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محتوای اين كتاب در كميسيون تخصصی رشته كامپيوتر دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و
حرفهای و كاردانش با عضويت :بتول عطاران ،محمدرضا شكرريز ،محمدرضا يمقانی ،سيدحميدرضا
ضيايی ،زهرا عسگری ،افشين اكبری و سيدسعيد ميرباقری تأييد شده است.

مقدمه

يكــي از عمدهترين اهداف طراحي و توليد كامپيوترها انجام عمليات ذخيرهســازي ،بازيابي
دادهها و اطالعات و انجام انواع محاســبات به وســيله آنهاســت .براي تحقق بخشيدن به اين
اهداف وجود دو جزء اصلي يعني سختافزار و نرمافزار الزامي است.
بــا پيدايش اولين كامپيوترها نياز به وجود برنامههايي كه بتوان با بهكارگيري آنها كامپيوترها را
مورد اســتفاده قرار داد ،احساس شــد و ازآنجا كه پردازش در كامپيوترها براساس مبناي باينري
يا همان  0و  1اســت ،اولين نرمافزارهايي كه توســط متخصصين طراحي گرديد به زبان ماشين
( 0و )1نوشته شد .اين روش توليد نرمافزار كار دشوار و وقتگيري بودكه محدوديتهاي زيادي
را دربرداشت ،بنابراين متخصصان علوم كامپيوتر تصميم گرفتند تا نرمافزارهايي را توليد كنند كه
بتوانند با استفاده از آنها هر نوع برنامهاي را با سرعت و دقت به زبان ماشين تبديل نمايند .اين امر
منجر به توليد شاخه ويژهاي از نرمافزارها بهنام زبانهاي برنامهنويسي شد .بدينترتيب به موازات
رشد و تكامل صنعت سختافزار ،زبانهاي برنامهنويسي كامپيوتر نيز خط سير تكاملي خود را از
زبان ماشين و اســمبلي به زبانهاي برنامهنويسي سطح باال ،ساخت يافته ،شئگرا و ويژوال ،طي
كرده و هر روزه زبانهاي برنامهنويســي كاربرديتري را در اختيار برنامهنويســان قرار دادند .در
حالحاضر محدوده زبانهاي برنامهنويسي بسيار گسترده شده و با ظهور سيستمعاملهاي ويندوز
و رايجشدن شبكههاي كامپيوتري بخصوص اينترنت ،اين مسأله شدت بيشتري پيدا كرده است.
اين پيمانه مهارتي با توجه به نيازهاي آموزشــي در رابطه با روش حل مســايل و زبانهاي
برنامهنويسي سطح باال و مدرن كه قابليت برنامهنويسي در محيط سيستم عامل ويندوز را نيز داشته
باشند ،تأليف شده است .زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك نسخه  6يكي از رايجترين و كارامدترين
زبانهاي برنامهنويسي در دنياست كه از ويژگيهاي بااليي در برنامهنويسي حرفهاي برخوردار است.
اين پيمانه مهارتي شــامل چهارده واحدكار اســت كه به صورت خودآموز تهيه شده است.
در واحدكار اول و دوم دانشآموزان با مفاهيم اساســي درباره الگوريتم و فلوچارت آشنا شده و
چگونگي يافتن راهحل مناســب براي حل مسايل مختلف را به همراه مثال و تمرينهاي متعدد
فراميگيرند .از واحد كار ســوم تا  چهاردهم فراگير میتواند مطالب را به صورت تئوري همراه
با تصاوير مناسب مطالعه كرده و سپس مطالب مطالعه شده را با تمرينهاي مرتبط و به صورت
عملي و مرحلهاي انجام دهد .به عالوه ســعي شــده است كه با ارايه آزمونهاي نظري و عملي
در پايــان هر واحدكار و يك آزمون نظري و عملي در پايان پيمانه مهارتي ،مطالب مجددا ً مرور
شــوند .براي بازدهي باالتر در فراگيري اين پيمانه مهارتي تسلط كافي در دروس پيشنياز مانند
مباني و فناوري كامپيوتر ،سيســتم عامل مقدماتي و پيشــرفته (ترجيح ًا  )Windows XPالزامي
است                                                                                       	.مؤلــف  
Vbbook6@yahoo.com

پيشآزمون
 - 1كدام كليد تركيبي براي فعال كردن منوي  Startبه كار ميرود؟
الف 	                      Alt+F4 -بCtrl+Esc -
دCtrl+C -
ج	                   Alt+Esc -
 - 2از كــدام برنامه در ويندوز براي اضافهكردن يك زبان جديد به مجموعه زبانهاي
موجود استفاده ميشود؟
الف 	                      Keyboard -بRegional and Language Options -
ج 	                 Folder Options -دRegional Options -
 - 3كدام كليد تركيبي براي حركت كردن بين پنجرههاي باز مناسب است؟
بAlt+Tab -
الف	                      Ctrl+V-
دCtrl+X -
ج	                   Alt+Esc -

واحد کار اول

هدف جزیی
توانايي حل مسايل و طراحي الگوريتم مناسب براي آنها
هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1نحوه شناخت و بررسي مسايل مختلف را توضيح دهد.
 -2مفهوم الگوريتم را تعريف كند و ويژگيهاي آن را بيان نمايد.
 -3ان��واع دس��تورالعملها را در الگوريتم بي��ان كند و كاربرد آنه��ا را توضيح دهد.
 -4مفهوم عملگر را بداند و انواع عملگرها را بيان كند.
 -5عملگرهاي رياضي ،منطقي و مقايس��هاي و كاربرد آنه��ا را بيان كند و حق تقدم
آنها را نسبت به يكديگر توضيح دهد.
 -6بتواند انواع الگوريتمها را براي مسايل متفاوت طراحي نمايد.
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کلیات

روش حل مس��ايل با اس��تفاده از روشها و تحليلهاي رياضي و منطقي ،اولين بار به
وسيله دانشمند بزرگ ايراني ـ خوارزمي ـ 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 مدتها مورد اس��تفاده برنامهنويسان 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 حلهاي مناسب براي آنها آشنا خواهيد شد و در پايان ارايه راهحل به دست
آمده با توجه به قواعد علم الگوريتم را ميآموزيد.
 1-1شناخت مسايل و ارايه راهحل مناسب براي حل آن ها

انس��ان از آغاز آفرينش تاكنون همواره در مس��ير زندگي خود با مش��كالت و مسائل
مختلفي روبهرو بوده و براي حل مش��كالت خود ،همواره راهحلهاي متفاوتي را تجربه
كرده است .از مشكالتي نظير خوراك ،پوشاك ،محل زندگي تا حل مسائل علمي ،فلسفي،
رياضي و نظاير آنها؛ بنابراين با توجه به نوع مس��ايل و تجربيات و پيشرفتهاي علمي،
س��عي در ارائه راهحلهاي جديد كرده اس��ت .پيدا كردن راهحل براي يك مس��أله به نوع
آن بس��تگي دارد ،بعضي از مسألهها به سادگي قابل حل بوده اما بعضي ديگر هنوز هم به
سادگي قابل حل نيستند.
براي حل هرگونه مسأله جدا از نوع آن ميتوان موارد زير را در نظر گرفت:
 -1شناخت دقيق مسأله
 -2تجزيه و تحليل مسأله
 -3طراحي راهحل
 1-1-1شناخت مسأله
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براي ش��ناخت بهتر يك مس��أله بايد س��ه عامل مهم را درنظر بگيريد :مقادير معلوم،
خواستههاي مسأله (مجهوالت) و عمليات محاسباتي.
مقادير معلوم دادهها :مقاديري كه در اختيار مس��أله قرار ميگيرند و براي رس��يدن به
هدف موردنظر در مسأله موردنياز هستند.

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کار اول :توانایی حل مسایل و طراحی الگوریتم مناسب برای آنها

ارتباط بين دادهها و مجهولها (محاس��بات) :براي رسيدن به نتايج موردنظر معموالً

الزم است تا عملياتي را روي مقادير معلوم انجام دهيد؛ بخش عمدهاي از اين عمليات با
اس��تفاده از فرمولهاي مختلف انجام ميشود؛ البته محاسبات ميتوانند با توجه به روابط
منطقي كه بين مقادير معلوم و خواستههاي مسأله وجود دارند ،انجام گيرند.
خواس��تههاي مسأله (مجهوالت) :مقاديري هس��تند كه معموالً در اثر انجام عمليات
روي مقادي��ر معل��وم حاص��ل ميش��وند ،البت��ه مجه��والت ميتوانند از رواب��ط منطقي
ك��ه در حل مس��أله دخالت ميكنن��د نيز به وج��ود آمده و مورد اس��تفاده ق��رار گيرند.
به عنوان مثال فرض كنيد ميخواهيم محيط يك دايره به شعاع دلخواه را محاسبه كنيم.
براي حل اينمس��أله با روش ارايه ش��ده ،ابتدا مقادير معلوم را مورد توجه قرار ميدهيم؛
همانطوركه ميدانيد براي محاسبه محيط هر دايره بايد شعاع آن را در اختيار داشته باشيم،
بنابراين شعاع دايره ( )Rبه 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
تعيين مي شود و باالخره به عنوان مرحله آخر ،خواسته مسأله (مجهول) كه همان محيط()P
دايره است بهدست ميآيد.
تمرين:
مقادير معلوم ،محاس��بات و خواس��تههاي مس��أله (مجهوالت) را در محاسبه محيط و
مساحت يك مستطيل دلخواه مشخص كنيد
 1-1-2تجزيه و تحليل مسأله

معموالً جس��تجوي راهحل مناسب براي يك مسأله ،بهس��ادگي امكانپذير نيست .گاهي
اوقات راهحل مسأله بهسادگي قابل تشخيص است ،مانند محاسبه مجموع دو عدد يا محاسبه
مس��احت ي��ك دايره اما در بعض��ي از مواقع بهدليل پيچيده بودن مس��أله ،الزم اس��ت
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اس��ت مسأله اصلي به چند مس��أله كوچكتر تقسيم شود كه به آنها زيرمسأله ميگويند.
س��پس هر زيرمسأله مجددا ً بررسي ش��ود تا در صورت دشواري مجددا ً به زيرمسألههاي
كوچكتر تقسيم شود و اين عمل آنقدر ادامه يابد تا زيرمسألهها به سادهترين شكل حل
ش��وند .در اين حالت ميتوان هر زيرمس��أله را جداگانه حل كرد و با كنار هم قرار دادن
آنها ،به حل مسأله اصلي دسترسي پيدا كرد .به عنوان مثال اگر مسأله ساخت يك اتومبيل
باشد پيدا كردن راهحل براي ساخت آن در مرحله اول ،كار دشواري است اما اگر اتومبيل
را به بخشهاي مختلف مثل موتور ،جعبهدنده و اتاق و بدنه تقسيم كنيم و هر يك از اين
اجزا را مجددا ً به كوچكترين جزء ،آنگاه با طراحي و ساخت اجزاي كوچكتر ميتوان
اجزاي بزرگتر را ايجاد كرد و در نهايت با تركيب اجزاي اصلي ،طراحي و س��اخت يك
اتومبيل امكانپذير خواهد شد.
 1-1-3طراحي راهحل

پس از تحليل مسأله ،براي ارائه يك راهحل ميتوان به دو روش عمل كرد:
 -1استفاده از تجربيات و راهحلهاي موجود كه در حل مسائل ديگر به كار گرفته شدهاند.
 -2اس��تفاده از روشه��اي تفكر منطقي و الگوريتمي كه حل مس��أله براس��اس آن
صورت گرفته و به صورت مرحله به مرحله انجام ميش��ود .به عنوان مثال فرض كنيد
ميخواهيم تعداد اعداد زوج بين اعداد  1تا 20را محاس��به كنيم ،يك روش س��اده اين
اس��ت كه اعداد  1تا 20را نوشته و تعداد اعداد زوج را بشماريد ،اما با استفاده از روش
تفكر منطقي ميتوان به اين نتيجه رس��يد كه با توجه به اينكه اعداد زوج يكي در ميان
قرار ميگيرند با تقس��يم عدد 20بر 2به تعداد10عدد دست مييابيد كه از روش اول هم
به همين نتيجه خواهيد رسيد.

 1-2الگوريتم

 1-2-1تعريف الگوريتم

ب��ه مجموع��ه اي از دس��تورالعملها 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 گونهاي 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 ميگويند.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کار اول :توانایی حل مسایل و طراحی الگوریتم مناسب برای آنها

ميتوان الگوريتم را به يك ماش��ين تشبيه كرد كه مقادير معلوم را دريافت كرده ،روي
آنها محاس��باتي را انجام ميدهد و در پايان خواس��تههاي مس��أله (مجه��والت) را ارايه
ميكند.
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 ميتوانيد حل مس��ايل را به گونهاي
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 ميكني��د ،به عنوان مث��ال وقتي هر روز
ب��راي كس��ب علم و دانش به مدرس��ه ميرويد ،اعمالي را به ترتي��ب و به صورت دقيق
و كام��ل انج��ام ميدهيد يعني ابتدا از خواب بيدار ميش��ويد ،دس��ت و صورت خود را
ميش��وييد ،صبحانه ميخوريد و س��پس لباس مناس��ب به تن كرده و بعد از برداش��تن
وس��ايل و كتابه��اي موردني��از از خانه خارج ميش��ويد ،مس��افتي را طي ك��رده و به
مدرس��ه و كالس خ��ود ميرويد .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 نميشود.
ميتوان اين مراحل را به شكل خالصه و قابل فهمتري بيان كرد:
• بيدارشدن از خواب
• شستن دست و صورت
• خوردن صبحانه
• پوشيدن لباس مدرسه
• برداشتن كتابهاي 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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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 ميشود تا در
انجام دس��تورالعملها همواره يك برداش��ت يكسان حاصل ش��ود ،در غيراين صورت
برداش��تهاي متفاوت سبب خواهد شد تا دس��تورالعمل ها نتايج متفاوتي را به وجود
آورند .زبان الگوريتم نيز ميتواند يكي از زبانهاي گفتاري و نوش��تاري مانند فارس��ي،
انگليسي و  ...باشد.
ﺏ -اس��تﻔاده از ﺟﺰييات کاﻓي :اين ويژگي س��بب ميشود تا دستورالعملها 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 دستورالعملها مشخص باشد .هر
الگوريتم يك نقطه شروع دارد كه به عنوان اولين دستورالعمل از آن استفاده ميشود ،به عالوه
پايان الگوريتم نيز بايد تعيين شود .يك الگوريتم ميتواند بيش از يك نقطه پايان داشته باشد.
د -ترتي��ب انجام دس��تورالعمﻞها :يك��ي از ويژگيهاي مهم ي��ك الگوريتم ترتيب
اجراي دس��تورالعملها اس��ت؛ اگر اين كار به درس��تي انجام نش��ود ،پيشبيني نتيجه كار
مش��خص نخواهد بود .در يك الگوريتم ترتيب انجام عمليات با استفاده از شماره گذاري
دستورالعملها از باال به پايين انجام ميشود كه البته در صورت نياز ميتوان ترتيب اجراي
دستورالعملها را نيز تغيير داد .در مباحث بعد به اين مسأله خواهيم پرداخت.
نﻜته :ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﻛﺎﺭﺯﻳﺎﺩ
ﺩﺷــﻮﺍﺭﻱ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻓﺮﻣﻮﻝﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ
ﺑﻴﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺳﺎﻥﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ه�  -ﺟامﻊ بودن :الگوريتم بايد به ش��كلي طراحي شود كه با توجه به صورت مسأله
و مفروضات آن در تمام حالتها ،نتايج مناسب و صحيحي را ارايه كرده و در حالتهاي
خاص يا دادههاي ورودي متفاوت ،نتايج درستي را ايجاد كند.
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پيمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کار اول :توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آنها

نﻜته :بهتر اس��ت دريك الگوريتم از دستورات اضافه كه سبب افزايش حجم الگوريتم ميشود،
خودداري نماييد چرا كه اين كار الگوريتم را شلوﻍ كرده و باعث سردرگمي ميشود.
 1-2-3انواﻉ ﺩستورالعﻤلها ﺩر الگوریتم

الگوريتم مجموعهاي از دستورالعملهاس��ت .دس��تورالعملها انواع مختلفي دارند كه
عبارتند از:
الف -دستورالعملهاي ورودي
ب -دستورالعملهاي خروجي
ج -دستورالعملهاي محاسباتي
د -دستورالعملهاي شرطي
ه�  -دستورالعملهاي تكرار (حلقهها)
الف -دستورالعمﻞهاي ورودي
اين دس��تورالعملها براي دريافت دادههاي ورودي اس��تفاده ميشوند و معموالً براي
اجراي آنها از عباراتي مانند «بخوان ،دريافتكن يا بگير» استفاده ميشود.
ﺏ -دستورالعمﻞهاي خروﺟي
اين دس��تورالعملها براي نماي��ش اطالعات خروجي يا پيامه��اي موردنياز به منظور
راهنمايي كاربر روي صفحه نمايش يا چاپ آنها به وس��يله چاپگر اس��تفاده ميشوند و
معموالً براي اجراي آنها عباراتي مانند «نمايش بده يا چاپكن» به كار ميروند.
ﺝ -دستورالعمﻞهاي محاسباتي
اين دس��تورالعملها در واقع نحوه ارايه و استفاده از فرمولها و انجام عمليات رياضي
و محاسباتي را تعيين ميكنند و معموالً براي اجراي آنها از همان شكلي كه در رياضيات
وجود دارد ،استفاده ميشود يعني در سمت راست تساوي عمليات محاسباتي و در سمت
چﭗ تس��اوي نام يك متغير به كار ميرود؛ البته به جاي عالمت تس��اوي از عالمت فلش
نيز استفاده ميشود.
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شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

تعريف متغير :متغيرها مكانهايي هستند كه توانايي نگهداري و ذخيرهسازي انواعداده
را دارند .متغيرها در الگوريتم همان كاربرد رياضي خود را دارا هس��تند و عالوه بر اعداد
ميتوانن��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
شدهاند ،استفاده كنيد مانند عملگر جمع كه ميتواند 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 ميدهد ،عملوند ناميده ميشوند .عملگرهاي رياضي در جدول  1-1ارايه شدهاند.
جدول 1-1
مثال

عملگر

عنوان

( )

پرانتز

*

ضرب

2×3=6

/

تقسیم

12/6=2

2

\

خارج قسمت تقسیم صحیح

17 \ 3=5

3

Mod

باقیمانده تقسیم صحیح

14 mod 5=4

4

+

جمع

35 +14=49

5

-

تفریق

1  -7=3

5

)2×3( +4=1 

اولویت
1
2

عملگرهاي ارايه شده در جدول  1-1نسبت به هم داراي حق تقدم در اجرا هستند ،به
عبارت ديگر در يك عبارت رياضي كه از چند عملگر استفاده شده است ،عملگرها
12

پيمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کار اول :توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آنها

از س��مت چﭗ عبارت رياضي به ترتيب اجرا ميش��وند .اما هميش��ه اينگونه نيست
و در هن��گام اس��تفاده از چند عملگر رياضي ،اولويت آنه��ا مطابق جدول  1-1از باال به
پايين درنظر گرفته ميشود ،به عنوان مثال عبارت  2+3 × 5 /1را در نظر بگيريد؛ در اين
عبارت ابتدا عدد  3در  5ضرب شده و سپس حاصلضرب آن يعني  ،15بر عدد  1 تقسيم
ميشود چرا كه عملگرهاي ضرب و تقسيم نسبت به عملگر جمع حق تقدم دارند .در پايان،
حاصل تقسيم يعني عدد  1/5با عدد  2جمع و در نتيجه عدد  3/5به دست ميآيد.
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 آنها نسبت به هم از چﭗ به راست است.
ب��ه عنوان مثال عبارت  1  + 4  -6 ×2را درنظر بگيريد؛ در اين عبارت ابتدا عدد  6در 2
ضرب شده ،سپس عبارت  1  +4محاسبه ميشود كه نتيجه آن عدد  5 خواهد بود و بعد
عمل تفريق انجام ميشود و حاصل تفريق  5  -12يعني  38به دست ميآيد.
البته اولويت عملگرها را ميتوان با پرانتز تغيير داد به عنوان مثال اگر عبارت قبل را با
پرانتز به شكل  ) 1  + 4  -6 ( ×2تغيير دهيد ابتدا عبارت داخل پرانتز محاسبه ميشود
سپس نتيجه در عدد  2ضرب خواهد شد.
تمرين:

ترتيب انجام عمليات و حاصل عبارات زير را تعيين كنيد:

(14-3 ×2( / 5 + 2
))27+4( ×12 -7 ( +8 / 2

مثال  :1فرض كنيد ميخواهيد مسأله محاسبه
محيط يك مستطيل با طول  Lو عرض  Wدلخواه را
به صورت يك الگوريتم بنويسيد ،قب ً
ال اين مسأله را
بررس��ي كرده و سه عامل مقادير معلوم ،فرمولهاي
محاس��باتي و خواس��تههاي مس��أله (مجهوالت) و
رابطه بين آنها را تعيين كردهايد ،بنابراين الگوريتم
حل اين مسأله به صورت زير خواهد بود:

ﺗوﺿﻴﺢ
-1شروع الگوریتم

شروع الگوریتم

 L -2را دریافت کن

ورود دادهها

 W -3را دریافت کن

ورود دادهها

P ← 2 ×)L + W ( - 3

محاسبه محیﻂ

 P -4را نمایش بده

نمایش خروجي

 -5پایان

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

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

تمرين:

الگوريتمي بنويسيد كه محيط يك دايره با شعاع دلخواه  Rرا محاسبه كرده و نمايش دهد.
مثال  :2الگوريتمي بنويسيد تا حاصل تقسيم يك عدد دلخواه را بر عدد دلخواه
ديگري محاسبه كرده و نمايش دهد.
در اين مثال وروديها شامل دو عدد هستند و محاسبات الزم براي رسيدن به نتيجه،
عمل رياضي تقسيم ميباشد و خواسته مسأله نيز نتيجه تقسيم دو عدد بر يكديگر است،
بنابراين الگوريتم مربوطه بدين صورت خواهد بود.
ﺗوﺿﻴﺢ
-1شروع

شروع

 X -2را دریافت کن

ورود دادهها

 Y -3را دریافت کن

ورود دادهها

← X/Y - 3

Z

محاسبه حاصﻞ تقسیم

 Z -4را نمایش بده

نمایش خروجي

 -5پایان

پایان الگوریتم

در اين الگوريتم پس از ش��روع الگوريتم در مراحل  2و  3دو عدد از ورودي دريافت
ش��ده و در متغيرهاي  Xو  Yذخيره ميش��وند .در مرحله  4دو متغير بر هم تقسيم شده و
نتيجه تقس��يم در متغير  Zذخيره ميشود .در مرحله  5حاصل تقسيم روي صفحه نمايش
داده ميشود و در مرحله  6الگوريتم پايان مييابد.
تمرين:
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.
14

پيمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کار اول :توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آنها

د  -دستورالعمﻞهاي شرﻃي
گاهي اوقات الزم است با مقايسه مقادير دادههاي ورودي ،اطالعات خروجي ،متغيرها
و  ...عملياتي را در الگوريتم هدايت كرده و دستورالعملهاي خاصي را اجرا كنيد يا روند
اجراي الگوريتم را با اتخاذ تصميمات مناس��بي كنترل نماييد .در اين صورت ميتوانيد از
دستورات شرطي استفاده كنيد.
مثال  :3الگوريتمي 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  2صفر
شود عدد زوج است و اگر باقيمانده يك باشد عدد موردنظر فرد ميباشد.
17 2
8

14 2

16

7

1

14


باقيمانده تقسيم

با استفاده از عملگر  Modميتوان تقسيمهاي فوق را به صورت زير نوشت:
14 MoD 2

17 MOD 2
1
در اين مرحله با اينكه نكات الزم براي حل مسأله به دست آمده است اما يك مشكل
هن��وز وجود دارد كه يك عدد در هر لحظه نميتواند 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 حالتهايي 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 صورتهاي زير است.
اﮔر شرط (ها) آنﮔاه دستور(ات)
اﮔر شرط (ها) آنﮔاه دستور(ات) در ﻏير اين صورت دستور(ات)
15

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

در حالت اول ،ابتدا شرط يا شرطهاي ارايه شده بررسي ميشوند و در صورتيكه نتيجه
بررسي درست باشد ،دستور يا دستورات پس از «آنگاه» اجرا ميشوند ،در غيراينصورت
(نادرس��ت بودن شرط بررس��ي شده) دستورالعملي كه پس از دس��تورالعمل شرطي قرار
گرفته ،اجرا خواهد ش��د بدون آنكه دس��تور يا دس��تورات پس از «آنگاه» اجرا ش��ود.
در حالت دوم ،ش��كل كاملتري از دس��تورالعمل شرطي را مالحظه ميكنيد كه در آن
ابتدا ش��رط يا ش��رطها مورد بررسي قرار ميگيرند؛ اگر نتيجه ارزيابي آنها درست باشد،
دس��تورالعمل ش��رط مانند حالت اول رفتار ميكند اما اگر نتيجه ارزيابي شرط يا شرطها
نادرس��ت باشد بدون آنكه دس��تورات بخش «آنگاه» اجرا ش��وند ،دستورات موجود در
بخش «درغير اينصورت» اجرا خواهند شد سپس دستورالعملي كه پس از دستور شرطي
قرار دارد ،اجرا ميشود.
جدول 1 - 2
عملگر

عنوان

مثال

نتیجه

=

تساوی

4=4

درست

=<

بزرگتر یا مساوی

5 <=2

درست

=>

کوچکتر یا مساوی

<

بزرگتر

1   >=15

نادرست

29<74

>

کوچکتر

7>3

نادرست

<>

نامساوی

15><8

درست

نادرست

بنابراين الگوريتم موردنظر بدين صورت خواهد بود:
توضيح
 -1شروع

شروع الگوريتم

X - 2را دریافت کن

ورود داده

X MoD 2 - 3

R

مقدار باقيمانده تقسيم را در  Rذخيره ميكند.

