واحد کارپنجم

هدف جزیی

توانايي استفاده از دستور شرطي IF
و عملگرهاي مقايسهاي و منطقي

هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1بتواند از دستور  Ifبا حالت يك دستوري و چند دستوري استفاده كند.
 -2عملگرهاي مقايسهاي و منطقي و نحوه استفاده از آنها را توضيح دهد.
 -3اولويت اجراي عملگرهاي مقايسهاي و منطقي را بيان كند.
 -4ي��ك فرم جديد را ب��ه پروژه اضافه ك��رده ،از كنترل دكمه فرمان اس��تفاده كند و
خصوصيات مربوط به كنترل دكمه فرمان را توضيح دهد.
 -5بتواند با متدهاي  Showو Hideفرم كار كند.
 -6ب��ه كمك كنترلهاي كادر تصوي��ر و Imageتصاوير مورد نظر خود را نمايش دهد.
 -7بتواند از كادرهاي پيام و كادرهاي ورود داده استفاده كند.
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کلیات

در طراحي پروژههاي برنامهنويس��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
تصميمگي��ري را با توجه به حاالت و رويدادهاي متفاوتي كه در هنگام اجراي برنامه رخ
ميدهند ،داش��ته باش��د .در چنين شرايطي استفاده از س��اختارهاي تصميم اجتنابناپذير
است .زبان برنامهنويسي ويژوالبيس��يك امكانات الزم را براي كنترل روند اجراي برنامه
در اختيار برنامهنويسان قرار ميدهد.
 5-1نحوه استفاده از ساختار IFو عملگرهاي مقايسهاي در برنامهها

ساختارهاي تصميم به شما اجازه ميدهند كه نحوه اجراي برنامه را به ميل خود تغيير
داده و تنظيم كنيد .يكي از انواع دس��تورات كنترلي در ويژوالبيسيك دستور  Ifاست .اين
دس��تور با بررسي ش��رط يا شرطهاي تعيين ش��ده و با توجه به درست يا نادرست بودن
نتيجه بررسيها ،روند اجراي برنامه را معين ميكند.
بهطوركلي ميتوانيد از دس��تور  Ifبه دو صورت يك دستوري و چند دستوري استفاده
كنيد .شكل كلي دستور  Ifدر حالت يك دستوري به اين صورت است:
يك دستور

112

Else

يك دستور  Thenشرطها

If

در اين دس��تور ،ابتدا ش��رط و مقايس��ه مورد نظري كه پس از دستور  Ifقرار ميگيرد،
بررسي ميشود و در صورتيكه نتيجه بررسي شرط درست باشد دستوري كه پس از Then
قرار گرفته است ،اجرا ميشود سپس دستوري كه پس از  Ifقرار گرفته اجرا ميشود .اما
در صورتيكه نتيجه بررس��ي شرط نادرست باشد از اجراي دستوري كه بعد از  Thenقرار
گرفته اس��ت صرف نظر كرده و دس��توري كه پس از  Elseقرار گرفته است ،اجرا ميشود.
سپس دستور خطي كه پس از  Ifقرار گرفته ،اجرا ميشود .البته در صورت تمايل ميتوانيد
از بخش  Elseصرف نظر كرده و از آن اس��تفاده نكنيد ،در نتيجه دس��تور پس از  Thenفقط
در زمان درس��ت بودن ش��رط اجرا ميشود و در غير اين صورت بدون اجراي آن ،كنترل
برنامه به دس��توري كه پس از  Ifقرار گرفته ،منتقل ميش��ود .با اين حال گاهي الزم است
از دس��تور  Ifبا حالت چند دستوري اس��تفاده كنيد .شكل كلي دستور  Ifدر اين حالت در

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارپنجم :توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسهای و منطقی

دستور(ات)

Else

دستور(ات)

..........

Then

(شرط(ها))

If

..........

ادامه آمده است:

End If

در اين حالت نيز مانند حالت يك دستوري اگر نتيجه شرطي كه پس از دستور  Ifقرار
گرفته اس��ت ،درس��ت باشد دس��تورات بين  Thenو  Elseاجرا ميشوند و سپس دستوري
كه پس از  End Ifقرار گرفته اس��ت ،اجرا ميش��ود .اما در صورتيكه نتيجه بررسي شرط
نادرس��ت باشد از اجراي دستورات بين  Thenو  Elseصرف نظر ميشود و دستورات بين
بخش  Elseو  End Ifاجرا ميشوند.

دستور(ات)

..........

اكنون دستوري كه پس از  End Ifقرار دارد ،اجرا ميشود .البته در اين حالت نيز استفاده
از بخش  Elseاختياري است و ميتوانيد از اين دستور به صورت زير نيز استفاده كنيد:
 Thenشرطها If
End If

در اين حالت اگر نتيجه بررسي شرط درست باشد ،دستورات بين  Thenو  End Ifاجرا
ميش��وند و سپس دس��توري كه پس از  End Ifقرار دارد ،اجرا ميش��ود و اگر نتيجه اين
بررس��ي نادرست باشد از اجراي دس��تورات موجود بين  Thenو  End Ifصرفنظر شده و
اجراي برنامه به دستور پس از  End Ifمنتقل ميشود.
مﺜاﻝ  :1پروژهاي 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:
 - 1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه جديد از نوع  Standard EXEبه همراه يك
فرموكنترلهايآنرامطابقشكل 5-1ايجادكنيدوخصوصيتهايآنهارامطابقجدولهاي
 5-1و  5-2تنظيم نماييد:
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جدول  5-1خصوصيات فرم
خصوصيت
مقدار
Frmeven or odd

Name

Even or Odd

Caption

شكل 5-1

جدول  5-2خصوصيات كنترلها

كنترل

Command Button

Text Box

Label

Label

خصوصيت

cmdevenodd

txtno

lblresult

lblno

Name

&Even or Odd

---

---

Enter No:

Caption

 - 2در اين مرحله رويداد  Clickدكمه فرمان  cmdevenoddرا بهصورت 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  txtnoتايپ ميشود با استفاده
از تابع  Valبه عدد تبديل شده و در متغير  intnoذخيره ميشود سپس با استفاده از عملگر
 Modباقيمانده تقسيم متغير  intnoرا بر عدد  2محاسبه ميكند و در متغير  Rقرار ميدهد.
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در اي��ن مرحله دس��تور  Ifش��رط  R= را بررس��ي ميكند اگر مق��دار  Rبرابر با صفر
باش��د ع��دد زوج اس��ت و نتيج��ه بررس��ي ش��رط درس��ت ( )Trueميش��ود بنابراي��ن
پي��ام" "Your Number Is Even.نماي��ش داده خواهد ش��د اما اگر عدد فرد باش��د مقدار R
برابر با  1خواهد ش��د بنابراين نتيجه بررس��ي ش��رط نادرس��ت ( )Falseميش��ود و پيام
" "Your Number Is Oddنمايش داده ميشود.
 - 3فرم و پروژه را با نام  even or oddذخيره كنيد.
 - 4پروژه را اجرا كنيد و براي اعداد زوج و فرد آنرا آزمايش كنيد.
 - 5اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين:
پ��روژه مثال  1را بهگونهاي تنظيم كنيد تا براي اعداد منفي و صفر با نمايش يك
پيام خطا كاربر را مطلع نمايد.
 5-2كنترل كادر تصوير ((Picture Box

يكي ديگر از ويژگيهاي زبان ويژوالبيسيك امكان استفاده آسان از تصاوير ،فايلهاي
گرافيكي و عكسها در برنامههاست .براي نمايش تصاوير ميتوانيد از كنترل كادر تصوير
اس��تفاده كنيد .اين كنترل ميتواند انواع فايلهاي گرافيكي مانند  ico ،jpg ،gif ،bmpو cur
را نمايش دهد.
مهمترين خصوصيت كنترل كادر تصوير  Pictureاست .اين خصوصيت مسير و نام فايل
گرافيكي يا تصوير را مش��خص ميكند .براي اين كار كافي اس��ت روي دكمه
در
روب��هروي خصوصيت مزبور كليك كنيد و بهوس��يله كادرمح��اوره  Load Pictureتصوير
موردنظرتان را انتخاب كنيد.
كنترل كادر تصوير داراي خصوصيتي به نام  Alignميباش��د .اين خصوصيت ميتواند
مح��ل نمايش تصوير را تعيين كند .مقاديري كه اين خصوصيت ميتواند كس��ب كند در
جدول  5-3ارائه شدهاند.
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جدول  5-3مقادير خصوصيت Align

