PSet اس��ت. مقادير y1 و x1 مختصات نقطه 
ابتداي خط و مقادير  y1 و x1  مختصات نقطه انتهايي را در خط تعيين مي كنند. به وس��يله 

بخش Color  نيز مي توانيد رنگ خط را مشخص كنيد.
 )BF( B به همراه حرف F يک مستطيل خالي و اس��تفاده از حرف B اس��تفاده از حرف
يک مس��تطيل توپر ايجاد مي كند، البته اس��تفاده از اين دو كاراكتر اختياري است. به عنوان 

مثال به دستورات زير توجه كنيد:
Line (500,800 ) – (1500 , 1500 )

Line (1000 , 2500) – ( 200,3500 ),vbBlue

    تمرين:
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Line Step (100 ,250) – ( 1400,3500) ), vbGreen

Line (410,870) – ( 1500,1800), vbBlue, B

Line (410,2500) – ( 2000,3700), vbRed, BF

 ForeColor در اين مجموعه دستورات، دستور اول يک خط با رنگي كه در خصوصيت
فرم تعيين ش��ده است ترسيم مي كند، دستور دوم يک خط با رنگ آبي و دستور سوم نيز 
يک خط با رنگ س��بز ترس��يم مي كنند اما در دستور سوم به دليل اس��تفاده از Step نقطه 
شروع از انتهاي نقطه اي كه خط دوم تعيين مي كند استفاده مي شود. دستور چهارم و پنجم 
نيز به ترتيب يک مس��تطيل توخالي با رنگ آبي و يک مس��تطيل توپر با رنگ قرمز رسم 

مي كنند. در شكل 10-12 و 11-12 نتيجه اجراي اين دستورات را مشاهده مي كنيد. 

شكل 10-12     شكل 12-11

Circle3-3-12متد
به وسيله اين متد مي توانيد انواع دايره، بيضي و كمان را رسم كنيد. شكل كلي اين متد 
 object.  Circle   step  )x,y( , radius  , color , start , end , aspect به صورت زير است:  
بخ��ش object و step و color مانند توضيحات ارايه ش��ده در متد PSet اس��ت. مقادير 
ع��ددي x و y از ن��وع Single ب��وده و مختصات مركز دايره يا بيض��ي را با توجه به مقدار 

ScaleMode تعيين مي كند. 

مق��دار ع��ددي radius ني��ز از ن��وع Single اس��ت و مقدار ش��عاع دايره را براس��اس 
مق��دار ScaleMode معي��ن مي كن��د. مقادير ع��ددي start و end از ن��وع Single و اختياري 
ب��وده و موقعي��ت ش��روع و خاتم��ه كمان را براي ترس��يم معي��ن مي كند. مق��دار مجاز 
ب��راي اي��ن دو مق��دار از  2π - رادي��ان تا 2π راديان اس��ت. در صورت عدم اس��تفاده از 
اي��ن دو مق��دار، كم��ان ترس��يمي از صف��ر ت��ا 2π رادي��ان در نظ��ر گرفت��ه مي ش��ود. 
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                 • جهت ترسيم كمان، خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت است. مقدار عددي aspect از نوع 
Single است و نسبت دو قطر عمودي و افقي را در بيضي معين مي كند اگر اين مقدار 1 باشد دايره و در غير اين 

صورت براي مقادير بزرگ تر از 1، بيضي هاي عمودي و براي مقادير كوچک تر از 1، بيضي هاي افقي ايجاد مي شود.
• منظور از عدد π, ثابت 3/14159265358979 است.

• براي رس��م قطاع هاي بيضي يا دايره همراه با خطوط ش��عاع آن ها از مقادير منفي اس��تفاده كنيد.

به عنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد:
Cricle (700 , 1000 ),500, vbRed

Cricle (600,2000), 400, Pi/2,3* Pi/2

   Cricle (600,3500), 400, -Pi/6, -Pi/3

Cricle (1700,1200), 500, vbRed,,,2

    Cricle (1700,2500), 500, vbRed,,,0.2

Cricle (1000,4000), 1500,, -0..001, Pi/2,0.4

نتيجه اجراي اين دستورات را در شكل هاي 12-12 و13-12 مشاهده مي كنيد.

   شكل 12-12   شكل 12-13

پروژه اي طراحي كنيد كه ش��كل 14-12 را 
روي يک فرم ترسيم كند.

   شكل 12-14

نكته

    تمرين:
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Point4-3-12متد
اين متد با دريافت مختصات يک نقطه، شماره رنگ آن را به صورت يک عدد صحيح 

از نوع Long بازمي گرداند. شكل كلي اين متد به صورت زير است:
 object. Point (x,y)

به عنوان مثال فرض كنيد كه با اس��تفاده از متد Line، يک مس��تطيل توپر با رنگ قرمز 
رسم شده است:

Line (500,500)-(2000,2500) , vbRed , BF

Print . Point (700,800)

 Point در دس��تور دوم مختص��ات نقطه اي را كه در مس��تطيل قرمز ق��رار دارد، به متد
مي دهد و در نتيجه مقدار 255 كه بيانگر رنگ قرمز اس��ت توس��ط متد Point بازگش��ت 

مي يابد و نمايش داده مي شود.

CurrentYوCurrentX5-3-12خصوصيات
به وسيله اين دو خصوصيت مي توانيد موقعيت جاري مكان نما در صفحه ترسيمات را 
تغيير دهيد. خصوصيت CurrentX مختصات مكان نما را در جهت محور X و خصوصيت 
CurrentY مختصات مكان نما را در جهت محور Y تعيين مي كنند. شكل كلي نحوه استفاده 

از اين دو خصوصيت به صورت زير است:
 object. CurrentX   = x

 object. CurrentY   = y

مقادير x و y مقادير عددي هس��تند كه موقعيت مكان نما را در سطح شئ كه ترسيمات 
گرافيكي روي آن انجام مي گيرد مشخص مي كنند. اگر مقادير  xو y استفاده نشود مي توان 

مختصات فعلي مكان نما را به دست آورد. به دستورات زير توجه كنيد:
 Form1.CurrentX  =  2000

 Form1.CurrentY  = 1000

PSet  (CurrentX,  CurrentY)

2( تغيير پيدا مي كند     1 و    در اين دستورات ابتدا مختصات مكان نما به نقطه )
س��پس به وس��يله مقدار اين دو خصوصيت نقطه اي در همين مختصات رسم مي شود. به 

عنوان مثالي ديگر به رويه زير توجه كنيد:
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Private  Sub  cmdshow_Click(  )

        Form1.CurrentX  =  ScaleWidth  /  2

        Form1.CurrentY  =  ScaleHeight  /  2

        Line  (CurrentX,  CurrentY)-(500,  2000)

End  Sub

با استفاده از خصوصيات ScaleWidth و ScaleHeight ابعاد فرم به دست آمده و با تقسيم آن ها 
 بر عدد 2 مختصات نقطه مياني در فرم محاسبه شده است و فرمان Line، خطي را از اين نقطه تا نقطه 

5( رسم مي كند )شكل 12-15(.   2و     (

   شكل 12-15

 پروژه اي طراحي كنيد كه مختصات مركز يک دايره و شعاع و رنگ آن را دريافت كرده 
و دايره موردنظر را رسم كند.

Cls6-3-12متد
شكل كلي اين متد به  صورت زير است:

object. Cls

( انتقال مي دهد. قباًل با نحوه   و  اين متد صفحه را كاماًل پاك كرده و مكان نما را به مختصات )
استفاده از اين متد آشنا شده ايد. به عنوان مثال در رويه زير ابتدا يک مستطيل توپر با رنگ بنفش 
 و يک دايره با رنگ قرمز رسم مي شود و بعد از رسم آن ها يک كادر پيغام )MessageBox( با جمله
Choose ok to clear this background نمايش داده مي شود كه در صورت فشرده شدن دكمه 

    تمرين:
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فرمان OK در كادر پيغام، س��طح فرم پاك مي ش��ود و مقدار صفر براي دو خصوصيت 
CurrentX و CurrentY در كادر پيغام ديگري به نمايش درمي آيد كه نش��ان دهنده عملكرد 

متد Cls در تغيير موقعيت جاري مكان نماست. 
Private  Sub  cmdcls_Click( )

         Dim  pi,  msg

        pi  =  3.14159265358979

    Line (200, 150)-(850 ,600) ,  vbMagenta,  BF

          Circle (1600 ,1800 ),  400 ,  vbRed

        msg  =  "Choose  OK  to  clear  this  background"

        MsgBox  msg

        Cls

       MsgBox  "CurrentX="  +  Str(CurrentX)  + "CurrentY="  +  Str(CurrentY)

   End  Sub

     مثال 2: پروژه اي طراحي كنيد كه به وس��يله آن كاربر بتواند اش��كال هندسي مانند 
نقطه, خط و انواع مستطيل را رسم كند. به اين منظور مراحل بعد را انجام دهيد:

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد كه ش��امل يک فرم با عرض و ارتفاع
 Drawing و Frmdrawing 6  باش��د. سپس نام و عنوان آن را به ترتيب روي    8 و   

 تنظيم كنيد.)شكل 12-16(.  -Flat آن را روي Appearance تنظيم كنيد و خصوصيت
2 - در اين مرحله بخش تعاريف فرم و رويدادهاي ماوس را به صورت زير تنظيم كنيد:

Option Explicit

Dim intx As Integer, inty As Integer

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer,Shift As_

                      Integer , X As Single, Y As Single)

    If Button = vbLeftButton Then

     مثال 
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               Pset (X,Y)

 intx = X

        inty = Y

    End If

End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer,Shift As Integer , X As Single, Y As Single)

    If Button = vbLeftButton Then

        Select Case Shift

Case vbCtrlMask: Line (intx, inty)-(X,Y)

            Case vbShiftMask: Line (intx, inty)-(X,Y),  , B

             Case vbAltMask: Line (intx, inty)-(X, Y),  , BF

           End Select

    End If

End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer,Shift As_

                        Integer , X As Single, Y As Single)

     If Button = vbRightButton Then

         PSet (X,Y)

     End If

End Sub
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
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   شكل 12-16

در رويداد MouseDown با استفاده از دستور If مقدار آرگومان Button بررسي مي شود. 
اگر اين مقدار برابر با vbLeftButton باش��د به اين معني اس��ت كه كليد سمت چپ ماوس 
فشرده شده است و با استفاده از دستور PSet يک نقطه در موقعيتي كه اشاره گر ماوس قرار 
دارد، ترس��يم مي شود و همين مقادير يعني X و Y در دو متغير عمومي ذخيره مي شوند تا 
براي رويداد MouseUp مورد استفاده قرار گيرند. متد PSet مي تواند يک نقطه در مختصات 
x و y با رنگ color ايجاد كند، color مي تواند يكي از ثابت هاي رنگ ويژوال بيسيک باشد. 
شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت PSet )x,y(,color مي باشد. استفاده از آرگومان 

color اختياري است.

از رويداد MouseUp براي ترس��يم انواع خطوط و مستطيل هاي توپر و توخالي استفاده 
 If ش��ده اس��ت. در اين رويداد ابتدا رها شدن كليد س��مت چپ ماوس به وسيله دستور
 ،Ctrl فش��رده شدن كليدهاي Select Case كنترل مي ش��ود، س��پس با استفاده از يک دستور
Shift و Alt در زمان رها ش��دن كليد چپ ماوس بررسي مي شود و اگر در زمان رها شدن 

كليد س��مت چپ ماوس، كليد Ctrl نگه داش��ته ش��ود، متدLine )intx,inty(-)X,Y( در اولين 
Case اجرا ش��ده و يک خط بين نقطه با مختصات )intx,inty( يعني محل اشاره گر در زمان 

فشرده شدن كليد چپ ماوس و نقطه با مختصات )X,Y( يعني محل اشاره گر در زمان رها 
 Shift شدن كليد چپ ماوس رسم مي شود. اگر در زمان رها شدن كليد چپ ماوس، كليد
نگه داش��ته ش��ود، متد )Line )intx,inty(-)X ,Y, B( در Case دوم اجرا ش��ده و يک مستطيل 
بين نقاط )intx,inty( و )X,Y( رس��م مي كند. پارامتر B در متد Line سبب رسم يک مستطيل
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خواهد شد. اما اگر در زمان رها شدن كليد چپ ماوس، كليد Alt نگه داشته شود، متد 
Line (intx,inty)-(X,Y),,BF در Case آخر اجرا شــده و يك مستطيل توپر بين نقاط مربوطه 

رسم خواهد شد.
متد Line مي تواند يك خط را با دريافت موقعيت نقاط ابتدا و انتهاي آن ترســيم كند. 
شكل كلي اين متد به صورت Line (x1,y1)-(x2,y2),color است كه x2,x1 فاصله نقاط ابتدا و 
انتهاي خط از سمت چپ فرم و y1 و y2 فاصله نقاط ابتدا و انتهاي خط از باالي فرم مي باشد, 
آرگومان color رنگ خط ترسيمي را مشــخص مي كند. استفاده از اين آرگومان اختياري 

است.
Line (x1,y1)-(x2,y2),- به صورت Line در متد B  براي  رسم  يك مستطيل توخالي از كاراكتر
 color,B اســتفاده كـنيد و براي رسـم يـك مستطيل توپر از عـبارت BF در متد Line به صـورت

Line (x1,y1)-(x2,y2),color,BF استفاده كنيد.

آخريــن رويداد در مــاژول فرم، رويداد MouseMove فرم اســت كه در اين رويداد با 
بررســي آرگومان Button فشرده شــدن دكمه راست ماوس بررسي مي شود. اگر در زمان 
حركت اشــاره گر ماوس كليد راست ماوس نگه داشــته شود (Right Drag) متد PSet اجرا 

شده و يك نقطه در محل اشاره گر ترسيم خواهد كرد.
3 - پروژه را با نام drawing ذخيره كرده و سپس آن را اجرا كنيد.

4 - روي فرم، عمل كليك انجام دهيد. مشاهده مي كنيد كه نقاط كوچكي با رنگ سياه 
روي فرم ايجاد خواهد شد.

5 - روي فرم عمل درگ انجام دهيد و هم زمان كليد Ctrl را پايين نگه داريد، ســپس 
كليد چپ ماوس را رها كنيد. مشــاهده مي كنيد كه يك خط با رنگ سياه ترسيم مي شود. 

همين عمل را با كليدهاي Shift و Alt انجام دهيد و نتيجه را بررسي كنيد. 
6 - در ايــن مرحله با كليد راســت ماوس عمل درگ را انجــام دهيد، مي بينيد كه با 

حركت ماوس نقاط ترسيم مي شوند.
7 - از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
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                  واحد کاردوازدهم: توانايي استفاده از جلوه هاي گرافيكي و چاپ درويژوال بيسيک

Print7-3-12متد
تاكنون بارها از اين متد اس��تفاده كرده ايد. اين مت��د مي تواند هرگونه اطالعات اعم از 
متن, مقادير عددي، مقادير مربوط به خصوصيات و نظاير آن ها را روي فرم نمايش دهد. 

شكل كلي اين متد به  صورتي است كه در ادامه مي آيد:  
object. Print      outputlist

object نام شيئي است كه اطالعات روي آن نمايش داده مي شوند. outputlist اطالعاتي 

اس��ت كه توسط متد Print روي ش��ئ object نمايش داده مي شود. استفاده از outputlist و 
object اختياري اس��ت و در صورتي كه outputlist اس��تفاده نشود يک خط خالي نمايش 

داده خواهد شد. 

            
• اس��تفاده از كاراكتر " ; " در متد Print س��بب مي ش��ود تا اطالعات به صورت چسبيده به هم و 

بدون فاصله از هم نمايش داده شوند.
• اس��تفاده از كاراكتر " , " در متد  Print س��بب مي شود تا اطالعات با فاصله 14 ستون از يكديگر 

نمايش داده شوند.

به عن��وان مث��ال, رويداد زير عب��ارت Visual Basic 6 را به ش��كل هاي مختلف نمايش 
مي دهند: 

Private  Sub  cmdprint_Click(  )

        Dim  str1  As  String

        Dim  str2  As  String

        Dim  str3  As  String

str1  =  "Visual"

        str2  =  "Basic"

        str3  =  "6"

        Print  str1;  str2;  str3

نكته:
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        Print  str1,  str2,  str3

        Print  str1;

        Print  str2,

        Print  str3

End  Sub

نتيجه اجراي اين دستورات به صورت زير خواهد بود:
Visual Basic 6

Visual            Basic     6

VisualBasic        6

شكل 12-17
براي نمايش فضاهاي خالي توس��ط متد Print، مي توانيد از تابع Spcace اس��تفاده كنيد. 

مثاًل دستور زير قبل از نمايش كلمه BASIC، 5 فضاي خالي ايجاد مي كند.
Print  Spcace (5) ; " BASIC "

در ضمن مي توانيد به وسيله تابع Tab اطالعات خود را در ستون هاي مورد نظر نمايش 
دهيد. شكل كلي تابع Tab به اين  صورت است:                 

    Tab (n)

كه در آن n يک مقدار عددي است كه شماره ستون مورد نظر را معين مي كند. مثاًل فرمان 
زير، كلمه VISUAL را از ستون دوم به بعد و كلمه BASIC را از ستون دهم به بعد نمايش مي دهد. 
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Print      Tab (2) ; " VISUAL " ; Tab (10) ; " BASIC"

اما اگر اين فرمان به صورت زير استفاده شود:
Print      Tab (2) ; " VISUAL " ; Tab (5) ; " BASIC "

كلمه VISUAL از ستون دوم خط جاري نمايش داده مي شود اما چون پس از نمايش كلمه 
VISUAL، مكان نما در س��تون هشتم قرار مي گيرد و Tab دوم به ستون پنجم اشاره مي كند 

بنابراين كلمه BASIC در ستون پنجم خط بعد نمايش داده خواهد شد. 

            در صورتي كه مقدار n در تابع Tab عددي منفي باش��د، س��تون ش��ماره 1 در نظر 
گرفته خواهد شد.

TextHeightوTextWidth8-3-12متدهاي
مت��د TextWidth عرض متن مورد نظر و مت��د TextHeight ارتفاع متن مورد نظر براي 

نمايش را معين مي كنند. شكل كلي اين دو متد به صورت زير است:
object. TextWidth ( string )

object. TextHeight ( string )

string ي��ک عبارت رش��ته اي اس��ت. هر دو متد ي��ک مقدار عددي از ن��وع Single را 

بازمي گردانند مثاًل براي نمايش عبارت VISUAL BASIC در وس��ط صفحه مي توانيد به اين 
 صورت عمل كنيد: 

Private  Sub  cmdtext_Click(  )

        CurrentX  =  (ScaleWidth  -  TextWidth ("VISUAL  BASIC"))  /  2

        CurrentY  =  (ScaleHeight  -  TextHeight ("VISUAL  BASIC"))  /  2

        Print  "VISUAL  BASIC"

End  Sub

نتيجه اجراي اين رويه را در شكل 18-12 مشاهده كنيد:
در اين رويه به وسيله دو متد TextWidth و TextHeight و محاسبه عرض و ارتفاع متن 
و با كم كردن اين مقادير از عرض و ارتفاع فرم كه به وس��يله خصوصيات ScaleWidth و 
ScaleHeight به دس��ت مي آيند و تقسيم مقدار به دست آمده بر عدد 2، محل نمايش متن را 

به گونه اي كه در وسط صفحه قرار گيرد محاسبه شده اند. مزيت اين كار اين است كه حتي 
اگر ابعاد فرم تغيير يابد و رويه مجدداً اجرا شود متن مورد نظر با توجه به ابعاد جديد باز 

نكته
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شده و در وسط صفحه قرار مي گيرد. 