 - 4اگر  R = آنگاه «عدد زوج است ».را نمايش بده .در صورتيك��ه  Rبرابر صفر باش��د عب��ارت «عدد زوج اس��ت ».را نمايش ميدهد.
 -5اگر  R =1آنگاه «عدد فرد است ».را نمايش بده.

در صورتيك��ه  Rبراب��ر يك باش��د عبارت «عدد فرد اس��ت ».را نماي��ش ميدهد.

 -6پايان

پايان الگوريتم

16

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کار اول :توانایی حل مسایل و طراحی الگوریتم مناسب برای آنها
پس از ش��روع الگوريتم ،در مرحله  2يك عدد از ورودي دريافت ش��ده و در متغير X

ذخيره ميشود سپس در مرحله  3باقيمانده تقسيم  Xبر  2محاسبه شده و در متغير  Rذخيره
ميشود .در مرحله  4با استفاده از يك دستور شرطي مقدار متغير  Rبا مقدار صفر مقايسه
ميشود در صورتي كه مقدار متغير نيز صفر باشد نتيجه بررسي شرط درست ( )Trueو در
نتيجه عدد زوج خواهد بود و عبارت «عدد زوج است ».نمايش داده ميشود اما اگر مقدار
متغير  Rصفر نباشد نتيجه بررسي شرط نادرست ( )Falseبوده و دستور بعد از آنگاه اجرا
نميش��ود .در مرحله  5مجددا ً مقدار  Rبررس��ي ميشود و در صورتيكه مقدار آن برابر با
يك باشد «عبارت عدد فرد است ».نمايش داده خواهد شد و در صورتيكه مقدار آن برابر
با يك نباشد عبارت مزبور نمايش داده نميشود.
تمرين:
الگوريتمي بنويسيد كه بخشپذيري يك عدد را بر عدد ديگر تعيين كند
ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده و اين نكته كه يك ع��دد نميتواند هم زوج و هم فرد
باشد الگوريتم مثال قبل را بهصورت زير ميتوان خالصهتر نمود و به جاي استفاده از دو
دستورالعمل شرطي مسأله را با يك دستورالعمل شرطي حل كرد.
توضيح
 -1شروع

شروع الگوريتم

 X - 2را دریافت کن

ورود داده

X MoD 2 - 3

R

مقدار باقيمانده تقسيم را در  Rذخيره ميكند.

 - 4اگر  R = آنگاه «عدد زوج است ».را نمايش بده  ،در صورتيكه مقدار  Rبرابر با صفر باشد عبارت «عدد زوج است».را نمايش
در غیر این صورت« عدد فرد است» .را نمایش بده
ميدهد ،در غير اينصورت عبارت «عدد فرد است» را نمايش ميدهد.
 -5پايان

پايان الگوريتم

در اين الگوريتم جديد از يك دس��تورالعمل ش��رطي استفاده ش��ده است اما در نتيجه
اج��راي الگوريتم هيچ تغييري به وجود نميآي��د ،در اين حالت اگر مقدار باقيمانده يعني
متغير  Rبرابر با صفر باش��د دس��توري كه در بخش «آنگاه» قرار دارد اجرا ميشود اما اگر
مقدار متغير  Rبرابر با صفر نباشد دستور بخش « در غير اين صورت» اجرا خواهد شد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

تمرين:

الگوريتم بخشپذيري دو عدد بر يكديگر را با يك دستورالعمل شرطي بنويسيد.
مثال  :4الگوريتمي بنويس��يد كه س��ه عدد دلخ��واه را دريافت كرده و بزرگترين
مقدار را در بين آنها تعيين كند و نمايش دهد.
در اي��ن مس��أله س��ه داده ورودي وجود دارند ك��ه آنها را اع��داد  B ، Aو  Cدر نظر
ميگيريم ،براي پيدا كردن بزرگترين مقدار در بين اين سه عدد ميتوانيم از روش مقايسه
اس��تفاده كنيم؛ به اين منظور ابتدا فرض ميكنيم مقدار ذخيره شده در متغير  Aبزرگترين
مقدار اس��ت و مقدار آن را در متغير ديگ��ري به نام  MAXذخيره ميكنيم ،به اين دليل كه
متغيرهاي ديگر يعني  Bو Cرا با مقايسه با اين مقدار (متغير  )MAXبررسي كرده و بزرگتر
بودن يا نبودن آنها را از مقدار اول مشخص ميكنيم يعني متغير  Bرا با  MAXمقايسه كرده
و در صورت بزرگتر بودن مقدار  Bاز  ،MAXمتغير  Bرا در  MAXذخيره ميكنيم ،اگر به
همي��ن ترتيب اين عمليات را براي متغير  Cني��ز انجام دهيم ،در پايان بزرگترين عدد در
متغير  MAXذخيره خواهد شد.
با توجه به مطالب گفته شده الگوريتم موردنظر به صورت زير خواهد بود:
توضیح
 -1شروع

شروع الگوریتم

 -2اعداد  B، Aو  Cرا دریافت کن

ورود داده

A -3

مقدار متﻐیر  Aدر  MAXذخیره ميشود.

MAX

 -4اگر  B < MAXآنگاه

B

MAX

 - 5اگر  C < MAXآنگاه C

MAX

در صورتيکه مقدار  Bاز  MAXبزرگتر باش��د مقدار  Bرا در
 MAXذخیره ميکند.
در صورتيکه مقدار  Cاز  MAXبزرگتر باش��د مقدار  Cرا در
 MAXذخیره ميکند.

 MAX - 6را نمایش بده

نمایش خروجي

 - 7پایان

پایان الگوریتم

18

پيمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کار اول :توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آنها

تمرين:
الگوريتمي بنويسيد كه چهار عدد دلخواه را دريافت كرده و كوچكترين و بزرگترين
مقدار در بين آنها را به دست آورد ،سپس آن را براي اعداد مختلف اجرا و آزمايش كنيد.
نﻜته ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ،ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻃﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ »ﺁﻥﮔﺎﻩ«
ﻳﺎ »ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ« ﺩﺳــﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷــﺮﻃﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺷﺮﻃﻲ ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻱ ﺷﺮﻃﻲ ﺗﻮﺩﺭﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.

عملگرهاي مﻨطقي
گاهي اوقات ممكن اس��ت الزم باش��د در دس��تورالعملهاي ش��رطي كه در حل يك
الگوريتم به كار ميروند بيش از يك ش��رط مورد بررس��ي قرار گيرند و با توجه به نتيجه
بررس��ي تمامي شرطهاي ذكر شده ساير دستورالعملها اجرا شوند .در چنين حالتهايي
ميتوان از عملگرهاي منطقي براي تركيب دو يا چند شرط استفاده كرد.
مثال  :5الگوريتمي بنويس��يد كه مقدار مصرف برق يك مش��ترك دلخواه را دريافت
كرده و براساس جدول  ،1-3رتبه ميزان مصرف وي را مشخص كند.
جدول 1-3
ردیﻒ
1

میزان مﺼرﻑ ( کیلو وات)


تا 5 

رتبه
کم مﺼرﻑ

2

 5 تا 2  

عادی

3

 2  به باال

پرمﺼرﻑ

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��تورالعملهاي ش��رطي تودرتو و روش دوم اس��تفاده از عملگرهاي منطقي است.
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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

در روش اول الزم است تا براي رديفهاي  1و  2در جدول  1-3از يك دستورالعمل
شرطي در بخش «آنگاه» دستورالعمل شرطي ديگري استفاده شود تا هر دو شرط موردنظر
در اين رديفها مورد ارزيابي قرار گيرند .البته براي رديف  3ميتوان از يك دستورالعمل
ش��رطي به تنهايي اس��تفاده كرد .با توجه به اي��ن توضيحات ميتواني��د الگوريتم زير را
بنويسيد:
در اين الگوريتم  kwبه عنوان ميزان مصرف برق در نظر گرفته شد ه است.
 -1شروع
 kw -2را دريافت كن.
 -3اگر  kw < = آنگاه اگر  kw > 5 آنگاه «مشترك كم مصرف است ».را نمايش بده.
 -4اگر  kw < = 5 آنگاه اگر  kw >2  آنگاه «مشترك عادي است ».را نمايش بده.
 -5اگر  kw < =2آنگاه «مشترك پرمصرف است » .را نمايش بده.
 -6پايان
به طور كلي سه نوع عملگر منطقي كه در الگوريتم مورد استفاده قرار ميگيرند در
جدول  1-4ارائه شدهاند.
جدول 1-4
مفهوم

عملگر

«و» منطقي

AND

«يا» منطقي

OR

نقيض

NOT

وقتي دويا چند ش��رط با عملگر منطقي  ANDبا هم تركيب ميش��وند ،نتيجه مقايسه،
زماني درست ( )Trueخواهد بود كه نتيجه تمام شرطها و مقايسهها  Trueباشند؛ به عنوان
مثال شرطهاي  X < و  Y > 5را در نظر بگيريد .اگر بخواهيم اين دو شرط را با يكديگر
تركيب كنيم نتيجه تركيب آنها زماني درس��ت ( )Trueخواهد بود كه نتيجه بررس��ي هر
دو ش��رط درس��ت ( )Trueباش��د .به عنوان نمونه اگر مقدار  Xبرابر  2و Yبرابر  1باش��د
هر دو ش��رط درس��ت ( )Trueبوده و نتيجه تركيب آنها نيز درس��ت ( )Trueخواهد بود.
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پيمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کار اول :توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آنها

ام��ا اگر نتيجه بررس��ي ش��رط  X < ي��ا  Y > 5يا هر دو ش��رط نادرس��ت ()False
باش��د ،نتيج��ه تركيب آنها نيز نادرس��ت ( )Falseخواهد بود .به عن��وان نمونه اگر مقدار
 Xبراب��ر ب��ا  -5و مق��دار  Yبرابر با  1باش��د ش��رط  X < نادرس��ت ( )Falseو ش��رط
 Y > 5درس��ت ( )Trueخواه��د ب��ود و در نتيج��ه تركي��ب آنه��ا نيز نادرس��ت()False
ميش��ود .بنابراي��ن ج��دول درس��تي عملگ��ر منطق��ي  ANDمطابق جدول  1-5اس��ت.
درصورتيكه دو يا چند شرط را با عملگر منطقي  ORبا هم تركيب كنيد ،نتيجه شرط
زماني نادرس��ت ( )Falseخواهد بود كه نتيجه تمام ش��رطها نادرس��ت ( )Falseباشد و در
ساير حاالت ،نتيجه درست ( )Trueخواهد بود؛ بنابراين جدول درستي عملگر منطقي OR
مطابق جدول  1-6است.
جدول 1-5

جدول 1-6

5
X >  OR Y < 5

Y < 55

T

T

F

F

F

F

T

T

T

T

F

X>

T

>5

X< 

Y>5

<

F

F

T

F

T

F

F

F

F

T

T

T

AND Y

X

اگر از عملگر  NOTروي يك ش��رط استفاده شود نتيجه درستي آنرا معكوس ميكند
يعني اگر نتيجه ش��رط درس��ت ( )Trueباشد آنرا به نادرس��ت ( )Falseو اگر نتيجه شرط
نادرست ( )Falseباشد آنرا به درست ( )Trueتبديل ميكند .جدول درستي عملگر منطقي
 NOTمطابق جدول  1-7ميباشد.
جدول 1-7
NOT X > 
F
T

X>

T
F

نﻜته ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝﻫــﺎﻱ  1-6 ،1-5ﻭ  T ، 1 -7ﺑﻴﺎﻧﮕــﺮ ﺩﺭﺳــﺖ ) (Trueﻭ  Fﺑﻴﺎﻧﮕــﺮ ﻧﺎﺩﺭﺳــﺖ )(False
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

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

تمرين:

الگوريتم��ي بنويس��يد تا معدل ي��ك دانشآموز را دريافت ك��رده و رتبه وي را
براساس شرايطي كه در ادامه ميآيد ،تعيين كند:
الف -درصورتيكه ميانگين نمرات بيشتر از  18باشد ،رتبه ممتاز براي وي اعالم شود.
ﺏ -درصورتيكه ميانگين نمرات بين  16تا  18باشد ،رتبه خوب براي وي اعالم شود.
ﺝ -درصورتيكه ميانگين نمرات بين  12تا  16باشد ،رتبه متوسط براي وي اعالم شود.
د  -درصورتيكه ميانگين نمرات كمتر از  12باشد ،رتبه ضعيف براي وي اعالم شود.
ه�  -دستورالعملهاي تﻜرار (حلقهها)
اس��تفاده از دس��تورالعملهايي كه تاكنونفراگرفتهايد در حل بعضي از مس��ايل كافي
نيست و الزم است تا برخي از دستورالعملها را به دفعات تكرار نماييد؛ در اين موارد از
دستورالعمل تكرار يا همان حلقهها استفاده كنيد.
مﺜال  :6الگوريتمي بنويسيد كه مجموع اعداد  1تا 1 را محاسبه نموده و نمايش دهد.
اگر براي حل اين مسأله بخواهيد از دستورالعملهايي كه تاكنون ارائه شدهاند استفاده
كنيد در اين حالت الگوريتمي به صورت زير بهدست ميآيد.
 - 1شروع
SuM
- 2
SuM = 1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1  - 3
 SuM- 4را نمايش بده
 - 5پايان
با اين حال مشاهده ميكنيد كه الگوريتم شكل نامناسبي دارد و اگر دادهها زيادتر شوند
اس��تفاده از اين روش عم ً
ال غيرممكن اس��ت .براي حل اين مشكل ميتوان دستورالعمل
تكرار را به كار برد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کار اول :توانایی حل مسایل و طراحی الگوریتم مناسب برای آنها

دستورالعمل حلقه از اجزاي مختلفي تشكيل ميشود كه عبارتند از:
ش��مارنده حلقه :يك متغير عددي است كه تعداد دفعات تكرار دستورالعملها را در
حلقهكنترل ميكند .مقدار شمارنده در هر بار اجراي حلقه افزايش يا كاهش مييابد.
مقدار اوليه :مقدار اوليه حلقه قبل از شروع حلقه تعيين ميشود و به وسيله آن ميتوان
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��تورالعملها را در حلقه مشخص ميكند و
بايد بهگونهاي تنظيم شود تا از ايجاد حلقه نامحدود جلوگيري كند .براي ايجاد شرط در
يك حلقه ميتوان از دستورالعملهاي شرطي استفاده كرد.
دستورات حلقه :بخش ديگر در حلقه ،دستورالعملهايي هستند كه داخل حلقه تكرار
ميشوند .اين دستورالعملها با توجه به نياز مسأله انتخاب ميشوند.
بنابراين ميتوان الگوريتم مثال  8را به صورت زير را ارائه نمود:
توضيح
 -1شروع
1 -2

 -3

تنظيم مقدار اوليه براي شمارنده حلقه

N
SUM

SUM + N -4

N + 1 -5

 -6اگر 1 

SUM

N

 Nآنگاه ب ه مرحله 4برو

 SUM -7را نمايش بده
 -8پايان

محاسبه مجموع اعداد 

افزايش شمارنده حلقه  دستورات حلقه


شرط حلقه

در اين الگوريتم پس از ش��روع ،ابتدا عدد  1در متغير  Nذخيره ميش��ود كه به عنوان
ش��مارنده حلقه از آن اس��تفاده ميش��ود .در مرحله بعد مقدار صفر در متغير  sumذخيره
ميشود كه براي محاسبه مجموع اعداد از آن استفاده ميشود .در مرحله  4مجموع اعداد
محاسبه ميشود.
در مرحله بعد مقدار شمارنده حلقه Nيك واحد افزايش مييابد ،در مرحله  6يك
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

جدول 1-8

دستورالعمل شرطي مقدار شمارنده را بررسي ميكند
تا تعداد دفعات تكرار دس��تورالعملها از مقدار  1 بيشتر
نش��ود .در اين حال��ت اگر مقدار ش��مارنده كوچكتر يا
مس��اوي  1 باش��د اجراي الگوريتم به مرحل��ه  4منتقل
ميشود .دستورات مراحل  5 ،4و  6آنقدر تكرار ميشوند
تا مقدار ش��مارنده از مقدار  1 بيش��تر ش��ود و در نتيجه
اجراي حلقه ايجاد شده خاتمه مييابد و اجراي الگوريتم
با اجراي مرحله  7ادامه يافته و با نمايش ميانگين اعداد در
مرحل��ه  8خاتمه مييابد .اگر الگوريتم را اجرا و آزمايش
كنيد جدول بررس��ي عملكرد آن به صورت جدول 1-8
خواهد بود.

خروجي

SUM

N

55

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
3
6
10

15
21
28
36
45
55

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

 -1شروع
1 -2

توضیح
N

 N -3را نمایش بده
N + 1 -4

K

 -5اگر  N > 5 آنگاه به مرحله  3برو

 -6پایان

تنظیم مقدار اولیه براي شمارنده حلقه
نمایش خروجي

 دستورات حلقه
افزایش شمارنده حلقه 

شرط حلقه


مﺜ��ال  :8الگوريتم��ي بنويس��يدكه اعداد زوج كوچكتر يا مس��اوي عدد طبيعي و
دلخواه  Nرا نمايش دهد .اين الگوريتم مشابه الگوريتم قبلي است با اين تفاوت كه مقدار
شمارنده از  2شروع شده و هر بار به ميزان  2واحد افزايش مييابد.
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پيمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کار اول :توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آنها

توضیح

 -1شروع

 N -2را دریافت کن

 -3اگر N=1آنگاه پایان
2-4

خاتمه الگوریتم در صورتيکه داده ورودي عدد یک باشد.