توضيح
نمايش كنترل با استفاده از مقادير

نمايش كنترل در باالي فرم

مقدار خصوصيت

خصوصيتهاي TopوLeft

0 - None
1- Align Top

نمايش كنترل در پايين فرم
نمايش كنترل در سمت چپ فرم

2-Align Bottom
3 -Align Left

نمايش كنترل در سمت راست فرم

4 -Align Right

يك��ي ديگر از خصوصيته��اي كادر تصوير خصوصيت  AutoSizeاس��ت و ميتواند
مقدار  Trueيا  Falseرا كسب كند .در صورتيكه مقدار اين خصوصيت را روي  Trueتنظيم
كنيد اندازه كنترل كادر تصوير با اندازه تصوير بهصورت خودكار يكس��ان ميشود اما اگر
مقدار اين خصوصيت روي  Falseتنظيم ش��ود اندازه كنترل كادر تصوير با توجه به مقدار
خصوصيتهاي  Heightو  Widthتنظيم ميش��ود .به عبارت ديگر در اين حالت تصوير با
اندازه خود و كنترل كادر تصوير نيز با اندازه خود نمايش داده ميشوند.
كنترل كادر تصوير داراي خصوصيت ديگري به نام  BorderStyleاست .با استفاده از اين
خصوصيت ميتوانيد كنترل كادر تصوير را با يك كادر در اطراف آن يا بدون كادر نمايش
دهي��د .خصوصيت  BorderStyleميتواند مقادير ارائه ش��ده در جدول  5-4را كس��ب كند.
توضيح

جدول 5-4

مقدار خصوصيت

كنترل كادر تصوير بدون كادر نمايش داده ميشود.
كنترل كادر تصوير با كادر نمايش داده ميشود.
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0 -None

Single

1 -Fixed
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كنترل كادر تصوير عالوه بر رويدادهاي مش��تركي كه با ساير كنترلها دارد ،داراي دو
رويداد  Changeو Resizeميباشد .رويداد  Changeوقتي رخ ميدهد كه تصوير نمايش داده
ش��ده به وس��يله كنترل كادر تصوير تغيير كند و رويداد  Resizeنيز زماني اجرا ميشود كه
اندازه كنترل تغيير ميكند.
مﺜاﻝ  :2پروژهاي طراحي كنيد كه يك تصوير را روي يك فرم نمايش دهد .براي
اي��ن منظور ابتدا فرم اصل��ي را طراحي كرده ،آنرا كامل كنيد ،س��پس عمليات بعد را به
ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيس��يك را اجرا كنيد و ي��ك پروژه جديد از نوع  Standard EXEبه
همراه يك فرم مطابق ش��كل  5-3ايجاد كنيد كه مش��خصات فرم آن مطابق جدول 5-5
باشد.
جدول  5-5خصوصيات فرم
مقدار

خصوصيت

frmshow

Name

Show Picture

Caption

شكل 5-3

 - 2ب��راي نمايش تصوير ميتوانيد از كنترل كادر تصوير ( )PictureBoxاس��تفاده كنيد.
براي استفاده از اين كنترل ابتدا به پنجره طراحي  Form1برويد و در جعبهابزار رويآيكن
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  5-6تنظيم كنيد.
مقدار

جدول 5-6

خصوصيت

picshow

Name

True

AutoSize
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 - 3اكنون بايد تصوير نمايشي را براي كنترل كادر تصوير انتخاب كنيد ،بنابراين روي
كنت��رل كادر تصوير كليك نماييد و در پنجره خصوصيات ،خصوصيت  Pictureاين كنترل
را پيدا كنيد.
 - 4روي دكمه در روبهروي اين خصوصيت كليك كنيد و بااستفاده از كادرمحاوره
 Load Pictureفايل  EARTH.ICOرا از مسير زير انتخاب كنيد ،همانطوركه مشاهده خواهيد
كرد تصوير انتخاب شده روي فرم قابل مشاهده است.
D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Elements

 - 5ي��ك كنترل دكم��ه فرمان روي فرم قرار داده س��پس ويژگيهاي آنرا با توجه به
جدول  5-7تنظيمكنيد .از اين كنترل براي خروج از برنامه استفاده ميشود.
جدول 5-7
خصوصيت
مقدار
cmdexit

Name

&Exit

Caption

نﻜته براي آنكه يك كليد دسترس��ي س��ريع براي يك كنترل ايجاد كنيد ،كافي است كه در
خصوصي��ت  Captionآن و قبل از حرف مورد نظر يك كاراكتر & تايپ كنيد ،در اينصورت
فشردن كليد تركيبي  Altبه همراه حرفي كه كاراكتر & قبل از آن تايپ شده است ،معادل كليك
كردن روي كنترل دكمه فرمان خواهد بود.

 - 6اكنون بايد رويداد مناس��بي را انتخاب كنيد تا با اس��تفاده از آن و در زمان كليك
روي دكمه فرمان ، Exitبرنامه خاتمه يابد .بنابراين در پنجره طراحي فرم روي دكمه فرمان
 Exitدابلكليك كنيد تا پنجره كد فرم فعال شود و رويداد( )  cmdexit_Clickدر اختيار شما
قرار گيرد .سپس دستور زير را در اين رويداد تايپ كنيد:
Unload frmshow

در زمان اجرا وقتي كاربر روي دكمه  Exitكليك كند رويداد ( )  cmdexit_Clickبه دنبال
آن دستور  Unloadاجرا خواهد شد ،اين دستور اطالعات فرم  frmshowرا از حافظه خارج
ميكند ،به عبارت ديگر برنامه خاتمه ميپذيرد.
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 - 7برنامه را اجرا كنيد و پس از مشاهده فرم و تصوير نمايشي روي دكمه  Exitكليك
كنيد تا برنامه خاتمه يابد.
 - 8پروژه و فرم را با نام  showpictureذخيره كنيد.
مﺜــاﻝ  :3اكنون پروژه  showpictureرا كامل كني��د تا در هنگام اجراي برنامه ،ابتدا
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:
 - 1به پنجره ويژوالبيسيك و پروژه  showpictureبرويد.
 - 2ب��راي اضافه كردن يك فرم جديد ،در مكان خالي از پنجره پروژه كليك راس��ت
كنيد و گزينه  Addرا انتخاب كنيد ،سپس روي گزينه  Formكليك كنيد (شكل .)5-5

شكل 5-4

شكل 5-5
كادر محاوره  Add Formمطابق شكل  5-6نمايش داده ميشود كه دو زبانه  Newو Existing

در آن ديده ميشود .براي ايجاد يك فرم جديد ميتوانيد از زبانه  Newو براي اضافه كردن
يك فرم كه قب ً
ال ايجاد و در روي ديسك ذخيره شده است ،از زبانه  Existingاستفاده كنيد.
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البته ميتوانيد فرمها را با يكي از اين روشها نيز اضافه كنيد:
الف -براي دسترسي به كادر محاوره  Add Formميتوانيد گزينه  Add Formرا از منوي
 Projectدر نوار منوي ويژوالبيسيك انتخاب كنيد.
ب -براي دسترس��ي به كادر محاوره  Add Formميتوانيد روي عالمت مثلثي ش��كل
دكمه
در نوار ابزار استاندارد كليك كنيد و سپس گزينه  Formرا انتخاب كنيد.
 - 3در كادر محاوره  Add Formابتدا زبانه  Newرا انتخاب كنيد ،س��پس از كادر ليس��ت
موج��ود در زيرزبانهها ،رويآيك��ن  Formو بعد رويدكمه  Openكليك كنيد .همانطور
كه مشاهده ميكنيد يكپنجره طراحيديگر در پنجره ويژوالبيسيك نمايش داده ميشود
ب��ه ع�لاوه در پنجرههاي پروژه ،خصوصيات و تعيين موقعيت نيز ،فرم اضافه ش��ده قابل
مشاهده است.
 - 4ويژگيه��اي ف��رم جدي��د را تنظيم كنيد و س��پس آنرا با ن��ام  Log Onدر روي
دسكتاپ ذخيره كنيد.
 - 5اكنون بايد يك كنترل كادر متن ،برچسب و دكمه فرمان با مشخصات ارائه شده در جدول
 6-9به پنجره  frmlogonاضافه كنيد.
 - 6حال بايد عملكرد برنامه را طوري تنظيم كنيد تا اگر عبارتي كه در كادر متن تايپ
ميشود با كلمه رمز برابر باشد ،امكان ادامه اجراي برنامه فراهم شود .براي اينكار از رويداد
كليك كنترل دكمه فرمان اس��تفاده ميشود .اين رويداد زماني اجرا ميشود كه كاربر روي
اين دكمه كليك كند يا كليد  Enterرا بفش��ارد .بنابراين كنترل  cmdokرا در پنجره طراحي