شكل 12-18

AutoRedraw9-3-12خصوصيت
شايد تاكنون در هنگام استفاده از دستورات گرافيكي به اين نكته دقت كرده ايد كه در 
بعضي از مواقع ترس��يمات انجام ش��ده در روي فرم از بين مي رود يا در اثر قرار گرفتن 
پنجره هاي ديگر روي پنجره اي كه ترس��يمات در آن انجام ش��ده اس��ت ترس��يمات شما 
مخدوش مي شود. به عنوان مثال يک فرم با يک دكمه فرمان به گونه اي طراحي كنيد كه با 
فش��ردن دكمه فرمان يک مستطيل توپر در روي فرم رسم شود سپس برنامه را اجرا كرده 
و روي دكمه فرمان كليک كنيد و بعد پنجره برنامه را به حداقل اندازه برس��انيد )به وسيله 
دكمه كنترل��ي            Minimize ( و مج��دداً روي آيك��ن پنجره در ن��وار وظيفه كليک كنيد 
تا پنجره برنامه به حالت قبل بازگردد. در اين صورت اثري از ش��كل رس��م شده مشاهده 

نخواهد شد.
فرم ه��ا و بعضي از كنترل ها مانند PictureBox خصوصيتي به نام AutoRedraw دارند كه 
در حالت پيش فرض مقدار اين خصوصيت False اس��ت اگر اين خصوصيت روي مقدار 
True تنظيم شود در هنگام تغيير مكان يا تغيير اندازه فرم و نظاير آن، ترسيمات موجود از 

بين نمي روند و با نمايش مجدد فرم يا كنترل نمايش داده مي شوند. 
در مثالي كه در اين قس��مت انجام داديد خصوصيت AutoRedraw را براي فرم برنامه 
روي مقدار True تنظيم كنيد و برنامه را مجدداً اجرا كنيد و روي دكمه فرمان كليک كنيد. 
فرم را به حالت Minimize درآورده و دوباره آن را روي دسک تاپ نمايش دهيد. مشاهده 

مي كنيد در اين حالت مشكل قبلي از بين رفته است.



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره:مطالعه آزاد                                                                       شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

347

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوازدهم: توانايي استفاده از جلوه هاي گرافيكي و چاپ درويژوال بيسيک

شكل كلي استفاده از اين خصوصيت به  اين صورت است: 
 object. AutoRedraw  = Boolean

object يک مقدار اختياري اس��ت كه مي تواند نام فرم يا كنترل باشد و در صورت عدم 

استفاده از آن، نام فرمي كه فوكوس دارد استفاده مي شود. 
مقدار Boolean يک مقدار منطقي است كه مي تواند True يا False باشد. در صورت عدم 
استفاده از مقدار Boolean، مقدار خصوصيت بازگشت داده مي شود. مقدار پيش فرض اين 

خصوصيت False است. 

از خصوصيت AutoRedraw در پروژه هايي كه تاكنون طراحي كرده ايد اس��تفاده كرده و 
نتيجه را با حالت قبل از استفاده اين خصوصيت بررسي كنيد.

DrawMode10-3-12خصوصيت
به وسيله اين خصوصيت مي توان شكل ظاهري ترسيماتي )از نظر رنگ( را كه به وسيله 
متدهاي گرافيكي نظير PSet ،Line ،Circle و غيره انجام مي ش��وند تعيين كرد. ش��كل كلي 

نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
object. DrawMode  = value

مقدار value نيز اختياري بوده و شكل ظاهري ترسيمات را مشخص مي كند. درصورت 
عدم اس��تفاده از اين مقدار، مقدار خصوصيت بازگش��ت داده مي شود. مقاديري كه بخش 

value مي تواند كسب كند در جدول 3-12 آورده شده  اند.

توجه داشته باشيد كه در جدول 3-12منظور از رنگ pen، رنگي است كه متد گرافيكي 
براي رسم شكل گرافيكي از آن استفاده مي كند. در واقع اين خصوصيت به ويژوال بيسيک 
مي گوي��د كه چگونه رنگ يک pixel نمايش��ي روي صفحه را تعيي��ن كند به عبارت ديگر 
ويژوال بيس��يک بر اس��اس رنگ فعلي pixel و رنگ نقطه اي كه در اين pixel به وسيله متد 
 ScaleMode گرافيكي ايجاد مي شود, تركيب رنگي مناسب را با توجه به مقدار خصوصيت
تعيين مي كند. به عنوان مثال دستورات زير نحوه استفاده از اين خصوصيت را نشان مي دهند:

    تمرين:
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Form1.DrawMode  =  vbInvert

Form1.BackColor  =  vbRed

        Line (500 , 500  ) - (2000 , 2500) vbGreen,  BF

در حالت عادي اين دســتورات يك مســتطيل توپر به وســيله متد Line با رنگ سبز 
رســم مي كنند اما چون مقدار خصوصيت DrawMode روي vbInvert تنظيم شده، از رنگ 
معكــوس رنگ قرمز (يعني رنگ فعلي نقاطي كه مســتطيل به وســيله آن ها نمايش داده 
مي شــود) استفاده مي شود و مســتطيل با اين رنگ ديده خواهد شــد. بنابراين اگر رنگ 

ديگري نيز در دستور Line استفاده شود تغييري در رنگ مستطيل ايجاد نمي شود.
DrawMode جدول 3-12 مقادير مربوط به خصوصيت

ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح
1vbBlacknessرنگ سياه

15-vbMergePen 2عكس حالتvbNotMergePen

pen 3تركيب رنگ بر اساس رنگ زمينه و رنگ معكوسvbMaskNotPen

13-CopyPen 4عكس حالتvbNotCopyPen

تركيب رنگ هاي عمومي با رنگ pen و رنگ معكوس، رنگي كه 
5vbMaskPenNotنمايش داده شده است.

6vbInvertرنگ معكوس، رنگي كه نمايش داده شده است.

7vbXorPenتركيب رنگ ها بر اساس رنگ pen يا رنگي كه نمايش داده شده است.

9-MaskPen 8عكس حالتvbNotMaskPen

9vbMaskPenتركيب رنگ هاي  عمومي با رنگ pen و رنگي كه نمايش داده شد.

7-vbXorPen 10عكس حالتvbNotXorPen

11vbNopترسيمي انجام نمي شود.

12vbMergeNotePenتركيب رنگ معكوس، رنگ pen و رنگي كه نمايش  داده شده  است.

به طور پيش فرض رنگ pen و اگر رنگ pen تعيين نشود رنگ 
ForeColor13vbCopyPen استفاده مي شود.

14vbMergePenNotتركيب رنگ pen و رنگ معكوس، رنگي كه نمايش  داده شده  است.

15vbMergePenتركيب رنگ pen و رنگي كه نمايش داده شده است.

16vbWhitenessرنگ سفيد
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مقدارپيشفرضخصوصيت DrawMode، 13-vbCopyPenاس��تكهس��ببميشوداز
رنگيكهدرمتدگرافيكيتعيينميش��وداس��تفادهشودودرصورتيكهرنگتوسطمتدتعييننشود

ازرنگيكهدرخصوصيتForeColorتعيينشدهاستفادهشود.

DrawStyle11-3-12خصوصيت
به وس��يله اين خصوصيت مي توان نوع و حالت خطوط را در ترسيمات گرافيكي تعيين 

كرد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 object.  DrawStyle  = value

مقدار value اختياري بوده و نوع و حالت ترس��يمات را مشخص مي كند. در صورت 
 value عدم اس��تفاده از اين مقدار، مقدار خصوصيت بازگشت داده مي ش��ود. مقاديري كه

مي تواند كسب كند در جدول 4-12 ارايه شده است. 

DrawStyleجدول4-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت رشته ايثابتعدديحالتنمايشي
��������������vbsolid

�����������1vbDash

������2vbDot

������..����.3vbDashDot

������...������4vbDashDotDot

5vbInvisibleخطنامريي

6vbInsideSolidلبهبيرونيحاشيهبرلبهبيرونيشكلمنطبقاست.

رويداد زير، حالت هاي مختلف ترسيم را براي مقادير صفر تا 4 مورد استفاده قرار مي دهد.
Private  Sub  cmdshow_Click(  )

        DrawStyle  =  vbSolid

Line  (500, 200)-(5000, 200),  vbBlue

        DrawStyle  =  vbDash

             Circle  (900,1000), 400,  vbRed

نكتهمقدارپيشفرضخصوصيت



350

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره:مطالعه آزاد                                                                       شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کاردوازدهم: توانايي استفاده از جلوه هاي گرافيكي و چاپ درويژوال بيسيک

DrawStyle  =  vbDot

 Line  (2000, 500)-(5000, 1500),  vbBlue,  B

        DrawStyle  =  vbDashDot

        Circle  (900,  2500),400,  vbRed

        DrawStyle  =  vbDashDotDot

        Line  (2000 ,2000)-( 5000-3000),  vbBlue,  B

End  Sub

شكل 12-19

DrawWidth12-3-12خصوصيت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد ضخامت خطوط را براي ترسيمات گرافيكي معين 

كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 object. DrawWidth = size

مقدارsize اختياري بوده و يک عبارت عددي اس��ت كه اندازه قلم را براي ترس��يمات 
معين مي كند و در صورت عدم اس��تفاده از اين مقدار، مقدار خصوصيت بازگش��ت داده 

مي شود. مقدار size مي تواند مقداري بين 1 تا 32767 باشد. 

در اين رويداد حالت هاي مختلف ترسيم را با اندازه هاي مختلف قلم مشاهده مي كنيد 
)شكل 12-20(. 

Private  Sub  cmdshow_Click(  )

        DrawStyle  =  vbDot

        DrawWidth  =  1

        Line  (500,  150)-(5000,  150),  vbBlue

        DrawWidth  =  2
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        Circle  (900,  1000),  400,  vbRed

        DrawWidth  =  3

        Line  (2000,  500)-(5000,  1500),  vbBlue,  B

        DrawWidth  =  4

        Circle  (900,  2500),  400,  vbRed

        DrawWidth  =  5

        Line  (2000,  2000)-(5000,  3000),  vbBlue,  B

End  Sub

            در صورت��ي ك��ه خصوصيت DrawWidth روي عدد بزرگ تر از يک تنظيم ش��ود 
مقادير 1 تا 4 براي خصوصيت DrawStyle در زمان اجراي متدهاي گرافيكي عملكردي از خود 

نشان نمي دهند و مانند مقدار vbSolid عمل مي كنند.

FillStyle13-3-12خصوصيت
به وس��يله اي��ن خصوصيت مي توانيد ترس��يماتي نظي��ر دايره، بيضي و مس��تطيل را با 
حالت هاي مختلف پر كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 object. FillStyle   = number

مق��دار number اختياري بوده و عددي صحيح اس��ت كه حال��ت موردنظر را براي پر 
كردن ترس��يمات معين مي كند. در صورت عدم اس��تفاده از اين بخش، مقدار خصوصيت 

بازگشت داده مي شود. مقادير مجاز براي number در جدول 5-12 ارايه شده است: 

شكل 12-20

نكته
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FillStyleجدول5-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت توضيح

عددي
ثابت رشته اي

vbFsSolidداخلشكلبارنگيكهدرخصوصيتFillColorتعيينشدهپرميشود.

1vbFStransparentداخلشكلبارنگزمينهپرميشود.

2vbHorizontalLineداخلشكلباخطوطافقيپرميشود.

3vbVerticalLineداخلشكلباخطوطعموديپرميشود.

4vbUpwardDiagonalداخلشكلباخطوطمايلپرميشود)ازچپبهراست(.

5vbDownwardDiagonalداخلشكلباخطوطمايلپرميشود)ازراستبهچپ(.
6vbCrossداخلش��كلباخطوطعموديوافقيپرميش��ود)حالتش��طرنجي(.

7vbDiagonalCrossداخلشكلباخطوطعموديوافقيمايلپرميشود)حالتشطرنجيمايل(.

در اي��ن روي��داد حالت هاي مختلف ترس��يم را براي مقادير متفاوت��ي از خصوصيت       
FillStyle نشان مي دهد:

Private  Sub  cmdshow_Click( )

        DrawStyle  =  vbSolid

 DrawWidth  =  1

FillColor  =  vbGreen

 FillStyle  =  0

 Circle  (900,  1000), 400,  vbRed

 FillColor  =  vbBlack

 FillStyle  =  1

  Line  (2000,  500)-(5000, 1500),  vbBlue,  B

  FillStyle  =  2

  Circle  (900,2200), 400,  vbRed

   FillStyle  =  3

     Line  (2000,  1700)-(5000, 2700),  vbBlue,  B

   FillStyle  =  4

   Circle  (900,3500), 400,  vbRed

   FillStyle  =  5    
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   Line  (2000, 3000)-(5000, 4000),  vbBlue,  B

        FillStyle  =  6

        Circle  (900, (4800, 400,  vbRed

        FillStyle  =  7

        Line  (2000, 4300)-(5000,5300),  vbBlue,  B

End  Sub

در ايــن رويداد پــس از تعيين مقادير مــورد نظر براي خصوصيــات DrawStyle و
 FillColor روي سبز تنظيم شده است. خصوصيت FillColor مقدار خصوصيت ،DrawWidth 

رنگ قلم را براي ترسيماتي كه به وسيله خصوصيت FillStyle ايجاد مي شود معين مي كند. 

به عنوان مثال در دايره اول چون مقدار 
خصوصيت FillStyle، صفر اســت دايره با 
رنگ FillColor يعني ســبز پر مي شود. در 
مورد ساير مقادير FillStyle نيز خصوصيت 
FillColor رنــگ خطوط عمــودي، افقي، 

مايل و غيره كه شــكل را پر مي كند تعيين 
مي كنــد. نتيجه اجــراي اين رويــداد را 
مي توانيد در شــكل 21-12 مشاهده كنيد. 

شكل 12-21

پــروژه اي طراحي كنيــد كه اين 
شكل را روي يك فرم نمايش دهد:

شكل 12-22

    تمرين:
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 QBcolor 4-12 تابع

اين تابع با دريافت يک عدد بين صفر و 15، يک عدد از نوع Long را كه بيانگر رنگ 
معادل عدد دريافتي است بازمي گرداند. شكل كلي اين تابع به صورت زير است:

QBColor ( color )
آرگومان color يک عدد از نوع صحيح اس��ت كه براس��اس جدول 6-12 قابل استفاده 

خواهند بود.
colorجدول6-12مقاديرقابلاستفادهبرايآرگومان

مقدار عدديرنگمقدار عدديرنگ
سياه8خاكستري

1آبي9آبيروشن
2سبز10سبزروشن

3فيروزهاي11فيروزهايروشن
4قرمز12قرمزروشن
5بنفش13بنفشروشن
6زرد14زردروشن
7سفيد15سفيدروشن

5   نقطه با رنگ هاي      ،QBColor به عنوان مثال در دستورات زير با استفاده از تابع
متفاوت نمايش داده خواهد شد. 

Dim  i  As  Integer

Dim  XPos  As  Single,  YPos      As  Single

DrawWidth  =  4

Randomize

For  i  =  1  To  5000

       XPos  =  Rnd  *  ScaleWidth     

    YPos  =  Rnd  *  ScaleHeight     

   PSet  (XPos,  YPos),  QBColor(Rnd  *  15)  

  Next  i

RGB5-12تابع
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RGB5-12تابع

در ويژوال بيس��يک تابع ديگري به نام RGB وجود دارد كه مي تواند تركيبات رنگي را 
با توجه به نياز ايجاد كند. اين تابع مي تواند با دريافت س��ه مقدار عددي براي س��ه رنگ 

اصلي تمام تركيبات مورد نظر را ايجاد كند. 
شكل كلي اين تابع به صورت زير است:

 RGB ( red , green , blue ) 
اين تابع سه آرگومان اجباري دارد كه مي توانند اعداد صحيح از صفر تا 255 را كسب 
 blue مقدار رنگ س��بز و آرگومان green مق��دار رنگ قرمز، آرگومان red كنن��د. آرگومان
مقدار رنگ آبي را معين مي كنند. مقدار بازگشتي اين تابع يک عدد از نوع Long است كه 
بيانگر تركيب رنگي درخواس��تي است. مقادير سه آرگومان فوق براي رنگ هاي استاندارد 

در جدول 7-12 ارايه شده است. 

جدول7-12مقاديرسهرنگاصليبرايرنگهاياستاندارد
blue مقدار آرگومانgreen مقدار آرگومانred رنگمقدار آرگومان

سياه
255آبي
255سبز

255255فيروزهاي
255قرمز

255255بنفش
255255زرد

سفيد255255255

به عنوان مثال دستورات زير پانصد دايره با ابعاد و مختصات و رنگ هاي تصادفي ايجاد مي كند. 
Dim  i  As  Integer

Dim  XPos  As  Single,  YPos  As  Single

DrawWidth  =  4
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Randomize

For  i  =  1  To  500

     XPos  =  Rnd  *  ScaleWidth      

     YPos  =  Rnd  *  ScaleHeight      

(Circle  (XPos,  YPos),  Rnd  *  800,  RGB(Rnd * _ 255,  Rnd  *  255,  Rnd  *  255      

Next  i

 )Printer Object( 6-12 شئ چاپگر

تاكنون كليه عملياتي كه انجام داده ايد روي فرم و صفحه نمايش انجام ش��ده است اما 
گاهي اوقات الزم اس��ت تا اطالعات مورد نياز خود را به وس��يله چاپگر روي كاغذ چاپ 
كنيد. ويژوال بيس��يک در اين زمينه نيز امكانات الزم را مهيا كرده اس��ت. ش��ما با استفاده 
از ش��ئ چاپگر، عالوه بر انجام عمليات چاپ مي توانيد به وس��يله خصوصيات اين ش��ئ 
عمليات چاپ را به نحو مناس��بي مديريت كنيد. در اين بخش به معرفي متدهاي چاپ و 

معرفي خصوصيات شئ چاپگر مي پردازيم. 