K

 K -5را نمایش بده

K + 2-6

K

 -7اگر  K>=Nآنگاه برو به مرحله 5

 -8پایان

تمرين:

الگوريتمي بنويسيد كه مضارب كوچكتر از  1  عدد  3را نمايش دهد.
مﺜال  :9الگوريتمي بنويسيد كه مجموع و تعداد اعداد طبيعي موجود بين اعداد
طبيعي دلخواه  Mو  Nرا نمايش دهد (با فرض اين كه  Mكوچكتر از  Nباشد).
 -1شروع
 M -2و  Nرا دريافت كن
 SuMو 
NO
 -3
K
M+1-4
SuM
SuM+K-5
NO
NO+1-6
K
K+1-7
 -8اگر  K>Nآنگاه برو به مرحله 5
 SuM -9و  NOرا نمايش بده
 -10پايان
نكتهاي كه بايد در اين الگوريتم بدان اشاره كنيم نحوه محاسبه مجموع و تعداد اعداد
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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

طبيع��ي اس��ت .براي اين کار از متغير  NOبراي ش��مارش تعداد اع��داد بين  Mو N

استفاده ميشود .متغير  Kبراي ايجاد اعداد طبيعي بين  Mو  Nبه کار ميرود.
در ص��ورت اجراي اين الگوريتم ب��ه ازاي M=3و  ،N=9جدول بررس��ي عملکرد به
صورت زير خواهد بود:
جدول 1-9
خروجي

5

3

تمرين:

NO

SUM

K

N

M





4

9

3

1

4

5

3

2

9

6

3

3

15

7

3

4

22

8

3

5

3

9

3

		
الگوريت��م قبل را به گونهاي تنظيم کنيد که بدون در نظر گرفتن فرض  ، M>Nتوانايي
ارايه پاس��خ صحيح را داشته باش��د ،به عبارت ديگر در صورتيکه کاربر عدد بزرگتر را
براي  Mو عدد کوچکتر را براي  Nوارد کند ،پاسخ الگوريتم درست باشد.
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پيمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کار اول :توانايی حل مسايل و طراحی الگوريتم مناسب برای آنها

مﺜ��ال  :1 الگوريتمي بنويس��يد كه مقس��وم عليههاي عدد طبيع��ي و دلخواه  Mرا
محاس��به كند .به اين منظور بايد از يك حلقه اس��تفاده كنيد و متغير  Mرا هر بار بر يك
متغير  Kكه به عنوان مقس��وم عليه در نظر گرفته ميشود و مقدار اوليه آن  1است ،تقسيم
نماييد س��پس باقيمانده اين تقس��يم را بررسي كنيد .در صورتيكه مقدار باقيمانده مساوي
صفر باش��د به اين معني است كه متغير  Kميتواند مقسومعليه متغير Mباشد ،بنابراين متغير
 Kنمايش داده ميشود .براي محاسبه باقيمانده تقسيم صحيح نيز ميتوانيد از عملگر Mod
استفاده كنيد.
اكنون الگوريتم موردنظر به صورت زير خواهد بود:
 - 1شروع
 M - 2را دريافت كن
1-3
 - 4اگر  M Mod K= آنگاه  Kرا نمايش بده
K
K + 1 -5
 - 6اگر  K>=Mآنگاه برو به مرحله 4
 - 7پايان
K

مﺜال  :11الگوريتمي 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 ميتوانيد از عملگر  Modو محاس��به باقيمانده
تقسيم عدد مربوطه بر عدد  1 استفاده نماييد ،سپس خارج قسمت عدد مربوطه را كه بر
 1 تقس��يم ميشود ،محاسبه كنيد .از اين عدد ميتوانيد براي به دست آوردن رقم بعدي
در عدد اصلي اس��تفاده نمايي��د .اين عمليات ميتواند در يك حلقه تا رس��يدن به خارج
قسمت صفر ادامه يابد .براي محاسبه خارج قسمت تقسيم صحيح نيز ميتوانيد از عملگر
\ استفاده كنيد؛ به عنوان نمونه به اين مثال توجه كنيد:
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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

17 5
3

خارج قسمت تقسیم صحیح

15
2

باقیمانده تقسیم صحیح

17 \ 5 = 3
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  4257باشد:

1


4257 1 
425  425 1 
7
42  42 1 
5
4 4


2

2

بنابراين ميتوان الگوريتم زير را براي حل اين مثال ارايه كرد:
 - 1شروع

 M - 2را دريافت كن
-3
10 -4
DIGIT← M Mod 1
SUM ← SUM + DIGIT - 5
M ← M \ 10
1 - 6
 - 7اگر  M < > 0آنگاه برو به مرحله 4
 SUM - 8را نمايش بده
 - 9پايان
SUM ← 0

M ← M \ 1
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) برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک:پیمانه مهارتی
 توانایی حل مسایل و طراحی الگوریتم مناسب برای آنها:واحد کار اول

Learn in English

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.
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وزارت کار و امور اجتماعی
 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی:نام استاندارد
0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :شماره

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

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.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
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واژهنامه
وضعيت
راننده
اجرا كردن
گران
سريع
برنامه
اجاره

Circumstance
Driver
Execute
Expensive
Fast
Program
Rent

خالصه مطالب
• براي دس��تيابي به روش حل مسايل ،شناسايي سه پارامتر مقادير معلوم ،محاسبات و
خواستههاي مسأله (مجهوالت) كار را آسانتر ميكند.
• الگوريت��م مجموعهاي از دستورالعملهاس��ت كه به ص��ورت مرحله به مرحله اجرا
ميشوند و هدف مشخصي را دنبال ميكنند و داراي شروع و خاتمه ميباشند.
• انواع دس��تورالعملها در الگوريتم عبارتند از :ورودي ،محاسباتي ،خروجي ،شرطي
و حلقهها.
• دس��تورالعملهاي ورودي براي دريافت دادهها و دس��تورالعملهاي خروجي براي
نمايش داده و اطالعات خروجي يا پيامهاي موردنياز استفاده ميشوند.
• دستورالعملهاي محاسباتي براي انجام عمليات رياضي و محاسباتي استفاده مي شوند.
• دستورالعملهاي شرطي براي انجام مقايسهها و كنترل روند اجراي الگوريتم استفاده
ميشوند.
• دس��تورالعملهاي تكرار (حلقهها) براي ايجاد تكرار اجراي دستورالعملها استفاده
ميشوند.
• عملگر ،يك يا مجموعه عملياتي اس��ت كه در ماش��ين الگوريتم به صورت از پيش
آماده تعريف شده است.
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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 :

آزمون نظري
 - 1نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟
 - 1شروع
SUM ←  - 2
I
1- 3
SUM ← SUM + I - 4
I
I+ 1 - 5
 - 6اگر  I > = 1  آنگاه برو به مرحله 4
 SUM - 7را نمايش بده
 - 8پايان
الف -اعداد  1تا  99را نمايش ميدهد
ب -مجموع اعداد  تا  99را نمايش ميدهد.
ج -مجموع اعداد  1تا 1  را نمايش ميدهد.
د -مجموع اعداد  1تا  99را نمايش ميدهد.
 - 2كدام گزينه در رابطه با حاصل الگوريتم زير درست است؟
 - 1شروع كن

2-2
 I - 3را نمايش بده
K
I × 2-4
I
I+ 2 - 5
 K - 6را نمايش بده
 - 7اگر  I > 1 آنگاه برو به مرحله  5درغيراينصورت برو به مرحله 8
 - 8پايان
ب 2 -و  4و  6و 8
الف 2 -و  4و  4و  4و 4
ج 2 -و  4و  6و  8و 1
د 2 -و  4و  4و 4
 - 3نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟
 - 1شروع
I
1- 2
 - 3اگر  I Mod2= آنگاه  Iرا نمايش بده.
I
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واحد کار اول :توانایی حل مسایل و طراحی الگوریتم مناسب برای آنها
I+

1- 4
 - 5اگر  I >1  آنگاه برو به مرحله 3
 - 6پايان
الف -اعدد بين صفر و 1  
ب -اعداد طبيعي فرد كوچكتر از 1  
ج -اعداد طبيعي زوج كوچكتر از 1  
د -اعداد بين  1و 1 
 - 4كدام عملگر از اولويت باالتري برخوردار است؟
جMod -
ب/ -
الف+ -
د- -
 - 5در صورتيكه  Y= -1  ، X = 5و  Z =27باشد ،نتيجه عبارت زير چيست؟
) (X> يا( (Y<2 و)(Z>=X
د -
ب -نادرست ج-1 -
الف -درست
 - 6حاصل عبارت زير كدام است؟
5+1  -2  /4×3
الف -
د13 -
ج3 -
ب3/75 -
		
 - 7حاصل عبارت زير چيست؟
17 Mod 3
د5 -
ج4 -
ب3 -
		
الف2 -
 - 8حاصل عبارت زير چيست؟
25 \ 4
د6 -
ج5 -
ب2 -
		
الف1 -
 - 9در كدام مرحله از مراحل حل يك مسأله ارتباط بين دادهها و مجهولها مشخص
ميشود؟
ب -تجزيه مسأله
		
الف -شناخت مسأله
د -تحليل مسأله
ج -طراحي راهحل		
 - 10نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست؟
 - 1شروع
SUM
 Kو
1- 2
I
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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 :

 N - 3را دريافت كن
 - 4اگر  N Mod K = آنگاه SUM ← SUM + K
K
K+1 - 5
 - 6اگر K <= Nآنگاه برو به مرحله 4
 sum- 7را نمايش بده
 - 8پايان
ب -مجموع مقسومعليههاي عدد N
الف -مجموع باقيمانده تقسيم  Nبر K
ج -مجموع مقسومعليههاي عدد  Kد -مجم��وع مقس��ومعليههاي ع��دد  Kبر N
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

 -12الگوريتم را تعريف كنيد و براي آن يك مثال بزنيد.
 -13مراحل حل مسأله را نام ببريد.
 -14انواع دستورالعملها را در الگوريتم نام ببريد.
 -15شرايط اصلي يك الگوريتم خوب را توضيح دهيد.
 -16كاربرد عملگرهاي منطقي و انواع آنها را توضيح دهيد.
 -17دستورالعملهاي شرطي و كاربرد آنها را توضيح دهيد.
 -18دستورالعملهاي تكرار و كاربرد آنها را توضيح دهيد.
 -19عوامل مؤثر در شناخت و حل مسائل را توضيح دهيد.
 -20منظور از جامع بودن الگوريتم چيست؟
 -21عوامل اصلي در شناخت دقيق يك مسأله را توضيح دهيد.
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واحد کار اول :توانایی حل مسایل و طراحی الگوریتم مناسب برای آنها

آزمون عملي
 - 1الگوريتمي بنويس��يد ك��ه مضارب كوچكتر از  1  عدد  5را محاس��به كرده و
نمايش دهد.
 - 2الگوريتمي بنويس��يد كه دما را برحس��ب فارنهايت دريافت كرده و معادل آنرا به
5
سانتيگراد نمايش دهد (با توجه به فرمول ).) C = (F − 32
9
 - 3عدد طبيعي و دلخواه  Nرا دريافت كرده و! Nرا محاسبه كرده و نمايش دهد.
 - 4الگوريتمي بنويسيد كه حقوق يك كارمند را دريافت كرده و ميزان ماليات حقوق
وي را مطابق جدول زير پس از محاسبه نمايش دهد.
صفر

ماليات

 2درصد حقوق
 3درصد حقوق
 5درصد حقوق

حقوق
كمتر از 4/    /   ريال

از 4/    /   ريال تا  5/ 5   /   ريال
از  5/ 5   /   ريال تا  7/    /   ريال
از  7/    /   ريال به باال

 - 5الگوريتمي بنويس��يدكه نمرات  1 درس يك دانشآموز را دريافت كرده و معدل
و ميانگين نمرات وي را نمايش دهد.
 - 6الگوريتم��ي بنويس��يد كه عدد طبيعي و دلخواه  Nرا درياف��ت كرده و ارقام آنرا
معكوس كند (مث ً
ال عدد  2485به  5842تبديل شود).
 - 7الگوريتمي بنويسيد كه مقدار زمان را براساس ثانيه دريافت كرده و مقدار ساعتها،
دقيقهها و ثانيههاي آنرا محاسبه كرده و نمايش دهد.
 - 8الگوريتمي بنويس��يد كه عدد طبيعي و دلخ��واه  Mرا دريافت كرده و اعداد زوج
كوچكتر از آن را نمايش دهد.
 - 9الگوريتم��ي بنويس��يد كه دو ع��دد طبيعي دلخواه را دريافت ك��رده و بزرگترين
مقسومعليه مشترك آنها را محاسبه نموده و نمايش دهد.
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واحد کاردوم

هدف جزیی
توانايي ترسیم فلوچارت
هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 - 1مفهوم فلوچارت را توضیح دهد.
 - 2عالیم ترسیم فلوچارت و نحوه استفاده از آنها را توضیح دهد.
 - 3بتواند انواع فلوچارت را برای مسایل مختلف طراحی کند.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

کلیات

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

در ارايه الگوريتمها به منظور حل مسايل مختلف از جمالت فارسي يا ساير زبانها به
همراه تعدادي از عاليم قراردادي استفاده ميشود ،البته در الگوريتمهاي ساده و كوچك،
اين روش به خوبي ش��ما را براي تبديل الگوريتم ب��ه برنامه موردنظر كمك ميكند اما با
پيچيده ش��دن الگوريتم و افزايش دستورالعملها اين كار دشوار خواهد شد ،بنابراين الزم
است از روشهاي مفيدتري استفاده كنيد؛ يكي از اين روشها ،ترسيم و طراحي فلوچارت
است .فلوچارت (نمودار گردش��ي) در واقع مجموعهاي از اشكال و ترسيمات قراردادي
است كه دستورالعملها و ترتيب اجراي آنها را مطابق با الگوريتم موردنظر نمايش ميدهد.
فلوچارت تمام ويژگيهاي الگوريتم را داشته ،عالوه بر اين امكان درك بهتر از نحوهاجراي
دستورالعملها را نيز به وجود ميآورد.
فلوچارتها را ميتوانيد پس از طراحي الگوريتم يا به طور مس��تقل پس از بررس��ي
مسأله و انتخاب روش حل آن ترسيم كنيد.
 2-1عاليم و اشكال در فلوچارت

براي تبديل يك الگوريتم به فلوچارت از عاليم قراردادي به جاي استفاده از جمالت
اس��تفاده ميشود و به جاي هر يك از دستورالعملها ،ميتوانيد شكل و عالمت معادل آن
را بهكار بگيريد و براساس ترتيب اجراي دستورالعملها اين اشكال را با استفاده از خطوط
فلشدار به يكديگر متصل نماييد .الزم به ذكر است كه تعداد فلشهايي كه ميتواند به هر
عالمت وارد ش��ود ،نامحدود اس��ت اما در تمام عاليم بجز عالمت ش��رط فقط يك فلش
ميتواند خارج ش��ود.
 2-1-1عاليم شروع و پايان

براي دس��تورالعملهاي ش��روع كن و پايان از عالمت بيضي به صورت زير اس��تفاده
كنيد:
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 2-1-2عاليم ورودي

برايدس��تورالعملهايورودي مانند دريافتكن ،بگير و
نظاير آن ميتوانيد از شكل متوازياالضالع استفاده كنيد.
مانند:
 2-1-3عالمت انتساب

براي دستورالعملهاي محاسباتي از عالمت انتساب استفاده ميشود .اين عالمت عمل

ذخيرهسازي يك مقدار را در يك متغير نشان ميدهد.
به اين منظور از شكل مستطيل استفاده ميشود.
مانند:
 2-1-4عالمت شرط

SUM + M

SUM

اين عالمت ميتواند جايگزين دستورالعملهاي شرطي شود و به يكي از صورتهاي
بعدي قابل استفاده است.
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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 :

مانند:

 2-1-5عاليم خروجي

با توجه به اينکه اطالعات خروجي ميتوانند به چاپگر يا صفحه نمايش ارسال شوند
از اين عاليم استفاده ميشود:

به عالوه ميتوانيد از عالمت متوازياالضالع به جاي دستورالعمل خروجي نيز استفاده كنيد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کاردوم :توانايي ترسیم فلوچارت

 2-1-6عالمت اتصال

گاهي اوقات ممكن است فلوچارت به اندازه اي بزرگ باشد
كه در يك صفحه كاغذ قرار نگيرد؛ در چنين شرايطي ميتوانيد
از عالمت اتصال اســتفاده كنيد (شكل الف) و ادامه فلوچارت را
در صفحه ديگري كه آن هم با يك عالمت اتصال ديگر شــروع
ميشود (شــكل ب) ،ادامه دهيد و در داخل هر دو عالمت يك
حرف از حروف الفبا يا يك عدد مثبت قرار دهيد.
مثــال  :1الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد كه وزن و بهاي
واحد يك كاال را دريافت كرده و بهاي كل آنرا محاسبه كند.
 - 1شروع
 W - 2را دريافت كن
 P - 3را دريافت كن
 P × W - 4را نمايش بده
 - 5پايان

مثــال  :2الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد كه حجم يك
مكعب را محاسبه كند.
 - 1شروع
 L - 2و  Wو  Hرا دريافت كن
V ← H× W × L -

3
 V- 4را نمايش بده
 - 5پايان

فلوچارت اين الگوريتم به اين صورت خواهد بود:
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

تمريﻦ:

فلوچارتي رسم كنيد كه مساحت و محيط يک مربع دلخواه را محاسبه كند.
مﺜاﻝ  :3الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد كه دو عدد را
دريافت كرده و حاصل تفريق ،جمع ،تقســيم و ضرب آنها
را نمايش دهد.
 - 1شروع
 M - 2و  Nرا دريافت كن
 M - N - 3را نمايش بده
 M + N - 4را نمايش بده
 M × N - 5را نمايش بده
 M / N - 6را نمايش بده
 - 7پايان
تمريﻦ:

فلوچارتي رسم كنيد كه ميانگين سه عدد دلخواه را محاسبه كند.
مﺜــاﻝ  :4الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد كه عــدد طبيعي و دلخواه  Mرا دريافت
كرده و زوج يا فرد بودن آن را معين كند.
 - 1شروع
 M - 2را دريافت كن
 -3اگر  M MOD 2 = آنگاه »عدد زوج اســت« را نمايش بده در ﻏيراينصورت »عدد
فرد است« را نمايش بده
 - 4پايان
فلوچارت الگوريتم قبل به اين صورت خواهد بود:
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کاردوم :توانايي ترسیم فلوچارت

تمريﻦ:

فلوچارتي رســم كنيد كه تعدادي عدد دلخواه را دريافت كرده و بزرگترين مقدار را
محاسبه كند و نمايش دهد.
مﺜاﻝ  : 5فلوچارتي بنويسيد كه با توجه به شرايط زير هزينه پاركينگ را براي يک
اتومبيل دلخواه محاسبه نموده و نمايش دهد.
اﻟﻒ -هزينه پاركينگ تا سه ساعت از زمان ورود 1  /   ريال
ﺏ -هزينه پاركينگ بعد از سه ساعت هر ساعت  5/   ريال
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

تمريﻦ:
فلوچارتي رســم كنيد كه ميانگين دماي يک شهر را در طول يک هفته محاسبه
كرده و نمايش دهد.

مﺜاﻝ  :6فلوچارتي رسم كنيد كه اعداد طبيعي
كوچکتر از  5 را نمايش دهد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کاردوم :توانايي ترسیم فلوچارت

تمريﻦ:
فلوچارتي رســم كنيد كه اعداد زوج كوچکتر يا مســاوي عدد طبيعي و دلخواه
 Nرا نمايش دهد.
مﺜــاﻝ  :7فلوچارتــي رســم كنيد كه ســه
عدد دلخواه را دريافت كرده و معين كند سه عدد
ميتواننــد اضالع يک مثلﺚ باشــد (شــرط مثلﺚ
بودن سه عدد اين است كه:
 A<= B+C.يــا  B<=A+Cيــا( )C<=A+B

تمريﻦ:

فلوچارتي رســم كنيد كه دو عدد را دريافت كرده و بخشپﺬيري عدد اول را بر
عدد دوم بررسي كند.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

مﺜــاﻝ  : 8الگوريتم و فلوچارتي بنويســيد
كــه عدد طبيعــي و دلخــواه  mرا دريافــت كرده و
مقسومعليههاي آن را نمايش دهد.
 - 1شروع
 M - 2را دريافت كن
K
1-3
 - 4اگــر  M Mod K = آنگاه  Kرا نمايــش
بده
k
K+1-5
 - 6اگر  K < = Mآنگاه برو به مرحله 4
 - 7پايان

تمريﻦ:

فلوچارتي رسم كنيد كه دو آرايه يک بعدي را دريافت كرده و حاصلجمع آنها
را در آرايه يک بعدي جداگانهاي ذخيره نموده و نمايش دهد.
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) برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک:پیمانه مهارتی
 توانايي ترسیم فلوچارت:واحد کاردوم

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

Decision
Flowchart
Lines and arrows
Process
Relationship
Sequence
Step
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واژهنامه
شرطي
مجموعهاي از اش��كال هندس��ي كه نوع دستورالعملها و
.ترتيب اجراي آنها را نمايش ميدهد
خطوط فلشدار
پردازش
رابطه
ترتيب
مرحله

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 :

آزمون نظري
 - 1كدام گزينه در رابطه با اجراي فلوچارت زير درس��ت اس��ت؟
الف -نمايش اعداد زوج كوچكتر از 6
ب -نمايش اعداد زوج مساوي 6
ج -نمايش مجموع اعداد زوج كوچكتر يا مساوي 6
د -مجموع اعداد زوج كوچكتر از 6

 - 2عملكرد فلوچارت زير چيست؟
الف -نمايش قرينه يك عدد
ب -نمايش قدرمطلق يك عدد
ج -نمايش عدد به صورت گرد شده
د -نمايش حاصلضرب هر عدد دلخواه در -1
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کاردوم :توانايي ترسیم فلوچارت

 - 3خروجي فلوچارت روبهرو چيست؟
الف -اعداد بين  Mو N
		
ب -مجموع اعداد بين  Mو N
ج -حاصلضرب  Mدر N
د -مجموع  Mو  Nو اعداد موجود در بين آنها ()N>M

 - 4خروجي اين فلوچارت چيست؟
الف -حاصلجمع  Xو Y
		
ب -حاصلضرب  Xدر Y
ج -مجموع اعداد بين  Xو Y
		
د -باقيمانده تقسيم  Yبر X
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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 :

 - 5فلوچارت روبهرو چه عملي را انجام ميدهد؟
ل ضرب اعداد كوچكتر از N
الف -محاسبه حاص 
ب -محاسبه حاصلجمع اعداد كوچكتر از N
ل تفريق اعداد كوچكتر از N
ج -محاسبه حاص 
د -محاسبه حاصلتقسيم اعداد كوچكتر از N

 - 6كدام گزينه شكل مناسب را براي دستورالعمل شرط در فلوچارت نمايش ميدهد؟

الف -

ب-

ج-

د-

 - 7يك فلوچارت ميتواند حداكثر از يك  .....................استفاده كند.
د -خروجي
الف -نقطه شروع ب -انتساب ج -نقطه پاياني
 - 8كدام گزينه شكل مناسب براي عمل انتساب را نمايش ميدهد؟
دX + Y → Z -
جZ ← X + Y -
بX + Y = Z -
الفZ = X + Y -
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کاردوم :توانايي ترسیم فلوچارت

 - 9در فلوچارت شكل
		
الف -پايان
		
ج -اتصال

نشانه چيست؟
ب -محاسبه
د -خروجي

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

		a- lines

d- circles & rectangles

c- rectangles

 - 11مفهوم و كاربرد فلوچارت را توضيح دهيد.
 - 12شكل كلي نحوه استفاده از حلقه در فلوچارت را توضيح دهيد.
 - 13شكلي را كه براي شروع و پايان فلوچارت استفاده ميشود ،توضيح دهيد.
 - 14اشكالي را كه براي ورودي و خروجي مورد استفاده قرار ميگيرند ،توضيح دهيد.
 - 15شكلي را كه براي استفاده از شرط در فلوچارت استفاده ميشود ،توضيح دهيد.
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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 :

آزمون عملي
 - 1فلوچارتي رسم كنيد كه مضارب عدد  5را كه كوچكتر از  5  هستند ،محاسبه
كرده و نمايش دهد.
 - 2فلوچارتي رسم كنيد كه اعداد دو رقمي زوج را نمايش دهد.
 - 3فلوچارتيرسم كنيد كه ميزان حافظه كامپيوتر را براساس مگابايت دريافت كرده
و براساس واحدهاي ديگر نمايش دهد.
 - 4فلوچارتي رس��م كنيد كه ريش��ه معادله درجه اول يك مجهولي را محاسبه نموده
و نمايش دهد.
ax + b =c
 - 5فلوچارتي رس��م كنيد كه س��اعت كار و دس��تمزد هر س��اعت كار يك كارگر را
دريافت كرده و حقوق وي را محاسبه كند.
 - 6فلوچارتي رسم كنيد كه بتواند با شرايط زير هزينه استفاده از اينترنت را براي يك
مشترك در مدت يك هفته محاسبه كرده و نمايش دهد.
الف -هزينه  5 ساعت اول هر ارتباط  2  /   ريال
ب -از  5 ساعت به باال به ازاي هر ساعت  2/5  ريال
 - 7فلوچارتي رسم كنيد كه دو عدد را دريافت كرده و عدد اول را به توان عدد دوم برساند.
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                                                                    واحد کار سوم                      
                                                               

           هدف جزیی

  توانايي درك و شناخت زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك
     و ايجاد يك برنامه كاربردي

هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 - 1زبان برنامهنويسي را تعريف كند و انواع آنرا توضيح دهد.
- 2روش برنامهنويسي ساخت يافته و شئگرا را توضيح دهد.
 - 3زبانهاي برنامهنويسي از نوع مفسر و مترجم را توضيح داده و تفاوت آنها را بيان كند.
 - 4زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك را توضيح داده و ويژگيهاي آنرا بيان كند.
 - 5انواع نگارشهاي زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك را توضيح دهد.
 - 6اجزاي تشكيلدهنده يك برنامه در ويژوالبيسيك را بيان كند.
 - 7وارد محيط ويژوالبيسيك شده با اجزاي آن كار كند.
 - 8پروژه و فرمهاي مورد نياز خود را ايجاد و طراحي نمايد.
 - 9خصوصيات مربوط به فرم مانند  Nameو  Captionرا توضيح داده و با كنترلهاي
برچسب و كادر متن كار كند.
 - 10با پنجره كدنويسي كار كرده و مفهوم رويداد را بيان كند.
 - 11خصوصيات فرم و كنترلها را با استفاده از كدنويسي تغيير دهد.
 - 12با رويداد  Loadفرم و رويداد Changeكنترل كادر متن كار كند.
 - 13فرم و پروژه را ذخيره كرده و براي پروژه نامي تعيين كند.
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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