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارپنجم :توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسهای و منطقی

فرم  frmlogonانتخاب كنيد ،سپس روي اين كنترل دابل كليك كنيد .همانطوركه مشاهده
ميكنيد پنجره كد فرم نمايش داده ميش��ود و رويداد  cmdok_Clickدر دسترس شما قرار
ميگي��رد .با فرض اينكه كلمه رمز  BASICباش��د ،روي��داد  Clickاين كنترل را به صورت
زير تنظيم كنيد:
)(Private Sub cmdok_Click

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

در رويداد  cmdok_Clickاز دستور  Ifاستفاده شده است .در اين دستور كلمه رمزي كه
كاربر در كنترل كادر متن تايپ كرده و در خصوصيت  Textكادر متن نگهداري ميش��ود
با استفاده از عالمت تساوي (=) با عبارت " "BASICكه به عنوان كلمه رمز ،در نظر گرفته
ش��ده است ،مقايس��ه ميش��ود .اگر كلمه رمز تايپ ش��ده با عبارت " "BASICبرابر باشد،
دستوري كه بعد از كلمه كليدي  Thenقرار دارد ،اجرا ميشود و در غير اينصورت يعني
اشتباه بودن كلمه رمز ،دستوري كه بعد از  Thenقرار گرفته است ،اجرا نميشود و دستور
خط بعد از  Ifاجرا خواهد شد.
اكنون به بررس��ي دستور  frmshow.Showكه بعد از كلمه كليدي  Thenقرارگرفته است،
ميپردازيم Show .متدي است كه ميتواند يك فرم را كه اطالعات آن در حافظه بارگذاري
ش��ده اس��ت ،نمايش دهد .البته در صورتيكه فرم در حافظه بارگذاري نش��ده باشد آنرا
بارگذاري كرده و سپس نمايش ميدهد.
نﻜته متد  Hideنيز از انواع متدهاي فرم اس��ت و عملكرد آن برعكس متد  Showميباش��د و از
نمايش فرم جلوگيري كرده و آنرا مخفي ميكند ،اما اطالعات فرم را از حافظه خارج نميكند.

 -7ميداني��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 ميشوند كاراكتر ديگري
نماي��ش داده ميش��ود .به اين منظ��ور ميتوانيد از خصوصي��ت  PasswordCharكادر متن
استفاده كنيد .اين خصوصيت كاراكتر تعيين شده را به جاي كاراكترهايي كه در كادر متن
تايپ ميشوند ،نمايش ميدهند ،اما محتويات تايپ شده در كادر متن به همان صورت در
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خصوصيت  Textكادر متن نگهداري ميشود .بنابراين خصوصيت فوق را پيدا كرده و در
كادر متن روبهروي اين خصوصيت كاراكتر ستاره (*) را تايپ كنيد .همانطوركه مشاهده
ميكنيد پنج كاراكتر س��تاره در پنجره طراحي فرم و در كادر متن نمايش داده ميش��ود .به
عب��ارت ديگر به تعداد كاراكترهاي عبارت موجود در خصوصيت  Textكادر متن ،كاراكتر
ستاره نمايش داده ميشود (شكل .)5-7

شكل 5-7

 - 8در اين مرحله براي تعداد كاراكترهاي كلمه رمز ،محدوديت ايجاد كنيد .خصوصيت
 MaxLengthكادر مت��ن ،حداكثر تعداد كاراكترهايي را كه در اين كنترل ميتوان تايپ كرد،
معين ميكند .مقدار پيش فرض اين خصوصيت صفر است كه تعداد كاراكترهاي ورودي
نامحدود را پش��تيباني ميكند .مقدار اين خصوصيت را براي كنترل  txtpassروي مقدار 5
تنظي��م كني��د .در نتيجه هنگام اجراي برنامه ميتواني��د حداكثر  5كاراكتر را در كادر متن
تايپ كنيد.
 - 9دس��تور زير را در رويداد  Loadفرم  frmlogonتايپ كنيد تا در هنگام نمايش اين
فرم كاربر مجبور نباش��د مقدار پيش فرض  Text1را در كادر متن پاك كند و كلمه رمز را
تايپ نمايد.
""= txtpass.Text

 - 10در اين مرحله تغييرات ايجاد ش��ده در فرمها و پروژه را ذخيره كرده و پروژه را
اجرا كنيد.
همانطورك��ه ميبينيد پنجره اصلي برنامه يعني فرم  frmshowنمايش داده ش��ده و فرم
 frmlogonمشاهده نميشود .در واقع در هر برنامه ميتوان يك فرم را به عنوان فرمي كه
122

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارپنجم :توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسهای و منطقی

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

براي اي��نكار بايد از كادر محاوره
 Propertiesاستفاده كنيد.
 - 11اج��راي برنام��ه را متوقف كنيد و از
منوي  Projectگزينه  ShowPicture Propertiesرا
انتخاب كنيد تا كادر محاوره Project Properties
نمايش داده شود .در زبانه  Generalو در كادر
ليست  Startup Objectروي دكمه
كليك
كنيد (ش��كل  .)5-8س��پس از كادر ليستي كه
نمايش داده ميشود ،فرم  frmlogonرا برگزيده
و روي دكمه  OKكليك كنيد.
Project

شكل 5-8

 - 12برنام��ه را اج��را كنيد و عبارت  BASICرا در كادر متن تايپ كنيد ،س��پس روي
دكم��ه  OKكليك كنيد .همانطوركه ميبينيد فرم  frmshowنمايش داده ميش��ود و هر دو
فرم قابل مشاهده خواهند بود.
 - 13پنجرههاي برنامه را ببنديد و بار ديگر برنامه را اجرا كنيد و اين بار كلمه رمز را
به صورت  basicتايپ كنيد و روي دكمه  OKكليك كنيد .همانطوركه مش��اهده خواهيد
كرد فرم برنامه نمايش داده نخواهد شد.
 - 14اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
نﻜته در صورتيكه بخواهيد يك متغير در تمام فرمهاي پروژه قابل دسترس��ي و شناس��ايي
باشد ميتوان آنرا با استفاده از كلمه كليدي  Publicدر بخش تعاريف ماژول فرم تعريف نمود.
ب��ه اين نوع از متغيرها ،متغير عمومي ميگويند .ش��كل كلي نحوه تعريف متغيرهاي عمومي به
صورت زير است:
نوﻉ داده  Asناﻡ متﻐیر Public

123

وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

براي دسترس��ي به متغيرهاي عمومي در س��اير فرمها ميتوان نام فرمي را كه متغير در
آن تعريف ش��ده اس��ت را قبل از نام متغير قرار داد .به عنوان مثال اگر متغير curpayment
در بخش تعاريف فرمي با نام  frmmainتعريف ش��ده باش��د براي مقداردهي به آن در فرم
 frmsalaryدر همان پروژه ميتوان ب ه اين صورت عمل كرد:
frmmain. Curpayment = 2000

تمرين:

 - 1برنام��ه را به ش��كلي تنظيم كني��د كه با كليك روي دكمه  Exitتم��ام پنجرهها بهطور
همزمان بسته شوند.
 - 2برنام��ه را بهگونهاي تنظيم كنيد كه در هنگام خروج از برنامه ،پنجره كوچكي به همراه
دو دكم��ه  Yesو  Noمبني ب��ر تأييد براي خروج از نرمافزار نمايش داده ش��ود .در صورتيكه

كارب��ر روي دكم��ه  Yesكليك كند ،برنامه خاتمهياب��د و در صورتي كه روي دكمه  Noكليك
كند ،به برنامه بازگردد.