1-6-12متدهايچاپ
تاكنون متدهاي مختلفي را براي نمايش اطالعات و ترسيمات آموختيد. در اين متدها 
مي توانيد به جاي پارامتر object از ش��ئ چاپگر اس��تفاده كنيد؛ بنابراين به آساني مي توانيد 
از متدهاي TextWidth ،TextHeight ،Scale ،PSet ،Line ،Circle و Print اس��تفاده كنيد. فقط 
كافي است براي مع�رفي شئ چاپ�گر از كل�مه Printer استفاده كنيد. به ع�نوان م�ثال نتايج 

حاصل از اجراي دست�ورات زير روي كاغذ چاپ خواهند شد. 
Printer. Print  " IN THE NAME OF GOD. "

   )Printer. Line )100,100( – )800,800

Printer. Circle )150,150(, 500

EndDoc متد
اين متد سبب مي شود تا عمليات چاپ متوقف شده و تا زماني كه چاپگر آماده چاپ 
شود اطالعات مربوط به چاپ، روي ديسک يا حافظه كامپيوتر ذخيره مي شود. شكل كلي 
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نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:
Printer. EndDoc

 KillDoc متد
اين متد مي تواند در زمان چاپ اطالعات، عمليات چاپ را خاتمه دهد. ش��كل كلي 

نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است: 
Printer. KillDoc

 NewPage متد
مت��د Newpage مي تواند عمليات چاپ صفحه جاري را خاتمه داده و چاپگر، چاپ را 

از صفحه بعدي انجام دهد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد در ادامه مي آيد: 
Printer. NewPage

2-6-12خصوصياتشئچاپگر
تنظيمات مربوط به چاپگرها نيز مانند اش��ياي ديگر به وسيله تعدادي از خصوصيت ها 
قابل دس��تيابي و تغيير هس��تند. در اين بخش مهم ترين خصوصيات شئ چاپگر را مورد 
-Dra  بررس��ي قرار مي دهيم. بعضي از خصوصيات نيز قباًل توضيح داده ش��ده اند مانند:

DrawWidth ،FillColor ، FillStyle،CurrentX ،CurrentY ،DrawMode ،Style، خصوصي��ات 

مربوط به قلم ها )Fonts( و ... 
 ColorMode خصوصیت

به وسيله اين خصوصيت مي توان نوع چاپگر را از نظر چاپ رنگي يا سياه سفيد تعيين 
كرد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است: 

 Printer. ColorMode  = value

value ي��ک ثابت عددي يا رش��ته اي اس��ت كه نوع چاپ را معي��ن مي كند. اين مقدار 

مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 8-12 باش��د. در صورت عدم استفاده از بخش 
value، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 

ColorModeجدول8-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

1vbPRCMMonochromeچاپسياهسفيد

2vbPRCMColorچاپرنگي
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           استفاده از چاپ رنگي يا سياه سفيد به امكانات چاپگر بستگي دارد.

Copies خصوصیت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد تعداد نس��خه هايي كه چاپگر چاپ مي گيرد تعيين 

كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 Printer. Copies  = number

Number يک عبارت عددي از نوع صحيح است كه تعداد نسخه ها را براي چاپ معين 

مي كند و در صورت عدم استفاده از آن، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 
DeviceName خصوصیت

اين خصوصيت نام دس��تگاه چاپگر پيش فرض را باز مي گرداند. نام چاپگرها در زمان 
نصب آن ها از طريق برنامه Control Panel توسط كاربر تعيين مي شود. مثاًل اگر يک چاپگر 
EPSON LQ 300 را با نام myprinter و به صورت  پيش فرض نصب كرده  باش��يد فرمان  زير 

نام  چاپگر يعني myprinter را نمايش مي دهد. 
 Print  Printer. DeviceName

DriverName خصوصیت
اي��ن خصوصيت ن��ام راه انداز )driver( دس��تگاه چاپگر پيش فرض را ب��از مي گرداند. 
به عنوان مثال اگر چاپگر EPSON LQ 500 را با نام myprinter نصب كرده باشيد فرمان زير 

نام راه انداز نصب شده يعني EPSON LQ 500 را نمايش خواهد داد. 
 Print  Printer. DriverName

Orientation خصوصیت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد جهت انج��ام عمليات چاپ را روي صفحه كاغذ 
تعيين كنيد. عمليات چاپ مي تواند به صورت portrait يا landscape باشد. در شكل 12-23 

تفاوت اين دو حالت نمايش داده شده است. 

شكل 12-23

نكته
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شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:

 Printer. Orientation = value

value يک ثابت عددي يا رشته اي است كه جهت چاپ اطالعات را روي كاغذ معين 

مي كند. اين مقدار مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 9-12 باشد. در صورت عدم 
استفاده از مقدار value، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 

Orientationجدول9-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

portrait1چاپبهصورتvbPRORPortrait

landscape2چاپبهصورتvbPRORLandscape

Page خصوصیت
اين خصوصيت ش��ماره صفحه در حال چاپ را در اختيار برنامه قرار مي دهد. ش��كل 

كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به اين  صورت است:

Printer.Page

 PaperSize خصوصیت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد نوع و ابعاد كاغذ چاپ را تنظيم كنيد. ش��كل كلي 

نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:

 Printer.PaperSize  = value

value ي��ک ثابت عددي يا رش��ته اي اس��ت كه ابعاد كاغذ را معي��ن مي كند. اين مقدار 

مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 10-12 باشد. در صورت عدم استفاده از مقدار 
value، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 
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PageSize جدول 10-12 مقادير مربوط به اندازه كاغذ در خصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديابعاد كاغذ

8    ×11 Inch1vbPRPSLetter

Inch2vbPRPSLetterSmall 11×    8 )اندازه كوچك(

11 × 17 Inch3vbPRPSTabloid

17 ×11 Inch4  vbPRPSLedger

8     ×14 Inch5   vbPRPSLegal

5     × Inch86vbPRPSStatement

7      ×Inch7    vbPRPSExecutive

A3 )297× mm(8   vbPRPSA3

A4 )×297 mm(9vbPRPSA4

A41 ) اندازه كوچك ( vbPRPSA4Small

A5 ) 148×mm(11   vbPRPSA5

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

 Port خصوصيت
به وسيله اين خصوصيت مي توان نام پورت مربوط به چاپگري را كه چاپ به آن ارسال 

مي شود به دست آورد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به  اين صورت است:
Printer.Port 		

                  چاپگرها معموالً از پورت هاي موازي LPT1 و LPT2 استفاده مي كنند.

PrintQuality	خصوصيت
اين خصوصيت كيفيــت وضوح چاپ را در چاپگر معين مي كند. شــكل كلي نحوه 

استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
Printer.PrintQuality		=	value
value يك ثابت عددي يا رشــته اي اســت كه ميزان وضوح چاپ را معين مي كند در 

صورت عدم استفاده از مقدار value مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 

نکته
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مقدار value مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 11-12 باشد. 

PrintQualityجدول11-12مقاديرمربوطبهكيفيتچاپدرخصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

Draft1-چاپباكيفيتvbPRPQDraft

2vbPRPQLow-چاپباكيفيتپايين

3vbPRPQMedium-چاپباكيفيتمتوسط

4vbPRPQHigh-چاپباكيفيتباال

 )Multimedia(7-12چندرسانهاي

يكي از ويژگي هاي ديگر زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک توانايي استفاده از امكانات 
صوتي و تصويري در آن اس��ت. با اس��تفاده از كنترل هاي ارائه شده در زبان برنامه نويسي 
ويژوال بيسيک مي توان انواع فايل هاي ويدئويي، صوتي و موسيقي را مورد استفاده قرار داد.

MCI)Media Control Interface(1-7-12کنترل
با استفاده از اين كنترل مي توان انواع فايل هاي صدا، موسيقي، ويدئويي و سي دي هاي 

صوتي را پخش كرد.
 اي��ن كنترل به طور پيش فرض در جعبه ابزار مش��اهده نمي ش��ود. ب��راي اضافه كردن 
اي��ن كنترل گزين��ه Components را از منوي Project انتخاب كنيد س��پس در كادرمحاوره 
Components كه نمايش داده مي ش��ود كادر عالم��تMicrosoft Multimedia Control 6.0 را 

انتخ��اب كنيد و روي دكم��ه OK كليک كنيد. در اين مرحله كنت��رل MCI به كنترل جعبه 
ابزار اضافه مي ش��ود. كنترل MCI ش��امل 9 دكمه اس��ت كه وظايف مختلفي را به عهده 
دارند. عملكرد اين دكمه ها در شكل 24-12 و مطابق جدول 14-12 قابل مشاهده است.

شكل 12-24
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       مثال 3: مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه به وسيله آن بتوان فايل هاي ويدئويي 
از نوع avi را مشاهده كرد براي اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

1-  يک پروژه از نوع Standard EXE    ايجاد كنيد سپس خصوصيت هاي فرم را مطابق جدول
12-12 تنظيم كنيد.

جدول12-12خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmmultimediaName

MultimediaCaption

2 - يک كنترل منو و كادر تصوير با نام PicVideo مطابق شكل 25-12 روي فرم قرار دهيد.

شكل 12-25

    MMControl را به جعبه اب��زار اضافه كنيد. در جعبه ابزار روي آيكن MCI 3 - كنت��رل
   دابل كليک كنيد تا كنترل MCI روي فرم قرار گيرد، س��پس خصوصيت Name آن را 

روي مقدار mcivideo و اندازه و موقعيت آن را مطابق شكل 25-12 تنظيم نماييد.
4 - به ماژول فرم برويد و دستورات زير را در رويداد Load فرم تايپ كنيد.

mcivideo.DeviceType = "aviVideo" 

mcivideo.hWndDisplay = picvideo.hWnd

 شماره:مطالعه آزاد        

       مثال 
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دستور اول با استفاده از خصوصيت DeviceType كنترل MCI را براي نمايش فايل ها با 
قالب بندي از نوع AVI آماده مي كند. با استفاده از اين خصوصيت مي توان انواع رسانه هاي 
مالتي مديا را براي اس��تفاده تنظيم  كرد.اين خصوصيت مي تواند مقادير ارائه شده در جدول 

13-12 را كسب كند.

جدول12-13
مقدارتوضيح

AVIپخشفايلهايصوتيتصويريAVIVideo

CDAudioپخشسيديصوتي
DigitalVideoپخشفايلهايويدئوييديجيتال

Videodiscپخشديسكهايويدئويي

WAVپخشفايلهايصوتيازنوعWaveAudio

دس��تور دوم در اين رويداد نيز س��بب مي ش��ود تصوير فايل ويدئويي در كنترل جعبه 
تصوير Picvideo نمايش داده شود.

5 - رويداد كليک گزينه mnuopen را به صورت زير تنظيم كنيد:
 Private Sub mnuopen_Click)(

Dim strpath As String    
strpath = InputBox)"Enter Path and Filename :", "Input Data"(

    mcivideo.FileName = strpath    
mcivideo.Command = "Open"

  End Sub

در اي��ن رويداد ابتدا با اس��تفاده از يک كادر ورود  داده، مس��ير و ن��ام فايل ويدئويي 
دريافت ش��ده و در متغير strpath ذخيره مي ش��ود سپس محتويات strpath در خصوصيت 
Filename كنت��رل MCI قرار مي گيرد تا كنترل MCI بتواند به فايل ويدئويي دسترس��ي پيدا 

كند س��پس خصوصيت Command كنترل MCI روي مقدار Open تنظيم مي شود تا كنترل 
آماده پخش فايل ويدئويي شود. اين خصوصيت مي تواند فرمان هاي مختلفي را براي اجرا 

در كنترل مشخص كند. اين فرمان ها در جدول 14-12 قابل مشاهده است.
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جدول12-14
مقدارتوضيح
OpenابزارموردنيازبرايكنترلMCIرابازميكند.

CloseابزارموردنيازبرايكنترلMCIراميبندد.

Playفايلويدئويي،صداياموسيقيراپخشميكند.

Pauseعملياتپخشياضبطراموقتاًقطعميكند.

Stopعملياتضبطياپخشراقطعميكند.

Backازموقعيتجاريكميبهعقبحركتميكند.

Stepازموقعيتجاريكميبهجلوحركتميكند.

بهابتدايشيار)Track(جاريحركتميكند.اگر3ثانيهازشيارجاريپخششده
باشدبهابتدايشيارقبليبازميگردد.

Prev

Nextيكتركبهجلوحركتميكند.

Recordعملياتضبطراآغازميكند.

Ejectسيديرابهدرايوواردياازآنخارجميكند.

6 - پروژه و فرم را با نام playvideo ذخيره كرده سپس برنامه را اجرا كنيد.
7 - روي گزينه Open از منوي File كليک كرده، نام و مسير فايل ويدئويي خود را كه 
داراي پس��وند avi اس��ت در كادر ورود داده تايپ كنيد و روي دكمه OK كليک نماييد تا 

به فرم برنامه بازگرديد.
8 - در اي��ن مرحله بعضي از دكمه هاي كنترل MCI فعال مي ش��وند روي دكمه پخش   
)Play( كليک كنيد تا فايل ويدئويي مورد نظرتان در كنترل جعبه تصوير نمايش داده شود 

سپس عملكرد ساير دكمه هاي كنترل MCI را بررسي نماييد.
9 - از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

پ��روژه playvideo را به گونه اي تغيير دهيد كه به وس��يله آن بت��وان فايل هاي صوتي با 
پسوند WAV را پخش كرد.

           در كنترل MCI با اس��تف��اده از خصوصيت Orientation مي توان كنترل را به صورت 
افقي )mciOrientHorz( يا عمودي )mciOrientVert( تنظيم نمود.

نكته

    تمرين:
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شكل 12-26

Microsoft Active Movie)MAM(2-7-12کنترل
 MIDI و WAV با استفاده از اين كنترل مي توان انواع فايل هاي صوتي و موسيقي مانند

را پخش كرد و فايل هاي تصويري مانند MPEG ،AVI و MOV را نمايش داد.
اين كنترل به طور عادي در جعبه ابزار مشاهده نمي شود. براي اضافه كردن اين كنترل 
گزينه  Components را از منوي Project انتخاب كنيد سپس در كادرمحاوره Components كه 
نمايش داده مي شود كادر عالمت Microsoft Active Movie Control را انتخاب كنيد و روي 
 MCI به جعبه ابزار اضافه شود. اين كنترل نيز مانند كنترل MAM كليک كنيد تا كنترل OK دكمه
دكمه هاي متعددي را شامل مي شود كه وظايف متفاوتي را بر عهده دارند )شكل 12-27(.

شكل 12-27

          كليه  دكمه هاي موجود دركنترل MCI را مي توان با اس��تفاده از صفحه هاي خصوصيت
)Property Pages( مرئ��ي ي��ا مخفي، فعال يا غيرفع��ال نمود. به منظور دسترس��ي به صفحه هاي 
خصوصي��ت در پنج��ره خصوصيات روي دكمه       روب��ه روي خصوصيت Custom كليک كنيد 

سپس زبانه Controls را انتخاب كنيد )شكل 12-26(.

نكته
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در اي��ن كنترل به طور پيش فرض فقط دكمه هاي پخ��ش  )Play( و توقف )Stop( قابل 
اس��تفاده مي باشد. به منظور دسترسي به ساير دكمه ها مي توانيد پس از انتخاب كنترل، در 
پنج��ره خصوصي��ات روي دكمه        روبه روي خصوصيت Custom كليک كنيد. در كادر 
مح��اوره Property Pages روي زبانه Controls كليک كنيد )ش��كل 28-12(. با اس��تفاده از 
كادرهاي عالمت موجود در اين بخش مي توان دكمه  ها و ساير بخش هاي كنترل  را مخفي 

يا قابل مشاهده كرد.

شكل 12-28

مث��ال 4: مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه به وس��يله آن بت��وان فايل هاي صوتي، 
موسيقي و ويدئويي را پخش كرد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

                جدول12-15
خصوصيتمقدار

frmmpegName

MovieCaption

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد. خصوصيت هاي فرم را مطابق جدول 
15-12 تنظيم كنيد.

2 - يک كنترل منو مطابق شكل 29-12 روي فرم قرار دهيد سپس كنترل MAM را به 
جعب��ه اب��زار اضافه كنيد. در جعبه ابزار روي آيكن Active Movie            دابل كليک كنيد تا 

كنترل روي فرم قرارگيرد سپس خصوصيت Name آن را روي mammovie تنظيم كنيد.
 True آن را روي مقدار AutoStart را انتخاب كرده و خصوصيت mammovie 3 - كنترل
تنظيم كنيد تا در زماني كه فايل صوتي يا تصويري باز مي شود كنترل MAM آن را پخش كند.
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شكل 12-29
 True روي مق��دار mammovie را در كنت��رل ShowPositionControls 4 - خصوصي��ت

تنظيم كنيد تا چهار دكمه ديگر نيز قابل مشاهده و استفاده شوند.
5 - رويداد Click گزينه Open را به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub mnuopen_Click)(

  Dim strpath As String    
strpath = InputBox)"Enter Path and Filename :", "Input Data"(

mammovie.FileName = strpath    
   End Sub

در اين رويداد پس از دريافت نام و مسير فايل موسيقي يا ويدئويي و ذخيره سازي آن 
در متغير strpath، محتويات اين متغير در دستور سوم محتويات اين متغير در خصوصيت 

FileName كنترل mammovie قرار داده مي شود تا آن را پخش كند. 

6 - پروژه و فرم را با نام activemovie ذخيره كرده سپس برنامه را اجرا كنيد.
7 - با استفاده از گزينه Open در منوي File، مسير و نام يک فايل mpg را تعيين كنيد. 
س��پس در هنگام پخش فايل م��ورد نظرتان، عملكرد دكمه ها و س��اير بخش ها در كنترل 

mammovie را بررسي نماييد.

8 - از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

پروژه activemovie را براي انواع ديگر فايل ها آزمايش كنيد.
    تمرين:
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)Picture(8-12شئتصوير

با استفاده از شئ تصوير نيز مي توانيد يک تصوير را روي فرم يا در كنترل كادر تصوير 
نمايش دهيد. به منظور ايجاد يک ش��ئ تصوير از نوع داده Picture اس��تفاده مي شود. با 
شئ تصوير مي توان انواع فايل هاي گرافيكي مانند ICO ،GIF ،BMP و JPG را نمايش داد.

     مثال 5: مي خواهيم رويه اي بنويس��يم كه بتواند يک تصوير را با اس��تفاده از ش��ئ 
تصوير نمايش دهد.

به اين منظور مي توان از يک شئ تصوير همراه با تابع LoadPicture استفاده كرد به اين 
ترتيب رويه به صورت زير تعريف مي شود:

Public Sub showpicture)strpath As String(
   Dim objpicture As Picture    
 Set objpicture = LoadPicture)strpath(

Set picshow.Picture = objpicture    
End Sub

اين رويه با يک آرگومان )strpath( براي دريافت مس��ير و نام فايل تعريف شده است 
س��پس داخل رويه، يک ش��ئ از نوع Picture با نام objpicture با دستور Dim تعريف شده 
اس��ت در مرحله بعد با استفاده از دستور Set و تابع LoadPicture تصوير موردنظر در شئ 
تصوير objpicture بارگذاري مي ش��ود و در پايان با دس��تور ش��ئ تصوير در كنترل كادر 

تصوير picshow نمايش داده مي شود.
براي فراخواني رويه ShowPicture مي توان به صورت زير عمل نمود:

Call showpicture )" C:\WinXP\Coffee Bean.Bmp"(

اگر الزم باش��د تصوير روي فرم نمايش داده شود مي توان از متد PaintPicture استفاده 
كرد. به عنوان مثال دس��تور سوم در رويه showpicture را مي توان به اين صورت تغيير داد 

تا تصوير روي فرم نمايش داده شود.
PaintPicture  objpic, 20, 50, 3000, 4000

اين دس��تور شئ تصوير را در مختصاتX = 20 وY =50 با عرض 3000 و ارتفاع 4000 
روي فرم نمايش مي دهد.

