

واحدکارهشتم


هدفجزيی

توانايياستفادهازانواعرويههايآمادهدرويژوالبيسيك
هدفهایرفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1بتواند با توابع رشتهاي مانند Asc، Chr، InStr، Left، Right، Len، Mid، Replace، Space
 ،StrCompو  Stringكاركند.
 -2بتواند باتوابع تاريخ و ســاعت ماننـد Date، Day، Month، MonthName،Weekday ،
 WeekdayName، Year،Hour ، Minute، Secondو  Timerكار كند.
 -3بتواند از كنترلهــاي كادر عالمت ( ،)CheckBoxدكمه انتخــاب (،)OptionButton
كادر ليســت ( )ListBoxو كادر ليســت تركيبي ( )ComboBoxاستفاده كند و خصوصيات،
رويدادها و متدهاي آنها را توضيح دهد.

211

وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

کليات

در ويژوالبيســيک رويههاي متعــددي وجود دارند كه به صورت آمــاده همراه زبان
برنامهنويســي ويژوالبيسيک در اختيار شــما قرار ميگيرند .اين رويهها ميتوانند از نوع
رويههــاي فرعي يا رويههاي تابعي باشــند كه با توجه به نيازهاي روزمره برنامهنويســان
گردآوري شدهاند تا كار برنامهنويسي آسانتر شود و زمان الزم براي طراحي و خطازدايي
دســتورات كاهــش پيدا كند .اين رويههــاي آماده ميتوانند داراي يک يــا چند آرگومان
يــا فاقد هر گونه آرگومان باشــند ،بعضي از آنها مقداري را به عنوان نتيجه محاســبات
بازگشــت داده و بعضي هيچ مقداري را بازگشــت نميدهند .در صورت اســتفاده از اين
رويهها ويژوالبيســيک در زمان اجراي برنامه ،دســتورات مربوط به رويه مورد نظر را در
اختيــار برنامه قرار ميدهد .تاكنون با بعضي از اين رويهها مانند ,Val ,InputBox ,MsgBox
 Strو غيره آشنا شدهايد .در اينجا به معرفي بعضي از رويههاي موجود در ويژوالبيسيک
ميپردازيم.
8-1توابعرشتهايويژوالبيسيك
8-1-1تابعAsc

اين تابع يک مقدار رشــتهاي را دريافت ميكند و كداســكي ( )ASCIIاولين كاراكتر آن
را بهدســت آورده ،برميگرداند .مقاديري كه اين تابع بازميگرداند مطابق جدول كدهاي
اسكي يعني صفر تا  255ميباشد .شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:
)Asc (string

 stringيک عبارت رشــتهاي است
كه ميتواند يک ثابت يا متغير رشتهاي
يا مقدار بازگشتي يک تابع كه از نوع
رشتهاي است ،باشد .به عنوان مثال به
مواردي كه در جدول  8-1ارايه شده
است ،توجه كنيد:
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خروجي
67
72
68

49
49

جدول 8-1
مثال
)"Print Asc ("Computer

)"Print Asc ("Hard Disk
)"Print Asc ("D
)"Print Asc ("1
)"Print Asc ("123

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارهشتم :توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک

مﺜاﻝ  :1يک رويه تابعي بنويســيد تا در پروژههايي كه از كادر متن براي دريافت
مقادير عددي اســتفاده ميشــود با اســتفاده از آن بتوان اعدادي را كه در كادر متن وارد
ميشــوند و در اولين كاراكتر آنها از كاراكترهاي غيررقمي استفاده شده است ،تشخيﺺ
داده و از تبديل اين مقادير به عدد جلوگيري به عمل آيد.
همانگونــه كه در مثالهاي قبل مشــاهده كرديد گاهي اوقات الزم اســت كه مقادير
عددي را از كادرهاي متن به صورت يک رشته دريافت كنيد و سپس آنها را با استفاده از
تابع  Valبه مقادير عددي تبديل كنيد ،اما در صورتي كه يک مقدار رشتهاي با كاراكترهاي
غيررقمي شروع شود ،تابع  Valمقدار صفر و در صورت استفاده از كاراكترهاي غيررقمي
در ساير مكانها بجز اولين كاراكتر ،تابع  Valتا رسيدن به اولين كاراكتر غير رقمي ،رشته
را به عدد تبديل ميكند .براي جلوگيري از اين مسﺄله ميتوانيد از تابع  Ascاستفاده كنيد.
بنابراين تابع  checkinputرا 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
If

End

End Function

اين تابع داراي يک آرگومان ورودي اســت كه رشته  strnoرا دريافت ميكند و رشته
مورد نظر با روﺵ فراخواني با مقدار در اين متغير كپي ميشــود ،سپس با استفاده از تابع
 Ascكداســكي اولين كاراكتر از رشــته  strnoبررسي ميشود .اگر اين مقدار بين  48تا 57
باشــد نشان دهنده اين اســت كه اولين كاراكتر از نوع رقمي است (محدوده كاراكترهاي
صفر تا  9مقادير اســكي  48تا  57اســت) و در نتيجه مقدار منطقي  Trueرا بازميگرداند؛
ولي اگر رشته با كاراكتر غيررقمي شروع شود ،مقدار  Falseبازگردانده خواهد شد ،به اين
صورت ميتوانيد با بررسي مقدار بازگشتي در رويه فراخوان از مقدار وارد شده در كادر
متن مورد نظر مطلع شويد.
نﻜته اگر مقدار ارسالي به تابع  Ascيک رشته خالي باشد ("") در زمان اجراي برنامه خطا رﺥ
داده و پيام  Invalid procedure call or argumentنمايش داده ميشود.
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تمرين:
رويه قبل را بهگونهاي تنظيم كنيد تا در صورت ارســال يک رشــته خالي در
كادر متن از بروز خطا به وسيله تابع  Ascجلوگيري شود.
 8-1-2تابعChr

عملكرد تابع  Chrبرعكس تابع  Ascاست .اين تابع نيز يک آرگومان از نوع عددي دارد
كه كد اســكي كاراكتر مورد نظر را تعيين ميكند و با توجه به كداســكي ,كاراكتر مربوط
به آن را به عنوان مقدار بازگشــتي باز ميگرداند .شــكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به
صورت زير است:
)Chr (code

آرگومــان  codeيــک عدد صحيح بين صفر تا  255اســت.
به عنوان مثال به مواردي كه در جدول  8-2ارايه شــده اســت،
توجه كنيد.

جدول 8-2
خروجي
مثال
a

)Print Chr (97

!