در اينجا الزم اس��ت با انواع عملگرهاي مقايس��هاي آشنا شويد .براي انجام هرگونه
مقايسه ميتوانيد از اين عملگرها مطابق جدول  5-8استفاده كنيد.
عملگر
=

تساوي

""Ali"="BASIC

نادرست

=<

كوچكتر يا مساوي

""BASIC"<="basic

درست

=>

بزرگتر يا مساوي

""BASIC">="Basic

نادرست

<
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جدول  5-8عملگرهاي مقايسهاي ويژوالبيسيك
نتيجه مقايسه
مثال
مفهوم عملگر

كوچكتر

>

بزرگتر

<>

عدم تساوي يا نامساوي

1 < 5
14/5 < 2/75
-2 >< -2

نادرست
درست

نادرست
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نﻜته در مقايس��ه كاراكترها و عبارات رش��تهاي ،از كد اسكي كاراكترها براي انجام مقايسه
استفاده ميشود.
عملگرهاي مقايس��هاي را ميتوانيد براي مقايس��ه هر نوع دادهاي اس��تفاده كنيد ،با توجه به
اينكه مقاديري كه مقايسه ميشوند از يك نوع باشند.

گاهي اوقات ممكن اس��ت از چند عملگر مقايس��هاي در يك عبارت استفاده شود .در
اينصورت اين س��ﺆال مطرﺡ ميشود كه كدام يك از عملگرها زودتر پردازش ميشوند.
در واقع در يك عبارت مقايس��هاي با چند عملگر ،عمليات با توجه به ترتيب قرار گرفتن
عملگرها از چپ به راس��ت عبارت انجام ميشود 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
عبارت را در نظر بگيريد:
2 > 1 = 
در عبارت مذكور ابتدا مقايسه  2 >1 بررسي ميشود كه نتيجه نادرست يا  Falseرا دربر
خواهد داشت ،سپس مقايسه  False = بررسي ميشود كه نتيجه آن درست يا  Trueخواهد بود.
تمرين:

 - 1پروژه  showpictureرا به ش��كلي تنظيم كنيد تا در صورتيكه كلمه رمز وارد ش��ده
صحيح باشد ،فرم  frmlogonاز روي دسكتاپ برداشته شده و سپس فرم  frmshowمشاهده
ش��ود ،همچنين 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
بهصورت اشتباه دكمه  OKغيرفعال شود و رنگ زمينه كادر متن نيز به رنگ آبي درآيد.
 - 2پروژهاي طراحي كنيد كه كاربر با تايپ اسامي كشورها بتواند ساير مشخصات مانند
وس��عت ،جمعيت ،پرچ��م ،مذهب و واحد پول آنها را نمايش ده��د و همچنين بتواند براي
ورود به نرمافزار يك كلمه كاربر و يك كلمه رمز را وارد كند.
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 5-3نحوه استفاده از عملگرهاي منطقي براي ترکیﺐ شرﻁها

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 شرطها اجراي برنامه صورت
گيرد در اين حالت ميتوان از عملگرهاي منطقي مانند  OR ،ANDيا  NOTاس��تفاده كرد.
اين عملگرها امكان تركيب دو يا چند شرط را با يكديگر فراهم ميكنند.
مﺜاﻝ  :4يكي ديگر از موارد قابل توجه در مثال قبل ،اين است كه ويژوالبيسيك بين
حروف كوچك و بزرگ تفاوت قائل ميش��ود ،به عنوان مثال عبارت  BASICرا با عبارت
 basicمس��اوي در نظر نميگيرد .البته اگر بخواهيد ميتوانيد اين حالت را تغيير دهيد و به
ويژوالبيسيك بگوييد كه بين حروف كوچك و بزرگ تفاوت قائل نشود.
به اين منظور بايد دستور  Option Compare Textرا در بخش تعاريف ()Declarations Section
در پنجره كد فرم  frmlogonبنويسيد (شكل .)5-9

شكل 5-9
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برنامه را اجرا كنيد و كلمه رمز را به صورت  basicتايپ كنيد و روي دكمه  OKكليك
كنيد .همانطور كه مش��اهده خواهيد كرد اين بار كلمه رمز پذيرفته ميش��ود .روي دكمه
 Exitكلي��ك كنيد تا برنامه خاتمه يابد ،س��پس تغييرات را ذخي��ره نماييد .البته اين كار را
ميتوانيد به روش ديگري نيز انجام دهيد كه در اينجا به ذكر آن ميپردازيم .با استفاده از
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عملگرهاي منطقي در ويژوالبيسيك ميتوانيد تركيبهاي مختلفي از چند شرط را ايجاد
كنيد ،به عنوان مثال در پروژه قبل براي آنكه برنامه هر دو نوع عبارت  BASICيا  basicرا
به عنوان كلمه رمز بپذيرد ،ميتوانيد خط اول از دستور  Ifموجود در رويداد cmdok_Click
را به اين صورت تنظيم كنيد:
If txtpass.Text = "BASIC" Or txtpass.Text = "basic" Then

س��پس دستور  Option Compare Textرا از بخش تعاريف حذف كنيد و پروژه را با دو
حال��ت مختلف كلمه رمز آزمايش كنيد و نتيجه را بررس��ي نماييد .همانطور كه مالحظه
كرديد در هر دو بار كلمه رمز پذيرفته ميشود.
عملگ��ر "( Orيا" منطق��ي) يكي از عملگرهاي منطقي در ويژوالبيس��يك اس��ت .از
عملگره��اي منطقي ب��راي ايجاد تركيبهاي مورد نظر از چند ش��رط مختلف ،اس��تفاده
ميش��ود .در صورتيكه دو يا چند ش��رط با اس��تفاده از عملگر منطقي  Orبا هم تركيب
ش��وند ،نتيجه بررسي تمام تركيب شرطي ،زماني درست است كه حداقل يكي از شرطها
درس��ت باشد يا به عبارت ديگر زماني تركيب ش��رطي نتيجه نادرست خواهد داشت كه
تمام شرطها نادرست باشند .نتيجه تركيب شرطي كه با عملگر  Orبهوجود ميآيد در
حالتهاي مختلف در جدول  5-9ارايه ش��ده
است .منظور از  Aو  Bدر اين جدول عبارتهاي
مقايس��هاي است كه با عملگر  Orتركيب شرطي
را به وجود آورده و ميتوانند ارزش درست و يا
نادرست داشته باشند.

جدول 5-9
A Or B

B

A

نادرست

نادرست

نادرست

درست
درست
درست

نادرست
درست
درست

درست
نادرست
درست

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

در عبارت فوق از دو عبارت مقايسهاي استفاده شده است كه با عملگر منطقي  Orبا يكديگر
تركيب شدهاند ،پس براي بهدست آوردن نتيجه اين تركيب به صورت زير عمل ميكنيد:
""Tehran" > = "TABRIZ

""d" < "B

Or

نادرست

درست

2

درست

""ALI" ="ali

Or

1

نادرست

نادرست
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

ع��الوه بر عملگ��ر منطق��ي  Orدو عملگ��ر منطقي ديگر ك��ه معموالً مورد اس��تفاده
برنامهنويسان قرار ميگيرند عبارتند از :عملگر منطقي  "( Andو" منطقي) و عملگر منطقي
( Notنقيﺾ).
نتيجه عبارت ش��رطي كه با  Andايجاد ميش��ود در جدول  5-1ارايه ش��ده اس��ت.
همانطور كه مالحظه ميكنيد فقط زماني تركيب ش��رطي نتيجه درست خواهد داشت كه
نتيجه هر دو مقايس��ه و ش��رط به طور همزمان درست باش��د ،در غير اينصورت تركيب
شرطي ،نتيجه نادرست خواهد داشت.
نتيجه تركيب شرطي كه عملگر  Notروي آن انجام ميشود ،مطابق جدول  5-11است.
همانطور كه مش��اهده ميكنيد عملگر  Notميتواند ارزش يك شرط يا تركيب شرطي را
معكوس كند.
جدول 5-11