     مثال 
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)Picture(8-12شئتصوير
          • از متد PaintPicture مي توان در كنترل كادر تصوير و شئ چاپگر نيز استفاده كرد.

• متد LoadPicture از انواع فايل هاي گرافيكي مانند JPG ،GIF ،ICO ،BMP و ... پشتيباني مي كند.

 پ��روژه اي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از آن بتوان هر تصوير دلخواهي را با اس��تفاده 
از ي��ک كادر محاوره Open مش��اهده كرد به عالوه ام��كان بزرگ يا كوچک كردن تصوير 

موردنظر نيز وجود داشته باشد.

       مثال 6 : مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه به وسيله آن بتوان ترسيمات رسم 
شده روي فرم را در يک فايل ذخيره كرد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد و فرم و كنترل هاي آن را مطابق شكل 

30-12 و جدول 16-12 و 17-12 تنظيم كنيد.

جدول16-12خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmdrawingName

Save PictureCaption

شكل 12-30

جدول17-12خصوصياتكنترلها

Picture BoxCommand ButtonCommand Button
كنترل

خصوصيت
picdrawingcmdsavecmddrawlineName

���������&Save&LineCaption

2 - رويداد Click دكمه Line را به صورت زير تنظيم كنيد.
 Private Sub cmddrawline_Click)(

ScaleMode = vbPixels   

    تمرين:

نكته          

       مثال 
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                  واحد کاردوازدهم: توانايي استفاده از جلوه هاي گرافيكي و چاپ درويژوال بيسيک

AutoRedraw = True  

Line )10, 10(-)200, 200(, vbRed   

End Sub

در اين رويداد عمليات رسم يک خط انجام مي گيرد.
3 - دستور زير را در رويداد Click دكمه Save تايپ كنيد:

SavePicture  Image, "C:\drawing.bmp"

رويه فرعي SavePicture مي تواند ترسيمات انجام شده روي فرم يا كنترل كادر تصوير 
را در ي��ک فاي��ل گرافيك��ي از نوع BMP ذخيره كن��د. آرگومان اول در اي��ن رويه فرعي 
خصوصيت Image فرم يا كنترل كادر تصويري اس��ت كه ترس��يمات روي آن انجام شده 

است و آرگومان دوم مسير و نام فايلي است كه ترسيمات در آن ذخيره مي شود.
4 - پروژه و فرم را با نام savepicture ذخيره كرده س��پس آن را اجرا كنيد و ابتدا روي 
دكمه  Line و سپس Save كليک كنيد. در پايان به مسير\: C برويد و فايل drawing.bmp را 

با برنامه نقاشي ويندوز باز كرده و محتويات آن را بررسي كنيد.
5 - از برنامه خارج شويد و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

 ، GIF ،JPG پروژه اي طراحي كنيد كه به وس��يله آن بتوان هر نوع فاي��ل گرافيكي مانند
ICO ،CUR و ... را در فايل جديدي با قالب بندي BMP ذخيره كرد.

    تمرين:
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Learn  in English

Circle Method
Draws a circle, ellipse, or arc on an object.

Syntax
object.Circle [Step] (x, y), radius, [color, start, end, aspect]
The Circle method syntax has the following object qualifier 

and parts:

Part Description
object Optional. Object expression that evaluates to an object in the Applies To 

list. If object is omitted, the Form with the focus is assumed to be object.
Step Optional. Keyword specifying that the center of the circle, ellipse, or 

arc is relative to the current coordinates given by the CurrentX and 
CurrentY properties of object.

(x, y) Required. Single values indicating the coordinates for the center point of 
the circle, ellipse, or arc. The ScaleMode property of object determines 
the units of measure used.

radius Required. Single value indicating the radius of the circle, ellipse, or arc. 
The ScaleMode property of object determines the unit of measure used.

color Optional. Long integer value indicating the RGB color of the circle>s 
outline. If omitted, the value of the ForeColor property is used. You can 
use the RGB function or QBColor function to specify the color.

start, end Optional. Single-precision values. When an arc or a partial circle 
or ellipse is drawn, start and end specify (in radians) the beginning 
and end positions of the arc. The range for both is –2 pi radians to 2 
pi radians. The default value for start is 0 radians; the default for end 
is 2 * pi radians.

aspect Optional. Single-precision value indicating the aspect ratio of the 
circle. The default value is 1,0, which yields a perfect (non-elliptical) 
circle on any screen.

371



372

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره:مطالعه آزاد                                                                       شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0
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                  واحد کاردوازدهم: توانايي استفاده از جلوه هاي گرافيكي و چاپ درويژوال بيسيک

واژه نامه
Circleدايره
Componentجزء

Currentجاري

Drawرسمكردن،كشيدن

Lineخط
Movieفيلم

Multimediaچندرسانهاي
Orientationجهت
Pointنقطه

Qualityكيفيت
Radiusشعاعدايره

Scaleمقياس
Styleسبك،روش

خالصه مطالب
• ترسيمات گرافيكي را مي توان روي فرم يا كنترل PictureBox يا چاپگر ايجاد كرد.

• به وسيله خصوصيت ScaleMode مي توان مقياس را در محورهاي مختصات تنظيم كرد.

• به وسيله خصوصيت ScaleLeft و ScaleTop مي توان مختصات نقطه مبنا را تنظيم كرد.
• خصوصيات ScaleHeight و ScaleWidth مقياس را مي توان در سيس��تم مختصات فرم 

يا كنترل PictureBox تنظيم كرد. 
• به وسيله خصوصيت Scale نيز مي توان مختصات نقطه مبنا و مقياس سيستم مختصات 

را در فرم يا كنترل مورد نظر تنظيم كرد. 
• به وسيله متد PSet مي توان هر نقطه دلخواهي را در موقعيت مورد نظر ترسيم كرد. 

• به وس��يله متد Line مي توان انواع خطوط مس��تطيل و مستطيل توپر را در مكان مورد 
نظر رسم كرد.

• متد Circle مي تواند انواع دايره، بيضي يا كماني از دايره و يا بيضي را رسم كند. 
• به وسيله متد Point مي توان رنگ يک نقطه را به دست آورد. اين متد رنگ نقطه مورد 

نظر را به صورت يک عدد از نوع Long باز مي گرداند. 
• متده��اي CurrentX و CurrentY موقعي��ت جاري مكان نما را در صفحه ترس��يمات 
 CurrentY و X موقعيت جاري مكان نما را در محور CurrentX معي��ن مي كنند. خصوصيت

موقعيت جاري مكان نما را در محور Y معين مي كنند. 
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• متد Cls مي تواند صفحه ترسيمات را پاك كند. 
• به وسيله متد Print هر نوع عبارت، مي توان مقدار متغيرها و خصوصيات را نمايش داد.
• با استفاده از تابع Spc در متد Print مي توان به تعداد مورد نظر فضاي خالي ايجاد كرد. 
• با استفاده از تابع Tab در متد Print مي توان اطالعات نمايشي را در ستون مورد نظر نمايش داد.

• متدهاي TextWidth و TextHeight مي توانند به ترتيب عرض و ارتفاع عبارت رشته اي 
را كه دريافت مي كنند معين كنند. 

• به وسيله خصوصيت AutoRedraw مي توان از حذف ترسيمات موجود در يک پنجره 
جلوگيري به عمل آورد. 

• خصوصيت DrawMode مي تواند رنگ ترسيمات گرافيكي را تعيين كند. 
• به وس��يله خصوصيت DrawStyle مي توان نوع خط��وط را در متدهاي گرافيكي نظير 

Line و Circle تعيين كرد.

• با اس��تفاده از خصوصيت DrawWidth مي توان ضخام��ت خطوط و نقاط را در متد 
Circle ،Line و PSet مشخص كرد. 

• خصوصي��ت FillStyle، نوع و حالت خطوطي كه س��طح يک ش��كل گرافيكي نظير 
مستطيل، دايره يا بيضي را پر مي كند تعيين مي كند. 

• به وس��يله خصوصيت FillColor مي توان رنگ مورد نظر را براي پوشاندن سطح يک 
شكل گرافيكي نظير مستطيل، دايره يا بيضي تعيين كرد. 

• تابع QBColor مي تواند با دريافت يک عدد صحيح، رنگ متناظر آن را به صورت يک 
عدد از نوع Long تعيين كند. 

• به وسيله تابع RGB مي توانيد تركيبات رنگي مورد نظرتان را بر اساس مقدار سه رنگ 
اصلي آبي، قرمز و سبز ايجاد كنيد. 

• با استفاده از شئ Printer و خصوصيات و متدهاي اين شئ, مي توان اطالعات مورد 
نظر را به وسيله چاپگر روي كاغذ چاپ كرده و بر نحوه انجام عمليات چاپ نظارت كرد. 
• به وسيله كنترل MCI و MAM مي توان انواع فايل هاي صدا، موسيقي و ويدئويي را پخش كرد.
• به وس��يله رويه هاي LoadPicture و PaintPicture مي ت��وان فايل هاي گرافيكي را روي 

كنترل كادر تصوير يا فرم نمايش داد.
• به وسيله رويه SavePicture مي توان ترسيمات روي فرم يا كنترل كادر تصوير را روي 

ديسک ذخيره كرد.
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آزمون نظري 
1 - به وسيله كدام  خصوصيت مي توان يكي از مقياس هاي  استاندارد را در ويژوال بيسيک 

انتخاب كرد؟ 
 Scale -د  ScaleWidth -ج   thgScaleHei -ب       ScaleMode -الف  

2 - كدام گزينه براي رسم يک مستطيل توپر توسط متد Line مناسب است؟ 
 FB -د              F -ج           BF -ب                  B -الف  

3 - كدام تابع در متد Print مي تواند اطالعات نمايشي را در ستون مشخصي نمايش دهد؟
 Spcb -د              Tab-ج          Point -ب         Spc -الف  

4 - خروجي فرمان,,, Circle   )150,200(, 1000 2 به صورت................ است.
الف- بيضي افقي          ب- بيضي عمودي   

ج- نيمدايره                       د- ربع دايره   

5 - به وسيله كدام خصوصيت مي توان ضخامت ترسيمات را تعيين كرد؟ 
 DrawStyle -ب                           DrawMode -الف  

 FillStyle -د               DrawWidth -ج  

6 - كدام متد مي تواند عمليات چاپ را خاتمه دهد؟
 KillDoc -د       NewPage -ج        Port -ب       EndDoc -الف  

7 - كدام تابع مي تواند تركيبات رنگي را بر اساس رنگ هاي اصلي ايجاد كند؟ 
 ColorMode -د       RGB -ج     BackColor -ب      QBColor -الف  

8 - كدام خصوصيت، رنگ مورد نظر براي پر كردن يک مستطيل يا دايره را معين مي كند؟
 FillColor -ب                    FillStyle -الف  

 ForeColor -د                ColorMode -ج  

 9 - به وسيله كدام خصوصيت موقعيت جاري مكان نما در صفحه ترسيمات در جهت محور 
افقي معين مي شود؟ 

 CurrentY -ب                   CurrentX -الف  
ج- Point                     د- گزينه هاي الف و ب صحيح هستند.  

10 - واحد اندازه گيري پيش فرض در سيس��تم مختصات ويژوال بيسيک عبارت است 
از:

 twip -د       pixel -ج              inch -ب   cm -الف  
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11 - روي��ه SavePicture ترس��يمات را به صورت فايل هاي گرافيك��ي از نوع ........... 
ذخيره مي كند.

 CUR -د             ICO -ج       BMP -ب   JPG -الف
12  -  كدام يک از كنترل ها امكان پخش فايل هاي ويدئويي با پسوند MPG را دارند؟ 

 Picture -د       MAM -ج        Image -ب   MCI-الف  

13 - Which of the following answer can be used in circle method to draw an ellipse?

  a- radius b- start                      c- aspect            d- end

14 -  سيستم مختصات در ويژوال بيسيک را توضيح داده و نحوه تنظيم آن را بيان كنيد.
15 - نحوه ساخت و استفاده از شئ تصوير را توضيح دهيد.

16 - نحوه استفاده از شئ چاپگر را بيان كرده و خصوصيت ها و متدهاي آن را توضيح دهيد.
17 - كاربرد متدهاي Circle ،Line ،PSet و Point را با ذكر مثال توضيح دهيد.

18 - كنترل هاي چند رس��انه اي را در ويژوال بيس��يک نام برده و نحوه استفاده از آن ها 
را براي پخش فايل هاي موسيقي و نمايش فيلم توضيح دهيد.

19 - خصوصيت ه��اي DrawStyle ،DrawMode ،CurrentY ،CurrentX و DrawWidth را 
توضيح دهيد.

20 - نحوه ذخيره سازي ترسيمات گرافيكي را با استفاده از شئ تصوير توضيح دهيد.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه شكل زير را نمايش دهد.

2 - پ��روژه اي طراح��ي كنيد كه كاربر بتواند انواع بيضي، داي��ره و كمان را با توجه به 
مقادير دلخواهش مشاهده كند.

3 - پ��روژه اي طراحي كنيد كه با دريافت معدل دانش آموزان 5 كالس20 نفره ميانگين 
معدل هر كالس را محاس��به كند, س��پس نتايج را به صورت نم��ودار ميله اي نمايش دهد.
4 - پروژه اي طراحي كنيد كه به طور پيوس��ته دايره ها با اندازه و رنگ هاي متفاوت به 

صورت تصادفي ايجاد و نمايش داده شوند.
5 - پروژه اي طراحي كنيد كه مختصات س��ه رأس يک مثلث را دريافت نموده، سپس 

آن را ترسيم كند.
6 - پروژه اي طراحي كنيد كه حركت يک اتومبيل را شبيه سازي كند.

7 - پروژه اي طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان هر تصوير دلخواه را با اندازه موردنظر 
مش��اهده كرد و در صورت تمايل آن را به صورت فايل گرافيكي از نوع BMP ذخيره نمود.



توانايي انجام يك پروژه  عملي

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:

1 - توانايی انجام يک پروژه برنامه نويسی را داشته باشد.
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                                                                    واحد کارسیزدهم       

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری
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                  واحد کارسیزدهم : توانايي انجام يک پروژه  عملي

ــي را به صورت عملي انجام خواهيد  ــي واقع در اين واحد كار يک پروژه برنامه نويس
ــين حساب مطابق شكل 13-1  داد تا آنچه را كه قباًل فراگرفته ايد به كار بگيريد. يک ماش
ــبات چهار عمل اصلي، محاسبه مجذور و جذر، قرينه  ايجاد كنيد كه توانايي انجام محاس
اعداد، درصد و معكوس اعداد را مانند يک ماشين حساب الكترونيكي داشته باشد. براي 

اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

ــروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد  ــيک را اجرا كرده، يک پ 1 - برنامه ويژوال بيس
ــامل يک فرم، كنترل دكمه هاي فرمان، دو برچسب مطابق شكل 2-13 و يک كنترل  كه ش

زمان سنج باشد، سپس خصوصيات آن ها را مطابق جداول 1-13 و 2-13 تنظيم كنيد.

شكل 13-1

شكل 13-2
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
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ــام و خصوصيات Top و  5 بوده و عنوان، ن ــاع  ــان داراي عرض و ارتف ــاي فرم دكمه ه
ــت و خصوصيت Cancel تمام آن ها را مساوي False و  ــكل 2-13 اس �Le آن ها مطابق ش

خصوصيت Default آن ها )بجز كنترل =( را نيز روي False تنظيم كنيد. 

جدول 1-13 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

frmmainName

1-Fixed SingleBorderStyle

CalculatorCaption

جدول 2-13 خصوصيات كنترل ها

TimerLabelLabel
كنترل

خصوصيت
tmrdelaylblmemorylblvalueName

21Alignmentـ

11BorderStyleـ
FalseTrueTrueEnabled

Intervalــ150

FalseFalseAutoSizeـ

0Captionبدون عنوانـ

به بخش تعاريف فرم برويد و متغيرهاي مورد نياز برنامه ها را به صورت زير تعريف كنيد:
Dim dblnol As Double, dblno2 As Double

Dim dblresult As Double, dblmemory As Double

Dim strop As String, strno As String

 dblno1 ــوند. متغيرهاي مي بينيد كه متغيرهاي مختلفي در بخش تعاريف، تعريف مي ش
ــددي كه قبل از انتخاب عملگر  ــازي ع ــوع Double و به ترتيب براي ذخيره س و dblno2 از ن
ــد و متغير dblresult از نوع  ــوند، به كار مي رون ــددي كه بعد از انتخاب عملگر وارد مي ش و ع
Double و براي نگهداري نتيجه محاسبات روي متغيرهاي dblno1 و dblno2 استفاده مي شوند.
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به عالوه متغير dblmemory به عنوان حافظه ماشين حساب و متغير رشته اي strop براي 
ــوند و به عنوان آخرين  ــتفاده مي ش ذخيره كردن عمل رياضي كه كاربر انتخاب كرده، اس
متغير، يک متغير رشته اي ديگر به نام strno عدد وارد شده به ماشين حساب را به صورت 
يک رشته در خود قرار مي دهد تا در جريان اجراي برنامه با تبديل آن به مقدار عددي در 

متغيرهاي dblno1 و dblno2 ذخيره شود.
براي جلوگيري از تكرار دستورات در رويه هاي ديگر الزم است دو رويه را قبل از ساير 
رويه ها ايجاد نماييد. بنابراين اولين رويه را با نام dellblvalue و به صورت زير تعريف كنيد:
Private Sub dellblvalue( )

    If (strop = "*" Or strop = "/" Or strop = "+" Or strop = "-") And strno = "" Then 

            lblvalue.Caption = ""

End If    

End Sub

ــل از ورود يک رقم، يكي از دكمه هاي چهار عمل  ــي مي كند كه آيا قب اين رويه بررس
ــت يا خير. چون در صورت انتخاب يک عملگر، ورود هر يک از  ــرده شده اس اصلي فش
ارقام به عنوان عدد دوم محسوب مي شود، در نتيجه بايد عدد وارد شده كه قبل از انتخاب 
ــود، پاك شود. اين عمل با دستور  ــب نمايش داده مي ش عملگر مورد نظر در كنترل برچس
ــد. پس از تعريف رويه dellblvalue كه در رويدادهاي  "" =lblvalue.Caption انجام خواهد ش
ــا نام inputnumber و به  ــود، رويه دوم را ب ــار اجرا مي ش Click ارقام 1 الي 9 و نقطه اعش

ــكيل عدد مورد نظر كاربر  صورت زير تعريف كنيد. اين رويه وظيفه دريافت ارقام و تش
را به عهده دارد.