)Print Chr (33
)Print Chr (116

t

مﺜاﻝ  :2يک 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  printcharرا به صورت زير بنويسيد:
)Integer

intcode As

printchar (ByVal
Integer
5

inti

1 To

Private

Sub

inti , intj As
1 To
=

;)Chr(intcode

Print

intj

Next

=

intj

inti

Dim
For

For

Print
inti
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Next
Sub

End

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
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همانطور كه در اين رويه فرعي مشــاهده ميكنيد ،يک آرگومان با نام  intcodeوجود
دارد كه از نوع عدد صحيح اســت و كداســكي كاراكتر مورد نظر را براي نمايش شــكل
تعيين ميكند .پس از فراخواني اين رويه كداســكي مورد نظر در آرگومان  intcodeذخيره
ميشود ،سپس با استفاده از دو حلقه  Forو تابع  Chrشكل مورد نظر با كاراكتر تعيين شده
ايجاد ميشــود .حلقه اول در رويه ،كنترل ســطرها را به عهده دارد و حلقه دوم در داخل
آن با توجه به مقدار شــمارنده حلقه اول ( )intiكاراكترها را در هر ســطر نمايش ميدهد.
در واقــع بــا هر بار اجراي حلقه اول ,حلقه دوم به اندازه مقــدار متغير  intiتكرار خواهد
شــد .وجود كاراكتر; در انتهاي اولين دســتور  Printنيز ســبب ميشود تا كاراكترها در هر
ســطر در كنار هم نمايش داده شوند و دســتور  Printدوم باعث ميشود تا پس از خاتمه
نمايش كاراكترها در يک سطر ,كاراكترهاي بعدي در سطر جديد نمايش داده شوند و به
اين صورت شــكل مورد نظر روي فرم ايجاد ميشود .براي فراخواني اين رويه ميتوانيد
از دستور زير استفاده كنيد:
)Call printchar (36

8-1-3تابعLen

اين تابع ميتواند يک رشــته را دريافت كند و تعداد كاراكترهاي آنرا به صورت يک
عدد صحيح محاســبه نمايد .اين تابع يک آرگومان از نوع رشــتهاي دارد كه وظيفه انتقال
رشــته را به رويه به عهده دارد .شــكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است
كه در آن  stringيک عبارت رشتهاي است.
)Len(string

به عنوان مثال دستور زير مقدار  12را نمايش خواهد داد:

)"Print Len("Microsoft XP

نﻜته تابع  Lenبراي دادههاي نوع تاريخ نيز مانند رشتهها تعداد كاراكترها را مشخﺺ ميكند.
تابع  Lenبراي دادههاي نوع منطقي عدد  2را بازگشت ميدهد.

8-1-4تابعLeft

يكي ديگر از توابع رشــتهاي اســت كــه ميتواند تعداد معينــي از كاراكترها را از يک
عبارت رشتهاي و از سمت چپ آن جدا كرده و بازگرداند .شكل كلي نحوه استفاده از اين

215

وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

تابع به صورت زير است:
)Left (string,length

آرگومان  stringيک عبارت رشتهاي است و رشته موردنظر را دريافت ميكند .آرگومان
 lengthنيز يک عبارت از نوع عددي اســت .اين تابع به تعداد آرگومان  ،lengthكاراكترها
را از ســمت چپ رشته  stringبازميگرداند .نوع مقدار بازگشتي اين تابع از نوع رشتهاي
ميباشد .به عنوان مثال به مواردي كه در جدول  8-3ارايه شده است ،توجه كنيد.
جدول 8-3

خروجي

مثال

Mi

)Print Left ("Microsoft Windows",2

Micro

)Print Left ("Microsoft Windows",5

Microsoft Windows

)Print Left ("Microsoft Windows",17

مﺜاﻝ :3يک رويه فرعي بنويســيد تا شــماره دانشجويي يک دانشجوي دلخواه را
مﺜاﻝ
دريافت كرده و سال ورودي را نمايش دهد.
(با فرض اينكه شماره دانشجويي يک كد  7رقمي است كه دو رقم اول سال و دو رقم
دوم ماه ورودي را به دانشــگاه مشــخﺺ ميكند ).به عنوان مثال كد  88  7245مشخﺺ
ميكند دانشجو در سال  88و 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  lngidشماره دانشجويي را دريافت ميكند سپس با استفاده از تابع
 2 ،Leftرقم سمت چپ آنرا كه تعيينكننده سال ورود دانشجو است از آرگومان  lngidجدا
كرده و در متغير  intyearذخيره مينمايد .در مرحله بعد عدد 13  به مقدار قبلي در متغير
 intyearاضافه ميشود تا سال به صورت  4رقمي به وسيله دستور  Printنمايش داده شود.
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8-1-5تابعRight

عملكرد اين تابع مشــابه تابع  Leftاســت با اين تفاوت كه اين تابع تعداد كاراكترهاي
موردنظر را از سمت راست رشتهاي كه دريافت ميكند ،بازگشت ميدهد.
شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:
)Right (string,length

آرگومان  stringيک عبارت رشتهاي است و رشته موردنظر را دريافت ميكند .آرگومان
 lengthنيز يک عبارت از نوع عددي اســت كه تعداد كاراكترهايي را كه از ســمت راست
رشته  stringجدا ميشوند ،معين ميكند .نوع مقدار بازگشتي اين تابع از نوع رشتهاي است.
مﺜاﻝ  :4رويه فرعي  yearentryرا بهگونهاي تغيير دهيد كه عالوه بر سال ،ماه ورود
دانشــجو به دانشــگاه را نيز نمايش دهد .به اين منظور ميتوانيد دستورات زير را به رويه
فرعي  yearentryاضافه 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  Leftچهار رقم سمت
چپ شــماره دانشجو در متغير  intmonthذخيره ميشود سپس با استفاده از تابع  Rightدو
رقم ســمت راســت ارقام جدا شده ،بهدست ميآيد كه ماه را مشخﺺ ميكنند و بهوسيله
يک دستور  Printنمايش داده ميشوند.
8-1-6تابعMid

اين تابع ميتواند تعداد معيني كاراكتر را از يک رشــته جدا كند و داراي يک آرگومان
اختياري و دو آرگومان اجباري است .شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به اين صورت است:
)Mid (string , start , length