کلیات

كامپيوتر از دو جزء اصلي ســختافزار و نرمافزار تشكيل شده است ،براي استفاده از
هر كامپيوتر الزم اســت تا دادهها و دستورالعملها براي پردازش به آن داده شود و نتيجه
پردازش دادهها يعني اطالعات ارايه شــود يا به عبارت ديگر كاربر بتواند با ســختافزار
ارتباط برقرار كند ،در اينجاســت كه نقش نرمافزار به عنــوان يكي از اجزاي اصلي در
كامپيوتر كام ً
ال قابل مشاهده است .در اين واحد كار با تعريف و تاريخچه توليد و طراحي
زبانهاي برنامهنويسي آشنا خواهيد شد.
نرمافزارها مجموعهاي از دادهها و دســتورالعملها هستند كه به وسيله برنامهنويس و
براساس قواعد مشخص نوشته ميشوند و سختافزار را قابل استفاده ميكنند .نرمافزارها
به دو دسته كلي سيســتمي و كاربردي تقسيم ميشوند ،در شكل زير انواع نرمافزارها را
مشاهده ميكنيد:
 سیستمهای عامل
 زبانهای برنامهنویسی
 سیستم

انواع نرمافزار 
 برنامههای سودمند

 کاربردی
                  3-1تقسيمبندي زبانهاي برنامهنويسي

بــه مجموعــهاي از قواعد و دســتورالعملهاي تعريف شــده،زبانبرنامهنويســي
ميگويند.
به طور كلي ميتوان زبانهاي برنامهنويسي را به صورت زير تقسيمبندي كرد:
زبانهای سطح پایین

انواع زبان برنامه نویسی

54


 زبانهای سطح میانی


 زبانهای سطح باال






ماشین
اسمبلی





 Cو
فرتون
بیسیک
پاسکال

C ++

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

زبانهاي برنامهنويسي با توجه به نزديكي كه به زبان ماشين يا همان  و  1دارند به سه
دسته تقسيم ميشوند؛ زبانهاي سطح پايين بيشتر به زبان ماشين نزديك هستند و با ظهور
اولين نسل از كامپيوترها اين زبان برنامهنويسي مورد استفاده قرار گرفت كه برنامهنويسي
با آن نيز كار مش��كلي اس��ت .با س��اخت نس��ل دوم كامپيوترها ،زبان ديگري به نام زبان
اسمبلي به وجود آمد كه اين زبان نيز به زبان ماشين نزديك بود ،ولي استفاده از آن سادهتر
از زبان ماش��ين است .پس از نسل دوم و ارايه نسل س��وم از كامپيوترها ،زبانهاي سطح
مياني و سطح باال به وجود آمدند كه به زبانهاي محاورهاي و نوشتاري نزديكتر بوده و
برنامهنويسي با آنها به مراتب راحتتر از زبانهاي سطح پايين ميباشد .از آن زمان تاكنون
كيفيت و كميت زبانهاي برنامهنويس��ي تغييرات زيادي كرده اس��ت و براي تهيه برنامهها
در محيطها و كاربردهاي مختلف ،زبانهاي برنامهنويس��ي متفاوتي اس��تفاده ميش��ود.
 3-1-1زبانهاي برنامهنويسي سطح باال

ي سطح باالست و در
زبانبرنامهنويس��يفرترن :يكي از اولينزبانهايبرنامهنويس�� 
برنامهنويس��يهاي علمي كه نياز به دقت باال در محاس��بات است ،از آن استفاده ميشود.
از اين زبان نس��خههايي نيز براي برنامهنويس��ي تحت سيستم عامل ويندوز طراحي شده
است.
زبان برنامهنويس��ي پاس��كال :اين زبان يك زبان برنامهنويس��ي س��طح باال با ويژگي
س��اخت يافته است و براي برنامهنويسيهاي علمي و تجاري مورد استفاده قرار ميگيرد.
نسخه پيشرفته آن با نام دلفي داراي ويژگيهاي برنامهنويسي براي محيط ويندوز است.
زبان برنامهنويس��ي  :Cاين زبان نيز از نوع زبانهاي برنامهنويسي سطح باال با ويژگي
ساخت يافته است و از توانايي بااليي در سطوح مختلف برنامهنويسي برخوردار است .به
عبارت ديگر اين زبان ،زبان برنامهنويسي سيستم است و با آن ميتوان هر نوع نرمافزاري
را طراحي و توليد كرد.
نس��خه ديگ��ري از اين زبان با نام  C++ع�لاوه بر ويژگيهاي زب��ان  ،Cداراي قابليت
برنامهنويس��ي ش��ئگرا نيز ميباش��د .نس��خههاي ديگري از اين زبان با نام  Visual C++و
 C#.Netبراي برنامهنويسي در محيط ويندوز طراحي و ارايه شدهاند.
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زبان برنامهنويس��ي ويژوالبيسيك :زبان ويژوالبيس��يك در واقع حاصل توسعه و
2
ارتقاي زبان بيس��يک  1است .بيسيك اوليه در حدود سال  1964در كالج دارت موث
ب��ه وس��يله آقايان توماس كورتز  3و جان كمنی  4با هدف گس��ترش برنامهنويس��ي بين
دانشآموزان و دانش��جويان طراحي و س��اخته ش��د .از آن زمان نس��خههاي متعدد و
متفاوتي از آن مانند  QUICK BASIC ،GWBASICارايه ش��د و همواره س��عي در افزايش
قابليتهاي آن به عنوان يك زبان س��طح باال شده است .با ارايه سيستم عامل ويندوز 95
و  ،98فقدان يك زبان برنامهنويس��ي آس��ان و قدرتمند براي استفاده در سيستم عاملهاي
مذكور كام ً
ال مشهود بود ،از اين رو مايكروسافت در سال  1991نسخه اول ويژوالبيسيك
را با امكانات يك زبان برنامهنويس��ي قدرتمند و حرفهاي براي برنامهنويس��ي در ويندوز
ارايه كرد .آخرين نسخه تكامل يافته آن براي استفاده در سيستم عامل جديد مايكروسافت
نيز با نام  VISUAL BASIC.NETطراحي و ارايه ش��ده اس��ت .در اي��ن پيمانه مهارتي نحوه
برنامهس��ازي با زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك نسخه  6را فراخواهيد گرفت ،اما قبل از
هر چيز به بررس��ي ويژگيهاي اين زبان برنامهنويسي خواهيم پرداخت .يكي از مهمترين
ويژگيهاي زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك رابط گرافيكي آن است .رابط گرافيكي كاربر
( 5)GUIدر ويژوالبيس��يك يكي از كارآمدترين رابطهاي گرافيكي در زمينه برنامهنويس��ي
اس��ت كه به وسيله آن ميتوان به آس��اني برنامههاي تحت سيستم عامل ويندوز را ايجاد
كرده و حتي قبل از اجرا ،ش��كل ظاهري آن را مش��اهده كرد يا اينكه برنامه را به صورت
يك مفس��ر يعني به صورت خط به خط اجرا نموده و عكسالعمل برنامه را بررس��يكرد.
البته اين موارد گوش��هاي از ويژگيهاي متعدد رابط گرافيكي ويژوالبيسيك است .توسعه
س��ريع برنامه ( 6) RADيكي ديگر از ويژگيهاي اين زبان اس��ت .منظور از توسعه سريع
برنامه يا  RADدر ويژوالبيس��يك اين است كه طراحي و توليد برنامهها در ويژوالبيسيك
به دليل وجود ابزارهاي مناسب به سرعت انجام ميشود ،بنابراين هزينههاي توليد نرمافزار
به طور قابل توجهي كاهش مييابد.
ويـژگيديـگرزبانبرنامهنويسيويژوالبيس��يك ويژگي مـديريت رويدادها 7واتفاقات
میباشد.ويژوالبيسيك يكي از زبانهاي برنامهنويسي رويدادگر است.
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)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
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مزيتيكه اينگونه زبانها دارند در اين است كه برنامهنويس ميتواند از قبل دستورات الزم را
براي رويدادهايي كه ممكن است در هنگام اجراي برنامه توسط كاربر رخ دهد ،برنامهسازي كند.
وجود محيط IDE 1نيز يكي از ويژگيهاي مهم اين زبان است .محيط  IDEبه برنامهنويس
اجازه ميدهد تا برنامههاي خود را به س��هولت و سرعت طراحي ،توليد ،خطايابي و اجرا
كند .اين امكانات به وس��يله ابزارهاي متعددي كه به صورت يكپارچه در رابط گرافيكي
ويژوالبيسيك قرار داده شده است ،قابل دسترسي است.
عالوه بر مواردي كه گفته ش��د ،دسترس��ي به برنامههاي كاربردي ويندوز به وس��يله
توابع يكي ديگر از ويژگيهاي اين زبان اس��ت .توابع  ،APIتوابع داخلي ويندوز هس��تند
كه ويژوالبيسيك را قادر ميسازد تا با استفاده از فرامين خاصي بتواند به امكانات داخلي
موجود در ويندوز دستيابي پيدا كند و برنامهنويس را نيز قادر ميسازد تا در صورت نياز
با استفاده از اين توابع ،برنامههايي را با تواناييهاي مورد نظر ايجاد كند.
يكي ديگر از جنبههايي كه تفاوت شگرفي بين ويژوالبيسيك و ساير نسخههاي قبلي
بيس��يك ايجاد ميكند ،امكان اس��تفاده از برنامهنويس��ي بهروش شئگراست .اين ويژگي
س��بب ميشود تا ويژوالبيس��يك بتواند خواس��تههاي برنامهنويس در رابطه با تعريف و
به كارگيري اش��يا و كالسهاي جديد را كه س��بب راحتتر شدن برنامهنويسي ميشود،
برطرف كند .در برنامهنويس��ي س��اختيافته ،برنامهها با اس��تفاده از رويهها به بخشهاي
مختلف تقسيم ميشوند كه به صورت مجزا از هم قرار ميگيرند .در برنامهنويسي شئگرا
با اس��تفاده از اش��يا ميتوان مجموعهاي از دستورالعملها و دادهها را در عنصر واحدي به
نام شئ قرار داد و در زمان مورد نظر از هر يك از بخشهاي شئ مربوطه استفاده كرد.
ويژگي ديگري كه در نحوه كار با يك زبان برنامهنويس��ي مد نظر قرار ميگيرد نحوه
كش��ف ،تصحيح و برخورد با اشتباهات و خطاهايي است كه در هنگام طراحي يا اجراي
برنامهها رخ ميدهد .ويژوالبيسيك عالوه بر اينكه امكانات بسيار مناسبي در زمينه كشف
خطاهاي نوشتاري و منطقي برنامه در اختيار برنامهنويس ميگذارد ،به وي امكان ميدهد
با اس��تفاده از فرامين مناس��ب ،خطاهاي غيرقابلپيشبيني را نيز در هنگام اجرا تشخيص
داده و نح��وه ارايه راهحل مناس��ب را براي راهنمايي كارب��ران در اختيار آنان قرار دهد.
نگارش حرفهاي ويژوالبيسيك عالوه بر ويژگيهاي نگارش آموزشي ،امكان استفاده
از كنترله��اي مرب��وط به بانكهاي اطالعات��ي ،طراحي كنترله��اي  ActiveXو همچنين
1 - Integrated Development Environment
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بهكارگيري ويزاردهاي مناسب براي تسهيل امر برنامهنويسي را نيز در اختيار برنامهنويسان
قرار ميدهد و در آن امكان برنامهنويسي تحت شبكه برقراري ارتباط با بانكهاي اطالعاتي
را دارد.
                   3 - 2اجزای تشکیلدهنده یک برنامه

آنچه كه قبل از طراحي و ايجاد يك برنامه كاربردي الزم اس��ت بدانيد اجزاي تشكيل
دهن��ده يك برنامه اس��ت .در واقع اصليترين جزء تش��كيل دهنده ي��ك برنامه كاربردي
در ويژوالبيس��يك ،پروژه ( )Projectاس��ت كه از اجزاي كوچكت��ري نظير فرمها ،ماژول
ك��د و م��اژول كالس تش��كيل ميش��وند .فرمها در واق��ع همان پنجرهها هس��تند كه در
سيس��تم عامل وين��دوز از اجزاي اصلي يك برنامه به ش��مار ميروند و اطالعات مربوط
ب��ه ش��كل ظاهري برنام��ه و كنترل 1هاي موج��ود در آن را نگهداري ميكنند .در ش��كل
 3-1پنجره برنامه ماشين حساب را به همراه كنترلهاي موجود روي آن مشاهده ميكنيد.
از كنترله��ا ب��ه منظور هدايت عملكرد برنام��ه ،انجام عمليات و تنظيم��ات موردنظر در
برنامهها استفاده ميشود ،عناصري مانند دكمههاي فرمان ،كادرهاي متن ،كادرهاي ليست،
دكمههاي انتخاب و كادرهاي عالمت نمونههايي از كنترل هستند .ماژولهاي كد ،قطعاتي
ش��امل كد هس��تند كه دس��تورالعملهاي مورد نياز برنامه در آنها قرار دارد .ماژولهاي
كالس نيز مانند ماژولهاي كد شامل قطعات كد هستند و از آنها در برنامهنويسي شئگرا
براي تعريف انواع كالسها استفاده ميشود.

شكل 3-1
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نكته يك برنامه كاربردي ميتواند از چند پروژه تشكيل شود.

3-3نﺤوهاجرايبرنامهويژوالبيسيكو مﻌرفياجزايموجوددرﺁن


قبــل از هرگونــه اقدام بــراي طراحي يك پــروژه الزم اســت نحوه اجــراي برنامه
ويژوالبيســيك و اجزاي موجود در پنجره آن را فرا بگيريد ،به اين منظور مراحل زير را
به ترتيب اجرا كنيد:
براي اجراي برنامه ويژوالبيسيك از طريق منوي  Startبه گروه برنامهها All Programs
برويد و در آنجا گزينه  Microsoft Visual Studio 6.0را انتخاب نموده و سپس از منويي كه
ظاهر ميشــود روي ميانبر  Microsoft Visual Basic 6.0كليــك كنيد .پنجره اصلي برنامه به
همراه كادر محاوره  New Projectنمايش داده خواهد شد (شكل .)3-2

شكل3-2

در كادرمحاوره  New Projectســه زبانه به همراه ســه دكمه و يك كادر ليست مشاهده
ميشــود .در كادر محــاوره  New Projectروي زبانــه  Newكليك كنيد و در كادر ليســت
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موجود در آن آيكن  Standard EXEرا انتخاب کنيد ،س��پس روي دكمه  Openكليك كنيد
(شكل  .)3-2پروژههايي كه از نوع  Standard EXEطراحي ميشوند به شما اجازه ميدهند
كه از پروژه ايجاد شده ،فايلهاي اجرايي مستقل براي اجرا در محيط ويندوز طراحي كنيد
كه به آنها  Applicationنيز ميگويند.
پ��س از انجام مرحل��ه دوم ،پنج��ره ويژوالبيس��يك مطابق ش��كل  3-3نمايش داده
ميشود.

شكل 3-3پنجره طراحي برنامه در حالت Standard EXE

همانطور كه در شكل  3-3مشاهده ميكنيد در پنجره ويژوالبيسيك اجزا و بخشهاي
مختلفي وجود دارد.
پنج��ره طراحي فرم :به وس��يله پنج��ره طراحي فرم كه در قس��مت مرك��زي پنجره
ويژوالبيس��يك قرار دارد ميت��وان تغييرات الزم را روي فرم برنام��ه كه در داخل پنجره
طراحي است ،اعمال كرد.
پنجره طراحي فرم را ميتوانيد با اس��تفاده از دكمه View Object
در پنجره پروژه،
فشردن كليد تركيبي  Shift+F7يا انتخاب گزينه  Objectاز منوي  Viewفعال كنيد.
پنجره پروژه( :)Project Explorerدر قس��مت باال و سمت راست پنجره ويژوالبيسيك
پنجره يا مرورگر پروژه قرار دارد كه اجزاي تشكيل دهنده برنامه مانند پروژهها و فرمها
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را به صورت س��اختار درختي نمايش ميدهد .با استفاده از اين بخش برنامهنويس عالوه
بر مش��اهده نماي كلي از اجزاي تش��كيل دهنده برنامه خود ،توانايي دسترسي ،ويرايش،
ذخيرهس��ازي يا حذف هر يك از اجزا را نيز دارد .پنجره پروژه را ميتوانيد با اس��تفاده از
دكمه Project Explorer
در نوار ابزار استاندارد ،فشردن كليد تركيبي  Ctrl+Rيا انتخاب
گزينه  Project Explorerاز منوي  Viewفعال كنيد.
پنجره خصوصي��ات ( :)Properties Windowدر زير پنجره پروژه ،پنجره خصوصيات
قرار گرفته اس��ت كه به وسيله آن ميتوانيد خصوصيات و ويژگيهاي مربوط به فرمها و
كنترلها را مشاهده و تنظيم كنيد.
خصوصيت ،يك ويژگي از فرم يا كنترل اس��ت كه ميتوانيد با تنظيم اين ويژگي ،فرم
و كنترل را مطابق ميل خود طراحي و اس��تفاده كنيد .خصوصيات و ويژگيهاي يك فرم
ي��ا كنترل ميتوانند انواع مختلفي از دادههاي عددي و غير عددي را با توجه به وظيفهاي
كه به عهده دارند ،كسب كنند.
اين خصوصيات ميتوانند ش��كل ظاهري مثل رن��گ عناوين ،رنگ زمينه ،ابعاد كنترل
ي��ا فرم را تنظي��م كنند .همچنين ميتوانند روي عملكرد كنترل ي��ا فرم مثل فعال بودن يا
مخفي ش��دن آنها تأثير بگذارند كه به مرور با تع��داد قابل توجهي از آنها به طور كامل
آشنا خواهيد شد.
پنجره خصوصيات را ميتوانيد با اس��تفاده از دكم��هProperties Window
در نوار
ابزار اس��تاندارد ،فشردن كليد  F4يا انتخاب گزينه  Properties Windowاز منوي  Viewفعال
كنيد.
در پنجره خصوصيات با استفاده از دكمههاي  Alphabeticو  Categorizedميتوانيد نحوه
نمايش اسامي خصوصيات را بهصورت الفبايي يا موضوعي تعيين كنيد (شكل .)3-4
وقت��ي ي��ك خصوصيت را انتخ��اب ميكنيد در قس��مت پاييني پنج��ره خصوصيات
توضيحات خالصهاي در رابطه با خصوصيت انتخاب شده ارايه ميشود.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

شكل 3-4

پنج��ره تﻌیی��ن موﻗﻌی��ت ( : )Form Layout Windowبــه طور معمــول در زير پنجره
خصوصيات قرار دارد و موقعيت نمايش پنجره برنامه را روي دسكتاپ و در زمان اجرا
نشان ميدهد؛ به عالوه با استفاده از اين پنجره ميتوانيد موقعيت پنجرههاي برنامه را روي
دسكتاپ تنظيم كنيد.
پنجره تعيين موقعيت را ميتوانيد با اســتفاده از دكمه
 Form Layoutدر نوار ابزار
استاندارد يا انتخاب گزينه  Form Layout Windowاز منوي  Viewفعال كنيد.
ﺟﻌﺒهابﺰار ( : )Toolboxدر سمت چپ پنجره ويژوالبيسيك و طراحي فرم ،جعبه ابزار
( )Toolboxحاوي آيكن كنترلهاي مختلف وجود دارد.
در نوار ابزار اســتاندارد يا
جعبــه ابــزار را ميتوانيد با اســتفاده از دكمهToolbox
انتخاب گزينه  Toolboxاز منوي  Viewفعال كنيد.
مﺜ��ال  :1يــك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم مطابق شــكل  3-5و
جدول  3-1طراحي كنيد كه يك پنجره معمولي را روي دسكتاپ نمايش دهد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کارسوم :توانایی درک و شناخت زبان برنامهنویسی ویژوال بیسیک و ایجاد یک برنامه کاربردی

جدول 3-1
خصوصيت
مقدار

شكل3-5

36 

Height

525 

Width

 - 1برنامه ويژوالبيس��يك را اجرا كنيد و در كادرمحاوره  New Projectآيكن
 EXEرا انتخاب كنيد ،سپس روي دكمه  Openكليك كنيد.
 - 2در پنج��ره پروژه روي عالمت در كنار پوش��ه  Formsكليك كنيد تا آيكن فرم
برنامه نمايان ش��ود ،س��پس روي آيكن ف��رم در پنجره پروژه دابل كلي��ك كنيد تا پنجره
طراحي فرم نمايش داده شود.
 - 3ب��راي تنظيم ع��رض و ارتفاع فرم به پنجره خصوصيات بروي��د و در اين پنجره
خصوصيات  Heightرا پيدا كنيد و پس از كليك روي نام خصوصيت مقدار  36 را تايپ
كنيد ،به همين صورت مقدار خصوصيت  Widthرا روي  525 تنظيم كنيد (جدول .)3-1
البته براي تنظيم عرض و ارتفاع فرم ميتوانيد از عمل  Dragروي گيرههاي مربعي ش��كل
كه در اطراف فرم قرار دارند ،اس��تفاده كنيد و ابعاد فرم را در انتهاي نوار ابزار اس��تاندارد
مشاهده كنيد (شكل .)3-6
Standard

شكل3-6
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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 :

 - 4ب��راي ذخيرهس��ازي ف��رم در نوار من��وي پنجره ويژوالبيس��يك ابت��دا روي منوي
 Fileو س��پس گزين��ه  Save Form1 As...كلي��ك كني��د .كادرمح��اوره Save File As...
ب��راي ذخيرهس��ازي ف��رم ،نماي��ش دادهميش��ود .همانطورك��ه در اي��ن كادرمحاوره
مش��اهده ميكنيد ،پس��وند فايل فرم frm ،اس��ت .ف��رم را با نام  Mainدر پوش��هاي با نام
 MyProgramsروي دس��كتاپ (ي��ا هر مس��ير دلخواهي كه مايل هس��تيد) ذخيره كنيد.
البته ميتوانيد فرمها را با يكي از اين روشها 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

شكل3-7
ب -گزينه  Save Form1را از منوي  Fileانتخابكنيد يا از كليد تركيبي  Ctrl+Sاستفاده كنيد.

 -5در اي��ن مرحل��ه نامي براي پ��روژه تعيين كنيد .ب��راي تعيين نام پ��روژه در پنجره
برنامه ويژوالبيسيك روي منوي  Projectكليك كنيد و سپس گزينه  Project Properties...را
برگزينيد تا كادر محاوره  Project Propertiesمطابق شكل  3-8نمايش داده شود .هر پروژه
يك خصوصيت  Nameدارد كه به وس��يله آن امكان دسترس��ي و شناسايي پروژه در زمان
كدنويس��ي فراهم ميش��ود .براي تعيين يك عبارت براي نام پروژه ميتوانيد از حروف
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کارسوم :توانایی درک و شناخت زبان برنامهنویسی ویژوال بیسیک و ایجاد یک برنامه کاربردی

الفباي انگليسي ،ارقام صفر تا  9و كاراكتر زيرخط استفاده كنيد كه بايد با يك كاراكتر حرفي
آغاز شود زيرا استفاده از كاراكترهاي نقطه ،فضاي خالي و كاراكتر تفريق ( )-مجاز نيست.
 - 6در اين كادر محاوره روي زبانه  Generalكليك كنيد ،سپس در كادر متن Project Name
عبارت  FirstProgramرا تايپ كنيد و در پايان روي دكمه  OKكليك كنيد.