Private Sub inputnumber )strdigit As String(
      If strdigit <> "." Then
        If Left(strno, 1) = "0" And Mid(strno,2, 1) < > "." Then

            strno = Mid(strno, 2) + strdigit
        Else
           strno = strno + strdigit
        End If
    Else
       If InStr(1, strno, ".") = 0 Then

If Len(lblvalue.Caption) = 0 Then strno ="0." Else _
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strno=strno +"."
       End If

    End If
lblvalue.Caption = strno       

End Sub

ــه در زمان فراخواني با  ــته اي دارد ك ــن رويه يک آرگومان به نام strdigit از نوع رش اي
ــت، رقم متناظر با آن را به رويه مي دهد.  ــده اس توجه به اين كه روي كدام دكمه كليک ش
پس از كليک روي يكي از ارقام يک تا 9 يا نقطه اعشار، رويه فراخواني مي شود و كاراكتر 
 If ذخيره مي شود. سپس با استفاده از يک دستور strdigit متناظر با رقم مربوطه در آرگومان
مقدار اين آرگومان بررسي مي شود و در صورتي كه مقدار آن مخالف كاراكتر نقطه باشد 
ــد، در نتيجه If موجود  ــت كه دكمه مربوطه يكي از ارقام يک تا 9 مي باش به اين معني اس
� اجرا مي شود و رشته strno را كه مجموعه ارقام وارد شده مي باشد،  مورد en در بخش

بررسي قرار مي دهد.
با استفاده از توابع �Le  و Mid رشته strno بررسي مي شود. اگر اولين و دومين كاراكتر 
ــند )".0"( به اين معني است كه عدد بين صفر و يک  ــته strno برابر با صفر و نقطه باش رش
ــود. اما در صورت نادرست بودن  ــته ".0"  اضافه مي ش ــت، بنابراين رقم strdigit به رش اس
ــرط رقم strdigit به وسيله دستور strno=strno + strdigit به مجموعه ارقام قبلي در رشته  ش
strno اضافه مي شود. در واقع اين If براي كنترل ارقام صفري است كه قبل از نقطه اعشار 

و ساير ارقام غيرصفر وارد مي شوند. به اين صورت از دريافت رقم صفر قبل از ساير ارقام 
غيرصفر جلوگيري به عمل مي آيد.

 If اولين Else ــش ــود در بخ ــد If موج ــار باش ــده، نقطه اعش ــا اگر دكمه كليک ش ام
ــتفاده از تابع ــار اضافه جلوگيري مي كند. با اس ــن If از ورود نقطه اعش ــود. اي اجرا مي ش

ــي  ــده اند يعني متغير strno بررس ــار در ارقامي كه تاكنون وارد ش ــه اعش ــود نقط  InStr وج
ــود و با  ــود در آن اجرا مي ش ــد If موج ــار باش ــته strno فاقد نقطه اعش ــر رش ــود. اگ مي ش
ــود و اگر اين مقدار برابر صفر باشد به اين  ــي مي ش ــته  بررس ــتفاده از تابع Len طول رش اس
ــتور ــار با دس ــود، در غير اين صورت نقطه اعش ــروع مي ش ــت عدد با مقدار .0 ش  معني اس
ــه، ارقامي كه تاكنون  ــد. در پايان اين روي ــام قبلي اضافه خواهد ش ــه ارق  "strno= strno+"0 ب
ــتور lblvalue.Caption=strno در كنترل برچسب نمايش داده  ــتفاده از دس ــده اند با اس وارد ش
ــک را وارد كرد. ــداد كوچک تر يا بزرگ تر از ي ــوان انواع اع ــه اين ترتيب مي ت ــوند. ب مي ش
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در اين مرحله امكان ورود اعداد را فراهم كرده، رويداد Click دكمه هاي رقمي 1 تا 9 و 
نقطه اعشار را به صورت زير تنظيم كنيد:  

Private Sub cmd1_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("1")
End Sub
Private Sub cmd2_Click()

    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("2")
End Sub

Private Sub cmd3_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("3")
End Sub

Private Sub cmd4_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("4")
End Sub

Private Sub cmd5_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("5")

End Sub

Private Sub cmd6_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("6")

End Sub

Private Sub cmd7_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("7")
End Sub
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Private Sub cmd8_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("8")
End Sub

Private Sub cmd9_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber ("9")
End Sub

Private Sub cmddot_Click()
    Call dellblvalue
    Call inputnumber (".")
End Sub

5 - در اين مرحله رويداد دكمه فرمان رقم صفر را به صورت زير تنظيم كنيد: 
Private Sub cmd0_Click()

  If strop="*" Or strop = "+" Or strop="-" Or Stop="/" Then
      If Left(strno, 1)<>"0" Or Mid(strno, 2, 1)= "." Then

            strno = strno + "0"
    Else

           strno = ""
           lblvalue.Caption = ""

      End If
  Else
       If Left(strno,1)<> "0" Or Mid(strno, 2,1) = "." Then strno=strno+"0"
  End If
  lblvalue.Caption = strno
End Sub

� و Else آن نيز مجدداً en تشكيل شده است كه در بخش If اين رويداد از يک دستور
يک دستور If به كار رفته است. در اولين دستور If فشرده شدن يكي از دكمه هاي مربوط 
به چهار عمل اصلي بررسي مي شود. در صورتي كه هيچ يک از آن ها استفاده نشده باشند 
نتيجه شرط نادرست بوده و If موجود در بخش Else اجرا مي شود. در اين If نيز با استفاده 
ــر strno صفر يا دومين  ــود كه آيا اولين كاراكتر در متغي ــي مي ش از تابع �Le و Mid بررس

كاراكتر در آن نقطه اعشار است يا خير؟
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6 - اكنون رويداد Click مربوط به چهار عمل اصلي را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdmultiply_Click()

    If strop = "" Then
         strop = "*"
        dblnol = Val(strno)
        strno = ""

      Else
        If strno <> "" Then
           dblno2 = Val(strno)
           Call Compute
           dblno1 =Val(strno)
               strno = ""

        End If
        strop = "*"

    End If
End Sub

Private Sub cmddivision_Click()
    If strop = "" Then

         strop = "/"
        dblnol = Val(strno)
        strno = ""

      Else
        If strno <> "" Then
           dblno2 = Val(strno)
           Call Compute
           dblno1 =Val(strno)
               strno = ""

        End If
        strop = "/"

    End If

End Sub

Private Sub cmdplus_Click()
    If strop = "" Then
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         strop = "+"
        dblnol = Val(strno)
        strno = ""

      Else
        If strno <> "" Then
           dblno2 = Val(strno)
           Call compute
           dblno1 =Val(strno)
               strno = ""

        End If
        strop = "+"

    End If

End Sub

Private Sub cmdminus_Click()
If strop = "" Then

         strop = "-"
        dblnol = Val(strno)
        strno = ""

      Else
        If strno <> "" Then
            dblno2 = Val(strno)
           Call compute
           dblno1 =Val(strno)
               strno = ""

        End If
        strop = "-"
    End If

End Sub

دستورات اين چهار رويداد مشابه يكديگر هستند. در اين رويدادها ابتدا با استفاده از 
دستور If مقدار متغير strop بررسي مي شود تا مشخص شود تاكنون عملگري انتخاب شده 
است يا خير )چون ممكن است عبارتي كه به ماشين حساب داده مي شود مشابه= 4 +3*2 
ــرط درست باشد )يعني عملگري تاكنون  ــد(. در صورتي كه ش يا مانند عبارت= 3 * 2 باش
strop ــده است( ابتدا كاراكتر متناسب با دكمه اي كه كليک شده است در متغير انتخاب نش
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ذخيره مي شود، مثاًل اگر روي دكمه * كليک كنيد كاراكتر "*" در strop ذخيره مي شود، 
 strno ــده است و در متغير ــپس عددي كه قبل از كليک روي چهار عمل اصلي وارد ش س
ــود با استفاده از تابع Val به نوع عددي تبديل و در متغير dblno1 به عنوان  نگهداري مي ش
عدد اول ذخيره مي شود و مجدداً مقدار "" در strno ذخيره مي شود تا مقدار متغير رشته اي 

strno براي دريافت عدد دوم از بين برود.  

اما اگر قباًل يكي از چهار عمل اصلي انتخاب شده باشند ديگر مقدار strop برابر رشته 
ــوند. در اين جا يک If ديگر استفاده مي شود  ــت و دستورات بخش Else اجرا مي ش "" نيس
ــت كه عدد دوم نيز وارد شده  ــد به اين معني اس و اگر مقداري در متغير strno موجود باش
ــت. بنابراين در صورتي كه عباراتي مانند 2*4+3 يا مشابه آن ها وارد شوند به اين معني  اس
 dblno2 است كه قبل از دريافت عدد4 بايد محاسبه 2*3 انجام شود، پس عدد دوم در متغير
 compute محاسبات انجام مي شود. رويه compute ــد و با فراخواني رويه ذخيره خواهد ش

را نيز به صورت زير در ماژول فرم ايجاد كنيد.
Private Sub compute()
    Select Case strop
        Case "*": dblresult = dblnol * dblno2
          Case "/": dblresult = dblnol / dblno2
         Case "+": dblresult = dblnol + dblno2
         Case "-": dblresult = dblnol - dblno2
         Case "power": dblresult = dblnol ^ dblno2
    End Select
   lblvalue.Caption = dblresult
       strno = dblresult

End Sub

با فراخواني اين رويه و با استفاده از يک دستور Select Case، مقدار متغير strop بررسي 
مي شود تا با توجه به عمل رياضي انتخاب شده اعمال ضرب، تقسيم، جمع يا تفريق روي 
ــود. سپس مقدار  ــده و نتيجه در متغير dblresult ذخيره  ش اعداد dblno1 و dblno2 انجام ش
ــود تا نتيجه محاسبات در پنجره  ــب ذخيره مي ش اين متغير در خصوصيت Caption برچس
ــود و به همين صورت اين مقدار براي انجام محاسبات بعدي در  ــين حساب ديده ش ماش

متغير strno ذخيره مي شود.
strno نتيجه محاسبات كه در متغير compute به اين ترتيب پس از خاتمه اجراي رويه
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ذخيره شده در متغير dblno1 نيز قرار داده مي شود تا در محاسبات بعدي به عنوان اولين 
ــتفاده قرار گيرد و پس از اجراي ""=strno و حذف نتيجه محاسبات از متغير  عدد مورد اس
ــتورات If موجود در Else تمام مي شود و به عنوان آخرين دستور در اين بخش،  strno دس

كاراكتر متناسب با عمل رياضي انتخاب شده در متغير strop براي استفاده در مراحل بعدي 
ذخيره مي شود. به اين ترتيب يک دوره كامل از ورود اعداد و انجام محاسبات، كدنويسي 

و آماده شده است.
ــتفاده از  ــه اي تنظيم كنيد كه در صورت اس ــاب را به گون ــين حس 7 - اكنون بايد ماش
ــتي انجام شود، بنابراين رويداد Click دكمه  ــبات به درس عباراتي مانند= 6+12.5 نيز محاس

فرمان تساوي را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdequal_Click()
  If strop="/" Or strop="+" Or strop="-" Or strop="*" Then

        dblno2 = Val(strno)
        Call compute

  End If
   strop = ""
End Sub

ــود تا در صورت كليک روي  ــي مي ش در اين رويداد نيز ابتدا مقدار متغير strop بررس
ــود، بنابراين در صورت درست  ــبات انجام ش يكي از دكمه هاي چهار عمل اصلي محاس
بودن شرط موجود در دستور If ابتدا عدد دوم در متغير dblno2 ذخيره مي شود، سپس رويه 
compute فراخواني مي شود تا محاسبات مربوطه انجام شود و محتويات متغير strop براي 

ــت كه عدد اول نيز در اين حالت در  ــود. ذكر اين نكته ضروري اس مراحل بعدي خالي ش
هنگام كليک روي يكي از چهار عمل اصلي در متغير dblno1 ذخيره مي شود.

8 - در اين مرحله رويداد Click دكمه BACKSPACE را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdbackspace_Click()

     If Len (lblvalue.Caption) = 1 Then
        lblvalue.Caption = "0"
        strno=""
    Else
        lblvalue.Caption = Left(lblvalue.Caption, Len (lblvalue.Caption)-1)
        strno = lblvalue.Caption
    End If
End Sub
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ــود و با بررسي طول رشته اي كه  ــتور If آغاز مي ش مي بينيد كه اين رويه نيز با يک دس
ــب نمايش داده مي شود عمل حذف كاراكترها را از مقدار موجود، انجام  در كنترل برچس
مي دهد. بنابراين اگر طول اين رشته برابر يک باشد شرط درست بوده و مقدار خصوصيت 
ــتور" "= strno براي اعمال  ــپس دس ــده  س ــب روي صفر تنظيم ش Caption كنترل برچس

 Le� و Len تغييرات در محاسبات نيز اجرا مي شود. در غير اين صورت با استفاده از توابع
ــمت راست رشته حذف مي شود و مقدار خصوصيت Caption در متغير  يک كاراكتر از س

strno نيز ذخيره مي شود تا تغييرات انجام شده در محاسبات نيز اعمال شود.

9 - اكنون رويداد مربوط به دكمه درصد را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdpercent_Click()
    lblvalue.Caption = Val(lblvalue.Caption) * 0.01
     strno = lblvalue.Caption
    strop = ""

 End Sub

در اين رويداد نيز ابتدا با تبديل خصوصيت Caption كنترل برچسب به عدد و ضرب آن 
در عدد 0/01 مقدار را براساس درصد محاسبه كرده و سپس مقدار به دست آمده در متغير 
ــبات بعدي ذخيره مي شود و با اجراي دستور " "= strno از ايجاد تداخل  strno براي محاس

ــتباه كه ممكن است در اثر انتخاب چند عملگر رخ دهد، جلوگيري به عمل مي آيد. و اش
ــاني) X2  (، جذر  ــه 8 رويداد Click مربوط به دكمه هاي به  توان رس ــد مرحل 10 - مانن
ــازي)x/ 1( را به اين صورت تنظيم كنيد. اين چهار  ــازي )-/+( و معكوس س )sqrt(، قرينه س

رويه عملكردي مشابه رويه رويداد Click دكمه درصد دارند.
Private Sub cmdpower_Click()
     lblvalue.Caption = Val(lblvalue.Caption) ^ 2
     strno = lblvalue.Caption
    strop= ""
End Sub

Private Sub cmdsign_Click()
    If strno <> "" Then

         lblvalue.Caption = -Val(lblvalue.Caption)
        strno = lblvalue.Caption
     End If

End Sub
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Private Sub cmdsqrt_Click()
     lblvalue.Caption = Sqr(Val(lblvalue.Caption))
    strno = lblvalue.Caption
           strop= ""

End Sub
Private Sub cmdinverse_Click()
     If Val(lblvalue.Caption) <> 0 Then lblvalue.Caption=1/ Val(lblvalue.Caption)
    strno = lblvalue.Caption
           strop= ""
End Sub

ــاي+MR ,M و MC را به صورت زير  ــون رويه هاي رويداد مربوط به دكمه ه 11 - اكن
تنظيم كنيد. دكمه+M براي ذخيره اعداد و نتيجه محاسبات در حافظه ماشين حساب, دكمه 
MR براي استفاده ازمحتويات حافظه ماشين حساب درعمليات موردنظر و دكمه MC براي 

پاك كردن حافظه ماشين حساب به كار مي روند.
Private Sub cmdm_Click()

                    If strop = "/" Or strop = "+" Or strop = "-" Or strop="*" Then
        dblno2 = Val(strno)
        Call compute
    End If

 dblmemory = dblmemory + Val(lblvalue.Caption)
      lblmemory.Caption = "M"
           strop= ""

End Sub

Private Sub cmdmc_Click()
      dblmemory = 0
       lblmemory.Caption = ""

End Sub

Private Sub cmdmr_Click()
     lblvalue.Caption = str(dblmemory)
      If dblmemory=0 Then

                 strno= ""
      Else
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                    strno=str(dblmemory)
     End If

End Sub

ــاب به كار مي رود و  ــين حس رويه) ( cmdm_Click براي ذخيره مقادير در حافظه ماش
ــتفاده از اعمال رياضي قبل از كليک  ــود تا در صورت اس ــروع مي ش ــتور If ش با يک دس
ــپس نتيجه  ــود، س ــبات با فراخواني رويه compute انجام ش ــه M+، ابتدا محاس روي دكم
ــر dblmemory قرار دارد،  ــاب كه در متغي ــين حس عمليات به محتويات قبلي حافظه ماش
ــب مربوطه، كاربر از ذخيره شدن  ــود و با نمايش كاراكتر M در كنترل برچس اضافه مي  ش
اطالعات در حافظه ماشين حساب مطلع مي شود. البته در صورت عدم انتخاب يک عمل 
ــت كه محاسباتي نيز انجام نمي شود،  ــتورات بخش If اجرا نشده و طبيعي اس رياضي دس
ــين حساب به حافظه اضافه خواهد شد. آخرين دستور  ــگر ماش اما عدد موجود در نمايش
ــابه را دارد. ــاير رويه هاي مش ــي"" =strop  نيز همان كاربرد قبلي در س ــه يعن ــن روي در اي
ــاب به كار  ــين حس ــده در حافظه ماش رويه) ( cmdmc_Click براي حذف مقدار ذخيره ش
ــپس حرف M از كنترل  ــود س ــي رود و با اجراي آن ابتدا مقدار dblmemory صفر مي ش م

برچسب مربوط به حافظه برداشته مي شود.
ــتفاده از مقدار ذخيره شده در حافظه در زمان انجام  رويه) ( cmdmr_Click نيز براي اس
ــته اي، آن را در  ــبات به كار مي رود و با تبديل مقدار متغير dblmemory به مقدار رش محاس
ــتور If را براي اعمال تغييرات در  ــين حساب نمايش داده و بعد دس ــب ماش كنترل برچس

محاسبات اجرا مي كند.
12 - در اين مرحله رويداد دكمه هاي C و CE را به صورت زير تنظيم كنيد. همان طور 
ــده و محتويات حافظه  ــداد ورودي, عملگرهاي انتخاب ش ــه مي دانيد دكمه C تمام اع ك
ــاب را پاك مي كند و دكمه CE عمل رياضي انتخاب شده پس از ورود اولين  ــين حس ماش

عدد را از بين مي برد، اما عدد اول وارد شده را حذف نمي كند.
Private Sub cmdc_Click()
     strno = ""
     lblvalue.Caption = "0"
     strop = ""
     dblno1 = 0
     dblno2 = 0
     dblresult = 0

     dblmemory = 0
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     lblmemory.Caption = ""
End Sub
Private Sub cmdce_Click()
   If strop="/" Or strop="+" Or strop ="-" Or strop="*" Then
       lblvalue.Caption=dblno1
      strno=dblno1
      strop=""

   End If
End Sub

رويداد) ( cmdc_Click مربوط به دكمه C مي شود و همان طور كه مي بينيد كليه متغيرهاي 
عددي، رشته اي، حافظه و نمايشگر ماشين حساب را پاك مي كند.