تابع  Midبا توجه به تعدادي كه آرگومان  lengthتعيين ميكند ،كاراكترهايي را از رشــته
 stringبازميگرداند .آرگومان  startمحلي را مشخﺺ ميكند كه عمل جدا كردن كاراكترها
از آنجا شروع ميشود .اگر مقدار اين آرگومان بزرگتر از تعداد كاراكترهاي رشته string
باشد ،رشتهاي با طول صفر بازگشت داده ميشود .آرگومان  startاز نوع عددي  Longو
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آرگومان  lengthاز نوع عددي  Longميباشــند و اســتفاده از آن اختياري است .اگر از
اين آرگومان اســتفاده نشود تابع  Midكاراكترهايي را كه از آرگومان  startشروع ميشوند
تا انتهاي رشــته بازگشــت خواهد داد .به عنوان مثال به مواردي كه در جدول  8-4ارايه
شده است ،توجه كنيد.
خروجي

جدول 8-4

مثال

Mi

)Print Mid ("Microsoft Windows",1,2

soft

)Print Mid ("Microsoft Windows",6,4

crosoft Windows

)Print Mid ("Microsoft Windows",3

-

)Print Mid ("Microsoft Windows",30

مﺜــاﻝ  :5يــک رويه فرعي با نــام  uppercaseبا تابع  Midبنويســيد .تا يک متن را
دريافــت كنــد و حروف كوچک آنرا به حروف بزرگ تبديــل نمايد .براي اين كار رويه
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
If

End
inti

Next

txttext.Text = strresult
Sub

End

در اين رويه به جاي تابع Leftاز تابع  Midاستفاده شده است تا كاراكترها يكي يكي جدا
و بررسي شوند .الزم به ذكر است كه در اين تابع و در آرگومان دوم از متغير  intiاستفاده
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شــده كه شــمارنده حلقه اســت و براي آرگومان ســوم (كه تعداد كاراكترهايي را كه
جدا ميشــوند ،معين ميكند) مقدار  1منظور شده است .بنابراين در هر بار اجراي حلقه
موقعيت مربوط به كاراكتري كه جدا ميشــود يک واحد زياد خواهد شــد و چون تعداد
يک كاراكتر براي جدا شدن انتخاب شده است هر بار يک كاراكتر از رشته ،مورد بررسي
قرار خواهد گرفت؛ اين امر باعث ميشود تا استفاده از تابع  Rightنيز الزامي نباشد و بتوان
اين خط از رويه را نيز حذف كرد.
تمرين:
پــروژهاي بــا نــام  editorو از نــوع Standard
 ،EXEمطابق شــكل  8-1ايجاد كنيد كه با استفاده
از دو رويه مشــابه رويــه  uppercaseو يک كادر
متن ،واژهپردازي طراحي شود كه كاربر بتواند در
صورت نياز با استفاده از دكمههاي فرمان ،محتويات
آنرا بــه حروف كوچــک يا بــزرگ تبديل كند.

شكل 8-1

8-1-7تابعReplace

اين تابع ميتواند رشتهاي را داخل رشته ديگر پيدا كند و آن را با رشته سوم جايگزين
كرده و به صورت يک رشــته جديد بازگرداند .شــكل كلي نحوه اســتفاده از اين تابع به
صورت زير است:
)Replace(string,find,replace,start,count,compare

اين تابع شــش آرگومان دارد ،ســه آرگومان اول اجباري و سه آرگومان دوم اختياري
هستند .تابع ،رشته  findرا در داخل رشته  stringجستجو كرده و رشته  replaceرا به جاي
آن در رشــته  stringجايگزين ميكند .آرگومان  startاز نوع عددي بوده و موقعيت شروع
جستجو را در رشته  stringتعيين ميكند و اگر از آن استفاده نشود ،مقدار  1در نظر گرفته
ميشــود .آرگومان  countنيز از نوع عددي است و تعداد دفعات جستجو و جايگزيني را
تعيين ميكند .اگر از اين آرگومان استفاده نشود به طور پيشفرض مقدار  -1در نظر گرفته
ميشود كه عمل جستجو و جايگزيني را تا رسيدن به انتهاي رشته  stringانجام خواهد داد.
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آخرين آرگومان  compareاســت كه اگر مقدار آن برابر يک ( )vbTextCompareباشــد،
تابع  Replaceدر جستجوي رشته  findدر  stringبين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قاﺋل
نميشــود ،اما اگر مقدار آن برابر صفر( )vbBinaryCompareباشــد بين حروف كوچک و
بزرگ تفاوت قاﺋل ميشــود .در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه تابع  Replaceهيچ
تغييري در رشته  stringايجاد نميكند 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.
خروجي

جدول 8-5

مثال

123BC 123BC 123BC

)"Print Replace ("ABC ABC ABC","A","123

C123BC 123BC

)Print Replace ("ABC ABC ABC","A","123",3

123BC 123BC ABC

)Print Replace ("ABC ABC ABC","A","123",2

123BC aBC 123BC

)"Print Replace ("ABC aBC ABC","A","123

123BC 123BC 123BC

)Print Replace ("ABC aBC ABC","A","123",1

AC AC AC

)""Print Replace ("ABC ABC ABC","B”,

ABC ABC ABC

)"Print Replace ("ABC ABC ABC","D","123

نﻜته اگر مقدار آرگومان Replaceيک رشته خالي ("") باشد تمام مواردي كه در رشته string

پيدا ميشوند ،حذف خواهند شد.
اگر مقدار آرگومان  startبزرگتر از يک باشــد و رشــته  findقبل از موقعيت تعيين شــده (يعني
آرگومان  )startدر رشته  stringوجود داشته باشد ،اين بخشها حذف ميشوند.

تمرين:
واژهپــرداز  editorرا مطابق شــكل 8-2
به گونهاي تنظيم كنيــد تا كاربر توانايي پيدا
كردن و جايگزين كــردن عبارات را در متن
تايپ شده داشته باشد.
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8-1-8تابعStrComp

از اين تابع براي مقايســه دو رشــته با يكديگر اســتفاده ميشــود .اگر دو رشته با هم
مســاوي باشــند عدد صفر را بازگشــت خواهد داد و در غير اين صورت اگر رشته اول
بزرگتر از رشته دوم باشد عدد  1و در صورتي كه رشته اول كوچکتر از رشته دوم باشد
عدد  -1بازگردانده خواهد شد .شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:
)StrComp (string1,string2,compare

آرگومانهاي  string1و  string2از نوع رشتهاي هستند و شامل دو عبارتي هستند كه با
هم مقايسه ميشوند .آرگومان  compareاز نوع عددي بوده و استفاده از آن اختياري است
و در صورتــي كه مقدار آن برابر با  )vbTextCompare( 1باشــد تابع  StrCompبين حروف
كوچک و بزرگ تفاوت قاﺋل نميشــود ولي اگر مقدار آن برابر صفر ()vbBinaryCompare
باشــد بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قاﺋل ميشود .به عنوان مثال به مواردي كه در
جدول  8-6ارايه شده است ،توجه كنيد.
جدول 8-6

خروجي

مثال

)Print StrComp("basic","Basic",1

0

) Print StrComp("basic","Basic",0

1

-1

)"Print StrComp("Basic","basic

نﻜته در صــورت عدم اســتفاده از آرگومــان  Compareبهطور پيشفرض مقدار صفر در
نظر گرفته ميشود.