شكل3-8

 -7برايذخيرهسازيپروژه ،از منوي  Fileگزينه  Save Project As...را برگزينيد.
 - 8با استفاده از كادر محاوره Save Project Asفايل پروژهرا با نام  MyProjectدر پوشه
 MyProgramsروي دس��كتاپ يا هر مس��ير دلخواهي ذخيره كني��د .همانطوركه در اين
كادر محاور ه ميبينيد ،پس��وند فايلهاي پروژه  vbpاس��ت .فايل پ��روژه اطالعات اجزاي
تش��كيلدهنده پروژه را روي ديس��ك با نام فايلي كه تعيين ميش��ود ،نگهداري ميكند.
زمانيكه الزم باش��د پروژه مورد اس��تفاده قرار بگيرد با انتخ��اب و بازكردن فايل پروژه،
فايلهاي مربوط به فرمها و ماژولهاي تشكيلدهنده پروژه نيز بهطور خودكار باز ميشوند.
البته ميتوانيد پروژهها را با يكي از اين روشها نيز ذخيره كنيد:
الف -در پنجره پروژه آيكن پروژه را انتخاب كرده و روي آن كليك راست كنيد ،سپس گزينه
 Save Projectرا برگزينيد.
ب -گزينه  Save Projectرا از منوي  Fileانتخاب كنيد.
ج -روي دكمه Save
در نوار ابزار استاندارد كليك كنيد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

نكتهدر زمان ذخيره كردن پروژه و در صورتي كه فرم را قب ً
ال ذخيره نكرده باشــيد ،ابتدا كادر
محاوره ذخيرهسازي فرم نمايش داده ميشود.

 - 9تا اين مرحله توانســتيد يك پروژه را به همراه يك فرم ســاده ايجاد كنيد .اكنون
پنجره ويژوالبيسيك را با استفاده از دكمه

Close

ببنديد .البته ميتوانيد گزينه  Exitرا

از منوي  Fileنيز انتخاب كنيد.
تمرين:
يك پروژه از نوع  Standard EXEرا كه شــامل يك فرم مطابق جدول  3-2باشــد،
طراحي كنيد ســپس فرم و پروژه را به ترتيب با نامهاي  Myformو  Testذخيره كنيد.
در انتها نام پروژه را  First Projectبگذاريد.
مﺜ��ال  :2اكنــون عبــارت  VISUAL BASIC 6.0را روي فرمي كــه در مثال قبل ايجاد
كرديــد ،مطابق شــكل  3-9و جدول  3-3نمايش دهيد .به اين منظــور مراحل بعد را به
جدول 3-3
ترتيب انجام دهيد:
جدول  3-2خصوصیات فرﻡ
ﻧﺎﻡ خصوصيت
مقدار

25  
35 
3  
45 
First Form
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Height
Left
Top
Width
Caption

شكل3-9

Label

كنترل

خصوصیت

lblmessage

Name

615

Height

96 

Left

144 

2655

Top
Width

VISUAL BASIC 6,0

Caption

2-Center

Alignment

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

 - 1براي نمايش يك پيام روي فرم ميتوانيد از كنترل برچسب ( )Labelاستفاده كنيد.
بــراي قــراردادن كنترل روي فرم ،ابتدا روي آيكن در جعبه ابزار كليك كنيد ،ســپس
اشــارهگر ماوس را روي فرم قرار داده و با استفاده از عمل درگ ،كنترل را روي فرم قرار
دهيد .البته براي قرار دادن يك كنترل روي فرم ميتوانيد در جعبه ابزار روي آيكن كنترل
موردنظر دابلكليك كنيد ،سپس در پنجره خصوصيات و با استفاده از خصوصيات Width
و  Heightعرض و ارتفاع كنترل را روي مقادير  2655و  615تنظيم كنيد (شــكل .)3-10
هنــگام ايجاد كنترل ميتوانيد عــرض ،ارتفاع و مختصات محــل قرارگيري كنترل را در
انتهاي نوار ابزار اســتاندارد مشــاهده كنيد .در ضمن ميتوانيد عرض و ارتفاع كنترل را با
استفاده از عمل  Dragروي گيرههاي مربعي اطراف كنترل نيز تنظيم كنيد.
نكته بــراي قرار دادن كنترلها روي فــرم ميتوانيد روي آيكن كنترل مورد نظر در جعبه ابزار
ويژوالبيسيك دابل كليك كنيد.

شكل3-10

نكته بــراي تنظيم محــل قرارگرفتن يك كنترل ميتوانيد از خصوصيات  Topو  Leftدر پنجره
خصوصيات استفاده كنيد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

 - 2در پنجره خصوصيات روي خصوصيت  Nameكنترل برچســب كليك كنيد و در
كادر متــن روبهروي آن عبارت  lblmessageرا به عنوان نام كنترل برچســب تايپ كنيد و
سپس كليد  Enterرا بفشاريد (شكل .)3-11
نكته توصيه ميشود در نامگذاري كنترل برچسب از پيشوند  lblاستفاده كنيد.

 - 3در پنجره خصوصيات روي خصوصيت  Captionكنترل برچسب كليك كرده و در كادر
متن روبهروي آن عبارت  VISUAL BASIC 6.0را تايپ كنيد ،همانطور كه ميبينيد خصوصيت
 Captionاين كنترل عبارتي را كه نمايش داده ميشــود ،نگهداري ميكند (شكل .)3-11

شكل3-11
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 - 4پس از انجام مرحله قبل همانطوركه ميبينيد عبارت به شــكل مناســبي در داخل
كنترل نمايش داده نميشود ،بنابراين براي آنكه عبارت مربوط در وسط كنترل قرار گيرد
از خصوصيت  Alignmentاســتفاده كنيــد .خصوصيت  Alignmentاجــازه ميدهد تا تراز
عبارتي را كه در خصوصيت  Captionنگهداري ميشــود ،تعيين كنيد .عبارت نمايشــي

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

ميتواند از سمت چپ يا راست كنترل يا در
وس��ط آن نمايش داده شود ،مقاديري كه اين
خصوصيت ميتواند كس��ب كند در جدول
 3-4ارايه شده است.

جدول  3-4مقادیری که خصوصیت  Alignmentکسب میکند.

توضيح

مقدار خصوصيت

تراز متن از سمت چپ

0-Left Justify

تراز متن از سمت راست

1-Right Justify

تراز متن از مركز

2-Center

- 5در كادر ليس��ت موجود در پنجره خصوصيات نام كنترل برچس��ب  lblmessageرا
انتخ��اب كنيد و خصوصيت  Alignmentرا پيدا كرده و روي آن كليك كنيد ،س��پس روي
دكمه روبهروي اين خصوصيت كليك كنيد و گزينه  Centerرا برگزينيد (شكل .)3-12

شكل3-12

 - 6ارتفاع كنترل را بهوسيله گيرههاي اطراف آن روي مقدار  255تنظيم كنيد.
 - 7با اس��تفاده از دكمه  Startدر نوار ابزار اس��تاندارد ،برنامه را اجرا كرده و نتيجه
را بررسي كنيد.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

براي اجراي برنامه ميتوانيد از اين روشها نيز استفاده كنيد:
• فشردن كليدF5
• گزينه  Startرا از منوي  Runدر نوار منوي ويژوالبيسيك انتخاب كنيد.
 - 8با اســتفاده از دكمه در پنجره برنامه اجراي برنامه را خاتمه دهيد و به محيط
طراحي برنامه بازگرديد.
براي پايان دادن به اجراي يك برنامه ميتوانيد از اين روشها نيز استفاده كنيد:
• در نوار ابزار استاندارد روي دكمه  Stopكليك كنيد.
• گزينه  Endرا از منوي  Runدر نوار منوي ويژوالبيسيك انتخاب كنيد.
 - 9تغييرات ايجاد شده در پروژه و فرم را ذخيره كنيد و از برنامه ويژوالبيسيك خارج شويد.
تمرين:
يــك پروژه از نــوع  Standard EXEرا به همراه يك فــرم طراحي كنيد تا نام
مدرسه خود را با تراز راست روي فرم ،نمايش دهيد.
مﺜال  :3پروژه  MyProjectرا كه در مثال قبل ايجاد كرديد به گونهاي تنظيم كنيد كه
در هنگام نمايش فرم ،رنگ عبارت نمايشــي قرمز شــود ،به اين منظور عمليات زير را به
ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد تا كادر محاوره  New Projectنمايش داده شود.
 - 2در كادر محــاوره  New Projectروي زبانه  Recentكليك كنيد .با انتخاب اين زبانه
ليستي از پروژههايي را كه اخيرا ً طراحي كرده يا تغيير دادهايد ،مشاهده خواهيد كرد (شكل
.)3-13
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پروژه  MyProjectرا از كادر ليســت موجود در كادرمحاوره انتخاب كرده ســپس روي
دكمه  Openكليك كنيد.
 - 3پنجره طراحي فرم را فعال كنيد ،ســپس در پنجره خصوصيات و از كادر ليســت
موجود در آن گزينه  lblmessage Labelرا برگزينيد.
 - 4براي تنظيم رنگ عبارت نمايشــي در كنترل برچســب ،خصوصيت  ForeColorرا
از ليست اسامي خصوصيات كنترل انتخاب كنيد .سپس روي دكمه روبهروي نام اين
خصوصيت كليك كنيد (شكل .)3-14

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

شكل3-13

شكل3-14

 - 5در كادر رنگ��ي كه ظاهر ميش��ود دو زبانه با عناوين  Systemو  Paletteمش��اهده
ميكنيد كه بهوس��يله اي��ن دو زبانه ميتوانيد رنگهاي متفاوتي را انتخاب كنيد (ش��كل
 .)3-14همچني��ن ميتواني��د براي تعيي��ن رنگ مورد نظر يك عدد مبناي ش��انزده را در
كادر متني كه در روبهروي خصوصيت  ForeColorقرار دارد ،تايپ كنيد .البته اس��تفاده از
اين روش كمي دش��وارتر از ساير روشهاس��ت .به اين دليل استفاده از روشهاي ديگر
متداولتر است.
 - 6روي زبان��ه  Paletteو س��پس روي رنگ قرمز كليك كنيد .همانطوركه مش��اهده
خواهيد كرد در پنجره طراحي فرم عبارت  VISUAL BASIC 6.0به رنگ قرمز درميآيد.

تمرين:
پ��روژهاي طراحي كنيد تا عب��ارت  Microsoft Windows XP Home Editionرا با
رنگ زرد روي زمينه س��ياه و روي يك فرم با عنوان  Titleنمايش تغيير يابد رنگ
زمينه ميتوانيد از خصوصيت  BackColorاستفاده 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 :

 3-4برنامهنويسي رويدادگرا

........

ب��ه هر يك از اتفاقات��ي كه در محيط ويندوز رخ ميدهد ،ي��ك رويداد يا  Eventگفته
ميش��ود ،به عن��وان نمونه ،هر يك از اتفاقات مانند بس��تن و بازك��ردن پنجرهها ،كليك،
دابل كليك ،كليك راس��ت و فشردن كليدهاي صفحه كليد يك رويداد به شمار ميروند؛
ويژوالبيس��يك يك زبان برنامهنويسي رويدادگرا است كه امكانات الزم را براي شناسايي
و استفاده هر يك از رويدادها فراهم ميكند.
يك رويداد ،بخش��ي از برنامه اس��ت كه بهصورت دس��تورالعملهاي مختلف توسط
برنامهنوي��س تهي��ه و آماده ميش��ود تا در زمانيكه روي��داد مربوطه اتف��اق ميافتد ،اين
دس��تورات اجرا ش��وند .رويدادهاي مربوط به فرم و كنترلهاي آن در بخش ماژول فرم
قرار دارند كه قس��متي از اطالعات فرم به ش��مار ميروند .در واقع يك فرم از دو بخش
عمده تشكيل ميشود بخش اول بخشي است كه در پنجره طراحي فرم مشاهده ميكنيد و
بخش ديگر ماژول فرم است و از رويدادهايي تشكيل ميشود كه ميتوانيد از آنها براي
اجراي دستورالعملهاي مورد نياز خود استفاده كنيد .فرمها و كنترلها رويدادهاي مشابه
و متفاوتي دارند كه به مرور به توضيح آنها ميپردازيم.
شكل كلي يك رويداد بهصورت زير است:
Private Sub Form
( ) نام رويداد _ نام كنترل يا كلمه
دستورات
End Sub

هر بالك رويداد از دو بخش ابتدايي و انتهايي تشكيل ميشود .بخش ابتدايي هر بالك
رويداد از كلمه كليدي  Private Subو سپس نام كنترل يا كلمه ( Formبراي فرمها) تشكيل
ميشود و در ادامه اين بخش نام رويداد انتخاب شده همراه با يك خط زير ( )Underlineو
دو پرانتز بازو بسته قرار ميگيرد .بخش پاياني در تمام رويدادها را كلمات كليدي End Sub
تشكيل ميدهند و دستوراتي كه در زمان رخ دادن رويداد اجرا ميشوند در بين بخش آغازين
و پاياني قرار ميگيرند .بهعنوان مثال رويداد كليك براي يك فرم به اينصورت اس��ت:
........

) ( Private Sub Form _Click

دستورات

End Sub

72

دس��توراتي كه در اين رويداد قرار ميگيرند زماني اجرا خواهند شد كه كاربر در زمان
اجراي برنامه روي فرم كليك كند.

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

3-5كنترلدكﻤهفرمان)(Command Button

اين كنترل زماني استفاده ميشود كه الزم باشد با كليك كردن روي آن (يا فشردن كليد )Enter
يك يا مجموعهاي از دستورات اجرا شود يا عملياتي را متوقف كرده يا خاتمه دهد .احتماالً با اين
نوع از كنترلها آشنا هستيد و از دكمههايي مانند  Apply ،OKو  Cancelدر كادرهاي محاوره (مانند
 )Display Propertiesاســتفاده كردهايد .اين كنترل مانند كنترل برچسب داراي خاصيتهاي
 Caption ،Nameو  Fore Colorميباشــد و رويــداد  Clickآن از پركاربردترين رويدادهاي
اين كنترل است.
مﺜ��ال  :4يك پــروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فــرم و يك دكمه فرمان با
عنــوان Showايجاد كنيد كه با كليك روي دكمه فرمان نام و نامخانوادگي شــما نمايش
داده شود .به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيســيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع  Standard EXEشــامل يك
فرم و يك كنترل دكمه فرمان و دو كنترل برچسب ايجاد كنيد.
 - 2اكنــون بايد رويداد مناســبي را براي اين منظور انتخــاب كنيد ،بنابراين در پنجره
طراحي فرم روي كنترل دكمه فرمان دابل كليك كنيد تا بخش ماژول فرم فعال شود.
البته ميتوانيد با استفاده يكي از اين روشها پنجره ماژول فرم را فعال كنيد:
الف -براي فعال كردن ماژول فرم ميتوانيد گزينه  Codeرا از منوي  Viewانتخاب كنيد.
ب -براي فعال كردن ماژول فرم ميتوانيد روي دكمه View Code
در پنجره پروژه
كليك كنيد.
در قســمت باالي اين پنجره دو كادر ليست را مالحظه ميكنيد .در كادر ليست سمت
چپ نام كنترلها و فرم و در كادر ليســت ســمت راست نام رويدادها را مشاهده خواهيد
كــرد .براي آمادهســازي رويداد موردنظر نام كنترل يا كلمــه ( Formبراي فرم) را از كادر
ليست سمت چپ و نام رويداد مورد نظر را از كادر ليست سمت راست انتخاب كنيد .در
اين صورت بالکهاي كد مانند شكل  3-15نمايش داده ميشود.
 - 3در اين مرحله رويداد  Clickدكمه فرمان در پنجره كد نمايش داده شده است .اين
رويداد زماني اجرا ميشود كه عمل كليك روي دكمه فرمان انجام شود.
 - 4اكنون در رويداد  Clickدكمه فرمان ،دستوري بنويسيد كه خصوصيت  Captionكنترل
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

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

همانطوركــه مالحظه ميكنيد براي تغيير خصوصيات فرمها و كنترلها با اســتفاده از
كدنويسي ميتوانيد به اين شكل عمل كنيد:
مقدار خصوصیت = نام خصوصیت  .نام
نكته در هنــگام تايــپ كاراكتر نقطه پس از نام كنترل ،ويژوالبيســيك بهطور خودكار ليســتي از
خصوصيات كنترل را در اختيار شــما قرار ميدهــد كه ميتوانيد خصوصيت موردنظر را انتخاب
كرده و با فشردن كليد  Spacebarآن را به پنجره كد كپي كنيد (شكل .)3-15

 - 5پروژه را اجرا كرده و روي دكمه فرمان  Showكليك كنيد.
 - 6اجراي پروژه را متوقف كنيد و به پنجره طراحي فرم بازگرديد .سپس پروژه و فرم
را با نام  Show nameذخيره كنيد.
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واحد کارسوم :توانايی درک و شناخت زبان برنامهنويسی ويژوال بيسيك و ايجاد يك برنامه كاربردی

مﺜ��ال  :5میخواهيــم پروژه  Shownameرا به شــكلی تنظيم كنيم تــا بتواند نام و
نامخانوادگي هر شــخص دلخواهي را نمايش دهد .بــراي اين كار عمليات زير را به
ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  Shownameرا باز كنيد.
 - 2يك كنترل كادر متن روي فرم قرار دهيد.
 - 3به رويداد  Clickدكمه فرمان برويد و دستور آن را به اين صورت تغيير دهيد.
lblmessage.Caption=txtname.Text

 - 4تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد.
 - 5نــام دلخواهــي را در كادر متن تايپ كرده و روي دكمــه فرمان  Showكليك
كنيد.
 - 6اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
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وزارت کار و امور اجتماعی
 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی:نام استاندارد
0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :شماره

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

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.

76

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

واژهنامه
الفبايي
عنوان
موضوعي

Alphabetic
Caption
Categorized
Create
Development
Dialog Box
Enterprise Edition
Error Handling
Event
Event Handling
High Level Languages
Environment Integrated Development
Label Control
Learning Edition
Low Level Languages

تشكيل دادن ،ايجاد كردن
توسعه
كادرمحاوره
نگارش نهايي
رسيدگي به خطا
رويداد
رسيدگي به اتفاق (رويدادگر)
زبانهاي سطح باال
محيط برنامهنويسي مجتمع
كنترل برچسب
نگارش آموزشي
زبانهاي سطح پايين
م��اژول (ب��ه عب��ارت ديگ��ر قطع��هاي ك��ه
Module
بخش��ي از ي��ك پروژه ب��وده و فق��ط حاوي
دستورالعملهاست).
ويژگي شئگرا
Object Oriented Feature
برنامهنويسي شئگرا
Object Oriented Programming
ارائه كردن ،معرفي نمودن
Present
محلي
Private
پروژه
Project
خصوصيت
Property
ارائهكردن
Provide
سريع ،تند
Rapid
طراحي سريع برنامه
Rapid Application Development
جدا كردن ،جداگانه ،مجزا
Separate
برنامه اجرايي استاندارد
Standard EXE
كنترل كادر متن
TextBox Control
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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 :

خالصه مطالب
• به مجموعهاي از قواعد و دستورالعملهاي تعريف شده زبان برنامهنويسي ميگويند.
• زبان برنامهنويســي ويژوالبيسيك از زبانهاي برنامهنويســي سطح باالست كه از
ويژگيهاي زير برخوردار ميباشد:
*رابط گرافيكي كاربر ( )GUIو محيط توسعه يافته مجتمع ()IDE
*امكان طراحي سريع برنامه
*دسترسي به برنامههاي كاربردي ويندوز با استفاده از توابع API
*توانايي مديريت رويدادها و خطاها
• در مرورگر پروژه ميتوانيد اجزاي تشــكيل دهنده برنامــه مانند پروژهها ،فرمها و
ماژولها را مشاهده كنيد.
• در پنجره خصوصيات ميتوانيد خصوصيات فرمها و كنترلهاي موجود در آنها را
مشاهده و تنظيم كنيد.
• جعبه ابزار ويژوالبيســيك حاوي كنترلهاي متعددي اســت كه از آنها در طراحي
برنامه استفاده ميشود.
• از كنترل برچسب ( )Labelبراي نمايش انواع خروجيهاي متني مانند پيامها يا مقدار
خصوصيات اشيا استفاده ميشود.
• به اتفاقاتي مانند كليك ،دابل كليك ،كليك راست ،بسته شدن يك پنجره ،فشرده شدن
يك كليد و غيره كه در محيط ويندوز و برنامهها رخ ميدهد ،يك رويداد گفته ميشود.
• هر رويه رويداد يك مجموعه از دســتورات اســت كه بهصورت جداگانه در بخش
كد فرم نگهداري ميشود و زمانيكه رويداد رخ ميدهد ،اين دستورات انجام ميشوند.
• هر رويه رويداد با كلمات كليدي  Private Subبه همراه نام فرم يا كنترل آغاز شده و با
 End Subخاتمه مييابد.
• مقــدار خصوصيات كنترلها را عالوه بر تنظيــم در پنجره خصوصيات ميتوانيد با
استفاده از كدنويسي به شكل زير تنظيم كنيد:
مقدار خصوصیت = نام خصوصیت  .نام
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• از كنتــرل كادر متن ( )TextBoxبــراي دريافت دادهها از كاربر و ورود آنها به برنامه
استفاده ميشود.