جدول 5-1
A

A And B

B

A

نادرست

درست

درست

درست

درست

درست

نادرست

Not A

نادرست

درست

نادرست

نادرست
نادرست

نادرست
نادرست

درست
نادرست

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

قبل از اينكه ارزش درستي عبارت قبل را بهدست آوريد ،ذكر اين نكته ضروري است
كه عملگرهاي منطقي نيز مانند عملگرهاي مقايسهاي ،نسبت به هم اولويت اجرايي دارند
و اگر از عملگرهاي مشابه در يك عبارت استفاده شود ،حق تقدم و اولويت اجراي آنها
جدول 5-12
از چپ به راس��ت خواهد بود ،اما اگر از عملگرهاي متفاوت اس��تفاده
Not
ش��ود ،حق تقدم اجراي آنها با توجه به جدول  5-12و از باال به پايين
And
خواهد بود.
Or

نﻜته اولويت اجراي عملگرهاي مقايسهاي از عملگرهاي منطقي باالتر است.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارپنجم :توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسهای 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

(

درست

)

And

(

)

درست

1

2
درست

Or

( نادرست

)Not

3

درست

درست
تمرين:
در صورتيكه مقدار B=-14 ، A=2و  C= باشد ،ارزش درستي اين عبارات را بهدست
آوريد:
A < C Or Not B< > C AND "A" = "Q" Or C < = 2

"6" > = "9"AND A > B Or Not C > B

 5-4کنترل تصوير

ويژوالبيس��يك كنترل ديگري بهن��ام تصوير  Imageدارد كه مانن��د كادر تصوير براي
نمايش تصاوير بهكار ميرود .خصوصيات اين كنترل مش��ابه كنترل كادر تصوير اس��ت،
ام��ا كنترل تصوير ( )Imageيك خصوصيت به ن��ام  Stretchدارد كه در كنترل كادر تصوير
وجود ندارد .اين خصوصيت از نوع منطقي بوده و در صورتيكه روي مقدار  Falseتنظيم
ش��ود ،اندازه كنترل با اندازه تصوير هماهنگ ميشود .اما اگر اين خصوصيت روي مقدار
 Trueتنظيم ش��ود اندازه تصوير با توجه به اندازه كنترل تنظيم ميش��ود .ميتوانيد از اين
خصوصيت براي بزرگ و كوچك كردن تصاوير استفاده كنيد.
مﺜاﻝ  :5پروژهاي طراحي كنيد كه كاربر بتواند هر فايل گرافيكي مورد نظر خود را
در يك پنجره مطابق شكل  5-1نمايش دهد.
129

وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

شكل 5-1 

 -1برنامه ويژوالبيس��يك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد،
سپس كنترلهاي مربوطه را مطابق جدول  5-13ايجاد كنيد و فرم و پروژه را با نام Image
ذخيره نماييد.
جدول 5-13
Command
Button
cmdexit
Exit
ــــــ
ــــــ

Image

imgshow

Command
Button
cmdok

كنترل
Label

TextBox

Form

lblfilename

txtfilename

frmimage

Path and

ــــــ

&OK

True

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

True

File Name:

خصوصيت
Name

ــــــ

Image

Caption

ــــــ

ــــــ

Stretch

ــــــ

ــــــ

AutoSize

 - 2به پنجره كد فرم برويد و رويداد  Loadفرم و  Changeكادر متن را به صورت زير
تنظيم كنيد .اين دستورات باعث ميشوند تا زمانيكه كاربر ،نام و مسير فايلي را در كادر
متن تايپ نكند ،دكمه  OKفعال و قابل استفاده نباشند.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارپنجم :توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسهای و منطقی
)(Private Sub Form_Load
cmdok.Enabled =False
End Sub
)(Private Sub txtfilename_change
cmdok.Enabled = True
End Sub

 - 3اين دستور را در رويداد  Clickدكمه  Exitتايپ كنيد:
Unload frmimage

ذكر اين نكته ضروري است كه براي خروج اطالعات فرم فعال از حافظه و پايان دادن
به برنامه ميتوانيد از دس��تور  Unload Meاس��تفاده كنيد ،كلمه كليدي  Meبه نام فرم فعال
اشاره ميكند.
 - 4براي آنكه پس از تايپ نام ،مسير فايل و كليك روي دكمه  ،OKتصوير مورد نظر
نمايش داده شود ،رويداد  Clickدكمه فرمان  OKرا به اين صورت تنظيم كنيد:
)(Private Sub cmdok_Click
)imgshow.Picture= LoadPicture (txtfilename.Text
End Sub
با كليك روي دكمه  OKاين رويداد اجرا شده و تصوير مورد نظر بهوسيله تابع Load Picture

نمايش داده ميشود .تابع  LoadPictureميتواند نام و مسير يك فايل گرافيكي را دريافت كند و
آنرا در يك كنترل كادر تصوير ( )PictureBoxيا تصوير ( )Imageنمايش 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
نﻜته بايد نام و مس��ير فايل را داخل كاراكتر " قرار دهيد .اگر از تابع فوق به صورت ("")

 Load Pictureاس��تفاده كنيد تصوير نمايش داده ش��ده در كنترل كادر تصوير يا كنترل تصوير،
برداشته شده و حذف ميشود.
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وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

 - 5پروژه را اجرا كرده و نام و مس��ير يك فايل گرافيكي را در كادر متن بنويس��يد و
روي دكمه  OKكليككنيد.
 - 6اجراي پروژه را خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
 5-5اولويت اجراي عملگرها نسبت به يكديگر

تاكنون اولويت اجراي عملگرها در گروه خود را فرا گرفتيد .عملگرهاي موجود در گروههاي
مختلف نيز در صورتيكه در يك عبارت قرار بگيرند ،داراي اولويت اجرايي نسبت به هم
هستند ،اولويت عملگرها در تمام گروهها در جدول  5-14ارايه شدهاند .باالترين اولويت
مربوط به عملگرهاي رياضي و پايينترين اولويت مربوط به عملگرهاي منطقي ميش��ود.
جدول 5-14
عملگرهاي رياضي براساس اولويتهاي ذكر شده
عملگر اتصال رشتهها (&)
عملگرهاي مقايسهاي براساس اولويتهاي ذكر شده
عملگرهاي منطقي براساس اولويتهاي ذكر شده

 5-6نحوه استفاده از كادرهاي پيام در ويژوالبيسيك

احتم��االً تاكنون با كادره��اي پيام در ويندوز برخورد كردهاي��د ،كادرهاي پيام معموالً

براي تأييد يا لغو عمليات يا مطلع كردن كاربران از يك اتفاق يا خطا اس��تفاده ميش��وند
و معم��والً پيام��ي را به همراه يك يا چند دكمه به كاربر نمايش ميدهند تا با توجه به نياز
خود تصميمگيري مناس��ب را انجام دهد .به عنوان مثال ميتوان به كادرهاي پيامي كه در
شكلهاي  5-11و  5-12نمايش داده شدهاند ،اشاره كرد.
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شكل 5-12

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کارپنجم :توانایی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقایسهای و منطقی

ويژوالبيسيك توانايي ايجاد انواع مختلفي از كادرهاي پيام را براي شما فراهم ميكند.
ب��راي نمايش كادرهاي پيام در ويژوالبيس��يك از تابع  MsgBoxاس��تفاده ميش��ود .نحوه
استفاده از اين تابع به يكي از اين روشها امكانپذير است:
(عنوان  ,نوع و تعداددكمهها و آيكن كادرپيام  ,پيامنمايشي)  = MsgBoxناممتغيرازنوعصحيح
عنوان  ,نوع و تعداد دكمهها و آيكن كادر پيغام  ,پيام نمايشي

MsgBox

پيام نمايش��ي و عنوان ميتوانند يك عبارت يا متغير رشتهاي باشند كه به ترتيب ،پيام
نمايشي داخل كادر پيام و عنوان كادر پيام را تعيين ميكنند.
بخش دوم در تابع  MsgBoxميتواند نوع و تعداد دكمهها ,نوع آيكن كادر پيام و دكمه
پي��ش فرض را در كادر پيام تعيين كند .براي اين كار ميتوانيد مقادير عددي يا رش��تهاي
ارايه شده در جداول  5-15الي  5-17را با استفاده از كاراكتر  +با هم تركيب كنيد.
جدول  5-15مقادير مربوط به نوع و تعداد دكمهها در كادر پيام
ثابت رشتهاي
ثابت عددي
توضيح

كادر پيام با دكمه OK
vbOKOnly
كادر پيام با دكمه  OKو Cancel
1
vbOKCancel
2
كادر پيام با دكمه  Retry ،Abortو Ignore
vbAbortRetryIgnore
3
كادر پيام با دكمه  No ،Yesو Cancel
vbYesNoCancel
4
كادر پيام با دكمه  Yesو No
vbYesNo
5

كادر پيام با دكمه  Retryو Cancel

vbRetryCancel

جدول  5-16مقادير مربوط به نوع آيكن در كادر پيام

توضيح
آيكن پيام خطاي بحراني
آيكن پرسش
آيكن پيام هشدار
آيكن پيام اطالعات

ثابت عددي

ثابت رشتهاي

16

vbCritical

32

vbQuestion

48

vbExclamation

64

vbInformation
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جدول  5-17مقادير مربوط به دكمه پيشفرﺽ
ثابت عددي
توضيح
اولين دكمه ،دكمه پيشفرﺽ است.