مﺜاﻝ  :6به رويه تابعي بعد توجه كنيد .اين رويه دو رشته را دريافت كرده و معين
ميكند كه آيا دو رشته مساوي هستند يا خير.

String, strstring2 As String) As Boolean
0 Then

=

strcompare(strstring1 As

Function

)StrComp(strstring1, strstring2, vbTextCompare

Private

If

strcompare = True
Else
strcompare = False
If

End

End Function
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اين تابع دو آرگومان رشتهاي دارد كه عبارتهاي رشتهاي براي انجام مقايسه را دريافت
ميكند و با اســتفاده از تابع  StrCompآنها را مورد مقايســه قرار ميدهد و در صورتي كه
دو رشــته برابر باشــند ،مقدار صفر بازگشت داده ميشــود و اين مقدار در يک دستور If
بررسي شده و در نتيجه دستور پس از  Thenاجرا ميشود و مقدار منطقي  Trueرا به عنوان
مقدار بازگشــتي بازميگرداند .اما در صورت عدم تســاوي دو رشته ،تابع ،مقدار منطقي
 Falseرا بازگشــت خواهد داد .البته در آرگومان ســوم تابع  StrCompنيز از مقدار vbText-
 Compareبهجاي عدد يک اســتفاده شده است كه سبب ميشود تابع بين حروف كوچک
و بزرگ تفاوتي قاﺋل نشود .بنابراين اگر اين تابع به صورت(" strcompare)"HARD”,"hard
فراخواني شود مقدار  Trueو اگر بهصورت( " "Ramو" strcompare )"Diskفراخواني شود
مقدار  Falseرا بازگشت خواهد داد.
تمرين:
براي پروژه  editorيک كادر محاوره ورود به نرمافزار ايجاد كنيد كه داراي يک
كلمه رمز و كلمه كاربر باشد ،به عالوه براي بررسي درستي كلمه رمز و كاربر از
تابع  StrCompاستفاده كنيد.
نﻜته در صورتي كه آرگومان  charيک رشته باشد ،فقط اولين كاراكتر تكرار ميشود.

8-1-9تابعInStr

اين تابع ميتواند 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

اين تابع داراي دو آرگومان رشــتهاي  string1و  string2اســت كه رشــته  string2را در
 string1جســتجو ميكند و در صورتي كه نتيجه جســتجو مثبت باشــد موقعيت آن را به
صورت يک عدد بازميگرداند و در غير اين صورت مقدار صفر را برميگرداند .آرگومان
 startاز نوع عددي بوده و استفاده از آن اختياري است اين آرگومان ميتواند نقطه شروع
جستجوي  string2را در  string1تعيين كند و در صورتي كه از آن استفاده نشود ،موقعيت
جستجو از اولين كاراكتر آغاز ميشود .آرگومان چهارم  compareاست كه مانند آرگومان
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قبلــي اختياري اســت و ميتوانيد از آن اســتفاده نكنيد ،اگر مقــدار اين آرگومان يک
( )vbTextCompareباشــد تابع در هنگام جستجو بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قاﺋل
نميشود ،اما اگر مقدار اين آرگومان صفر ( )vbBinaryCompareباشد 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", "iرشته " "iرا در رشته ""Visual Basicجستجو
ميكنــد و عدد  2را بــاز ميگرداند ،امــا دســتور(" InStr )5, "Visual Basic” , "iمقدار  11را باز
ميگرداند .چون جســتجو از كاراكتر پنجم آغاز ميشود ،بنابراين موقعيت رشته " "iدر كلمه
 Basicبازگشت داده ميشود .براي مثال ميتوانيد به مواردي كه در جدول  8-7ارايه شده است،
توجه كنيد.
جدول 8-7
نتيجه
5


1
5
1
4

مثال

)"Print InStr (1, "cpu CPU CPU" , "CPU
)"Print InStr ("CPU CPU CPU" , "cpu
) Print InStr (1, "cpu CPU CPU" , "cpu" ,0
)Print InStr (4, "CPU CPU CPU" , "cpu" , 1
)"" Print InStr (1, "CPU CPU CPU" ,
)" " Print InStr (3, "CPU CPU CPU" ,

نﻜته در توابعــي كــه از آرگومان  compareبراي تنظيم نحوه مقايســه اســتفاده ميشــود،
اگــر از ايــن آرگومــان اســتفاده نشــود و دســتور  Option Compare Textدر بخــش تعاريف
مــاژول فــرم نوشــته شــود ،تابع بين حــروف كوچــک و بــزرگ تفــاوت قاﺋل نخواهد شــد.
در توابعــي كــه آرگومــان  compareبه كار ميرود ميتوانيد بهجــاي مقادير صفر و يک به
ترتيب از ثابتهاي  vbBinaryCompareو  vbTextCompareاستفاده كنيد.

تمرين:
يــک رويــه تابعي بنويســيد تا يک متــن را دريافــت كند و اوليــن جمله آنرا
بازگرداند.
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8-2توابعتاريﺦوساﻋﺖ
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ويژوالبيســيک عالوه بر رويههاي آمادهاي كه در رابطه با دادههاي عددي و رشــتهاي
دارد ،داراي رويههايي براي انجام عمليات روي دادههاي تاريخ و ســاعت نيز ميباشــد
كــه بــه معرفي آنها ميپردازيم .اما ذكر يک نكته در اين جا الزم اســت و آن اين كه اين
رويهها با توجه به تنظيمات منطقهاي كه در برنامه  Regional and Language Optionsوجود
دارد ،نتيجههاي مختلفي را در برخواهند داشت .براي هماهنگي با مثالهاي كتاب توصيه
ميشــود كــه از تنظيمــات پيشفرض ويندوز اســتفاده كنيد و در صــورت تغيير در اين
تنظيمات ,تنظيمات ناحيهاي را روي حالت انگليسي ( )Englishقرار دهيد.
8-2-1تابعDate

اين تابع ،تاريخ سيســتم را در اختيار شما قرار ميدهد و فاقد هر گونه آرگومان است
به عالوه با اســتفاده از اين تابع همراه با دســتور  Dateميتوانيد تاريخ سيستم را نيز تنظيم
كنيد .براي تنظيم تاريخ سيستم با دستور  Dateاز اين الگو استفاده كنيد:
Date = date

مقــدار  dateميتواند از نوعداده رشــتهاي،
تاريخ يا مقدار بازگشــتي تابع  Dateباشــد .به
عنــوان مثال موارد ارايه شــده در جدول 8-8
نحوه استفاده از دستور  Dateرا نشان ميدهند.