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

آزمون نظري
 -1كدام گزينه از اهداف طراحي زبان بيسيك بوده است؟
ب -برنامهنويسي آموزشي
الف -برنامهنويسي سيستمي
د -برنامهنويسي علمي
ج -برنامهنويسي تجاري
 -2كدام گزينه زير يكي از انواع زبانهاي سطح پايين است؟
جC++ -
ب -اسمبلي
الف -فرترن
د -پاسكال
 - 3كدام ويژگي در ويژوالبيسيك برنامهنويسي رويدادگر را ميسر ميكند؟
بEVENT HANDLING -
		
الفAPI -
دOOP -
جERROR HANDLING -
 - 4كداميك از زبانهاي برنامهنويسي براي برنامهنويسي علمي و تجاري مناسب است؟
ج -زبان ماشين د -اسمبلي
ب -فرترن
الف -پاسكال
 -5ويژگي ( RAD (Rapid Application Developmentعبارت است از:
الف -كشف و تصحيح آسان و سريع اشتباهات
ب -طراحي سريع و آسان برنامهها
ج -طراحي همزمان چند برنامه
د -برنامه نويسي به روش OOP
 - 6در كدام نگارش ويژوالبيس��يك  6امكانات ويژهاي به منظور برنامهنويس��ي براي
محيط شبكههاي محلي و اينترنت وجود دارد؟
ب -نگارش اوليه
		
الف -نگارش آموزشي
د -نگارش شبكه
		
ج -نگارش نهايي
 - 7كدام نگارش از زبان  Basicبراي برنامهنويسي در محيط اينترنت ارائه شده است؟
بQBasic -
الفGWBasic -
دVB Script -
جVisual Basic -
 - 8كدام نوع از انواع زبانهاي  Basicبراي برنامهنويس��ي در برنامههاي كاربردي ارائه
شده است؟
دActivex -
جVBA -
بVB -
الفQBasic -
 - 9كداميك از گزينههاي زير براي برنامهنويسي سيستمي مناسب هستند؟
ج C -و C++
الف -فرترن ب -ماشين
د -بيسيك
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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

 - 10براي باز كردن پروژههايي كه اخيرا ً مورد استفاده قرار گرفته ،انتخاب كدام زبانه
در كادر محاوره  New Projectمناسب است؟
دOpen -
جExisting -
بRecent -
الفNew -
 - 11كدام نام براي خصوصيت  Nameيك فرم مناسب است؟
دfrmtest -
ج1form -
بfrm main -
الفfrm-show -
 - 12پسوند فايلهاي پروژه و فرم به ترتيب عبارتند از (راست به چپ):
بvbp. ، frm. -
الفfrm. ، vbp. -
دfrm. ، .vbf -
جvbf. ، vbp. -
 - 13كدام كنترل براي دريافت دادهها از كاربر مناسب است؟
د -فرم
ج -كادر عالمت
ب -كادر متن
الف -برچسب
 - 14با استفاده از كدام خصوصيت عنوان يك فرم تعيين ميشود؟
دEnabled -
جName -
بVisible -
الفCaption -
 - 15از كدام بخش در پنجره ويژوالبيسيك براي ايجاد كنترلها روي فرم استفاده ميشود؟
د -پنجره خصوصيات
ج -نوار منو
الف -نوار ابزار ب -جعبه ابزار
16 - The VBA language can be used for programming in ........................

d- all of above

c- Applications

b- Access

a- Excel

17 - Which of the following options can be used for creating a project in new project
?dialog box
d- Open

c- Existing

b- New

a- Recent

 - 18زبان برنامهنويس��ي را تعريف كنيد س��پس انواع آنها را با توجه به نزديكي آن به
زبان ماشين بيان كنيد.
 - 19ويژگيهاي زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك را شرح دهيد.
 - 20اجزاي اصلي در يك برنامه كاربردي را نام ببريد.
 - 21كاربرد پنجره پروژه ،خصوصيات ،ابزار و تعيين موقعيت فرم را توضيح دهيد.
 - 22مفهوم رويداد را توضيح دهيد و كاربرد رويه رويداد را بيان كنيد.
 - 23نحوه تنظيم خصوصيت در كنترلها را در زمان اجراي برنامه توضيح دهيد.
-24خصوصيتهايي كه بهوس��يله آنها ميتوان موقعيت يك كنترل و فرم را در زمان
نمايش تعيين كرد ،توضيح دهيد.
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آزمون عملي
 - 1ي��ك برنامه از نوع اس��تاندارد اجرايي ايجاد كنيد كه ح��اوي يك فرم ،دو كنترل
برچسب و دو كنترل كادر متن بوده و بتواند نام و نامخانوادگي 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
كنترلهاي برچس��ب نمايش دهد .در ضمن درصورت انجام عمل كليك روي كنترلهاي
برچسب رنگ زمينه و قلم جابهجا شود.
 - 2برنامه آزمون عملي ش��ماره يك را ب��ه گونهاي تغيير دهيد تا با انجام عمل كليك
روي هر كادرمتن محتويات آن پاك شود.
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واحد کارچهارم

هدف جزيی
توانايي تعريف انواع متغيرها ،ثابتها و

استفاده از عملگرهاي رياضي و رشتهاي
هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1انواع متغيرها و ثابتها را بيان كند و نحوه تعريف و استفاده از آنها را توضيح دهد.
 -2عملگرهاي رياضي و رش��تهاي را بيان كرده ،نحوه استفاده و اولويت اجراي آنها
را نسبت به يكديگر شرح دهد.
 -3متغيرهاي عمومي و محلي را توضيح دهد و نحوه تعريف و كار با آنها را بيان كند.
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کليات

در طراح��ي پروژههاي واقعي الزم اس��ت ت��ا دادهها و اطالعات جمعآوري ش��ده به
كامپيوت��ر و نرمافزار داده ش��ود و پس از انجام پردازشهاي��ي روي آنها ،نتيجه يا نتايج
حاص��ل به كاربر ارايه ش��ود .بنابراي��ن در تمام مراحل ورود ،محاس��به و ارايه نتايج نياز
به ذخيرهس��ازي داده و اطالعات در حافظه كامپيوتر احس��اس ميش��ود كه در اين رابطه
ميتوانيد از حافظه اصلي و حافظه جانبي استفاده كنيد .در اين واحد كار نحوه استفاده از
حافظه اصلي يا  RAMرا براي ذخيرهسازي دادهها و اطالعات فرا ميگيريد ،به عالوه براي
انجام عمليات رياضي ،نحوه استفاده از انواع عملگرها را در ويژوالبيسيک ميآموزيد.
 4-1نحوه تعريف و استفاده از انواع متغيرها در ويژوالبيسيك

يكي از عملياتي كه در برنامهها انجام ميگيرد ،ذخيرهسازي داده و اطالعات در حافظه
كامپيوتر اس��ت .ابتدا نح��وه معرفي انواع متغيرها را در ويژوالبيس��يک توضيح ميدهيم،
سپس نحوه انجام اين كار را همراه با يک مثال آموزش ميدهيم.
 4-1-1نحوه معرفي متغيرها در ويژوالبيسيك

متغير ،مكاني از حافظه است كه براي نگهداري دادهها و اطالعات حاصل از پردازش
دادهها استفاده ميشود ,به عبارت ديگر متغير ظرف نگهداري دادهها و اطالعات است و نوع
آن با توجه به دادهاي كه نگهداري ميكنند ،تعيين ميشود .به عالوه هر متغير يک نام ويژه
دارد كه به وسيله آن ميتوان دادهها را در حافظه ذخيره كرد يا مقدار آن را مورد دستيابي
ق��رار داد .براي تعريف متغيرها ميتوانيد از دس��تور  Dimبه اين صورت اس��تفاده كنيد:
نوع داده

As

نام متغیر

Dim

ن��ام متغي��ر دلخواه بوده و ميتواني��د از كاراكترهاي حرفي ،رقمي ي��ا تركيبي از آنها
اس��تفاده كنيد ،اما بهتر است نام متغير متناسب با مقداري كه در آن ذخيره ميشود ،تعيين
ش��ده و از اس��امي طوالني و نامأنوس استفاده نشود .براي نامگذاري يک متغير اين موارد
را رعايت كنيد:
الف -نام متغير با يک كاراكتر حرفي آغاز شود و حداكثر  255كاراكتر باشد.
ب -استفاده از فاصله خالي ,نقطه ,كاما و نظاير آنها مجاز نيست ،اما استفاده از كاراكتر زيرخط
( _ ) امكانپذير است.
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ج -در نامگذاري متغيرها از عاليم و اس��امي رزرو ش��ده در ويژوالبيس��يک استفاده
نكنيد .عاليم و اس��امي رزرو ش��ده در ويژوالبيسيک عاليم و عباراتي هستند كه از آنها
براي انجام اعمال و دستورالعملهاي خاصي استفاده ميشود مانند عاليم  +و � و عباراتي
مانند  Form ،Controlو غيره.
د -ويژوالبيسيک تفاوتي بين كاراكترهاي حرفي كوچک و بزرگ قائل نميشود.
نوع داده يک متغير ،تعيينكننده نوع مقداري اس��ت كه در آن ذخيره ميش��ود و ميزان
حافظهاي را كه براي آن اختصاص داده ميشود و نحوه ذخيرهشدن آنرا در حافظه معين
ميكند .ميزان حافظه اش��غالي براي ذخيرهس��ازي يک اسم با ميزان حافظه اشغالي توسط
يک عدد صحيح يا اعشاري متفاوت است.
به عنوان مثال يک متغير از نوع عدد صحيح ( 2 )Integerبايت فضا اش��غال ميكند ،در
صورت��ي كه يک متغير از نوع عدد اعش��اري ( 4 )Singleبايت فضا ني��از دارد .بنابراين در
زمان تعريف يک متغير الزم است تا نوع دادهاي كه در آن ذخيره خواهد شد ،معين شود
تا ويژوالبيسيک با توجه به آن ،مقدار حافظه الزم را در اختيار متغير قرار دهد.
انواع دادههايي كه در ويژوالبيسيک  6قابل استفاده هستند به همراه ميزان فضاي مورد
نياز و محدوده مقادير در جدول  4-1ارايه شدهاند.
جدول4-1انواعدادههادرويژوالبيسيك

نوعداده

نوعمقدار

ميزانحافظهاشغالي

محدودهمقادير

پيشوند مناسب

Byte

اعدادصحيح

1بايت

صفرتا255

byt

Integer

اعدادصحيح

2بايت

-32768تا+32767

int

Long

اعدادصحيح

4بايت

Single

اعداداعشاري

4بايت

Double

اعداداعشاري

8بايت

±2 × 10 9
 ±1 × 10 −45تا ±3 × 10 38
 ±5 × 10−324تا ±1 / 8 × 10 308

dbl

Currency

اعداداعشاري

8بايت

±9 × 10 14

cur

متن(رشته)

ي��كباي��تب��رايه��ركاراكتر

(باطولثابت)
String
(باطولمتغير)

كاراكتر  
65400

lng
sng

str

متن(رشته)

ي��كباي��تب��رايه��ركاراكتر

كاراكتر
2 × 10 9

str

Boolean

منطقي

2بايت

FalseياTrue

bln

Date

تاريخوساعت

8بايت

Variant

هري��كازان��واعفوق

باتوجهبهنوعدادهمتغيراست.

String

12/31/9999
11/1/100الي

12/ 31 / 9999
�������������

dem
vnt
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ويژوالبيسيک از انواع دادههاي مختلفي پشتيباني ميكند كه ميتوانند نيازهاي مختلف
ش��ما را در زمان برنامهنويس��ي پوشش دهند و با اس��تفاده از انواع دادههاي ارايه شده در
جدول  5-1انواع متفاوتي از متغيرهاي مورد نياز را ايجاد كنند .در اينجا به توضيح انواع
آنها ميپردازيم.
متغیرهاي عددي
ويژوالبيسيک از چند نوع داده عددي مختلف پشتيباني ميكند؛ داده صحيح ،اعشاري
و پولي .داده صحيح ش��امل انواع  Long ،Integerو  Byteميباش��د ،با انواع  Integerو Long
ميتوانيد متغيرهايي ايجاد كنيد كه در محدوده اعداد صحيح باش��ند ،مقاديري مانند ،22
 -78 ,2   5و غي��ره .ام��ا نوع  Byteدر مواردي به كار م��يرود كه فقط از اعداد صحيح
مثب��ت در مح��دوده صفر تا  255اس��تفاده ميكنيم .انواع داده اعش��اري نيز ش��امل انواع
 Double،Singleو  Currencyهستند و توانايي ايجاد متغيرهايي را دارند كه ميتوانند هرگونه
عدد اعم از صحيح ,اعش��اري ،مثبت و منفي مانند  -17/75 ، -142يا 489  1 /   25را
در خود جاي دهند .در صورتي كه نياز به نگهداري دادههايي از نوع پولي داش��ته باش��يد
ميتوانيد از نوع داده  Currencyاس��تفاده كنيد .به عنوان مثال به اين تعاريف توجه كنيد:
Integer

As

intcounter

Dim

Double

As

dbltotal

Dim

Integer

Single,intgrade As

sngdistance As

Dim

Currency

Byte,cursalary

bytage

Dim

As

As

همانطورك��ه مش��اهده ميكنيد متغي��ر  intcounterاز نوع اعداد صحي��ح و  dbltotalاز
نوع اعش��اري تعريف شدهاند .بهعالوهمتغيرهاي  sngdistanceو  intgradeبهطور همزمان با
استفاده از يک دستور  Dimتعريف شدهاند .همينطور متغيرهاي  bytageو  cursalaryنيز به
ترتيب از نوع  Byteو پولي معرفي شدهاند.
نﻜته استفاده از پيشوندهاي مناسب با نوع داده در نام متغير ,شناسايي آسان متغيرها و در نتيجه
خوانايي كدها را درپي خواهد داشت.
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متغیرهاي منطقي
اين نوع متغيرها توانايي دريافت مقادير درست ( )Trueيا نادرست ( ،)Falseبله ( )Yesيا
خير ( )Noرا دارا ميباش��ند ،از اين نوع متغيرها معموالً زماني استفاده ميشود كه دادههاي
دو حالتي مانند زن يا مرد ،مردود يا قبول ،بيمار يا س��الم و نظاير آنها مورد نظر باش��ند
به عنوان مثال براي ذخيرهس��ازي وضعيت قبولي يک دانشآموز در مدرسه ميتوان متغير
 blnresultرا به اين شكل تعريف كرد:
Boolean

As

Dim blnresult

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

Date

As

dtmb_Date

Dim

متغیرهاي رشتهاي
اگر بخواهيد مقادير غيرعددي مانند متون و كاراكترها را ذخيره كنيد ،ميتوانيد متغيرهاي
خ��ود را از نوع داده رش��تهاي تعريف كنيد .به عنوان مثال اي��ن نوع داده را ميتوان براي
ذخيرهسازي نام و نام خانوادگي اشخاص ،نام شهر ،آدرس يک محل و غيره به كار برد.
متغير رشتهاي با طول ثابت ،توانايي ذخيرهسازي دادههاي رشتهاي را با توجه به تعداد
كاراكترهاي تعيين شده دارد و براي تعريف آن از اين الگو استفاده ميشود:
 As String*nنام متغیر رشتهاي

Dim

 nعدد صحيح و مثبتي اس��ت كه تعداد كاراكترها را در متغير رش��تهاي تعيين ميكند.
به عنوان مثال براي ذخيرهس��ازي نام افراد با حداكثر طول نام  25كاراكتر ،از اين دس��تور
استفاده ميشود:
String*25

As

Dim strname

متغير رش��تهاي با طول متغير ،توانايي نگهداري يک تا  2ميليارد كاراكتر را دارد و در
هنگام ذخيرهس��ازي اطالعات ،فضاي الزم را با توجه به طول رش��ته در اختيار متغير قرار
ميدهد .براي تعريف اينگونه متغيرها از اين الگو استفاده ميشود:
 As Stringنام متغیر رشتهاي Dim
87

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 ،ه�

به عنوان مثال براي ذخيرهس��ازي اس��امي افراد كه حداكثر طول نام آنها مشخص نيست،
از اين دستور استفاده ميشود:
String

As

Dim

strname

متغیرهاي ترکیبي
اگر به متغيري احتياج داريد كه نوع دادههايي كه در آن ذخيره ميشوند قابل پيشبيني
نبوده و انواع متفاوتي را دربرميگيرد ،از اين نوع متغير اس��تفاده كنيد .اين نوع متغير تمام
انواع دادههاي قبلي را دربرميگيرد و ميتواند مقادير عددي ,رش��تهاي ,منطقي و تاريخي
را بدون آنكه نيازي به تبديل آنها باشد در خود جاي دهد.
()Variant

نﻜته در صورتي كه نوع يک متغير تعيين نش��ود ،نوع متغير به طور خودكار از نوع Variant

در نظر گرفته خواهد شد.

تمرين:

كدام يک از اين تعاريف اشتباه است:
Integer
Double
Integer

Single,n-no As
Single,intno As

عالوه بر روشهاي��ي كه تاكنون براي تعريف
انواع متغيرها گفته ش��د ،ميتوانيد 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  4-2به انته��اي نام متغير،
نوع آن را معين كنيد .از اين روش فقط ميتوانيد
براي دادههاي عددي و رش��تهاي اس��تفاده كنيد.
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1Age

Dim

snggrade 1 As

Dim

sngaverage

Dim

As

As

جدول 4-2

نوعداده

كاراكتر

Integer
Long

&

Single

!

Double

#

Currency

@

String

$

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

تعريف متغيرها به صورت ضمني

تعريف متغيرها با دستور Dim

Dim intage As Integer

Intage %

Dim lngspeed As Long

&Lngspeed

Dim sngaverage As Single

!sngaverage

Dim dblgrade As Double

dblgrade#

Dim cursalary As Currency

@cursalary

Dim strname As string

strname$

 4-1-2نحوه 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 ميش��ود .براي انجام اي��ن كار ميتوانيد از اين الگو
استفاده كنيد:
 = expressionنام متغیر Let
البته ذكر كلمه كليدي  Letاختياري است و معموالً از آن استفاده نميشودExpression .
عبارتي اس��ت كه ميتواند يكي از انواع دادههاي گفته شده ،فرمول و عبارات محاسباتي،
خصوصيت يک ش��ئ مانند فرم يا كنترل و غيره باشد .مشاهده ميكنيد كه دستور انتساب
ش��بيه به مقداردهي به خصوصيات اش��يا مانند فرمها و كنترل اس��ت .ب��ه عنوان مثال به
مواردي كه در جدول  4-4ارايه شده است ،توجه كنيد.
نوع عبارت
رشتهاي
عددي
عبارترياضي
تاريخ
منطقي

عبارترياضي
ساعت
تاريخوساعت

جدول4-4
دستور انتساب

"strname="Ali
int count=-4

sngave=snglength/3
dtmb_Date=#Dec-4-90#
blntest=True
dblsum=inta+intb+intc
PM#

dtmtime= # 18:05:00

dtmzone= #8/10/2004 5:12:17 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 ،ه�

نﻜته در مقداردهي به متغيرهاي منطقي ميتوانيد از مقادير يک و صفر به جاي  Trueو False

استفاده كنيد.
متغيرهاي منطقي در هنگام تعريف به طور خودكار مقدار  ،Falseمتغيرهاي عددي مقدار صفر
و متغيرهاي رشتهاي به صورت يک رشته خالي ("" ) مقداردهي اوليه ميشوند.
مقداردهي متغيرهاي تاريخ و س��اعت در هنگام تعريف با توجه به تنظيمات تاريخ و س��اعت
كه بهوس��يله برنامه  Regional and Language Optionsدر بخ��ش  Control Panelويندوز انجام

ميش��ود به دو روش صورت ميگيرد .اگر س��اعت روي حالت  24ساعتي تنظيم شود مقدار اوليه
بهصورت  00 :00 :00يا  0 :00 :00خواهد بود اما وقتي س��اعت روي حالت12س��اعتي تنظيم شود
مقدار اوليه به صورت 12:   :   AMميباشد.

مﺜــال  :1يک پروژه مطابق ش��كل  4-1طراحي كنيد كه اطالع��ات مربوط به يک
كارمند ش��امل نام ،نامخانوادگي و ميزان حقوق وي را دريافت كرده ,س��پس با كليک
روي دكمه  Calculateميزان حقوق خالص وي را پس از كس��ر ماليات و بيمه بر اس��اس
فرمولهاي زير محاسبه كرده و نمايش دهد؛ همچنين با كليک روي دكمه  ،Newبرنامه
براي دريافت اطالعات كارمند جديد آماده شود.
 3درصد حقوق= بيمه
 5درصد حقوق= ماليات

شكﻞ4-1

 -1برنامه ويژوالبيس��يک را اجرا كنيد و يک پروژه از نوع  Standard EXEش��امل يک فرم
و كنترلهاي كادرمتن و برچس��ب را مطابق ش��كل  4-1و جدولهاي  4-6 ،4-5و 4-7
طراحي كنيد.
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جدول4-5خصوصياتفرم
خصوصيت
مقدار
frmsal
Salary

Name
Caption

جدول4-6خصوصياتكنترلها
كنترل
خصوصيت

Label

Label

Label

Label

Label

lblpay

lblp

lblsal

lblfam

lblname

Name



Payment:

Salary:

Family:

Name:

Caption

جدول4-7خصوصياتكنترلها
Command

Command

Command

Button

Button

Button

cmdexit

cmdnew

cmdcalculate

txtsal

&Exit

&New

&Calculate

--

كنترل

TextBox

TextBox

TextBox

خصوصيت

txtfam

txtname

Name

--

--

Caption

 -2در اي��ن مرحله الزم اس��ت كنترلهاي دكمه فرم��ان را روي فرم قرار دهيد .به اين
منظ��ور در جعبه اب��زار روي آيكن ( )Command Buttonدابلكليک كنيد پس از ايجاد
دكمههاي فرمان خصوصيتهاي آنها را مطابق جدول  4-7تنظيم نماييد.
 -3براي تعيين كليد ايجاد دسترسي سريع ( )Hot Keyدر كنترلها ميتوان در خصوصيت
 Captionو قب��ل از حرف موردنظر از كاراكتر & اس��تفاده كرد بنابراين الزم اس��ت قبل از
حروف  N ،Cو  Eدر 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
ميشود.
 -4ب��ه پنجره ماژول فرم بروي��د و رويداد  Clickدكمه فرمان  New ،Calculateو  Exitرا
به اين صورت تنظيم كنيد:
()Private Sub cmdcalculate_Click
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :
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  Dimمتغيرهاي  sngsalبراي حقوق sngins ،براي
بيمه sngtax ،براي ماليات و  sngpayبراي حقوق خالص از نوع اعش��اري تعريف ش��دهاند
س��پس مقدار حقوق كه در خصوصيت  Textكادر متن  txtsalذخيره ش��ده است با استفاده
از تابع  Valبه عدد تبديل و در متغير اعش��اري  sngsalذخيره ميشود تا بعدا ً براي محاسبه
بيمه ،ماليات و حقوق پرداختي از آن استفاده شود .تابع  Valميتواند يک عبارت رشتهاي
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  Captionكنترل برچس��ب  lblpayذخيره
ميشود تا روي فرم نمايش داده شود.
 - 5رويداد  Clickدكمه فرمان  Newرا 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 آنكه بتوان دادههاي قبلي را در كادرهاي متن پاك كرده و امكان
ورود دادههاي جديد به وجود آيد ابتدا محتويات كادرهاي متن پاك شده و سپس مقدار
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صفر در كنترل برچسب نمايش داده ميشود سپس با استفاده از متد  ،SetFocusفوكوس به
اولين كادر متن منتقل ميش��ود تا وقتي كاربر روي دكمه  Newكليک كند بالفاصله بتواند
نام كارمند را وارد نمايد.
متد ،يک يا مجموعه عملياتي اس��ت كه روي يک فرم يا كنترل انجام ميش��ود و روي
آن تأثير ميگذارد .براي استفاده از متدها ميتوانيد از شكل كلي زير استفاده كنيد:
نام متد  .نام كنترل
نﻜته :ب��راي دسترس��ي به متدهاي يک فرم در م��اژول فرم مربوط به آن ميتوان 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 ميدهد به
فرم يا كنترل موردنظر خود دسترسي پيدا كند .در ويندوز چندين برنامه ميتوانند به طور
همزمان اجرا ش��وند ،اما كاربر فقط ميتواند با يک برنامه كار كند يعني برنامهاي 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 ميتواند 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 فرمها
ميتواني��د از كلي��ک روي فرم مورد نظر يا كليد تركيبي  Alt+Tabو براي انتقال فوكوس از
يک كنترل به كنترل ديگر از عمل كليک يا كليد  Tabاستفاده كنيد.
متد  SetFocusيكي از متدهاي مشترك بين كنترلها و فرمهاست و اجراي آن فوكوس
را به فرم يا كنترل مربوطه منتقل ميكند.
رويداد  Clickدكمه فرمان  Exitرا به اين صورت تنظيم كنيد:
()Private Sub cmdexit_Click
Unload Me
End Sub