صفر

دومين دكمه ،دكمه پيشفرﺽ است.

256

سومين دكمه ،دكمه پيشفرﺽ است.

512

ثابت رشتهاي
vbDefaultButton1
vbDefaultButton2
vbDefaultButton3

نﻜته دكمه پيشفرض دكمهاي اس��ت كه در زمان نمايش كادر پيام ،فوكوس را در اختيار ميگيرد.

وقت��ي كه كارب��ر روي دكمهاي در كادر پيام كليك كند ،يكي از مقادير ارائه ش��ده در
جدول  5-18بازگشت داده ميشود .با ذخيرهسازي اين مقدار در يك متغير از نوع Integer
ميتوان با توجه به پاسﺦ كاربر اجراي دستورالعملها را كنترل و مديريت كرد.
جدول  5-18مقادير مربوط به دكمهاي كه كليك ميشود.

توضيح
اگر روي دكمه  OKكليك شود.
اگر روي دكمه  Cancelكليك شود.
اگر روي دكمه  Abortكليك شود.

ثابت عددي
1
2
3

اگر روي دكمه  Retryكليك شود.
اگر روي دكمه  Ignoreكليك شود.

4
5

اگر روي دكمه  Yesكليك شود.
اگر روي دكمه  Noكليك شود.

6
7

ثابت رشتهاي
vbOK
vbCancel
vbAbort
vbRetry
vbIgnore
vbYes
vbNo

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  5-13نماي��ش داده ميش��ود .همانطور كه
مالحظه ميكنيد در بخش دوم با اس��تفاده از كاراكتر
 +مقادي��ر مربوط به نوع آيكن ,تعداد و نوع دكمهها
و دكمه پيشفرض تعيين شدهاند.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارپنجم :توانايی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقايسهای و منطقی

اگ��ر كارب��ر روي دكم��ه  Retryكليك كند مق��دار ( VbRetryمعادل ع��دد  )4در متغير
 Intanswerذخيره ميش��ود و اگر روي دكمه  Cancelكلي��ك كند مقدار ( VbCancelمعادل
عدد  )2در متغير  Intanswerذخيره ميشود.
نﻜته اگر نوع و تعداد دكمهها تعيين نشده باشند كادر پيام با دكمه  OKنمايش داده ميشود.
در صورت عدم انتخاب آيكن ,هيچ آيكني نمايش داده نخواهد شد .به عالوه اگر دكمه پيشفرض
انتخاب نشده باشد ،اولين دكمه در كادر پيام به عنوان دكمه پيشفرض انتخاب خواهد شد.

به عنوان مثال اين دستور يك كادر محاوره مطابق شكل  5-14ايجاد ميكند.
)Intanswer=MsgBox("Password Is Not Correct!?" , vbOKCancel

شكل 5-14

مﺜاﻝ  :6ميخواهيم پروژه  Imageرا به شكلي تنظيم كنيم تا هنگام خروج از برنامه
پيام تأييدي به كاربر نمايش داده شود.

 - 1پروژه  Imageرا باز كنيد و به پنجره طراحي فرم برويد.
 - 2روي دكمه فرمان  Exitدوبار كليك كنيد تا به رويداد  Clickدكمه فرمان  Exitبرويد.
 - 3دستورات رويداد  Clickدكمه فرمان  Exitرا 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  MsgBoxكادر پيامي طراحي شده است كه شامل عبارت
? Do You Want To Exitو عن��وان  Exitب��ه هم��راه دو دكمه  Yesو  Noميباش��د .در صورت
اجراي برنامه و كليك روي دكمه  Exitاين رويداد اجرا ميشود و با نمايش كادر پيام سبب
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توقف اجراي برنامه ميشود و تا زماني كه كاربر پاسخي به كادر پيام ندهد اجراي برنامه
متوقف خواهد ماند؛ اما در صورتي كه كاربر روي يكي از دكمههاي كادر پيام كليك كند
تابع  MsgBoxمقداري مناسب با دكمه مربوطه در متغير  intanswerذخيره ميكند .اگر كاربر
روي دكمه  Yesكليك كند ،با بسته شدن فرم مقدار  vbYesدر متغير  intanswerذخيره ميشود
و با اس��تفاده از يك دس��تور  Ifو بررسي مقدار  intanswerاجرای برنامه خاتمه مييابد ،اما
در صورت��ي ك��هكاربر روي دكمه  Noي��ا دكمه  Closeكليك كند ،مق��دار  vbNoدر متغير
 intanswerذخيره ميش��ود و برنامه بدون هيچ گونه تغييري در مقدار زمان ادامه مييابد.
 - 4تغيي��رات را ذخي��ره كرده و پ��روژه را اجرا نماييد .روي دكم��ه  Exitكليك كنيد
همانطور كه مالحظه ميكنيد كادر پيامي مطابق شكل  5-15نمايش داده ميشود.
 - 5روي دكمه  Noكليك كنيد تا به برنامه بازگرديد.

 - 6روي دكمه  Exitكليك كنيد .اين بار روي
دكم��ه  Yesدر كادر پيام كليك كنيد و تفاوت را با
حالت قبل بررسي كنيد.
 - 7اج��راي برنامه را متوقف كنيد و به محيط
ويژوالبيسيك بازگرديد.

شكل 5-15

 5-7نحوه استفاده از كادرهاي ورود داده در ويژوالبيسيك

تاكن��ون براي ورود دادههاي خ��ود به برنامه از كنترل كادر متن اس��تفاده كردهايد .در
ويژوالبيسيك روش راحتتري براي انجام اين كار وجود دارد و آن استفاده از كادر ورود
داده يا  InputBoxاست .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  OKو  Cancelاس��ت (ش��كل .)5-16
براي ايجاد كادرهاي ورود داده در ويژوالبيسيك از تابع  InputBoxاستفاده ميشود.
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اين تابع ميتواند يك كادر ورود داده ايجاد كند و در صورتي كه كاربر روي  OKكليك
كند دادههاي وارد شده در كادر متن را در يك متغير رشتهاي ذخيره ميكند .اما اگر كاربر
روي دكمه  Cancelكليك كند ،يك رش��ته خالي ("") را در متغير رش��تهاي ذخيره ميكند.
شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به يكي از روشهاي زير است:
(, x,yمﻘدارپیﺶﻓرﺽدر کادرمتن ,عنوان کادر ورود داده

 ,پیاﻡ نمايﺸي در کادر ورودداده)  = InputBoxناﻡ متﻐیر رشتهاي
 , x , yعنوان کادر ورود داده ,پیاﻡ نمايﺸي در کادر ورود داده

InputBox

مقادير مربوط به پيام نمايش��ي و عنوان كادر ورود داده از نوع رش��تهاي است و مقدار
پيشفرض مقداري اس��ت كه در زمان نماي��ش كادر ورود داده در كادر متن نمايش داده
ميشود x .و  yمقادير عددي هستند كه به ترتيب فاصله كادر ورود داده را از سمت چپ
و باالي دسكتاپ تعيين ميكنند.
نﻜتهدر صورت��ي ك��ه عنوان كادر ورود داده و كادر پيام تعيين نش��ود نام فايل پروژه در نوار
عنوان آنها نمايش داده ميشود

مﺜاﻝ  :7مطابق شكل  5-17برنامهاي طراحي كنيد كه كاربر توانايي محاسبه محيط
و مس��احت هر دايره به ش��عاع دلخواه را داشته باشد و براي دريافت دادهها از كادر ورود
داده كه به وسيله دكمه  Enter Radiusفعال ميشود ،استفاده كند.
 - 1يك پروژه با يك فرم ،يك كنترل دكمه فرمان و كنترلهاي برچسب مطابق شكل
 5-17ايجاد كنيد.