جدول  8-8دستور

Date

"Date = "2-20-1970
Date = # 12/7/ 2003#
"Date = "Aug 18,2004

مﺜاﻝ  :7پروژهاي طراحي كنيد كه كاربر بتواند تاريخ سيســتم را به وســيله آن تنظيم
كند .براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيسيک را اجرا كنيد و يک
پــروژه از نــوع  Standard EXEبه همراه يک
فرم مطابق شــكل  8-3و جــداول  8-9الي
 8-11ايجاد كنيد.
224

جدول  8-9خصوصيات فرم
مقدار

خصوصيت

frmset

Name

Set Date

Caption

) برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک:پیمانه مهارتی
 توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک:واحد کارهشتم

8-3

 خصوصيات كنترلها8-10 جدول
كنترل

Label

Label

Label

TextBox

TextBox

Name

lbls1

lbls2

lbls3

txtmonth

txtday

Caption

/

/

ــ

__

خصوصيت

mm dd

yyyy

 خصوصيات كنترلها8-11 جدول
كنترل

TextBox

Command Button

Command Button

Name

txtyear

cmdok

cmdcancel

Caption

ــ

&OK

&Cancel

خصوصيت

: را به صورت زير تنظيم كنيدOK  دكمهClick در اين مرحله رويداد
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
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در اين رويداد با اســتفاده از يک دســتور  Ifمقادير تايپ شــده در كادرهاي متن روز
( ،)txtdayماه ( )txtmonthو ســال ( )txtyearبررسي ميشــود در صورتيكه مقادير اشتباهي
وارد شود ،پيام خطايي در يک كادر پيام نمايش داده ميشود اما در صورت مناسب بودن
مقادير ورودي با استفاده از عملگر  ،+توابع  Trimو تابع  ،Stringدادههاي ورودي به شكل
رشــتهاي حاوي تاريخ تنظيم ميشــوند و در پايان ،اين مقدار رشــتهاي به تابع  Dateداده
ميشود تا تاريخ سيستم را تنظيم كند.
دســتور  Unload Meرا در رويداد  Clickدكمه  Cancelبنويسيد ،سپس پروژه و فرم را با
نام  setdateذخيره كنيد.
پروژه را اجرا كرده و مقادير  25 ،1و2 5را به ترتيب براي ماه ،روز و ســال تايپ
كنيد ،سپس روي دكمه  OKكليک كنيد.
در ويندوز به كادر محاوره ويژگيهاي تاريخ و ســاعت برويد و تاريخ ثبت شــده را
بررسي كنيد.
اينبار مقاديري را به صورت غلط تايپ كنيد و روي دكمه OKكليک كنيد .همانطور
كه ميبينيد پيام خطايي روي دسکتاپ مشاهده ميشود.
به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
 8-2-2تابعDay

تابــع  Dayيک مقدار از نوع تاريــخ را دريافت كرده و يک عدد بين  1تا  31به عنوان
شماره روز بازميگرداند .شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:
)Day (date

اين تابع يک آرگومان دارد كه ميتواند از نوع تاريخي ,رشــتهاي يا عددي باشــد كه
بيانگر تاريخ مشخصي است .به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول  8-12توجه كنيد.
در مثال چهارم جدول  8-12از يک مقدار عددي از نوع صحيح اســتفاده شــده است؛
اين مقدار با توجه به روزهايي كه از ابتداي سال سپري ميشود ،مورد بررسي قرار خواهد
گرفت و در نتيجه مقدار روزها از ابتداي سال تا ماه جاري از عدد مربوطه كم ميشود تا
مقدار بازگشتي بين مقدار  1تا  31قرار گيرد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارهشتم :توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک

نتيجه
5
15
25
18

جدول 8-12
مثال
)Print Day (# 1/5/1980 #
)" 0Print Day ("march 15,198
)" Print Day ("1/25/1980
)Print Day (50

8-2-3تابعNow

اين تابع ميتواند در هر لحظه تاريخ و ســاعت جاري سيســتم را در اختيار شما قرار
دهد .مقدار بازگشــتي اين تابع از نوع تاريخ ميباشــد و فاقد آرگومان اســت .شكل كلي
نحوه استفاده از آن به اين صورت است:
Now

به عنوان مثال نتيجه فراخواني اين تابع ميتواند يک عـبارت رشتهاي به صورت
 # 12/10/2004 6:43:11P m #باشد.
8-2-4تابعMonth

تابــع  Monthبا دريافت يک مقدار از نوع تاريخ ،عــددي بين صفر تا  12را كه بيانگر
شــماره ماه تاريخ مربوط اســت ،باز ميگرداند .شــكل كلي نحوه اســتفاده از اين تابع به
صورت بعد است:
)Month (date

آرگومان  dateيک عبارت عددي يا رشتهاي است كه بيانگر يک مقدار تاريخي ميباشد.
براي مثال به موارد ارايه شده در جدول  8-13توجه كنيد.
نتيجه
8
11
3
9

1

جدول 8-13
مثال
)" Print Month (" 8/10/2000
)" Print Month (" 11/23/1980
)" Print Month (" March 2,1960
)Print Month (# 9-1-99 #
)Print Month (# 10-30-1974 #
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

8-2-5تابعMonthName

اين تابع ميتواند با دريافت شــماره ترتيب ماههاي ســال ،نام آنها را به صورت يک
عبارت رشــتهاي بازگرداند .اين تابع داراي دو آرگومان اســت و شكل كلي نحوه استفاده
از آن به صورت زير است:
)MonthName (month , abbreviate

آرگومان اول اين تابع  monthاســت كه از نوع عددي بوده و شــماره ماههاي ســال را
از  1تــا  12دريافــت ميكند .آرگومــان دوم  abbreviateاختياري و از نوع منطقي اســت،
اگر اين آرگومان  Trueباشــد نام ماه به صورت خالصه و در صورتي كه  Falseباشــد نام
ماه به صورت كامل بازگردانده ميشــود .در صورت عدم اســتفاده از اين آرگومان مقدار
پيشفرض  Falseاست .به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول  8-14توجه كنيد.
نتيجه