در اين رويداد با اس��تفاده از دستور  Unload Meفرم برنامه از حافظه خارج ميشود در
نتيجه برنامه خاتمه مييابد.
 - 6پروژه و فرم را با نام  salaryذخيره كنيد ،س��پس پروژه را اجرا كرده و اطالعات
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دلخواهي را در كادرهاي متن فرم تايپ كنيد.
 - 7روي دكم��ه  Calculateكليک كنيد تا نتيجه محاس��بات ي��ا به عبارت ديگر ميزان
حقوق خالص كارمند مربوطه نمايش داده شود.
 - 8روي دكم��ه  Newكليک كنيد و اين بار مش��خصات ف��رد ديگري را تايپ كرده و
ميزان حقوق وي را محاسبه نماييد.
 - 9با كليک روي دكمه  Exitبه محيط طراحي بازگرديد.
تمرين:
پروژه  salaryرا به ش��كلي تغيير دهيد تا هزين��ه بيمه ،ماليات و حقوق دريافتي هر
كارمند به صورت جداگانه ،روي فرم قابل مشاهده باشد.
 4-2نحوه انﺠام عمليات رياضي در ويژوالبيسيك

در تمام زبانهاي برنامهنويسي براي تبديل انواع فرمولها و انجام محاسبات ،امكاناتي
در نظر گرفته ميشود .در زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيک نيز براي اين كار ،از عملگرهاي
رياضي براي انجام اعمالي چون جمع ،تفريق ،به توانرس��اني و غيره اس��تفاده ميشود .با
استفاده از اين عملگرها انجام بخش عمدهاي از عمليات محاسباتي امكانپذير ميشود.
مﺜال  :2يک ماشينحساب ساده مطابق شكل  4-2و جداول  4-8الي  4-10طراحي
كنيد كه توانايي انجام عمليات رياضي ساده را داشته باشد .به اين منظور مراحل بعد را
به ترتيب انجام دهيد:
جدول4-8خصوصياتفرم
مقدار

خصوصيت

frmcalc

Name

372 

Height

3
3 
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Left
Top

49  5

Width

Calculator

Caption
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جدول  4-9خصوصيات كنترلها
كنترل


TextBox

Label

Label

Label

Label

txtnum1

lblresult

lblr

lblnum2

lblnum1

Name

--



Result :

Number 2:

Number 1:

Caption

خصوصيت

جدول4-10خصوصياتكنترلها
Command

Command

Command

Command

Button

Button

Button

Button

كنترل

TextBox

خصوصيت

Cmdmulti

cmdminus

cmddiv

cmdadd

txtnum2

Name

×

-

/

+

--

Caption

 - 1برنامه ويژوالبيس��يک را اجرا كرده و كنترلهاي الزم را مطابق ش��كل  4-5روي
فرم ايجاد كنيد.
 - 2رويداد  Clickدكمه جمع را به اين صورت تنظيم كنيد:
((Private Sub cmdadd_Click
(lblresult.Caption=Val(txtnuml.Text( + Val(txtnum2.Text
End Sub

 - 3ف��رم و پ��روژه را با نام  Calculatorذخيره 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 ،همانطور كه ميبينيد حاصل جمع اعداد تايپ ش��ده در بخش  Resultنمايش داده
ميشود.
همانطورك��ه در رويداد  Clickدكمه جمع مش��اهده كردي��د براي جمع دو عدد كه در
كادرهاي متن تايپ ميش��وند از كاراكتر  +اس��تفاده ميشود .در زبان ويژوالبيسيک براي
انجام عمليات جمع از اين كاراكتر استفاده ميشود .به عالوه مقاديري كه در كادرهاي متن
تايپ ميشوند ماهيت غيرعددي دارند و جمع آنها به صورت عادي امكانپذير نيست؛
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شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

بنابراين با اس��تفاده از تابع  Valرش��ته عددي تايپ شده در كادرهاي متن را به نوع عددي
تبديل كرده و سپس آنها را با هم جمع و در خصوصيت  Captionكنترل برچسب ذخيره
ميكنيد تا نتيجه محاسبه نمايش داده شود.
 - 4در اي��ن مرحل��ه رويداده��اي  Clickدكمههاي 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

 - 5پروژه را اجرا كرده و عملكرد برنامه را در رابطه با چهار عمل اصلي بررسي كنيد.
 - 6پنجره برنامه را ببنديد و سپس تغييرات اعمال شده را ذخيره كنيد.
 4-3نحوه تعريف و استفاده از ثابتها در ويژوالبيسيك

قب ً
ال روشهاي مختلفي را براي ذخيرهس��ازي اطالعات فراگرفتهايد .روشهاي ديگري
نيز وجود دارد كه يكي از آنها استفاده از ثابتهاست ( .)Constantعالوه بر ثابتهايي كه
به طور آماده در ويژوالبيس��يک وجود دارند (براي مث��ال ،ميتوان به ثابتهايي كه براي
تعيين رنگها اس��تفاده ميشوند ،اشاره كرد ).ميتوانيد ثابتهاي مورد نياز خود را نيز در
برنامه تعريف كنيد .تفاوتي كه بين ثابتها و متغيرها وجود دارد اين اس��ت كه مقدار يک
ثابت پس از تعريف قابل تغيير نيس��ت ،در صورتيكه مقدار متغيرها را ميتوانيد بارها در
هنگام اجراي برنامه تغيير دهيد.
براي استفاده از ثابتها داليلي نيز وجود دارد به عنوان نمونه گاهي اوقات مقادير عددي و
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رش��تهاي خاصي به طور مكرر در برنامه اس��تفاده ميشوند كه ذكر آنها توﺃم با صرف
زمان و ايجاد اشتباه در سطح برنامه خواهد شد ،اما با استفاده از يک ثابت ميتوان 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 سريعتر
و با اشتباه كمتري همراه خواهد بود.
براي تعريف يک ثابت به اين صورت عمل كنيد:
 Asنام ثابت Const
مقدار = نوع ثابت
تعريف ثابتها و قوانين نامگذاري آنها ش��بيه به متغيرهاس��ت .نوع ثابت ميتواند از
انواع دادهها در ويژوالبيس��يک باش��د كه در جدول  4-1ارايه شدهاند .پس از تعيين نوع
داده براي ثابت و قراردادن عالمت مس��اوي ،مقدار موردنظر براي ذخيرهس��ازي در ثابت
ق��رار ميگيرد .مقادير رش��تهاي را داخ��ل عالمت (") و مقادير تاريخ و س��اعت را داخل
عالمت ( )#قرار دهيد .به عنوان مثال به اين نمونهها توجه كنيد:
Conlength As Integer = 20

Const

"Conname As String = "Ali

Const

ConcreateDate As Date = #12/5/98#

Const

مﺜال  :3يک پروژه طراحي كنيد كه كاربر توانايي محاسبه حجم يک استوانه دلخواه
را داشته باشد.
 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEبا يک فرم و كنترلهاي مربوطه مطابق شكل 4-3
و جداول  4-11الي  4-13ايجاد كنيد.
جدول4-11خصوصياتفرم
خصوصيت
مقدار
frmcyl

Name

Cylinder

Caption

شكﻞ4-3
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جدول  4-12خصوصيات كنترلها

كنترل

Label

Label

Label

Label

lblresult

lblc

lblh

lblr

Name



Capacity :

Height :

Radius :

Caption

خصوصيت

جدول  4-13خصوصيات كنترلها

كنترل

Command Button

TextBox

TextBox

cmdcalc

txth

txtr

Name

&Calculate

--

--

Caption

خصوصيت

 - 2خصوصيت  Border Styleفرم را روي مقدار 3- Fixed Dialogتنظيم كنيد .به وسيله
اي��ن خصوصيت ميت��وان كادر دور فرم ،دكمههاي كنترلي منوي كنت��رل و قابليت تغيير
اندازه را در فرم تعيين كرد .اين خصوصيت ميتواند يكي از موارد ارائه ش��ده در جدول
 4-14را كسب نمايد.
جدول4-14خصوصيتBorder Style

توضيح

فرمبدونكادر،نوارعنوان،منويكنترل،دكمههايكنترليوبااندازهثابت
ف��رمباكادر،نوارعنوان،دكمههايكنترليوقابليتتغييراندازهبادكمههاي
MinimizeوMaximize

فرمباكادر،نوارعنوان،دكمههايكنترليوقابليتتغييراندازه

مقدار خصوصيت
0-None
1- Fixed Single
2- Sizable

فرمب��اكادر،منويكنترل،نوارعنوان،بدوندكمههايكنترليMinimizeو
Maximizeوب��ااندازهثابت.درضمندرهن��گاماجرايبرنامهآيكنفرمدر
Taskbarنمايشدادهنميشود.
فرمباكادر،نوارعنوانودكمه(Closeبااندازهكوچك)وبدونقابليتتغييراندازه،
بهعالوهدرهنگاماجرايبرنامهآيكنفرمدرTaskbarنمايشدادهنميشود.
فرمباكادر،نوارعنوانودكمه(Closeبااندازهكوچك)وقابليتتغييراندازه،
بهعالوهدرهنگاماجرايبرنامهآيكنفرمدرTaskbarنمايشدادهنميشود.
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3- Fixed Dialog

4-Fixed Tool Window

5- Sizable Tool Window

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
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نﻜته منوي كنترل در نوارعنوان فرمها در سمت چپ عنوان فرم به صورت يک آيكن كوچک
نمايش داده ميش��وند و شامل گزينههايي مانند  Restore ،Maximize ،Minimize ،Size ،Moveو
 Closeاست كه براي مديريت فرمها استفاده ميشود.

 - 3رويداد  Clickكنترل 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

 -4پروژه و فرم را با نام  cylinderذخيره كنيد ،سپس پروژه را اجرا كرده و برنامه را به
ازاي چند مقدار آزمايش كنيد.
 -5به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
براي اس��تفاده از مقدار عدد  πاز ثابت  piاس��تفاده شده است كه موجب دقيقتر شدن
محاسبات و تايپ راحتتر دستورات خواهد شد.
 4-4متغيرهاي ايستا ،محلي و عمومي در ويژوالبيسيك

در اينجا الزم اس��ت انواع متغيرها را از نظر ميدان ديد ( )Scopeو شناس��ايي آنها در
بخشهاي مختلف برنامه مورد بررس��ي قرار دهيد .ميدان ديد يک متغير معين ميكند كه
بعد از تعريف يک متغير چه بخشهايي از برنامه ميتوانند به آن دسترس��ي داش��ته باشند
و از آن استفاده كنند.
وقت��ي متغيري در يک رويه رويداد تعريف ميش��ود فقط دس��تورات داخل آن رويه
رويداد ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند چنين متغيرهايي را متغيرهاي محلي ()Local
در س��طح رويه ميگويند .در اين صورت با خروج از رويه رويداد ،متغير در حافظه پاك
شده و مقدار ذخيره شده در آن از بين ميرود .براي تعريف اين نوع از متغيرها ميتوانيد
از دستور Dimاستفاده كنيد.
نوع ديگري از متغيرهاي محلي نيز وجود دارند كه با استفاده از كلمه كليدي  Staticبه
جاي  Dimتعريف ميشوند ،اين نوع متغيرها تمام ويژگيهاي متغيرهاي محلي را دارند
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ب��ا اين تفاوت كه پس از خاتمه اجراي رويهاي كه در آن تعريف ش��دهاند ،مقدار آنها در
حافظ��ه از بين نميرود و در اج��راي بعدي رويه مربوطه ميتواني��د از مقادير قبلي متغير
استفاده كنيد.
به عنوان مثال به اين نمونهها توجه كنيد:
Dim intno As Integer
Static sngk As Single

اما گاهي اوقات الزم است تا يک متغير در تمام رويههاي يک ماژول فرم قابل استفاده
باشد ،براي اين كار ميتوانيد متغير مورد نظر را در بخش تعاريف ماژول فرم و با استفاده
از كلم��ه كليدي  Privateتعريف كنيد .در صورت تعريف يک متغير به صورت فوق تمام
رويهه��اي موجود در همان ماژول ميتوانند از متغير مربوطه اس��تفاده كنند و تا زمانيكه
فرم از حافظه خارج نش��ده است ،مقدار خود را حفﻆ نمايند .شكل كلي نحوه استفاده از
اين نوع متغيرها به اين صورت است:
نوع داده

As

نام متغیر

Private

به عنوان مثال در صورتي كه متغيرهاي زير در بخش تعاريف ماژول فرم تعريف شوند
در همه سطح ماژول فرم قابل شناسايي و استفاده ميباشد.
Private strname As String
Dim snggrasde As Single

نﻜته به جاي استفاده از كلمه كليدي  Privateميتوانيد از كلمه كليدي  Dimنيز استفاده كنيد.

 4-5عملگرهاي رشتهاي در ويژوالبيسيك

عالوه بر عملگرهاي رياضي ،مقايسهاي و منطقي ،عملگرهاي ديگري نيز وجود دارند
كه توانايي انجام عمليات را روي رشتهها فراهم ميكنند.
يكي از اين عملگرها ،عملگر جمع ( )+اس��ت اي��ن عملگر ميتواند دو يا چند مقدار
رش��تهاي را به يكديگ��ر اضافه كند به عنوان مثال عبارت " ،"Visual" + "Basicرش��تهاي به
ص��ورت " "VisualBasicرا بهوجود ميآورد .البته اين عملگر را ميتوانيد براي متغيرها و
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خصوصيات از نوع رشتهاي به كار ببريد.
نﻜته به جاي عملگر +ميتوانيد از عملگر & نيز استفاده كنيد.

مﺜال  :4پروژهاي طراحي كنيد كه هزينه رنگآميزي يک سالن يا اتاق را با دريافت
ابعاد آنها و با فرض اينكه 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 EXEايجاد كنيد كه ش��امل يک فرم و كنترلهاي مربوطه
مطابق شكل  4-4و جداول  4-15الي  4-18باشد؛ سپس خصوصيت  BorderStyleفرم را
روي مقدار  3-Fixed Dialogتنظيم كنيد.
سپس رويداد  Clickدكمه فرمان  Calculateرا 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 رنگآميزي شده ،مقادير آنها
به ترتيب در متغيرهاي  dblareaو  curpayذخيره ميش��وند ،سپس با استفاده از كنترلهاي
برچس��ب مساحت سطح رنگ ش��ده و كل هزينه براي پرداخت نمايش داده ميشود .در
دس��توراتي كه براي نمايش نتيجه محاس��بات استفاده ش��دهاند ،ابتدا با استفاده از تابع Str
مقادير عددي به مقادير رش��تهاي تبديل ميشوند ،سپس با استفاده از عملگر  +آنها را به
هم متصل كرده و در خصوصيت  Captionكنترلهاي برچسب ذخيره ميشوند تا در روي
فرم نمايش داده شوند.
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جدول4-15خصوصياتفرم
خصوصيت
مقدار
frmpaint

Name

Paint

Caption

شكﻞ4-4
جدول4-16خصوصياتكنترلها

كنترل

Label

Label

Label

lblrh

lblrw

lblrl

Name

Room Height :

Room Width :

Room Length :

Caption

خصوصيت

جدول4-17خصوصياتكنترلها
كنترل

Command Button

Label

Label

Label

Label

cmdcalc

lblpayr

lblpay

lblar

lbla

Name

&Calculate

0

Payment :

0

Area:

Caption

خصوصيت

جدول4-18خصوصياتكنترلها
TextBox

TextBox

TextBox

txtrh

txtrw

txtrl

كنترل

خصوصيت
Name

نﻜته در صورتي كه خطوط مربوط به دستورات بيش از حد طوالني باشند ميتوانيد آنها
را در چند خط تايپ كنيد و آنها را با كاراكتر زيرخط به هم مرتبط كنيد.
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 - 3پروژه و فرم را با نام  Paintذخيره و اجرا كنيد ،سپس اعداد  2/5 ،4و  3متر را به
ترتيب براي طول ،عرض و ارتفاع وارد كنيد و روي دكمه  Calculateكليک كرده و نتيجه
محاسبات را بررسي كنيد.
 - 4برنامه را براي مقادير ديگري نيز آزمايش كنيد ،سپس از برنامه خارج شويد.
تمرين:
پروژهاي 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  Likeنيز وج��ود دارد كه توانايي انجام
عمليات روي رش��تهها را دارد .اين عملگر يک رش��ته را با رشته ديگري مقايسه كرده و
نتيجه را مشخص ميكند .ميتوانيد از اين عملگر به صورت زير استفاده كنيد:
عبارت رشتهاي دوم  Likeعبارت رشتهاي اول
اگر عبارت رشتهاي اول با عبارت رشتهاي دوم مشابه باشد ،مقدار  Trueو اگر عبارت
رش��تهاي اول با عبارت رش��تهاي دوم مشابه نباشد ،مقدار  Falseبه دست ميآيد ،به عنوان
مث��ال مقايس��ه " "ali" Like "aliنتيج��ه  Trueو مقايس��ه " "ali" Like "alirezaنتيجه  Falseدر
پيخواهد داش��ت .به عالوه با اس��تفاده از كاراكترهاي *  # ، ? ،و [ ] ميتوانيد تركيبهاي
متنوعي از مقايسهها را ايجاد كنيد.
كاراكتر* بيانگر گروهي از كاراكترها،
كاراكتر ? بيانگر هر كاراكتر دلخواه ،كاراكتر
 #بيانگر هر كاراكتر رقمي و كاراكترهاي
[ ] ب��راي ايجاد ب��ازهاي از كاراكترها در
مقايس��ه به كار ميروند .براي مش��خص
ش��دن بهتر مطل��ب به مثالهاي��ي كه در
جدول  4-19ارايه شدهاند ،توجه 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
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همانطوركه مالحظه ميكنيد اولين مقايس��ه نتيجه  Trueدر بردارد ،زيرا * ميتواند جانش��ين
گروه��ي از كاراكترها ش��ود .در عب��ارت دوم حرف  Fدر بازه ح��روف  Aتا  Zقرار دارد،
پس نتيجه  Trueبه دس��ت ميآيد؛ اما در عبارت س��وم از كاراكتر ! اس��تفاده شده است و
به اين معني اس��ت كه  Fجزء حروف  Aتا  Zنيس��ت و نادرس��ت است .در عبارت بعدي
وجود كاراكتر  #در بين حروف ،پذيرش كاراكتر رقمي  2را در رشته " "a2aتوجيه ميكند.
عبارتهاي بعدي نيز به همين صورت قابل بررس��ي هستند و تركيبي از حالتهاي گفته
شده در آنها به كار رفته است.
تمرين:

نتيجه اين مقايسهها را بهدست آوريد:
""Vb6" Like "?b#
"*"Microsoft" Like "M
"*]"Windows XP" Like "?i[a-z
""Visual C++" Like "Visual ?[!A-Z]++
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) برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک:پیمانه مهارتی
 ثابتها و استفاده از عملگرهای رياضی و رشتهای، توانايی تعريف انواع متغيرها:واحد کارچهارم

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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واژهنامه
ثابت
مقادير پولي
تعريف كردن
تعيين كردن
اجرا
اولويت
خصوصي
عمومي
ذخيره كردن
تأمين كردن ،عرضه كردن
موقت
متغير
تركيبي

Constant
Currency
Declare
Determine
Execution
Precedence
Private
Public
Store
Supply
Temporary
Variable
Variant

خالصه مطالب
● براي انجام عمليات رياضي از عملگرهاي رياضي استفاده ميشود.
● انواع دادهها در ويژوالبيس��يک عبارتند از :دادههاي عددي ،رشتهاي ،منطقي ،پولي،
تاريخ و ساعت و دادههاي تركيبي.
● براي تعريف متغير از دستور  Dimاستفاده ميشود.
● در صورت استفاده از دستور  ،Option Explicitبايد متغير را قبل از استفاده از آن تعريف كرد.
● متغيرهايي كه در يک رويداد تعريف ميشوند فقط در همان رويداد قابل شناسايي
و استفاده هستند به اين متغيرها ،متغيرهاي محلي ميگويند.
● متغيرهاي خصوصي در تمام رويدادهاي ماژول فرم قابل شناسايي و استفاده هستند
و براي تعريف آنها از بخش تعاريف استفاده ميشود.
● ب��راي محاس��به زمان و اجراي دس��تورات م��ورد نظر بهطور خ��ودكار و مكرر در
فاصلههاي زماني معين از كنترل زمانسنج استفاده ميشود.
● عملگرهاي رشتهاي در ويژوالبيسيک عبارتند از & ، + :و .Like
شكل كلي نحوه استفاده از متدها به اين صورت است:
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نام متد .نام شيء

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارچهارم :توانايی تعريف انواع متغيرها ،ثابتها و استفاده از عملگرهای رياضی و رشتهای

آزمون نظري
 - 1كدام نوع از انواع داده براي تعريف يک متغير از نوع پولي مناسبتر است؟
دBoolean -
جCurrency -
بDouble -
الفSingle -
 - 2كدام عملگر رياضي نسبت به سايرين از اولويت پايينتري برخوردار است؟
ج -توان
بMod -
الف  -جمع
د -ضرب
 - 3كدام گزينه براي تعريف يک متغير از نوع اعداد صحيح بلند درست است؟
د# -
ج! -
ب& -
الف% -
 - 4كدام عملگر رشتهاي مشابه عملگر جمع در رشتههاست؟
د# -
جLike -
ب& -
الف% -
 - 5اگر متغيري در بخش تعاريف ماژول فرم با دس��تور  Dimمعرفي شود متغير ........
ناميده ميشود.
د -ايستا
ج -خصوصي
ب -محلي
الف -عمومي
 - 6كدام نوع داده براي تعريف اعداد مثبت كوچکتر از  255مناسب است؟
دLong -
جByte -
بInteger -
الفString -
 - 7حاصل عبارت"" Computer2004" Like "C?m?u*####چيست؟
بFalse -
الفTrue -
د -در هنگام اجرا پيام خطا نمايش داده ميشود.
ج -عبارت اشتباه است.
 - 8متغيرهاي خصوصي يا  Privateدر چه محدودهاي قابل شناسايي هستند؟
الف -فرمها
ب -ماژول فرمي كه در آن تعريف شدهاند.
ج -تمام پروژه
د -رويدادي كه در آن تعريف شدهاند.
9 - The variable can be declared with ......... statement in within a procedure.
d- as

c- dim

b- public

a- private

 -10مفهوم متغير و نوع داده را توضيح دهيد و نحوه تعريف متغيرها را بيان كنيد.
 -11تفاوت بين متغيرهاي عمومي و محلي را شرح دهيد.
 -12انواع عملگرهاي رياضي و عملگرهاي رشتهاي را توضيح دهيد.
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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 ،ه�

آزمون عملي
 - 1پروژهاي طراحي كنيد كه با توجه به نوع س��پردهگذاري در يک بانک ،ميزان بهره
ساليانه را مطابق اين جدول محاسبه كرده و نمايش دهد.
نوع سپرده

ميزان بهره

قرضالحسنه

�����

بلندمدت3ساله
بلندمدت6ساله

12درصد
15درصد

كوتاهمدت

8درصد

 - 2يک پروژه از نوع  Standard EXEطراحي كنيد كه شامل فرم به صورتي كه در شكل
نشان داده شده و با اين شرايط باشد.
الف -نام كاربر با اندازه  24و با رنگ سياه و ضخيم در روي فرم نمايش داده شود.
ب -كاربر بتواند با كليک روي دكمههاي  Green ،Redو  Blueرنگ قلم را در نام كاربر
روي رنگ قرمز ،سبز يا آبي تنظيم كند.
ج -در ص��ورت كليک روي دكمه  Hideنام كاربر مخفي ش��ود؛ به عالوه دكمه Hide
غيرفعال و دكمه  Showفعال شود.
د -در ص��ورت كلي��ک روي دكمه  Showنام كاربر نمايش داده ش��ود؛ به عالوه دكمه
 Showغيرفعال و دكمه  Hideفعال شود.
ه�  -فرم و پروژه را با نام  Showذخيره كنيد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
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 - 3عبارات زير را به زبان ويژوالبيسيک تبديل كنيد.
a c
−
الفb d -
e
5−
f
ج4 x 2 − 5 x + 3 -

ب-

(( 3 x + y ( × ( 6 z − 12
2

 15 
 7y 
د  -
9 z − 18 x

 - 4عبارات زير را به صورت رياضي بنويسيد.
الف1 / 2 * x + 14 * z ^ 3 -
بx \ y * z / w ^ u -
ج243 − a / b ^ 2 + 3 * z -
 - 5پس از انجام دستورات زير حاصل متغير  xچيست؟
Dim str1 As String , str2 As String
Dim x As Integer
"str 1 ="34
"str2="Ali
(x=Val (str1(+Val (str2

 - 6با توجه به تمرين  ،5حاصل عبارات  str1=str1+str2و  str1=str(x(+str2چيست؟
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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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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

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
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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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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

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

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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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 :

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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شكل 5-6
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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
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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
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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
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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 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

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

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

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

 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

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

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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نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
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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.
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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

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

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

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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شكل 5-13

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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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

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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شكل 5-16

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

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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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

 - 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
138

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

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

جدول  5-20خصوصيات فرمها و كنترلها
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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MaxButton

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

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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وزارت کار و امور اجتماعی
 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی:نام استاندارد
0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :شماره

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

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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واحد کارپنجم :توانایی استفاده از دستور شرطی IFو عملگرهای مقایسهای و منطقی

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
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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.
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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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واحد كارششم

هدف جزيی

توانايي استفاده از انواع حلقهها و ساختار Case Select
و كنترل دكمه انتخاب

هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1بتواند از دستور  Select Caseاستفاده كند.
 -2بتواند از كنترل دكمه انتخاب استفاده كرده ،رويدادها و ويژگيهاي آن را به كاربرد.
 -3نحوه كار با حلقههاي  Do While...Loop، While...Wend، For...Nextو غيره را توضيح دهد.
 -4بتواند از دستورات خروج از حلقه  Exit Doو  Exit Forاستفاده كند.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

كلیات

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

يكي از مسايلي كه در پروژههاي واقعي با آن برخورد خواهيد كرد تكراري بودن بعضي
از دســتورات و عمليات است .اين دستورات تكراري ممكن است به تعداد دفعات معين
تا رسيدن به شرايط خاصي انجام شوند .ساختارهاي تكرار يا به عبارت ديگر حلقهها ،در
اين زمينه به شما كمک ميكنند تا اينگونه عمليات را راحتتر و مناسبتر انجام دهيد.
به عالوه معموالً هنگام طراحي برنامهها الزم است تا روند اجراي دستورات را تعيين
كنيد .ساختارهاي تصميم ،امكانات اجرايي دستورات را با توجه به شرايط مورد نظر فراهم
ميكنند .از اين گروه نحوه استفاده از دستور Ifرا فراگرفتهايد .نوع ديگري از ساختارهاي
تصميم نيز به نام  Select Caseوجود دارند كه در اين واحدكار به توضيح آن ميپردازيم.