ــداد) ( cmdce_Click نيز نحوه انتخاب عملگرهاي رياضي را بعد از ورود عدد اول  روي
 Caption را در خصوصيت dblno1 بررسي مي كند و در صورت درست بودن شرط، متغير
ــب ماشين حساب قرار داده و متغير strop را خالي مي كند تا عملگر انتخاب  كنترل برچس

شده از بين رفته و عمليات به مرحله بعد از ورود عدد اول بازگردد.
ــه كليد را نيز به گونه اي تنظيم كنيد كه در صورت  ــون بايد رويدادهاي صفح 13 - اكن
استفاده از صفحه كليد نيز ماشين حساب قابل استفاده باشد. براي اين كار ابتدا خصوصيت 
KeyPreview را براي فرم پروژه روي مقدار True و خصوصيت Style كليه دكمه هاي فرمان 

ــداد KeyPress فرم را به صورت زير  ــپس روي ــدار Graphical-1 تنظيم كنيد، س را روي مق
تنظيم نماييد:

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
     Select Case KeyAscii
         Case 8:
               Call cmdbackspace_Click
                cmdbackspace.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 48:

               Call cmd0_Click
                cmd0.BackColor = vbRed
                tmrdelay.Enabled = True

         Case 49:
               Call cmd1_Click
                cmd1.BackColor = vbRed
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               tmrdelay.Enabled = True
         Case 50:

               Call cmd2_Click
                cmd2.BackColor = vbRed
                tmrdelay.Enabled = True

         Case 51:
               Call cmd3_Click
                Cmd3.BackColor = vbRed
                tmrdelay.Enabled = True

         Case 52:
               Call cmd4_Click
                cmd4.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 53:

               Call cmd5_Click
                cmd5.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
                    Case 54:
               Call cmd6_Click
                cmd6.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 55:

               Call cmd7_Click
                cmd7.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 56:

               Call cmd8_Click
                cmd8.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 57:

               Call cmd9_Click
                cmd9.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 43:

               Call cmdplus_Click
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                cmdplus.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 45:

               Call cmdminus_Click
                cmdminus.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
                   Case 46:
               Call cmddot_Click
                Cmddot.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
                   Case 42:
               Call cmdmultiply_Click
                cmdmultiply.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 47:

               Call cmddivision_Click
                cmddivision.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 37:

               Call cmdpercent_Click
                cmdpercent.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
           Case 67, 99:
               Call cmdc_Click
                cmdc.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 69, 101:

               Call cmdce_Click
                cmdce.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
         Case 80, 112:

               Call cmdpower_Click
                cmdpower.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
           Case 83, 115:
               Call cmdsqrt_Click
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               cmdsqrt.BackColor = v
 bRed

               tmrdelay.Enabled = True
          Case 73, 105:
               Call cmdinverse_Click
                cmdinverse.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
          Case 68, 100:
               Call cmdmc_Click
                cmdmc.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
          Case 77, 109:
               Call cmdm_Click
                cmdm.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
          Case 82, 114:
               Call cmdmr_Click
                cmdmr.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
          Case 71, 103:
               Call cmdsign_Click
                cmdsign.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
          Case 61:
               Call cmdequal_Click
                cmdequal.BackColor = vbRed
               tmrdelay.Enabled = True
          End Select

End Sub

 KeyAscii مقدار آرگومان Select Case ــتور ــاهده مي كنيد كه با استفاده از يک دس مش
ــي مي شود و با توجه به كليد فشرده شده رويداد Click متناظر با  رويداد KeyPress بررس
كليدي كه قباًل طراحي شده است، فراخواني مي شود. اين كار سبب مي شود تا از تكرار 
ــتورات و شلوغ شدن ماژول فرم جلوگيري شود و در هر Case رويداد Click مربوط  دس
به دكمه اي كه فشرده شده است فراخواني  شود. پس از خاتمه اجراي رويه رويداد كليد 
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فشرده شده، با استفاده از خصوصيت BackColor كنترل مربوطه، رنگ كنترل به قرمز تغيير 
ــنج روي True تنظيم مي شود تا  ــپس خصوصيت Enabled كنترل زمان س ــود. س داده مي ش
ــروع به كار كند و پس از گذشت زمان كوتاهي رنگ كنترل را به حالت اول  ــنج ش زمان س
بازگرداند و خصوصيت Enabled خود را False مي كند تا براي دفعه بعد آماده شود. به اين 
ــردن كليدهاي صفحه كليد روي پنجره ماشين حساب، فشرده شدن كليدها  صورت با فش
با تغيير رنگ  قابل مشاهده است. سپس رويداد Timer كنترل زمان سنج را به صورت زير 

تنظيم كنيد:
Private Sub tmrdelay_Timer()
     cmddot.BackColor = &H8000000F
     cmd0.BackColor = &H8000000F
     cmd1.BackColor = &H8000000F
         cmd2.BackColor = &H8000000F

      cmd3.BackColor = &H8000000F
     cmd4.BackColor = &H8000000F
      cmd5.BackColor = &H8000000F
     cmd6.BackColor = &H8000000F
      cmd7.BackColor = &H8000000F
     cmd8.BackColor = &H8000000F
      cmd9.BackColor = &H8000000F
     cmdplus.BackColor = &H8000000F
     cmdminus.BackColor = &H8000000F
       cmdmultiply.BackColor = &H8000000F
     cmddivision.BackColor = &H8000000F

      cmdbackspace.BackColor = &H8000000F
     cmdc.BackColor = &H8000000F
     cmdce.BackColor = &H8000000F
     cmdpercent.BackColor = &H8000000F
     cmdpower.BackColor = &H8000000F
     cmdsqrt.BackColor = &H8000000F
     cmdinverse.BackColor = &H8000000F
     cmdmc.BackColor = &H8000000F
     cmdm.BackColor = &H8000000F
      cmdmr.BackColor = &H8000000F
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cmdsign.BackColor = &H8000000F
     cmdequal.BackColor = &H8000000F
     tmrdelay.Enabled = False
End Sub

ــر تنظيم كنيد تا مقادير متغيرها مقداردهي  ــداد Load فرم را نيز به صورت زي 14 - روي
اوليه شود:

Private Sub Form_Load()
        cmdc _Click() 
End Sub

15 - نوار منو و گزينه هاي موجود در آن را مطابق شكل 3-13 و 4-13 ايجاد كنيد.
ــد و آن ها را از حالت  ــک كني ــه Black و White كلي ــت Enabled گزين روي كادر عالم
ــارج كنيد. به عالوه روي كادر عالمت Checked گزينه Right Alignment كليک  انتخاب خ

كنيد و آن را انتخاب نماييد.

شكل 13-3 شكل 13-4

16 - اكنون به ماژول فرم برويد و رويداد Click گزينه هاي Clear و Exit را به صورت 
ــده در صفحه بعد تنظيم كنيد. گزينه Clear همان عملكرد دكمه C  را دارد و  ــان داده ش نش
ــد كه در صورت كليک روي  ــبب نمايش يک كادر پيغام خواهد ش انتخاب گزينه Exit س
دكمه OK برنامه خاتمه يافته و در صورت كليک روي دكمه Cancel كاربر به پنجره ماشين 

حساب باز مي گردد.
Private Sub mnuclear_Click()
      Call cmdc_Click
End Sub
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Private Sub mnuexit_Click()
    Dim intanswer As Integer
      intanswer = MsgBox("Do You Want To Exit ?",vbOKCancel _

                       +vbInformation, "Exit")
    If intanswer = vbOK Then Unload Me

End Sub

 BackGround و ForeGround 17 - در اين مرحله رويداد مربوط به گزينه هاي زيرمنوهاي
را براي تغيير رنگ قلم و زمينه نمايشگر ماشين حساب، به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub mnublack_Click()
     lblvalue.ForeColor = vbBlack
     mnublack.Enabled = False
     mnublue.Enabled = True
     mnured.Enabled = True

End Sub

Private Sub mnublue_Click()
     lblvalue.ForeColor = vbBlue
     mnublack.Enabled = True
     mnublue.Enabled = False
     mnured.Enabled = True

End Sub

Private Sub mnured_Click()
     lblvalue.ForeColor = vbRed
     mnublack.Enabled = True
     mnublue.Enabled = True
     mnured.Enabled = False

End Sub

Private Sub mnuwhite_Click()
     lblvalue.BackColor = vbWhite
     mnuwhite.Enabled = False
     mnugreen.Enabled = True
     mnumagenta.Enabled = True

End Sub
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Private Sub mnugreen_Click()

     lblvalue.BackColor = vbGreen

     mnuwhite.Enabled = True

     mnugreen.Enabled = False

     mnumagenta.Enabled = True

End Sub

Private Sub mnumagenta_Click()

     lblvalue.BackColor = vbMagenta

     mnuwhite.Enabled = True

     mnugreen.Enabled = True

     mnumagenta.Enabled = False

End Sub
ــوي Alignment را تنظيم كنيد. براي اين كار  ــون رويدادClick  مربوط به زيرمن 18 - اكن

رويه هاي دو گزينه اين زير منو را به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub mnuleft_Click()

lblvalue.Alignment = vbLeftJustify

mnuleft.Checked = True

mnuright.Checked = False

End Sub

Private Sub mnuright_Click()

lblvalue.Alignment = vbRightJustify

mnuleft.Checked = False

mnuright.Checked = True

End Sub

در اين صورت با انتخاب هر يک از اين گزينه ها، چک مارك در كنار گزينه اي كه كليک 
شده است، قرار داده مي شود و چک مارك گزينه ديگر حذف مي شود. به عالوه با توجه 
ــده، خصوصيت Alignment نمايشگر ماشين حساب نيز تنظيم مي شود. به گزينه كليک ش
19 - در اين مرحله الزم است تا براي گزينه About در منوي Help دستورات الزم را 
ــماره نگارش نرم افزار به كاربر است، بنابراين يک  تايپ كنيد. هدف از اين گزينه ارايه ش
فرم با مشخصات ارايه شده در جدول 3-13 و مطابق با شكل 5-13 به پروژه اضافه كنيد.
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شكل 13-5

جدول 13-3
كنترل

خصوصيت Image Label
 Command

Button
Form

Name imgcalculate lblversion cmdok frmabout

Caption - Calculator Version 1-1383 &OK About

Stretch True - - -
BorderStyle - 1 - 4
Alignment - 2 - -

ــپس رويداد  ــه كردن فرم جديد آن را با نام About ذخيره كنيد و س ــس از اضاف 20 - پ
Click دكمه OK و Unload فرم About را به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub cmdok_Click()
     Unload Me
End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
     frmmain.Enabled = True
End Sub

21 - در اين مرحله رويه رويداد Click گزينه About را از منوي Help، به صورت زير 
ــود و دستور دوم، فرم اصلي را  ــتور سبب نمايش فرم About مي ش تنظيم كنيد. اولين دس
غيرفعال مي كند و تا زماني كه كاربر روي دكمه OK فرم About كليک نكند يا آن  را نبندد 

نمي تواند از ماشين حساب استفاده كند.
Private Sub mnuabout_Click()

     frmabout.Show
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     frmmain.Enabled = False

End Sub

22 -  پروژه و فرم اصلي را با نام calculator ذخيره كنيد، سپس آن را اجرا كرده و براي 
حالت هاي مختلف آزمايش كنيد.

23 -  به اجراي پروژه خاتمه داده و پنجره ويژوال بيسيک را ببنديد.



                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  آزمون پایانی
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1 - مقدار K پس از خاتمه حلقه زیر چقدر است؟
K=1

Do     While    )K<3(

K=K+ 1           

Loop

د- 1 الف- 4     ب- 3     ج- 2          
2 - در صورتي كه Option Base 1 باشد تعداد اعضاي آرایه A )5( چقدر خواهد بود؟ 

د- 8 الف- 5     ب-  6     ج- 7  
3 - خروجي دستور )  Right )«AliReza« , 3 چیست؟

»AliRe« -د            »iReza« -ج            ”eza“ -ب    »Ali« -الف
4 - كدام نوع داده مي تواند هر نوع داده اي را نگهداري كند؟

Long -د           Boolean -ج          Single -ب   Variant -الف
5 - كدام خاصیت كنترل كادر متن، تراز متن را در كنترل تعیین مي كند؟

  MaxLength -ب                  Alignment-الف
Appearance -د                   BorderStyle -ج

6 - خروجي دستور))WeekdayName )Weekday )Now چیست؟
الف- شماره روز جاري       ب- شماره هفته جاري

ج- نام روز جاري                 د- نام ماه جاري
7 - اگر آرایه) 10 To 17, 2 To 9( grade تعریف شود، آنگاه حاصل )LBound )grade, 2چیست؟ 

الف- 10     ب-  17              ج- 2           د- 9
8 - خروجي دستور) is is a book.« , »i« , »I« , , , vbBinaryCompare�Replace )»چیست؟

».�is Is a book« -ب                 ».�Is Is a book« -الف
».s Is a book« -د                   ».s is a book« -ج

عب��ارت حاص��ل  باش��د،    strname = "SuperComputer"این ك��ه ف��رض  ب��ا   -  9 

آزمون پایانی )نظري(



402

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
             شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                         شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  آزمون پایانی

�Le چیست؟ )Right )strname , 5(,3(

 »Sup« -ب                   »pu« -الف
 »put« -د                   »per« -ج

10 - كدام خاصیت دركنترل كادر لیست، شماره عضو انتخاب شده در آن را تعیین مي كند؟
 ListCount -ب                  ListIndex -الف

Item -د                   Index -ج
11 - كدام كاراكتر در متد Print سبب مي شود اطالعات نمایشي بدون فاصله در كنار 

هم قرار گیرند؟ 
الف- ;                             ب-  ,
ج- !                              د- #

�InStr)5,«hardwAre and so چیست؟ware« , »ware« , 0 (12 - حاصل عبارت
الف- 5                            ب- صفر

ج- 18                             د- 1
13 - در صورتي ك��ه ی��ک متغیر در بخش تعاریف ماژول فرم با دس��تور Dim معرفي 

شود ............... .
الف- در زمان اجراي برنامه پیام خطا نمایش داده مي شود.
ب- متغیر در تمام رویه هاي ماژول كد قابل استفاده است.

ج- متغیر در تمام رویه هاي فرم قابل استفاده است.
د- متغیر در تمام ماژول هاي پروژه قابل استفاده است.

14 - حاصل عبارتMonthName )Month)Date( , True(   چیست؟
الف- تاریخ جاري سیستم 

ب- نام ماه جاري به صورت كامل  
ج- نام ماه جاري به صورت خالصه 

د- شماره ماه جاري
. ...... Public 15 - در صورت تعریف یک رویه با كلمه كلیدي

الف- رویه مورد نظر در تمام ماژول هاي فرم و ماژول هاي كد قابل استفاده است.
ب- رویه مورد نظر در تمام ماژول هاي فرم قابل استفاده است.
ج- امكان فراخواني آن به وسیله رویه هاي رویداد وجود ندارد.
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د- امكان فراخواني آن به وسیله رویه هاي آماده ویژوال بیسیک وجود ندارد.
16 - حاصل عبارت))Asc)Chr)65  چیست؟

  »A« -الف
ب- 65

ج- یک رشته خالي  
د- پیام خطا نمایش داده مي شود.

17 - یک رویه فرعي با كدام یک از عبارت هاي زیر خاتمه مي یابد؟
Call -ب                   Function -الف
Sub -د                    End Sub  -ج

18 - كدام خاصیت در كنترل MCI امكان نمایش فیلم را در كنترل PicturBox فراهم مي كند؟
 hWndDisplay  -ب        DeviceType -الف

Command -د                   FileName -ج
19 - كدام كاراكتر براي تعریف یک متغیر از نوع رشته اي به كار مي رود؟

الف- &                             ب- #  
ج- !                              د- $

20 - حاصل عبارت"Not )True(   Or  5<3   And    »A«>"B    چیست؟
False -ب                           True -الف

ج- صفر                     د- 1
21 - اگر الگوریتم زیرمجموع و میانگین تعداد مش��خصي از اعداد را محاس��به كند، 

كدام گزینه در مورد مرحله 6 درست است؟
 1- شروع      

 I     1و ←Sum ←c و  -2 
 N -3 را دریافت كن  

 M -4 را دریافت كن
MSumSum +←  -5 

.................. -6 
 7- اگرI <  =N  آن گاه برو به مرحله 4

 را نمایش بده
N

Sum -8 
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 9- پایان
N        Sum - 1-د     N       N + 1 -ج      I         I - 1 -ب       I       I + 1-الف     

22 - در صورتي ك��ه بخواهی��م حاصل ضرب اعداد 1 تا M را به دس��ت آوریم كدام گزینه را 
به جاي عالمت سؤال قرار مي دهیم؟

     I <= M-الف
  I > = M-ب

 M >  I-ج
 M <  I-د

23 - كدام رویداد توانایي تشخیص كلیدهاي تابعي را ندارد؟
KeyDown -ب                  KeyUp -الف

KeyDown و KeyUp -د                  KeyPress -ج
24 -  الگوریتم زیر چه عملي انجام مي دهد؟

1- شروع 
x -2 را دریافت كن

xx −← <x  است آن گاه  3- اگر 
x -4 را نمایش بده 

5- پایان
الف- محاسبه قدر مطلق x                  ب- قرینه اعداد مثبت

ج- جزء صحیح x                       د- الگوریتم  هیچ عملي انجام نمي دهد.
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25 - كدام یک از موارد زیر از ویژگي هاي الگوریتم محسوب نمي شود؟
الف- رعایت ترتیب                         ب- خاتمه پذیر بودن

ج- ارایه جزییات كافي                      د- ارایه فرمول هاي پیچیده
26 - كدام نوع داده براي ذخیره سازي سن یک فرد مناسب تر است؟

Byte -د          Word -ج      Long -ب   Integer -الف
27 - ك��دام خاصیت، اولویت انج��ام رویدادهاي صفحه كلید را بین فرم و كنترل هاي 

موجود در آن تعیین مي كند؟
الف- خاصیت Key در فرم       ب- خاصیت KeyPreview در فرم 

ج- خاصیت Key در كنترل ها       د- خاصیت KeyPreview در كنترل ها
28 - حاصل عبارت3 + 2* 3\18  چیست؟

الف- 13                  ب- 14
ج- 15                             د- 16

29 - عنوان یک فرم به وسیله كدام خاصیت تعیین مي شود؟
Text -ب                       Enabled -الف

 Caption  -د                   Name -ج
30 - به وسیله كدام متد مي توان رنگ یک نقطه از تصویر را به دست آورد؟

Point -ب                  PSet -الف
Spc -د                             Tab -ج

آزمون پایانی )عملي(

پروژه اي طراحي كنید كه یک پازل را شبیه سازي كند.
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پاسخنامه
پیش آزمون 