جدول 8-14
مثال

April

)Print MonthName (40 False

Apr

)Print MonthName (40True

May

)Print MonthName (5

8-2-6تابعWeekday

اين تابع يک عبارت رشتهاي يا تاريخي را دريافت كرده و يک عدد صحيح كه بيانگر
شماره روزهاي هفته است ،باز ميگرداند .شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت
زير است:
) Weekday ( date, firstday

اين تابع داراي دو آرگومان اســت .آرگومان  dateاز نوع تاريخي يا رشــتهاي است كه
بيانگر يک تاريخ ميباشــد و آرگومان  firstdayيک آرگومان اختياري اســت كه روز اول
هفته را براي محاســبه شماره روز تعيين ميكند .مقدار پيشفرض براي اين آرگومان روز
يكشــنبه اســت .اين آرگومان ميتواند يكي از مقادير ارايه شــده در جدول  8-15باشد.
اين تابع عدد صحيحي بين  1تا  7را به ترتيب براي روزهاي يكشــنبه ،دوشــنبه تا جمعه
بازميگرداند .به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول  8-16توجه كنيد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارهشتم :توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک

نتيجه
7
6

2
1
5

جدول 8-16
مثال
)"Print Weekday ("March 14, 1970
)Print Weekday (#1/15/1960#
)Print Weekday (#1/15/1960#, 5
Print Weekday (#1/15/1960#,
)vbFriday
)"Print Weekday ("11/20/1980

جدول 8-15

روز هفته

ثابت عددي

يكشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه

1
2
3
4
5
6
7

ثابت رشتهاي
vbSunday
vbMonday
vbTuesday
vbWednesday
vbThursday
vbFriday
vbSaturday

 8-2-7تابعYear

اين تابع يک عبارت رشتهاي ،تاريخي ،عددي يا تركيبي ( )Variantرا كه حاوي دادهاي
از نوع تاريخ اســت ،دريافت كرده و مقدار ســال را به صورت يک عدد صحيح بازگشت
ميدهد .شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:
)Year (date

آرگومان  dateبه يکمقدار از نوع
تاريخ اشــاره ميكند .بــه عنوان مثال
به موارد ارايه شــده در جدول 8-17
توجه كنيد.

نتيجه

1969
198 
2  

1995

جدول 8-17
مثال

)"Print Year ("Aug 22, 69

)"Print Year ("11/22/1980
)Print Year (#10/9/2000#
)"Print Year ("3-2-95

8-2-8تابعTime

اين تابع ســاعت سيستم را در اختيار شما قرار ميدهد و فاقد هرگونه آرگومان است.
به عالوه با استفاده از اين تابع همراه با دستور  Timeميتوانيد ساعت سيستم را نيز تنظيم
كنيد .براي تنظيم ساعت سيستم با دستور  Timeاز الگوي زير استفاده كنيد:
Time = time

 timeيک عبارت از نوع رشتهاي ،ساعت
يا مقدار بازگشتي تابع  Timeاست .به عنوان
مثال موارد ارايه شده در جدول  8-18نحوه
استفاده از دستور  Timeرا نشان ميدهند.

جدول  8-18دستور

Time

"Time = "17:2:30
"Time = "5:17
" Time ="8:15 PM
Time =# 8:15:20 AM #
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

در جدول فوﻕ دستورات اول و دوم بدون استفاده از عبارات  AMو  PMزمان سيستم
را تنظيم ميكنند .در چنين مواقعي با توجه به مقدار ساعت تعيين شده ،زمان سيستم روي
قبل يا بعدازظهر تنظيم ميشود .در مثال اول چون ساعت  17ذكر شده است ،زمان روي 5
بعدازظهر و در مثال دوم چون ساعت  5ذكر شده است ،زمان روي  5صبح تنظيم خواهد شد.
مﺜاﻝ  :8پروژهاي طراحي كنيد كه كاربر بتواند ساعت سيستم را بهوسيله آن تنظيم
كند .براي اينكار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد كه شامل فرمي مطابق شكل  8-4و جداول
 8-19الي  8-21باشد.
جدول  8-19خصوصيات فرم
خصوصيت
مقدار

frmset

Name

Set Time

Caption

8-4
جدول  8-20خصوصيات كنترلها
كنترل

TextBox

Label

Label

Label

Label

txthour

lblampm

lbls

lblm

lblh

Name

ــ

AM/PM

Second :

Minute :

Hour :

Caption

خصوصيت

جدول  8-21خصوصيات كنترلها
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Command

Command

Button

Button

cmdexit

cmdset

txtampm

&Exit

&Set

ــ

كنترل

TextBox

TextBox

TextBox

txtsecond

txtminute

Name

ــ

ــ

Caption

خصوصيت

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارهشتم :توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک

 - 2رويداد دكمه  Setرا 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

ابتدا با اســتفاده از خصوصيت  Textكادرهاي متن مقدار ســاعت ،دقيقه ،ثانيه و قبل يا
بعد از ظهر زمان موردنظر به صورت يک رشــته در متغير  strtimeذخيره ميشود و سپس
اين مقدار با استفاده از تابع  Timeبه عنوان زمان سيستم ثبت ميشود.
 - 3پروژه و فرم را با نام  settimeذخيره كنيد ،سپس آنرا اجرا نماييد.
 - 4مقاديــر  18 ،25 ، 1 و  AMرا بــه ترتيب براي ســاعت ،دقيقــه ،ثانيه و به عنوان
زمان قبل از ظهر دركادرهاي متن مربوطه تايپ كنيد و روي دكمه  Setكليک كنيد .سپس
تغييرات را در نوار وظيفه ويندوز بررسي كنيد.
 - 5به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
تمرين:
با استفاده از تابع  Timeو كنترل  Timerيک زمانسنج ديجيتال را طراحي كنيد.
 8-2-9تابعHour

اين تابع با دريافت يک مقدار رشتهاي يا تاريخي شامل زمان ،مقدار ساعت را بهصورت
يــک عدد صحيح بين صفر و  23بازميگرداند .شــكل كلي نحوه اســتفاده از اين تابع به
صورت زير است:
)Hour (time

آرگومــان  timeميتواند از نوع رشــتهاي ،تاريخ و زمان يا تركيبي ( )Variantباشــد كه
بيانگر مقادير زماني هستند .به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول  8-22توجه كنيد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

نﻜته اگر آرگومان  timeمقادير زماني بزرگتر از مقادير مجاز براي ســاعت ،دقيقه يا ثانيه باشــد،
در هنگام اجراي برنامه پيام خطاي  Syntax errorيا  Type mismatchنمايش داده ميشود.
اگر در آرگومان  timeمقدار بعدازظهر ( )PMيا قبل از ظهر ( )AMتعيين نشــود ،مقدار ســاعت با
توجه به مقدار زمان در آرگومان  timeمحاسبه ميشود.