شكل 5-17
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 - 2رويداد  Clickكنترل 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

 - 3پروژه و فرم را با نام  Circlesو  Circleذخيره كنيد ،سپس پروژه را اجرا كنيد.
 - 4روي دكمه  Enter Radiusكليك كنيد تا كادر ورود داده نمايش داده شود.
 - 5ع��دد  3را در كادر مت��ن ،كادر ورود داده تاي��پ كني��د و روي دكمه  OKدر كادر
ورود داده كليك كنيد .در اين صورت مقدار تايپ ش��ده در كادر متن در متغير رش��تهاي
 strrذخيره ميشود ،سپس با استفاده از تابع  Valمقدار متغير  strrبه عدد تبديل ميشود و
با استفاده از فرمولهاي مربوطه محيط و مساحت دايره محاسبه ميشود.
 - 6مج��ددا ً روي دكمه  Enter Radiusكليك كنيد و عدد  4را در كادر متن ،كادر ورود
داده تايپ كنيد و سپس روي دكمه  Cancelكليك كنيد .در اينصورت يك رشته خالي در
متغير  strrذخيره ميش��ود و در تبديل متغير  strrبا تابع  Valمقدار صفر توليد ميش��ود كه
نتايج محاسبات نيز خواهد بود.
 - 7به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.

 5-8كنترل كادر عالمت CheckBox
اين كنترل امكان ايجاد انتخابهاي دو حالتي را بهوجود ميآورد به شكلي كه در صورت
انتخاب كنترل (قرار دادن عالمت چكمارك 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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چكمارك از داخل مربع كنترل كادر عالمت از تصميمات موردنظر صرفنظر شود .بدين
ترتيب كاربر ميتواند با اس��تفاده از اين ويژگيها ش��رايط خ��ود را به برنامه اطالع دهد.

جدول 5-19
توضيح

در صورتي كه مقدار اين خصوصيت روي 0-Left Justifyتنظيم شود ،كادر عالمت در سمت
چپ عنوان كنترل و در صورتي كه روي  1-Right Justifyتنظيم شود كادر عالمت در سمت
راست عنوان آن نمايش داده ميشود.

خصوصيت
Alignment

در صورتي كه مقدار اين خصوصيت روي  0-Standardتنظيم شود شكل كنترل به صورت يك
كادر عالمت معمولي و وقتي روي مقدار  1-Graphicalتنظيم ش��ود به شكل يك دكمه فرمان
ديده ميشود.

Style

در صورتي كه مقدار اين خصوصيت برابر  0-Uncheckedباش��د نش��ان دهنده اين اس��ت كه
كنترل انتخاب نش��ده اس��ت و اگر برابر  1-Checkedباشد نش��ان دهنده اين است كه كنترل
انتخاب ش��ده اس��ت و اگر مقدار آن برابر 2-Grayedباشد به معني اين است كه كنترل داراي

Value

عالمت چك مارك بوده و زمينه مربع كادر عالمت نيز خاكستري رنگ است.

 5-9معرفي مهمترين ويژگيهاي فرمها و كنترلهاي كادر متن ،دكمه فرمان و غيره

در اين واحد كار با اش��يايي نظير فرم و كنترلهاي 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.
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توضيح

اگر مقدار اين خصوصيت روي   -Flatتنظيم شود ،كنترل يا فرم به صورت مسطح و اگر
روي مقدار  1-3Dتنظيم شود ،كنترل يا فرم به صورت سه بعدي نمايش داده ميشود.
رن��گ زمين��ه را در ف��رم و بعض��ي از كنترلها مانن��د كادر متن تعيي��ن ميكند.
اگر مقدار اين خصوصيت روي  Trueتنظيم شود ،كنترل يا فرم فعال و قابل استفاده
بوده و اگر روي  Falseتنظيم شود ،كنترل و فرم غيرفعال و غير قابل استفاده ميشود.
رنگ قلم را در فرم و بعضي از كنترلها تعيين ميكند.
تنظيمات قلم را در فرم و بعضي از كنترلها تعيين ميكند.

يك تصوير را روي فرم و بعضي از كنترلها تعيين ميكند.
اشارهگر ماوس را براي فرم و بعضي از كنترلها تعيين ميكند.

يك آيكن دلخواه را به عنوان اش��ارهگر براي فرم و بعضي كنترلها تعيين ميكند.

اگر مقدار اين خصوصيت روي  Trueتنظيم شود كنترل يا فرم نمايش داده شده و اگر
مقدار اين خصوصيت روي  Falseتنظيم شود كنترل يا فرم نمايش داده نخواهد شد.
اين خصوصيت مربوط به كنترلها ميشود و ترتيب حركت روي كنترلها را با استفاده
از كليد  Tabتعيين ميكند و مقادير مس��اوي يا بزرگتر از صفر را كس��ب ميكند.
اين خصوصيت از نوع منطقي بوده و مربوط به كنترلها ميشود و اگر روي مقدار False

تنظيم شود در هنگام استفاده از كليد  ،Tabكنترل مربوط ،فوكوس را دريافت نميكند.

خصوصيت
Appearance
BackColor
Enabled
ForeColor
Font
Picture
MousePointer
MouseIcon
Visible

TabIndex

TabStop

اگ��ر اين خصوصيت در كنترلهاي برچس��ب و كادر مت��ن روي مقدار  -None
تنظيم ش��ود ،كنترل بدون حاش��يه و كادر دور و اگر روي مقدار 1-Fixed Single

BorderStyle

تنظيم شود ،كنترل با حاشيه و كادر دور مشاهده ميشود.
اگر مقدار اين خصوصيت روي  Trueتنظيم شود ،دكمه  Maximizeدر فرم فعال و
در صورتيكه مقدار آن روي  Falseتنظيم شود ،دكمه  Maximizeغيرفعال ميشود.
اگر مقدار اين خصوصيت روي  Trueتنظيم شود ،دكمه  Minimizeدر فرم فعال و
در صورتيكه مقدار آن روي  Falseتنظيم شود دكمه  Minimizeغيرفعال ميشود.
ي��ك آيك��ن دلخ��واه را به عن��وان آيكن من��وي كنت��رل در فرم تعيي��ن ميكند.
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ادامه جدول 5-20
توضيح

خصوصيت

اين خصوصيت در كنترلهايي مانند برچسب و كادر متن وجود دارد و تراز عبارت
را در كنت��رل تعيين ميكند ،مقدار  0-Left Justifyت��راز از چپ1-Right Justify ،

تراز از راست و  2-Centerتراز از وسط را به وجود ميآورند.

Alignment

اي��ن خصوصيت در بيش��تر كنترلها وجود دارد و زماني كه اش��ارهگر ماوس روي
كنترل نگه داش��ته ش��ود عبارت موجود در اين خصوصيت نمايش داده ميشود .از
اين خصوصيت براي راهنمايي كاربران استفاده ميشود.

ToolTipText

اين خصوصيت مربوط به كنترل برچسب است .اگر محتويات خصوصيت Caption

بيش از اندازه كنترل باش��د و بخواهيد عب��ارت موجود در خصوصيت  Captionدر
چند خط نمايش داده شود ،مقدار اين خصوصيت و سپس مقدار خصوصيت AutoSize

WordWrap

را روي  Trueتنظيم كنيد.
اي��ن خصوصي��ت مربوط به كنترل كادر متن اس��ت و در صورتيكه مقدار آن روي
 Trueتنظيم ش��ود ،ميتوانيد اطالعات خود را در خطوط جداگانه وارد كنيد .البته
بهتر است كه ارتفاع كنترل را نيز طوري تنظيم نماييد تا بتوان چند خط را به طور

MultiLine

همزمان مشاهده كرد.
اگر مقدار اين خصوصيت روي  Trueتنظيم ش��ود ام��كان جابهجا كردن فرم روي
دسكتاپ وجود دارد ،اما اگر مقدار آن روي  Falseتنظيم شود اين امكان وجود ندارد.