1- ب(          2- ب(                3- ب(  
آزمون نظري واحد كار  1 

1- ج(            2- الف(              3 - ج(        4- ب(  
5- الف(  6- الف(              7- الف(        8- د(  

)c - 11                      )9- الف(           10- ب  
آزمون نظري  واحد كار 2

1- ج(            2-ب(             3- د(                 4-ب(  
5- ب(           6-  الف(               7- الف(        8- ج(  

)b -11    )9- الف(            10  - ب  
آزمون نظري واحد كار3 

1- ب(              2- ب(                        3 - ب(        4- الف(   
   5- ب(            6- ج(                       7- د(                  8- ج(   

9- ج(            10- ب(              11- د(         12- الف(   
)d -16         )13- ب(           14- الف(               15- ب  

     )b -17  
آزمون نظري واحد كار 4

   1- ج(           2- الف(                3- ب(        4 - ب(
   5- ج(           6- ج(                 7- الف(        8- ب(

)c -9   
آزمون نظري واحد كار 5

1-ج(              2- ب(        3- ب(        4- الف(  
5- ب(              6- الف(           7- ج(        8- الف(  

 )b -11                )9- د(             10-ج  
آزمون نظري واحد كار 6

  1- ب(          2- الف(              3- ج(        4- ج(

6- د(                7- ب(         8- ج(406   5- الف(     



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
             شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                         شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  آزمون پایانی

12- ج( 9- ب(                  10- ج(      11- ب(         
)d -14               )13- الف  

آزمون نظري واحد كار 7
1- ب(              2- ب(      3- د(           4- ب(   
5- الف(                6- ب(      7- ب(           8- ب(  
12- د( 9- د(             10- ج(       11- الف(        

)c -13  
آزمون نظري واحد كار 8

1- ج(              2- ب(      3- الف(            4- ب(  
8- ج( 5- ج(              6- ب(       7- ج(           

)a -9  
آزمون نظري واحد كار 9

1- ب(                 2- ج(      3- ب(           4- الف(  
5- ب(              6- ب(       7- ج(                8- الف(  

)b -11      )9- الف(               10- الف  
آزمون نظري واحد كار 10

1- ب(              2- الف(      3- ب(           4- ب(  
5- د(              6- ج(      7- د(           8- ب(   

)d -9  
آزمون نظري واحد كار 11

1- ب(                 2-د(                3- ج(           4- ب(  
5- الف(              6- ج(               7- الف(            8- ب(  

)b -11      )9- د(             10- الف  
آزمون نظري واحد كار 12

1- الف(              2-ب(       3- ج(           4- ب(  
5- ج(              6- د(                 7- ج(           8- ب(  
9- الف(               10- د(      11- ب(           12- ج(  

)c -13  

407



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
             شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                         شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

 

آزمون پایاني )نظري(
1- ب(               2- الف(        3- ب(          4- الف(  
5- الف(     6- ج(        7- ج(          8- الف(  
9- د(              10- الف(        11- الف(          12- ج(  
13- ج(               14- ج(        15- الف(          16- ب(  
17- ج(              18- ب(        19- د(          20- ب(  

   21 - الف(   22- الف(      23-ج(          24- الف(    
        25- د(               26- د(        27- ب(           28- ج(

   29- د(               30- ب( 

408
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

409

ضمیمه 1
Visual Basic 6.0 نصب نرم افزار

 CD ب��راي نص��ب زب��ان برنامه نویس��ي ویژوال بیس��یک ابت��دا بای��د دیس��ک هاي
تهی��ه  را   )Enterprise Edition( نهای��ي  ن��گارش   Microsoft Visual Studio 6 نرم اف��زار 
كنی��د. در این ج��ا چگونگ��ي نص��ب ای��ن نرم اف��زار از روي دیس��ک CD، توضی��ح 

داده مي ش��ود. مدل ه��اي دیگ��ر نی��ز تقریب��ًا داراي مراح��ل نصب مش��ابهي هس��تند.
Aut o ش��ما از ن��وع CD نص��ب نرم اف��زار را داخ��ل درای��و ق��رار دهی��د. اگ��ر CD

Run باش��د بع��د از ق��رار گرفت��ن CD در درای��و مربوط��ه، برنام��ه نص��ب وین��دوز به 

ط��ور خ��ودكار اج��را مي ش��ود و اولی��ن كادر مح��اوره مرب��وط ب��ه نص��ب نرم اف��زار 
 ظاه��ر مي ش��ود، ام��ا در صورتي ك��ه برنامه نص��ب به طور خ��ودكار اجرا نش��د برنامه
Setup. خود، فایل CD را اجرا كرده و در ریش��ه درایو Window Explorer یا My Computer

exe را پیدا كنید و س��پس روي آن دابل كلیک كنید. برنامه نصب اجرا ش��ده و اولین كادر 

محاوره نصب نمایش داده مي شود )شكل 1(.  

شكل 1

اكنون به ترتیب این مراحل را دنبال كنید:
 o 1 ابتدا روي دكمه Next در اولین كادر محاوره  كلیک كنید.

 o 2 پس از مشاهده شكل 2 روي دكمه انتخاب I accept the agreement و سپس روي 
دكمه Next كلیک نمایید.
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            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :ف، ه�                                                          شماره o 15 / 1 / 2 :شماره            

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

             در صورت تمایل مي توانید در هر كادرمحاوره  با كلیک روي دكمه Back <به كادر 
محاوره قبل بازگردید.

شكل2
 Please enter your product<s ID number:در شكل 3 در دو كادر متني كه در بخش o 3
كادر محاوره قرار گرفته اند، ش��ماره )ID( نرم افزار را تایپ كنید. سپس در كادر متن هاي  

:Your name و : Your company<s name اس��امي دلخواه خود را بنویسید و در پایان مجدداً 
روي دكمه Next كلیک كنید.

شكل3

نكته



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :ف، ه�                                                          شماره o 15 / 1 / 2 :شماره            

411

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

         در صورت نادرست بودن شماره ID امكان نصب برنامه وجود ندارد. اگر شماره ID ارایه 
ش��ده در این جا قابل اس��تفاده نباشد، مي توانید از فایل هاي موجود در CD، شماره ID را پیدا كنید یا 

آن را از فروشنده درخواست كنید.

o 4 در كادرمحاوره شكل 4 روي دكمه Next كلیک كنید.
o 5  در كادرمحاوره شكل 5 روي دكمه OK كلیک كنید تا كامپیوتر مجدداً راه اندازي شود

شكل5

شكل4

o 6 پس از راه اندازي مجدد كامپیوتر كمي صبر كنید، كادرمحاوره اي كه ظاهر مي شود 
)ش��كل 6( ك��ه روش هاي مختلفي را ب��راي نصب نرم افزار پیش��نهاد مي كند، روي دكمه 

انتخاب Custom و سپس روي دكمه Next كلیک كنید.
o 7 در كادرمحاوره ش��كل 7 مي توانید مسیر نصب نرم افزار را انتخاب كنید. براي این 
كار مسیر دلخواه خود را در كادر متن تایپ كنید یا با استفاده از دكمه Browse این كار را 

انجام دهید.

نكته
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            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :ف، ه�                                                          شماره o 15 / 1 / 2 :شماره            

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

شكل7

شكل6

در ای��ن كادر مح��اوره حداقل فضاي مورد نی��از براي نصب نرم اف��زار و فضاي آزاد 
درایوي كه نرم افزار روي آن نصب مي ش��ود، قابل مش��اهده است. توجه داشته باشید كه 

فضاي آزاد روي درایو مورد نظر كمتر از حداقل فضاي پیشنهادي نباشد.
در پایان این  مرحله روي  دكمه Next كلیک كنید تا كادرمحاوره بعد )شكل 8( ظاهر  شود. 

شكل8
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413

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

o 8  در این مرحله، مدتي صبر كنید تا كادرمحاوره بعدي نمایش داده شود.

شكل 9

o 9 در این كادر محاوره )ش��كل 9( روي دكمه Continue كلیک كنید تا كادر محاوره 
مطابق ش��كل10 مشاهده ش��ود. در این كادر محاوره روي دكمه OK كلیک كنید تا روند 

نصب نرم افزار ادامه یابد.

شكل 10
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            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :ف، ه�                                                          شماره o 15 / 1 / 2 :شماره            

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

414

          اگر مایل هستید عملیات نصب را خاتمه دهید، مي توانید در كادر محاوره شكل 9 روي 
 Exit كلیک كنید و در كادر محاوره اي كه ظاهر مي ش��ود )ش��كل 11( روي دكمه Exit Setup دكمه
Setup كلی��ک نمایید و اگر مي خواهید مجدداً به كادر محاوره قبل )ش��كل 9( بازگردید روي دكمه 

Resume Setup كلیک كنید.

شكل 11

پس از كلیک روي دكمه OK، پنجره نصب نرم افزار به صورت ش��كل 12 در مي آید. 
مدتي صبر كنید تا وارد مرحله بعد شوید.

شكل 12

o 10 اگر نسخه هاي دیگري از بسته نرم افزاري Visual Studio یا همین نگارش را قباًل 
نصب كرده باش��ید، كادر محاوره اي مشابه ش��كل 13 نمایش داده مي شود. براي اطمینان 
بیش��تر از ایجاد تغییرات در بخش هاي دیگر سیس��تم خود، در صورت مشاهده این كادر 

محاوره روي دكمه No كلیک كنید.

نكته



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :ف، ه�                                                          شماره o 15 / 1 / 2 :شماره            

415

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

415

o11  پس از انجام مرحله 10 پنجره نصب برنامه مجدداً به صورت شكل 12 مشاهده 
مي شود، مدتي صبر كنید تا كادر محاوره بعدي مطابق شكل 14 نمایش داده  شود.

شكل 13

شكل 14

 o 12 در این مرحله )شكل 14( شما باید زبان هاي برنامه نویسي، مانند زبان هاي برنامه نویسي
VC ++ 6  ،VB6و VFoxPro6 اجزاي گرافیكي مانند انواع فایل هاي گرافیكي كه در پروژه هاي 

برنامه نویس��ي مي توان از آن ها اس��تفاده نمود و س��ایر ابزارهاي مورد نی��از خود را براي 
نص��ب انتخ��اب كنید. چون در ای��ن كتاب، زبان برنامه نویس��ي ویژوال بیس��یک 6 مورد 
نظ��ر اس��ت؛ بنابراین با كلیک روي كادر عالم��ت مربوط به موارد زی��ر آن ها را انتخاب 
كنی��د یا س��ایر موارد را در لیس��ت ای��ن كادر مح��اوره از حالت انتخاب خ��ارج كنید. 

   كادرهاي عالمتي كه باید انتخاب شوند عبارتند از: 
Microsoft Visual Basic 6.0
ActiveX
Data Access
Graphics
Tools
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            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

416

پس از انجام تنظیمات گفته شده، كادر محاوره مربوطه به صورت شكل 15 در مي آید

شكل 15

در خاتمه این مرحله روي دكمه Continue كلیک كنید.

             • هر یک از گروه هاي موجود در لیس��ت، به چند جزء كوچک تر تقس��یم مي ش��وند كه اگر 
بخواهی��د در یک گروه فقط بعض��ي از اجزاي آن را نصب كنید، مي توانید از دكمه Change Option در 
كادر محاوره  ش��كل 14 اس��تفاده كنید. البته پیشنهاد مي شود از دستكاري این بخش ها بدون آگاهي كافي 

خودداري نمایید. 
• اگر بخواهید تمام گروه ها را در لیست 14 انتخاب كنید، روي دكمه Select All كلیک كنید.

• در صورتي كه بخواهید مسیر نصب هر یک از گروه ها را روي دیسک سخت تغییر دهید مي توانید 
از دكمه Change Folder... در كادر محاوره شكل 14 استفاده كنید.

o 13 پ��س از انجام مرحله 12، ابت��دا برنامه نصب فضاي الزم را براي نصب نرم افزار 
محاسبه مي كند )شكل 16( و در صورت وجود فضاي آزاد به اندازه مناسب، مرحله انجام 

عملیات كپي فایل هاي نرم افزار مطابق شكل 17 آغاز مي شود.

نكته             
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

شكل 16

o 14 پس از خاتمه مرحله 13 كادر محاوره اي مطابق ش��كل 18 نمایش داده مي ش��ود 
كه بیانگر به روز كردن اطالعات مورد نیاز سیستم است.

o 15 در مرحله بعد كادر محاوره اي مطابق ش��كل 19 نمایش داده مي ش��ود، مبني بر 
این كه عمل نصب با موفقیت انجام شده است. پس از كلیک روي دكمه OK كادر محاوره 
 Restart دیگري مطابق ش��كل 20 نمایش داده مي ش��ود، در این كادر محاوره روي دكمه

Windows كلیک كنید تا سیستم مجدداً راه اندازي شود.

شكل 17
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

شكل 18

شكل 19
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

شكل 20

o 16 پس از راه اندازي مجدد سیس��تم كادرمحاوره  دیگري )شكل 21( ظاهر مي شود. 
اگر دیس��ک هاي CD مربوط به راهنماي MSDN مایكروس��افت را در اختیار داشته باشید، 
 Help مي توانید به وسیله این بخش راهنماي مزبور را نصب كنید تا امكان استفاده از منوي
ویژوال بیس��یک فراهم ش��ود. براي این كار كافي است دیس��ک هاي CD مربوطه را داخل 

درایو قرار داده و روي دكمه Next كلیک كنید.

شكل 21
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                  ضمیمه 1

  MSDN  مربوطه را دراختیار نداشته باشید باید روي كادر عالمت CDاما اگر دیسک هاي
Install موجود در این كادر محاوره  كلیک كنید تا از حالت انتخاب خارج ش��ود؛ س��پس 

روي دكمه Next كلیک كنید.
o 17 پ��س از انجام مرحله 16 )در صورت عدم نصب MSDN( یک كادر پیغام مطابق 
ش��كل 22 مبني بر عدم امكان اس��تفاده از منوي Help در برنامه ویژوال بیسیک نشان داده 

خواهد شد. روي دكمه Yes كلیک كنید.

شكل 22

o 18 در این مرحله كادر محاوره اي مطابق شكل 23 براي نصب بعضي از سرویس ها 
نمایش داده مي شود كه به آن ها نیازي ندارید. مجدداً روي دكمه Next كلیک كنید.

شكل 23

o 19 در این مرحله نیز در كادر محاوره ش��كل 24 روي دكمه Next كلیک كنید، زیرا 
نیازي به نصب سرویس هاي موجود در لیست این كادر محاوره نخواهید داشت.

o 20 اگر مایل هستید در مرحله بعد اطالعات خود را در سایت اینترنتي مربوطه ثبت 
كنید )در صورت عدم رعایت حقوق Copy Right امكان استفاده از این بخش میسر نیست(.



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :ف، ه�                                                          شماره o 15 / 1 / 2 :شماره            

421

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 1

 در پایان روي دكمه Finish كلیک كنید تا نصب نرم افزار خاتمه یابد س��پس سیستم را 
restart نمایید.

مطابق شكل 25 در كادر محاوره مربوطه، روي كادر عالمت Register Now كلیک كنید 
تا از حالت انتخاب خارج شود، سپس روي دكمه Finish كلیک كنید.

o 21 در این مرحله عملیات نصب نرم افزار خاتمه یافته اس��ت و ش��ما مي توانید زبان 
برنامه نویسي ویژوال بیسیک را از منوي Start ویندوز اجرا كنید.

شكل 25

شكل 24
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 2

ضمیمه 2
كد كلیدها براي رويدادهاي صفحه كلید

        كدهاي مربوط به كليدهاي حرفي در رويدادهاي صفحه كليد
ثابت رشته ايكد كليدتوضيح
A 65كليدvbKeyA

B 66كليدvbKeyB
C 67كليدvbKeyC
D 68كليدvbKeyD
E 69كليدvbKeyE
F 70كليدvbKeyF
G 71كليدvbKeyG
H 72كليدvbKeyH
I 73كليدvbKeyI
J 74كليدvbKeyJ
K 75كليدvbKeyK
L 76كليدvbKeyL
M 77كليدvbKeyM
N 78كليدvbKeyN
O 79كليدvbKeyO
P 80كليدvbKeyP
Q 81كليدvbKeyQ
R 82كليدvbKeyR
S 83كليدvbKeyS
T 84كليدvbKeyT
U 85كليدvbKeyU
V 86كليدvbKeyV
W 87كليدvbKeyW
X 88كليدvbKeyX
Y 89كليدvbKeyY
Z 90كليدvbKeyZ

SPACEBAR 32كليدvbKeySpace
BACKSPACE 8كليدvbKeyBack

TAB 9كليدvbKeyTab
ENTER 13كليدvbKeyReturn

ESC 27كليدvbKeyEscape
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      كدهاي مربوط به كليدهاي رقمي در رويدادهاي صفحه كليد
ثابت رشته ايكد كليدتوضيح

0 48vbKey0كلی��د 

1 49vbKey1كلی��د 

2 50vbKey2كلی��د 

3 51vbKey3كلی��د 

4 52vbKey4كلی��د 

5 53vbKey5كلی��د 

6 54vbKey6كلی��د 

7 55vbKey7كلی��د 

8 56vbKey8كلی��د

9 57vbKey9كلی��د 

كدهاي مربوط به كليدهاي رقمي بخش عددي صفحه كليد در 
KeyUp و KeyDown رويدادهاي

ثابت رشته ايكد كليدتوضيح
0 96vbKeyNumpad0كلید 

1 97vbKeyNumpad1كلید 

2 98vbKeyNumpad2كلید 

3 99vbKeyNumpad3كلید 

4 100vbKeyNumpad4كلید 

5 101vbKeyNumpad5كلید 

6 102vbKeyNumpad6كلید 

7 103vbKeyNumpad7كلید 

8 104vbKeyNumpad8كلید 

9 105vbKeyNumpad9كلید 

* 106vbKeyMultiplyكلید 

+      107vbKeyAddكلید
- 109vbKeySubtractكلید 

0 110vbKeyDecimalكلید 

/ 111vbKeyDivideكلید 
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 2

KeyUp و KeyDown كدهاي مربوط به كليدهاي تابعي در رويدادهاي             
ثابت رشته ايكد كليدتوضيح

F1 112vbKeyF1كلی��د 

F2 113vbKeyF2كلی��د 

F3 114vbKeyF3كلی��د 

F4 115vbKeyF4كلی��د 

F5 116vbKeyF5كلی��د 

F6 117vbKeyF6كلی��د 

F7 118vbKeyF7كلی��د 

F8 119vbKeyF8كلی��د 

F9 120vbKeyF9كلی��د 

F10 121vbKeyF10كلی��د 

F11 122vbKeyF11كلی��د 

F12 123vbKeyF12كلی��د 

F13 124vbKeyF13كلی��د 

F14 125vbKeyF14كلی��د 

F15 126vbKeyF15كلی��د 

F16 127vbKeyF16كلی��د 
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KeyUp و KeyDown كدهاي مربوط به ساير كليدها در رويدادهاي                
ثابت رشته ايكد كليدتوضيح

SHIFT key16vbKeyShift

CTRL key17vbKeyControl

ALT key18vbKeyMenu

PAUSE key19vbKeyPause

CAPS LOCK key20vbKeyCapital

PAGE UP key33vbKeyPageUp

PAGE DOWN key34vbKeyPageDown

END key35vbKeyEnd

HOME key36vbKeyHome

LEFT ARROW key37vbKeyLeft

UP ARROW key38vbKeyUp

RIGHT ARROW key39vbKeyRight

DOWN ARROW key40vbKeyDown

INS key45vbKeyInsert

DEL key46vbKeyDelete

NUM LOCK key144vbKeyNumlock
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 2

KeyPress كدهاي كاراكتر حرفي كوچك براي رويداد
ثابت رشته ايكد كليدتوضيح

a 97كليدVbKeya

b 98كليدVbKeyb

c 99كليدVbKeyc

d 100كليدvbKeyd

e 101كليدvbKeye

f 102كليدvbKeyf

g 103كليدvbKeyg

h 104كليدvbKeyh

i 105كليدvbKeyi

j 106كليدvbKeyj

k 107كليدvbKeyk

l 108كليدvbKeyl

m 109كليدvbKeym

n 110كليدvbKeyn

o 111كليدvbKeyo

p 112كليدvbKeyp

q 113كليدvbKeyq

r 114كليدvbKeyr

s 115كليدvbKeys

t 116كليدvbKeyt

u 117كليدvbKeyu

v 118كليدvbKeyv

w 119كليدvbKeyw

x 120كليدvbKeyx

y 121كليدvbKeyy

z 122كليدvbKeyz
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    KeyPress روي��داد  ب��راي  كاراكتره��ا  س��اير  كده��اي   
كد كليدتوضيح
60كليد >
62كليد <
44كليد ,
63كليد ?
47كليد /
92كليد \
124كليد ¦
58كليد :
59كليد ;
34كليد »
39كليد >
123كليد }
125كليد {
91كليد ]
93كليد [
61كليد =

Underline95
(40
)41
&38
 ^94
%37
$36
#35
@64
!33
~126
`96

KeyUp و KeyDown در رويدادهاي Shift مقادير مربوط به آرگومان
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

1vbShiftMaskدر صورتي كه كليد Shift فشرده شود. 
2vbCtrlMaskدر صورتي كه كليد Ctrl فشرده شود. 
4vbAltMaskدر صورتي كه كليد Alt فشرده شود. 