نتيجه
8
22
22
13
4
ساعت جاري سيستم

جدول 8-22

مثال

) Print Hour (#8:18:10 AM#
)Print Hour (#22:05:00 #
)" Print Hour (" 10:50:43 PM
)" Print Hour (" 13:20
)" Print Hour (" 4:10
)Print Hour (Now

8-2-10تابعMinute

اين تابع با دريافت يک مقدار رشتهاي يا تاريخي شامل زمان ،مقدار دقيقه را بهصورت
يک عدد صحيح بين صفر و  59بازميگرداند .شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به اين
صورت است:
)Minute (time

آرگومــان  timeميتواند از نوع رشــتهاي ،تاريخ و زمان يا تركيبي ( )Variantباشــد كه
بيانگر مقادير زماني هستند .براي مثال به موارد ارايه شده در جدول  8-23توجه كنيد.
نتيجه
18
5
5
2
1
دقيقه با توجه به ساعت جاري سيستم
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جدول 8-23

مثال
)Print Minute (#8:18:10 AM#
)Print Minute (#22:05:00#

)" Print Minute (" 10:50:43 PM
)"Print Minute (" 13:20
)"Print Minute (" 4:10:3
)Print Minute (Now

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارهشتم :توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک

نﻜته اگر مقادير زماني مورد استفاده بزرگتر از مقادير مجاز براي ساعت ،دقيقه يا ثانيه باشند،
در هنگام اجراي برنامه پيام خطاي  Syntax errorيا  Type mismatchمشاهده ميشود.
8-2-11تابعSecond

اين تابع نيز با دريافت يک مقدار رشــتهاي يا تاريخي شــامل زمان ،مقدار ثانيه را به
صورت يک عدد صحيح بين صفر تا  59بازميگرداند .شــكل كلي نحوه اســتفاده از اين
تابع به صورت زير است:
)Second (time

آرگومــان  timeميتواند از نوع رشــتهاي ،تاريخ و زمان يا تركيبي ( )Variantباشــد كه
بيانگر مقادير زماني هستند .براي مثال به موارد ارايه شده در جدول  8-24توجه كنيد.
نتيجه

جدول 8-24

1


43
2

مقدار ثانيه با توجه به ساعت جاري سيستم

مثال
)Print Second (# 8:18:10 Am #
)Print Second (#22:05:00 #
)"Print Second (" 10:50:43 PM
)"Print Second (" 13:20:2
)Print Second (Now

نﻜته اگر مقادير زماني مورد اســتفاده بزرگتر از مقادير مجاز براي ســاعت ،دقيقه يا ثانيه

باشــند ،درهنگام اجراي برنامه پيام خطاي  Syntax errorيا  Type mismatchمشاهده ميشود.

8-3کﻨتﺮلکادردرﻟيسﺖ

كنترلهاي كادر ليست يكي ديگر از كنترلهاي ويژوالبيسيک هستند كه به كاربر اجازه
ميدهند تا از بين چند مقدار مختلف يكي را انتخاب كند .به عنوان مثال ميتوان به كادرهاي
ليســتي كه در كادرمحاوره تنظيمات ويژگيهاي نمايشي ويندوز وجود دارند اشاره كرد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

كادرهاي ليســت انواع مختلفي شــامل كادرهاي ليست معمولي ( )ListBoxو كادرهاي
ليست تركيبي بازشو ( )ComboBoxدارند .تفاوتي كه بين اين دو نوع كنترل عالوه بر شكل
ظاهري وجود دارد اين اســت كه كادرهاي ليست ساده فاقد كادرمتن هستند اما كادرهاي
ليست تركيبي بازشو از يک كادر ليست ساده و يک كادرمتن تشكيل ميشوند.
جدول 8-25
توضيح
ايــن خاصيت اعضاي موجود در كادر ليســت را نگهــداري ميكند ،اين خاصيــت در تمام انواع
كنترلهاي كادر ليست وجود دارد.

خاصيت /متد/رويداد
List

اين خاصيت در تمام كنترلهاي كادر ليســت وجود دارد و از نوع منطقي اســت .اگر مقدار اين

خاصيــت را روي  Trueتنظيــم كنيد .اعضاي موجود در كادر ليســت به صورت صعودي مرتب
ميشوند ،اما اگر مقدار آن روي  Falseتنظيم شود اعضاي موجود در كنترل به همان ترتيبي كه

Sorted

در خاصيت  Listتايپ شدهاند ،نمايش داده ميشوند.
اگر ايــن خاصيت در كنترلهاي  ListBoxروي مقدار  0-Standardتنظيم شــود ،كنترل به
صورت يك كادر ليســت ساده و در صورتي كه روي مقدار 1-CheckBoxتنظيم شود ،هر يك
از اعضــا در كنترل به همراه يك كادر عالمت نمايش داده ميشــوند ،ايــن خاصيت ميتواند در
كنترلهاي  ComboBoxسه مقدار را كسب كند؛ اگر روي مقدار0-Dropdown Combo
تنظيم شــود كنترل به صورت يك كادر ليســت بازشــو به همراه يك كادر متن و اگر روي مقدار

Style

 1-Simple Combo Listتنظيم شود ،كنترل به صورت يك كادر ليست بازشو ساده به همراه
يك كادرمتن و در صورتي كه روي مقدار 2-Dropdown Listتنظيم شود به صورت يك كادر
ليست بازشو و بدون كادر متن نمايش داده ميشود.
اين خاصيت در كنترل كادر ليست بازشو از نوع  Dropdown Comboو Simple Combo
قابل استفاده است و عملكرد آن مشابه همين خاصيت در كنترل كادر متن است.
اين خاصيت در كنترل كادر ليست ساده و كنترلهاي كادر ليست بازشو بجز نوع Dropdown
 Listقابل استفاده است و عنوان عضو انتخاب شده در كنترل را در خود نگهداري ميكند.
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ادامه جدول 8-25
توضيح

خاصيت /متد/رويداد

اين متد ميتواند عضوي را به كنترل كادر ليســت اضافه كند و شكل كلي نحوه استفاده از آن به
صورت بعد است:

AddItem

(عنوان عضو)  . AddItemنام كنترل كادر ليست
به وســيله اين متد ميتوان تمام اعضاي موجود در كنترل كادر ليســت را حذف كرد .شكل كلي
نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:

Clear

 . Clearنام كنترل كادر ليست
اين متد ميتواند هر يك از اعضاي موجود در كنترل را براساس شماره انديس آنها در خاصيت
 Listحــذف كند .شــماره انديس از مقــدار صفر براي اولين عضو آغاز ميشــود و به ترتيب قرار
گرفتن اعضا در ليست افزايش مييابد .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:

RemoveItem

شمارهانديس عضو در كنترل)  . RemoveItemنامكنترلكادرليست
اين رويداد در تمام انواع كادرهاي ليست قابل استفاده است و زماني اجرا ميشود كه كاربر يكي
از اعضاي موجود در كادر ليست را انتخاب كند.
اين رويداد در كنترلهاي كادر ليست بازشو از نوع  Dropdown Comboو Simple Combo
قابل استفاده است و زماني اجرا ميشود كه محتويات كادر متن در كادر ليست تغيير كند.