Moveable

اي��ن خصوصي��ت مربوط به فرمها بوده و س��ه مقدار مختلف را كس��ب ميكند .در
صورتيكه مقدار آن روي  0-Normalتنظيم ش��ود موقعيت فرم روي دسكتاپ به
وسيله خصوصيات  Topو  Leftتنظيم ميشود و اگر مقدار آن روي 1-Minimized

تنظيم ش��ود پنجره برنامه در زمان اجرا ب��ا اندازه حداقل و در صورتيكه مقدار آن

WindowState

روي  2-Maximizedتنظيم شود ،پنجره برنامه با اندازه حداكثر نمايش داده خواهد
شد.
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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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واژهنامه
كادر ،حاشيه
مقايسه كردن
شرط
متناظر ،منتسب
تصميم
اجرا كردن
تصوير
كادر ورود داده
منطقي
كادر پيام
عملگر
انجام دادن
ساختار
حالت

Border
Compare
Condition
CorresPonding
Decision
Execute
Image
Input Box
Logical
Message Box
Operation
Perform
Structure
Style

خالصه مطالب
• براي كنترل روند اجراي برنامه در ش��رايط مختلف از دس��تورات ش��رطي مانند
استفاده ميشود.
شكل كلي دستور  Ifبه اين صورت است:
( Thenشرط(ها)) If
دستورات
..........

If

Else

..........

دستورات
If

End

• ب��راي اضافه كردن يك فرم جديد به پ��روژه ميتوانيد از گزينه  Add Formدر منوي
 ،Projectكليك راس��ت در پنجره پروژه و انتخاب گزينه ( Add Formيا از دكمه Add Form
در نوار ابزار استاندارد) استفاده كنيد.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

• براي مقايس��ه مقادير رشتهاي ،عددي و س��اير انواع دادهها از عملگرهاي مقايسهاي
استفاده ميشود.
• متد  Showميتواند يك فرم را در حافظه بارگذاري كرده و نمايش دهد.
• متد  Hideميتواند يك فرم را بدون آن كه از حافظه خارج نمايد ،مخفي كند.
• براي ايجاد تركيب چند ش��رط ب��ا يكديگر از عملگرهاي منطق��ي  Or ،Andو Not
استفاده ميشود.
• با استفاده از دستور  Unloadميتوان يك فرم را از حافظه خارج كرد.
• تركيب شرطي كه با استفاده از عملگر  Andايجاد ميشود ،وقتي نتيجه درست ()True
خواهد داشت كه تمام مقايسهها به طور همزمان درست باشند و در ساير حالتها نتيجه
نادرست خواهد داشت.
• تركيب شرطي كه با استفاده از عملگر  Orايجاد ميشود ،وقتي نتيجه نادرست ()False
خواهد داشت كه تمام مقايسهها نادرست باشند و در ساير حالتها نتيجه درست خواهد داشت.
• از كنت��رل كادر تصوير و كنترل تصوير ميتوان ب��راي نمايش فايلهاي گرافيكي يا
تصوير استفاده كرد.
• عملگر  Notنتيجه هر عبارت مقايس��هاي را كه درس��ت باش��د به نادرس��ت و اگر
نادرست باشد به درست تبديل ميكند.
• از كادره��اي پيام ،براي نمايش پيامهاي مناس��ب در مواق��ع نياز و ايجاد حالتهاي
مختلف انتخاب براي كاربر استفاده ميشود.
• از كادرهاي ورود داده براي دريافت دادهها از كاربر استفاده ميشود.
• كادره��اي پيام با اس��تفاده از تابع  MsgBoxو كادرهاي ورود داده با اس��تفاده از تابع
 InputBoxايجاد ميشوند.
• تابع  RTrimكاراكترهاي فاصله در انتهاي يك عبارت متني (رشتهاي) را حذف ميكند.
• تابع  LTrimكاراكترهاي فاصله در ابتداي يك عبارت متني (رشتهاي) را حذف ميكند.
• تابع  Trimكاراكترهاي فاصله در ابتدا و انتهاي يك عبارت متني (رشتهاي) را حذف ميكند.
•با استفاده از تابع  Load Pictureميتوان يك فايل گرافيكي يا تصوير را در كنترل كادر
تصوير يا كنترل تصوير نمايش داد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کارپنجم :توانایی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقایسهای و منطقی

آزمون نظري
 - 1كدام خصوصيت در كادر متن حداكثر تعداد كاراكترهاي ورودي را تعيين ميكند؟
دTabIndex -
الف BorderStyle -ب PasswordChar -جMaxLength -
- 2كدام عملگــر منطقي از اولويت پايينتري نســبت به ســاير عملگرهاي منطقي
برخوردار است؟
د And -و Or
جNot -
بOr -
الفAnd -
 - 3كدام تابع براي ايجاد يك كادر ورود داده مناسب است؟
دmsg -
جInBox -
بInputBox -
الفMsgBox -
 - 4در صورتيكه نوع و تعداد دكمهها در كادر پيام تعيين نشود ،بهطور پيشفرض از
چه دكمههايي استفاده ميشود؟
دCancel -
ج Yes -و No
ب OK -و Cancel
الفOK -
 - 5كدام گزينه در رابطه با خصوصيت  TabIndexدرست است؟
الف -ترتيب نمايش كنترلها را روي فرم تعيين ميكند.
ب -ترتيب حركت بين كنترلها را روي يك فرم معين ميكند.
ج -ترتيب بارگذاري كنترلها را در حافظه تعيين ميكند.
د -وضعيت كليد  Tabرا در صفحه كليد بررسي ميكند.
 - 6حاصل عبارت  -12< > 3*5چيست؟
بFalse -
الفTrue -
د2 -
ج2 -
 - 7كدام خصوصيت مشترك بين فرم و كنترلها وجود دارد كه توانايي مخفي كردن
يا نمايش آنها را دارد؟
دAppearance -
جVisible -
بEnabled -
الفCaption -
 - 8حاصل تركيب شرطي زير چيست؟
(با توجه به عدم استفاده از دستور )Option Compare Text
"Cpu" = "Cpu" Or 50 < = -70 And Not True

		
الفTrue -
بFalse -
ج -استفاده از عملگر  Notو  Andدر كنار هم اشتباه است.
د -استفاده از عملگر مقادير منطقي ،عددي و رشتهاي در يك تركيب اشتباه است.
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وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

 - 9درصورت عدم انتخاب عنوان يك كادر پيام بهطور پيشفرض از  ...........استفاده ميشود.
د -نام فايل پروژه
ج -نام فايل فرم
-10الف -نام فرم ب -نام پروژه
با اس��تفاده از كدام خصوصيت در كادر متن ميتوان از ويرايش دادهها توس��ط كاربر
جلوگيري كرد؟
دMultiLine -
جLocked -
بLock -
الفWordwrap -
11 -In the If statement while condition is false, Visual Basic executes the statements that
exist within the ...................... part.
d- end if

c- if else

b- else

a- then

 -12عملگرهاي مقايسهاي را بيان كنيد سپس كاربرد هر يك را توضيح دهيد.
 -13دس��تور شرطي  Ifرا توضيح دهيد و حالتهاي مختلف نحوه استفاده از آنها را
بيان كنيد.
 -14اصطالحات زير را توضيح دهيد:
الف -متد Show
ب -رويداد Unload
ج -متد Hide
د -رويداد Change
 -15تفاوت بين كادر پيغام و كادر ورود داده را بيان كنيد.
 -16عملگرهاي منطقي را نام ببريد و كاربرد هر يك را بيان كنيد.

146

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کارپنجم :توانایی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقایسهای و منطقی

آزمون عملي
 - 1حاصل عبارتهاي زير به ازاي مقادير b = 2  ، a = 15و  c =1چه خواهد بود؟
الفa <4 AND b < =1  OR c >  -
بb> =1  OR c ><1 -
جa > =35 OR c < 1 AND b < =2  -
 - 2پروژهاي طراحي كنيد كه مطابق ش��كل  1نام ،نام خانوادگي و نمره  4درس يك
دانشآموز را دريافت كند ،س��پس معدل وي را محاس��به نمايد .در صورتيكه معدل وي
كوچكت��ر از  12باش��د يك كادر پيام مطابق ش��كل  2و در صورتيك��ه معدل نمره وي
بزرگتر يا مس��اوي  12باش��د كادر پيامي مطابق شكل  3نمايش داده شود ،به عالوه براي
دريافت داده از كادر ورود داده استفاده شود .الزم به ذكر است كه كليك روي دكمههاي
فرمان ،كادر ورود دادهاي را در اختيار كاربر قرار ميدهد.

شكل 1

شكل2

شكل 3
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