3vbShiftMask+vbCtrlMaskدر صورتي كه كليدهاي Shift+Ctrl فشرده شوند. 
5vbShiftMask+vbAltMaskدر صورتي كه كليدهاي Shift+Alt فشرده شوند. 
6vbCtrlMask+vbAltMaskدر صورتي كه كليدهاي Ctrl+Alt فشرده شوند. 

"vbShiftMask+vbCtrlMask+7در صورتي كه كليدهاي Shift+Ctrl+Alt فش��رده ش��وند. 
vbAltMask
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68  Device unavailable
70  Permission denied
71  Disk not ready
74  Can't rename with different drive
75  Path/File access error
76  Path not found
91  Object variable or With block variable not set
92 For loop not initialized
93 Invalid pattern string
94 Invalid use of Null

97  Can't call Friend procedure on an object that is not an instance of the defining
class

98  A property or method call cannot include a reference to a private object, either as
 an argument or as a return value

298  System DLL could not be loaded
320  Can't use character device names in specified file names
321  Invalid file format
322  Can't create necessary temporary file
325  Invalid format in resource file
327  Data value named not found
328  Illegal parameter; can't write arrays
335  Could not access system registry
336   Component not correctly registered
337  Component not found
338  Component did not run correctly
360  Object already loaded
361  Can't load or unload this object
363  Control specified not found
364  Object was unloaded
365  Unable to unload within this context
368  The specified file is out of date. This program requires a later version
371  The specified object can't be used as an owner form for Show
380  Invalid property value
381  Invalid property-array index
382  Property Set can't be executed at run time
383  Property Set can't be used with a read-only property
385  Need property-array index
387  Property Set not permitted
393  Property Get can't be executed at run time
394  Property Get can't be executed on write-only property
400  Form already displayed; can't show modally
402  Code must close topmost modal form first
419  Permission to use object denied
422  Property not found
423  Property or method not found
424  Object required
425  Invalid object use
429  Component can't create object or return reference to this object

ضمیمه 3
كد و پیام هاي خطا در ويژوال بیسیك

MessageCode

Return without GoSub3
Invalid procedure call5
Overflow6
Out of memory7
Subscript out of range9
This array is fixed or temporarily locked10
Division by zero11
Type mismatch13
Out of string space14
Expression too complex16
Can't perform requested operation17
User interrupt occurred18
Resume without error20
Out of stack space28
Sub, Function, or Property not defined35
Too many DLL application clients47
Error in loading DLL48
Bad DLL calling convention49
Internal error51
Bad file name or number52 
File not found   53  
Bad file mode54 
File already open55
Device I/O error57
File already exists58
Bad record length59
Disk full61
Input past end of file62
Bad record number63
Too many files67
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 3

68  Device unavailable
70  Permission denied
71  Disk not ready
74  Can't rename with different drive
75  Path/File access error
76  Path not found
91  Object variable or With block variable not set
92 For loop not initialized
93 Invalid pattern string
94 Invalid use of Null

97  Can't call Friend procedure on an object that is not an instance of the defining
class

98  A property or method call cannot include a reference to a private object, either as
 an argument or as a return value

298  System DLL could not be loaded
320  Can't use character device names in specified file names
321  Invalid file format
322  Can't create necessary temporary file
325  Invalid format in resource file
327  Data value named not found
328  Illegal parameter; can't write arrays
335  Could not access system registry
336   Component not correctly registered
337  Component not found
338  Component did not run correctly
360  Object already loaded
361  Can't load or unload this object
363  Control specified not found
364  Object was unloaded
365  Unable to unload within this context
368  The specified file is out of date. This program requires a later version
371  The specified object can't be used as an owner form for Show
380  Invalid property value
381  Invalid property-array index
382  Property Set can't be executed at run time
383  Property Set can't be used with a read-only property
385  Need property-array index
387  Property Set not permitted
393  Property Get can't be executed at run time
394  Property Get can't be executed on write-only property
400  Form already displayed; can't show modally
402  Code must close topmost modal form first
419  Permission to use object denied
422  Property not found
423  Property or method not found
424  Object required
425  Invalid object use
429  Component can't create object or return reference to this object

Code Message
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430  Class doesn't support Automation
432  File name or class name not found during Automation operation
438  Object doesn't support this property or method
440  Automation error
442  Connection to type library or object library for remote process has been lost
443  Automation object doesn't have a default value
445  Object doesn't support this action
446  Object doesn't support named arguments
447  Object doesn't support current locale setting
448  Named argument not found
449 Argument not optional or invalid property assignment
450 Wrong number of arguments or invalid property assignment
451 Object not a collection
452 Invalid ordinal
453  Specified not found
454  Code resource not found
455  Code resource lock error
457  This key is already associated with an element of this collection
458  Variable uses a type not supported in Visual Basic
459  This component doesn't support the set of events
460  Invalid Clipboard format
461  Method or data member not found
462  The remote server machine does not exist or is unavailable
463  Class not registered on local machine
480  Can't create AutoRedraw image
481  Invalid picture
482  Printer error
483  Printer driver does not support specified property

484  Problem getting printer information from the system. Make sure the printer is set
 up correctly

485  Invalid picture type
486  Can't print form image to this type of printer
520  Can't empty Clipboard
521  Can't open Clipboard
735  Can't save file to TEMP directory
744  Search text not found
746  Replacements too long

  31001  Out of memory
31004  No object
31018  Class is not set
31027  Unable to activate object
31032  Unable to create embedded object
31036  Error saving to file
31037  Error loading from file

Code Message
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Invalid procedure call or argument (Error 5)

   

 Some part of the call can't be completed. This error has the following causes and solutions:

 An argument probably exceeds the range of permitted values. For example, the Sin function

 can only accept values within a certain rang e.

 Positive arguments less than 2,147,483,648 are accepted, while 2,147,483,648 generates this

 error.

Check the ranges permitted for arguments.

This error can also occur if an attempt is made to call a procedure that isn't valid on the current 

platform.

 For example, some procedures may only be valid for Microsoft Windows, or for the Macintosh, 

and so on.

Check platform-specific information about the procedure.

For additional information, select the item in question and press F1.

      Overflow (Error6)

 An overflow results when you try to make an assignment that exceeds the limitations of the

 target of the assignment.

 This error has the following causes and solutions:

 The result of an assignment, calculation, or data type conversion is too large to be represented

within the range of values allowed for

that type of variable. 

Assign the value to a variable of a type that can hold a larger range of values.

An assignment to a property exceeds the maximum value the property can accept.

Make sure your assignment fits the range for the property to which it is made.
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You attempt to use a number in a calculation, and that number is coerced into an integer, but the 

result is larger than an integer. For example:

Dim x As Long    

x = 2000 * 365   ' Error: Overflow    

To work around this situation, type the number, like this:

Dim x As Long  

x = CLng(2000) * 365    

For additional information, select the item in question and press F1

Out of memory (Error 7)

More memory was required than is available, or a 64K segment boundary was encountered. 

This error has the following causes and solutions: 

You have too many applications, documents, or source files open.

Close any unnecessary applications, documents, or source files that are open.

You have a module or procedure that's too large.

Break large modules or procedures into smaller ones. This doesn't save memory, but it can 

prevent hitting 64K segment boundaries.

You are running Microsoft Windows in standard mode.

Restart Microsoft Windows in enhanced mode.

You are running Microsoft Windows in enhanced mode, but have run out of virtual memory.

Increase virtual memory by freeing some disk space, or at least ensure that some space is 

available.

You have terminate-and-stay-resident programs running.

Eliminate terminate-and-stay-resident programs.

You have many device drivers loaded.

Eliminate unnecessary device drivers.
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You have run out of space for Public variables.

Reduce the number of Public variables.

Subscript out of range (Error 9)

   

Elements of arrays and members of collections can only be accessed within their defined 

ranges. This error has the following causes and solutions:

You referenced a nonexistent array element. 

The subscript may be larger or smaller than the range of possible subscripts,

or the array may not have dimensions assigned at this point in the application.

 Check the declaration of the array to verify its upper and lower bounds.

Use the UBound and LBound functions to condition array accesses if you're working with 

arrays that are redimensioned. 

If the index is specified as a variable, check the spelling of the variable name.

You declared an array but didn't specify the number of elements. For example, the following 

code causes this error:

Dim MyArray() As Integer

MyArray(8) = 234  ' Causes Error 9.

Visual Basic doesn't implicitly dimension unspecified array ranges as 0 - 10. Instead,

 you must use Dim or ReDim to specify explicitly the number of elements in an array.

You referenced a nonexistent collection member.

Try using the For Each...Next construct instead of specifying index elements.

You used a shorthand form of subscript that implicitly specified an invalid element. 

For example, when you use the ! operator with a collection, the ! implicitly specifies a key. 

For example, object!keyname.

value is equivalent to object.item(keyname).value. In this case, an error is generated if 

keyname represents an invalid key in the collection.

 To fix the error, use a valid key name or index for the collection.



434

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رایانه كار پیشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :ف، ه�                                                          شماره o 15 / 1 / 2 :شماره            

                  پیمانه مهارتی: برنامه نویسی مقدماتی )ویژوال بیسیک(
                  ضمیمه 3

Division by zero (Error 11)

Division by zero isn't possible. This error has the following cause and solution: 

The value of an expression being used as a divisor is zero.

Check the spelling of variables in the expression. A misspelled variable name can implicitly 

create a numeric variable that is initialized to zero.

Check previous operations on variables in the expression, especially those passed into the 

procedure as arguments from other procedures.

Type mismatch (Error 13)

   

Visual Basic is able to convert and coerce many values to accomplish data type assignments

 that weren't possible in earlier versions. However, 

this error can still occur and has the following causes and solutions:

The variable or property isn't of the correct type. For example,

 a variable that requires an integer value can't accept a string value unless the whole string can 

be recognized as an integer. 

Try to make assignments only between compatible data types. For example, an Integer can 

always be assigned to a Long,

a Single can always be assigned to a Double, and any type (except a user-defined type) can be 

assigned to a Variant.

An object was passed to a procedure that is expecting a single property or value.

Pass the appropriate single property or call a method appropriate to the object.

 A module or project name was used where an expression was expected, for example:

Debug.Print MyModule

Specify an expression that can be displayed.

You attempted to mix traditional Basic error handling with Variant values having the Error
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subtype (10, vbError), for example: 

Error CVErr(n)

To regenerate an error, you must map it to an intrinsic Visual Basic or a user-defined error, and 

then generate that error.

A CVErr value can' be converted to Date. For example:

MyVar = CDate(CVErr(9))

Use a Select Case statement or some similar construct to map the return of CVErr to such a value.

At run time, this error typically indicates that a Variant used in an expression has an incorrect 

subtype, 

or a Variant containing an array appears in a Print # statement. 

To print arrays, create a loop that displays each element individually.

Out of string space (Error 14)

Visual Basic permits you to use very large strings. However, the requirements of other programs 

and 

the way you manipulate your strings may cause this error. This error has the following causes 

and solutions: 

Expressions requiring that temporary strings be created for evaluation may cause this error. For 

example, 

the following code causes an Out of string space error on some operating systems: 

MyString = "Hello"

For Count = 1 To 100

    MyString = MyString & MyString

Next Count

Assign the string to a variable of another name.
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Your system may have run out of memory, which prevented a string from being allocated. 

Remove any unnecessary applications from memory to create more space.

Sub, Function, or Property not defined (Error 35)

   

A Sub, Function, or Property procedure must be defined to be called. This error has the following 

causes and solutions: 

You misspelled the name of your procedure.

Check the spelling and correct it.

You tried to call a procedure from another project without explicitly adding a reference to that 

project in the References dialog box.

To add a reference 

Display the References dialog box.

Find the name of the project containing the procedure you want to call. If the project name 

doesn>t appear in the References dialog box,

click the Browse button to search for it.

Click the check box to the left of the project name.

Click OK.

The specified procedure isn't visible to the calling procedure. 

Procedures declared Private in one module can't be called from procedures outside the module. 

If Option Private Module is in effect, 

procedures in the module aren't available to other projects. Search to locate the procedure.

You declared a Windows dynamic-link library (DLL) routine, but the routine isn't in the 

specified library or code resource.

Check the ordinal (if you used one) or the name of the routine. Make sure your version of the
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DLL is the correct one.

The routine may only exist in later versions of the DLL.

If the directory containing the wrong version precedes the directory containing the correct one 

in your path, the wrong DLL is accessed. 

You gave the right DLL name, but it isn>t the version that contains the specified function. 

File not found (Error 53)

The file was not found where specified. This error has the following causes and solutions: 

A statement, for example, Kill, Name, or Open, refers to a file that doesn>t exist.

Check the spelling of the file name and the path specification.

An attempt has been made to call a procedure in a dynamic-link library (DLL) or Macintosh 

code resource,

but the library specified in the Lib clause of the Declare statement can't be found.

Check the spelling of the file name and the path specification.

In the development environment, this error occurs if you attempt to open a project or load a text 

file that doesn't exist. 

Check the spelling of the project name or file name and the path specification.

File already exists (Error 58)

   

This error has the following causes and solutions: 

This error occurs at run time when the new file name, for example, one specified in a Name 

statement, is identical to a file name that already exists. 

Specify a new file name in the Name statement or delete the old file before specifying it in a 

Name statement.

You used the Save As command to save a currently loaded project, but the project name already 

exists. 
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Use a different project name if you don't want to replace the other project.

Disk full (Error 61)

   

This error has the following causes and solutions:

There isn't enough room on the disk for the completion of a Print #, Write #, or Close 

operation. 

Move some files to another disk or delete some files.

There isn't enough room on the disk to create required files.

Move some files to another disk or delete some files.

Disk not ready (Error 71)

:This error has the following causes and solutions

 There is no disk in the specified drive.

.Put a disk in the drive and retry the operation

The drive door of the specified drive is open.

Close the drive door and retry the operation.

For loop not initialized (Error 92)

   

For loop counters must be initialized. This error has the following cause and solution: 

You jumped into the middle of a For...Next loop. 

Remove the jump into the loop. Placing labels inside a For...Next loop isn't recommended.

Invalid pattern string (Error 93)

   

The pattern string specified in the Like operation of a search is invalid. This error has the
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following cause and solution:

A common example of an invalid character list expression is [a-b , where the right bracket is 

missing. 

Review the valid characters for list expressions.

Invalid use of Null (Error 94)

   

Null is a Variant subtype used to indicate that a data item contains no valid data. This error has 

the following cause and solution:

You are trying to obtain the value of a Variant variable or an expression that is Null. For 

example:

MyVar = Null

For Count = 1 To MyVar

. . .    

Next Count

Make sure the variable contains a valid value.

The specified object can't be used as an owner form for Show() (Error 371)

You must use an appropriate object with the Show method.

Invalid property value (Error 380)

 Most properties only accept values of a certain type, within a certain range. This error has the

 following cause and solution:

An inappropriate value has been assigned to a property. 

See the property's Help topic to determine what types and range of values are appropriate for 

the property.
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Property Set can't be executed at run time (Error 382)

   

It may not be possible to obtain a reference to a property at run time.This error has the following 

cause and solution: 

You tried to get a reference to a property that's either read-only or write-only at run time. 

Since you can use a reference for both reading and writing, the property must provide run-time 

support for both operations for a reference to be obtained at run time.

Property Set can't be used with a read-only property (Error 383)

   

It may not be possible to obtain a reference to a property at run time. This error has the following 

cause and solution: 

You tried to get a reference to a property that's read-only at run time. 

Since you can use a reference for both reading and writing, the property must provide run-

time support for both operations for a reference to be obtained at run time. You can only use a 

Property Get with this property.

Property not found (Error 422)

   

Not all objects support the same set of properties. This error has the following cause and solution: 

This object doesn't support the specified property.

Check the spelling of the property name. Also, you may be trying to access something like 

a «text» property when the object actually supports a «caption» or some similarly named 

property. Check the object's documentation.

Property or method not found (Error 423)

The spelling of an object name must exactly match the definition in its object library. This error 
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You may have misspelled the name of the object. To see what properties and methods are 

defined for an object, display the Object Browser. Select the appropriate object library to view 

a list of available properties and methods.

Named argument not found (Error 448)

 A named argument may not be used in a procedure invocation unless it appears in the procedure

definition. This error has the following cause and solution:

You specified a named argument, but the procedure was not defined to accept an argument by 

that name. 

Check the spelling of the argument name.

Code resource not found (Error 454)

This error can only occur on the Macintosh. This error has the following cause and solution:

A call was made to a procedure in a code resource, but the code resource could not be found.

Check to be sure the resource is available and properly referenced.

For additional information, select the item in question and press F1.

Out of memory (Error 31001)

Your system could not allocate or access enough memory or disk space for the specified 

operation.
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