Click

Change
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 برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی:نام استاندارد
0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :شماره

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

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(
The Len function syntax has these parts:

Part
String

Description
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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واژهنامه
كوتاه كردن ،مختصر كردن
آرگومان
دودويي ،مبناي دو
مقايسه كردن
روز
واژهپرداز
خطا
عبارت
ساعت
اشتباه
طول
دقيقه
عدم تطابق ،مطابقت نداشتن
ماه
نام ماه
رفعكردن ،برداشتن
جايگزين كردن
راست
ثانيه
مرتبكردن
فضاي خالي
شروع
شكل نوشتاري دستور
نحو ،تركيب
زمان
رفتار كردن
روز هفته
نام روز هفته
سال

Abbreviate
Argument
Binary
Compare
Day
Editor
Error
Expression
Hour
Invalid
Length
Minute
Mismatch
Month
Month Name
Remove
Replace
Right
Second
Sort
Space
Start
Syntax
Syntax
Time
Treat
Week Day
Week day Name
Year
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خالصه مطالب
• تابع  ASCيک رشته را دريافت كرده و كداسكي اولين كاراكتر را بر ميگرداند.
• تابع  Chrكداسكي يک كاراكتر را دريافت كرده و كاراكتر معادل آن را بر ميگرداند.
• تابع  InStrدو رشته را دريافت كرده ،يكي را در ديگري جستجو ميكند.
• تابع  Leftتعداد معيني از كاراكترهاي يک رشته را از سمت چپ آن برميگرداند.
• تابع  Rightتعداد معيني از كاراكترهاي يک رشته را از سمت راست آن برميگرداند.
• تابع  Lenيک رشته را دريافت كرده و طول آن را معين ميكند.
• تابع  Midيک رشته را دريافت كرده و تعداد معيني كاراكتر را از آن جدا ميكند.
• تابع  Replaceرشتهاي را در رشته ديگري جايگزين ميكند.
• تابع  StrCompدو رشته را دريافت كرده و با هم مقايسه ميكند.
• با استفاده از تابع  Dateميتوان تاريخ سيستم را به دست آورده يا تنظيم كرد.
• تابع  Dayيک مقدار از نوع تاريخ را دريافت كرده و شماره روز آن را برميگرداند.
• با استفاده از تابع  Nowميتوان تاريخ و ساعت سيستم را به دست آورد.
• تابــع  Monthيــک مقــدار از نــوع تاريــخ را دريافــت كرده و شــماره مــاه آن را
برميگرداند.
• تابع  MonthNameبا دريافت شماره ماه ،نام آن را برميگرداند.
• تابع  Weekdayيک عبارت رشتهاي يا تاريخي را دريافت كرده و شماره ترتيب روز
را در هفته برميگرداند.
• تابــع  Yearيــک عبارت رشــتهاي ،تاريخي را دريافــت كرده و مقدار ســال آن را
برميگرداند.
• با استفاده از تابع  Timeميتوان ساعت سيستم را به دست آورد.
• تابــع  Hourيک عبارت رشــتهاي يا تاريخي شــامل زمــان را دريافت كرده و مقدار
ساعت را برميگرداند.
• تابع  Minuteيک عبارت رشــتهاي يا تاريخي شــامل زمان را دريافت كرده و مقدار
دقيقه را برميگرداند.
• تابع  Secondيک عبارت رشــتهاي يا تاريخي شــامل زمان را دريافت كرده و مقدار
ثانيه را برميگرداند.
• با استفاده از تابع  Timerميتوان ثانيههاي بعد از نيمه شب را محاسبه كرد.
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آزمون نظري
 - 1حاصل اجراي دستور" Right "Windows", Len "123چيست؟
د"ind" -
ج"ows" -
ب"Win" -
الف"123" -
 - 2بهوسيله كدام تابع ميتوان تعدادي از كاراكترهاي يک رشته را جدا كرد؟
دAsc -
جLen -
بMid -
الفInstr -
 - 3حاصل اجراي دستور (  Left )"Computer" ,3چيست؟
ب"ter" -
الف"Com " -
ج "puter" -د""-
 - 4كدام تابع امكان جستجوي يک رشته را در رشته ديگر فراهم ميكند؟
دSpace -
جReplace -
بInStr -
الفLen -
 - 5كدام گزينه در رابطه با خروجي دستور (« Second )”10:12:36درست است؟
الف1  -
د48 -
ج36 -
ب12 -
 - 6حاصل عبارت ( Mid )"Computer",5,5چيست؟
دComputer -
جputer -
بuter -
الفomput -
 - 7به وسيله كدام تابع ميتوان ساعت و تاريخ جاري سيستم را به دست آورد؟
بTime -
الفDate -
جNow -
د -گزينههاي الف و ج صحيح هستند.
 - 8حاصل عبارت(  Replace)"Book","o", "t",3چيست؟
د"Btok" -
ج"Bttk" -
ب"Bttt" -
الف"Botk" -
?9 - Which of the following data types does return by the Len Function
d- boolean

c- date

b- string

a- integer

 -10تفاوت و شباهت توابع  Dateو  Nowرا بيان كنيد.
 -11نحوه عملكرد توابع زير را توضيح دهيد.
دInstr -
جStrcomp -
بMid -
الفLeft -
 -12نحوه عملكرد توابع زير را توضيح دهيد.
دReplace -
جMonth Name -
بAsc -
الفDay -
 -13نحوه عملكرد توابع Hour ،Yearو Minuteرا توضيح دهيد.
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آزمون عملي
 - 1يک رويه فرعي بنويسيد كه يک عدد را دريافت كرده ،كوچکترين رقم آنرا پيدا
كند و نمايش دهد.
 - 2يک رويه فرعي بنويســيد كه يک رشــته را دريافت كرده و كاراكترهاي آنرا به
صورت معكــوس نمايش دهد .بهعنوان مثالعبــارت  Computerرا بهصورت retupmoC
نمايش دهد.
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