 6-1دستور Select Case
اين دستور مانند دستور  Ifبه برنامهنويس اجازه ميدهد تا در شرايط مختلف دستورات
مورد نظر خود را اجرا كند و عمليات مناسب را با دادهها و اطالعات موجود انجام دهد.
اســتفاده از دســتور  Ifزماني كه نياز به بررسي شــرطها و انجام مقايسههاي متعدد باشد
سبب شلوغ شدن برنامه ميشود .دستور Select Caseزماني استفاده ميشود كه يک متغير يا
حاصل يک عبارت ،داراي مقادير مختلفي باشد و بخواهيم براساس مقدار خاصي عمليات
ويژهاي انجام دهيم .به عبارت ديگر  Select Caseجايگزين Ifهايي خواهد بود كه ميتوانند
مقادير مختلف يک متغير يا عبارت را بررسي كنند .در صورت به كارگيري دستور Select
 Caseنوشــتن كدها آسانتر و برنامه از خوانايي و دقت بيشتري برخوردار ميشود .شكل
كلي اين دستور به اين صورت است:
عبارت مورد مقايسه

دستور(ات)
دستور(ات)
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مقدار دوم

Case

مقدار سوم

Case

...... ...... ......

دستور(ات)

مقدار اول

Case

......

دستور(ات)

Select Case

Case Else
End Select

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

در اين دســتور ابتدا مقدار عبارت مورد مقايســه با مقاديري كه در مقابل هر  Caseقرار
داده شده است ،مقايسه ميشود .اگر مقدار ذخيره شده در عبارت مورد نظر با مقدار ذكر
شــده در مقابل اولين  Caseبرابر باشــد ،دستورات موجود در اين  Caseاجرا ميشوند و از
بررســي ســاير Caseها صرفنظر خواهد شد؛ اما اگر اولين مقايسه ،نتيجه نادرست در پي
داشــته باشد Case ،دوم بررسي ميشــود و در صورت درست بودن نتيجه دستورات ،اين
 Caseاجرا ميشود و در غير اين صورت  Caseبعدي بررسي ميشود و به همين شكل تمام
Caseها به ترتيب بررسي ميشوند و اگر نتيجه بررسي تمام آنها نادرست باشد ،دستورات
موجود در بخش  Case Elseاجرا خواهند شد و سپس برنامه ادامه مييابد.
نﻜته استفاده از بخش  Case Elseاختياري است.

براي ايجاد يک بازه از مقادير عددي در Caseها ،ميتوانيد از كلمه كليدي  Toاستفاده كنيد .به
عنوان مثال براي مقادير عددي بين  12تا  14ميتوانيد از  Case 12 To 14استفاده كنيد.
بــراي اســتفاده از چند مقدار مختلف در يک  Caseميتوانيــد از كاراكتر كاما ( ،),كلمه
كليدي  Is ،Toيا تركيبي از آنها استفاده كنيد.
مﺜال  :1پروژهاي مطابق شكل  6-1و جداول  6-1و  6-2طراحي كنيد كه سه نمره
يــک دانشآموز را دريافت كند و رتبه وي را مشــخص كند .اگر معدل وي بين  18تا 2
باشــد ،رتبه  Aو اگر بين  16الي  18باشــد رتبه  Bو بين  14الي  16رتبه  Cو كوچکتر از
 14رتبه  Dبراي او نمايش داده شود .براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1يک پروژه جديد به همراه يک فرم و كنترلهاي آن مطابق شكل  6-1ايجاد كنيد.
جدول6-1خصوصياتفرم
خصوصيت
ﻣﻘﺪﺍر

شكل 6-1

frmave

Name

Average

Caption
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وزارت كار و امور اجتماعی
 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

خصوصياتكنترلها6-2جدول

كنترل

Command

Label

Label

Label

TextBox

TextBox

TextBox

Name

lblit

lblwin

lblvb

txtit

txtwin

txtvb

cmdave

Caption

IT :

WINDOWS :

ـــ

ـــ

ـــ

&Average

خصوصيت

VB6:

Button

: را به اين صورت تنظيم كنيدClick  سپس رويداد- 2
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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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

در ايــن رويــداد پس از تعريف متغيرهــا ابتدا مقادير تايپ شــده در كادرهاي متن با
اســتفاده از تابع  Valبه عدد تبديل شــده و در متغيرهاي مربوطه ذخيره ميشــوند سپس
متوسط سه نمره محاسبه شده و در ادامه با استفاده از يک دستور  Select Caseمقدار معدل
( )sngavمورد ارزيابي قرار ميگيرد.
اگر مقدار آن بين  18تا  2باشد دستور موجود در شرط  Case 18 To 20ﺭا اجرا ميشود
و رتبه  Aرا براي وي در متغير رشــتهاي  strrankذخيره ميكند ،ســپس بدون آن كه ساير
شــرطها بررسي شوند دســتور  Select Caseخاتمه مييابد؛ اما اگر مقدار متغير  sngavبين
 16تا  18باشــد شــرط موجود در اولين  Caseنادرست خواهد بود و شرط  Caseدوم يعني
 Case 16 To 18بررســي ميشــود و در نتيجه دســتور مربوط به اين Caseاجرا ميشــود و
بدون بررسي ساير Caseها دستور  Select Caseخاتمه مييابد و به همين شكل در صورت
نادرست بودن شرط در  Caseدوم ،ساير Caseها يكي يكي بررسي ميشوند و در  Caseآخر
اگر مقدار متغير  sngavكوچکتر از 14باشــد شرط  Case Is<14درست خواهد بود و رتبه
مناسب براي وي در نظر گرفته ميشود و پس از خاتمه دستور  Select Caseرتبه دانشآموز
به وسيله يک كادر پيام نمايش داده ميشود.
 - 3پروژه و فرم را با نام  Averageذخيره كنيد سپس آنرا اجرا نماييد.
 - 4اعــداد  19 ،17و  2را در كادرهــاي متن موجود تايپ كنيد ،ســپس روي دكمه
 Averageكليک كرده و نتيجه را بررسي كنيد.
 - 5مجــددا ً اعــداد  5 ،14و  8را در كادرهاي متن موجــود تايپ كرده و روي دكمه
 Averageكليک و نتيجه را بررسي كنيد.
 - 6اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
مﺜال  :2پروژهاي طراحي كنيد كه هزينه حمل كاال به وســيله وســايل نقليه مختلف
را محاســبه كند .به اين منظور كاربر وزن كاال و مســافت حمل را به همراه روش حمل
آن معين ميكند و ســپس هزينه حمل كاال محاســبه شــده ،در اختيار وي قرار ميگيرد.
روشهاي حمل كاال و هزينه هر يک به ازاي هر كيلومتر جابهجايي در جدول  6-3ارايه
شده است و براي محاسبه هزينه حمل كاال از فرمول زير استفاده ميشود.
هزينه ﺑه ازاي يﻚ کیلومتر ﺟاﺑهﺟايي مسافت ﺟاﺑهﺟايي وزن کاﻻ = هزينه حمﻞ کاﻻ
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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

جدول6-3
هزينه حمل به ريال

1
15 
14 
2 

اكنون اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه
يــک فرم ،دو كادر متن و برچســب و يک دكمه
فرمان مطابق شكل  6-2ايجاد كنيد.
كادر متن اول براي ورود وزن كاال و كادر متن
دوم براي ورود مسافت حمل كاال استفاده ميشود.
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روش حمل كاال
اتوبوس
قطار

كشتي
هواپيما

شكل 6-2

 - 2براي آنكه كاربر توانايي انتخاب نوع روش حمل كاال را داشــته باشــد ،از كنترل
دكمــه انتخاب ( )OptionButtonاســتفاده كنيد .اين كنترل اجــازه ميدهد تا امكان انتخاب
يــک گزينــه از بين چند انتخاب براي كاربران فراهم شــود .اين كنترل معموالً به صورت
گروههايي دوتايي يا بيشــتر اســتفاده ميشــود و هر لحظه ميتوان يكي از كنترلها را از
مجموعــه آنها انتخاب كرد .براي اســتفاده از اين كنترل در جعبه ابزار روي كنترل دكمه
كليک كنيد و چهار كنترل از آن را مطابق شــكل  6-2روي فرم قرار دهيد و
انتخاب
خصوصيات آنها را تنظيم كنيد.
 - 3در پنجــره خصوصيات optbus ،را انتخاب كنيــد و خصوصيت  Valueآنرا روي
مقدار  Trueتنظيم كنيد .كنترلهاي دكمه انتخاب داراي خصوصيتي به نام  Valueهســتند
كه يک خصوصيت منطقي است و ميتواند  Trueيا  Falseباشد .اگر مقدار اين خصوصيت
روي  Trueتنظيم شود نشان دهنده اين است كه دكمه انتخاب مربوطه انتخاب شده است
و در غيــر اين صورت نشــاندهنده عدم انتخاب كنترل اســت .همــواره در يک گروه از
دكمههاي انتخاب ،خصوصيت  Valueيكي از كنترلهاي دكمه انتخاب True ،و براي ساير
كنترلها  Falseميباشد.
- 4اكنون بايد دستورات مورد نظر را در رويداد  Clickدكمه فرمان  Computeبنويسيد.

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

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

در ايــن رويــداد بــا اســتفاده از دســتور  Ifمقدارخصوصيــت  Valueهــر
يــک از كنترلهــاي دكمــه انتخــاب بررســي ميشــود و درصــورت انتخــاب
هــر يــک از آنهــا متغيــر  ،inttransمتناســب بــا روش حمــل انتخــاب شــده
مقداردهي ميشود؛ بنابراين در صورت انتخاب روش حمل با اتوبوس مقدار صفر ،حمل
با قطار مقدار  ،1حمل با كشتي مقدار  2و حمل با هواپيما مقدار  3در آن ذخيره ميشود.
ســپس با اســتفاده از دستور  Select Caseمقدار متغير  inttransبررسي ميشود تا با توجه به
روش حمل انتخاب شــده ،هزينه حمل كاال محاسبه و در متغير  sngpriceذخيره شود ،در
نهايت اين مقدار به وسيله يک كادر پيام نمايش داده خواهد شد.
 - 5بــراي آن كه ترتيب دريافت فوكوس در كنترل به صورت مناســب انجام شــود،
خصوصيت  TabIndexدكمه فرمان  Computeرا روي عدد  6تنظيم كنيد .در اين صورت
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

دكمه فرمان  Computeآخرين كنترلي اســت كه در زمان فشــردن كليد  ،Tabفوكوس را به
دست ميآورد.
 - 6پروژه و فرم را با نام  transportذخيره كنيد.
 - 7پروژه را اجرا كنيد و وزن كاال را  2  كيلوگرم و مسافت جابهجايي را  1  كيلومتر
تايپ كنيد ،سپس روي دكمه انتخاب  Planeكليک كنيد تا روش حمل كاال نيز انتخاب شود.
 - 8روي دكمه  Computeكليک كنيد و نتيجه محاسبه را بررسي كنيد.
 - 9مجــددا ً مقاديــر 35 و  2 را براي وزن كاال و مســافت جابهجايي تايپ كنيد و
ايــن بار روش حمل با قطار را انتخاب كرده ،روي دكمه  Computeكليک كنيد و نتيجه را
بررسي نماييد.
 - 10اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
نﻜته :اگر بخواهيد از كنترلهاي دكمه انتخاب به گونهاي استفاده كنيد كه به صورت گروههاي
جداگانــه عمل كنند بايــد از كنترل ديگري بهنام كنترل قاب يا  Frameاســتفاده كنيد ،در غير اين
صــورت تمام كنترلهاي دكمه انتخاب كه در يک فرم قــرار دارند به صورت يک گروه واحد در
نظر گرفته خواهند شــد .براي ايجاد گروههاي مستقل از كنترلهاي دكمه انتخاب ،بايد ابتدا كنترل
قاب را روي فرم قرار دهيد و ســپس با روش درگ ،كنترلهاي دكمه انتخاب را رويكنترل قاب
بگذاريــد .كنترل قاب ،رويداد و خصوصيت ويژهاي ندارد و مهمترين خصوصيت آن خصوصيت
 Captionاست كه عنوان كنترل قاب را تعيين ميكند.

 6-2ساختارهاﻱ تﻜرار در ويﮋوالﺑیﺴیﻚ

بعضي اوقات الزم است تا عملياتي را به صورت تكراري انجام دهيد .در ويژوالبيسيک
دستورات متعددي براي انجام عمليات تكراري قرار داده شدهاند كه بعضي از آنها توانايي
اجــراي عمليات تكراري را بــا تعداد دفعات معين دارند و بعضي ديگر عمليات موردنظر
را تا رسيدن به شرايط خاصي فراهم ميكنند .در اين واحد كار به توضيح بعضي از آنها
ميپردازيم.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

 6-2-1حلقه For ... Next

.............

از اين حلقه زماني استفاده ميشود كه الزم باشد دستورات را به تعداد دفعات معين و
محدودي اجرا كنيد .نحوه استفاده از اين حلقه به اين صورت است:
For
مقدار خاتمه  Toمقدار شروع = شمارنده حلقه

دستورات
شمارنده حلقه Next
براي استفاده از اين گونه حلقهها از يک متغير به عنوان شمارنده حلقه استفاده ميشود
كه به وســيله آن تعداد دفعات تكرار حلقه كنترل ميشود .مقادير شروع و خاتمه با توجه
به نياز برنامهنويس تنظيم ميشــود و معموالً از مقادير عددي صحيح استفاده ميشود .اما
ميتوان از هر نوع متغير عددي يا عبارات رياضي نيز استفاده كرد .اين حلقه با كلمه كليدي
 Forآغاز شــده و با كلمه كليدي  Nextكه به همراه نام متغير شمارنده ذكر ميشود ،خاتمه
مييابــد و دســتورات مورد نظر براي اجرا در بين آنها قــرار ميگيرند .زماني كه اجراي
برنامه به اولين خط از حلقه يعني  Forميرســد ،مقدار شــروع در متغير شــمارنده ذخيره
ميشــود و سپس اين مقدار با مقدار خاتمه مقايسه ميشود و در صورتي كه كوچکتر يا
مســاوي با مقدار خاتمه باشد ،دستورات بين  Forو  Nextاجرا ميشود .با رسيدن به كلمه
كليدي  ،Nextاجراي برنامه مجددا ً به بخش  Forمنتقل ميشود ،سپس يک واحد به مقدار
قبلي متغير شمارنده اضافه شده و در صورتي كه اين مقدار كوچکتر يا مساوي با مقدار
خاتمه باشــد ،دســتورات موجود در حلقه اجرا ميشود و اين عمليات تا زماني كه مقدار
متغير شــمارنده از مقدار خاتمه بزرگتر شــود ،ادامه مييابد .پس از خاتمه اجراي حلقه،
اجراي دستورات بعد از كلمه كليدي  Nextانجام ميشود.
مﺜــال  :3پروژهاي طراحي كنيد كه مجموع اعداد  1تا  1را محاســبه كرده و روي
فرم نمايش دهد .به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيســيک را اجرا كنيد
ســپس يک پروژه از نوع  Standard EXEبه
همــراه يک فرم و يــک كنترل دكمه فرمان
و يک كنترل برچســب مطابق شــكل 6-3
ايجاد كنيد.

شكل 6-3
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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

 - 2رويداد  Clickدكمه فرمان  cmdshowرا 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

در اين رويداد ابتدا متغيرهاي مورد نياز تعريف ميشــوند .به منظور محاســبه مجموع
اعداد  1تا  1از يک حلقه  Forاستفاده شده است .اين حلقه از عدد  1شروع و تا رسيدن
حلقه به مقدار  1 تكرار ميشــود و در هر مرحله از اجراي حلقه نيز با اســتفاده از متغير
 intsumمجموع اعداد محاسبه ميشود و با پايان يافتن حلقه مقدار مجموع  intsumپس از
تبديل به نوع داده رشتهاي در كنترل برچسب نمايش داده ميشود.
 - 3پروژه و فرم را با نام  sumnumbersذخيره كنيد سپس آنرا اجرا كرده و آزمايش نماييد.
 - 4به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
مﺜــال  :4پــروژهاي طراحي كنيد كه يک عدد طبيعــي را از ورودي دريافت كند و
مجموع اعداد زوج كوچکتر يا مساوي آن را نمايش دهد.
 - 1برنامــه ويژوالبيســيک را اجرا كرده ،يــک پروژه به همراه يک فرم ،ســه كنترل
برچســب و يک كنتــرل كادر متن به همراه يک كنترل دكمه فرمان مطابق شــكل  6-4و
جدول  6-4ايجاد كنيد.
جدول6-4خصوصياتفرم
خصوصيت
ﻣﻘﺪﺍر
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شكل 6-4

frmsn

Name

Show Number

Caption

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

 - 2سپس رويداد

 ClickدكمهShow 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

 - 3پروژه و فرم را با نام  shownumberذخيره كنيد سپس آن را اجرا كرده و آزمايش كنيد.
 - 4اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيک باز گرديد.
اكنون شــكل كلي حلقه  Forبه شــما معرفي ميشــود .همانطور كه گفته شــد متغير
شمارنده حلقه در هر بار اجراي حلقه به ميزان يک واحد افزايش مييابد ،اما گاهي اوقات
الزم اســت تا ميزان افزايش شــمارنده به وســيله برنامهنويس تعيين شود يا از حلقههاي
كاهشي استفاده شود كه در آنها مقدار شروع از مقدار خاتمه بزرگتر است و در هر بار
اجراي حلقه مقدار شمارنده كم ميشود .شكل كلي دستور  Forبه اين صورت است:
دستورات

.............

میزان افزايش يا کاهش شمارنده  Stepمقدار خاتمه  Toمقدار شروع = شمارنده حلقه For

شمارنده حلقه Next

در واقع بخش  Stepامكان تنظيم ميزان افزايش يا كاهش مقدار شمارنده حلقه را فراهم
ميكنــد .مقدار پيش فرض بــراي اين بخش مقدار يک اســت .ميتوانيد براي حلقههاي
افزايشــي از مقادير مثبت و براي حلقههاي كاهشــي از مقادير منفي استفاده كنيد .در اين
صورت حلقه زماني متوقف ميشود كه مقدار شروع از مقدار خاتمه كوچکتر شود.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

نﻜته درصورتيكه مقدار شــروع از مقدار خاتمه بزرگتر باشــد و مقدار  Stepمثبت باشد ،حلقه
اجرا نخواهد شد.
در صورت عدم اســتفاده از بخش  Stepمقدار افزايش شــمارنده حلقه يک واحد خواهد بود

دستور Print

دســتور  Printميتوانــد انواع مقادير ﺛابــت ،متغير و مقدار خصوصيت اشــيا را روي
فــرم نمايش دهد .در صورتيكه از اين دســتور به تنهايي اســتفاده شــود فقط يک خط
خالي نمايش داده ميشــود و اگر از كاراكتر سميكالن (;) استفاده شود ،خروجيها پشت
ســرهم و بــدون فاصله قــرار ميگيرند و اگر از كاراكتر كاما ( ),اســتفاده شــود ،هر خط
نمايشي در روي فرم ،توانايي نمايش  1كاراكتر را خواهد داشت و اگر خروجي بزرگتر
از  1 كاراكتــر باشــد ،خروجي بعدي در يــک ناحيه جلوتر نمايش داده خواهد شــد.
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
Basic

Visual

StudentInformation

عبارات موجود در دســتور اول به دليل اســتفاده از كاراكتر سميكالن پشت سرهم و
عبارات موجود در دستور دوم به دليل استفاده از كاراكتر كاما با فاصله از هم قرار گرفتهاند
و در دو دستور آخر نيز چون  Printسوم به كاراكتر سميكالن ختم ميشود ،خروجي Print
چهارم پشت سر آن نمايش داده ميشود.
بــه عنــوان مثال به اين دســتورات توجه كنيد و نتيجه اجراي آنها را در شــكل 6-5
مشاهده كنيد.
"Print "1234567890" , "1234567890
"Print "12345678901234567890
"Print "12345678901" , "1234567890
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شكل 6-5

در دســتور  Printاول هر عبارت نمايشي از ده كاراكتر تشكيل شده است؛ بنابراين دو
عبارت نمايشــي به ترتيب در نواحي اول و دوم در كنار هم قرار ميگيرند .اما در دســتور
 Printآخر چون عبارت نمايشــي اول از  11كاراكتر تشــكيل شده است ،عبارت نمايشي
دوم در ناحيه  3نمايش داده ميشــود .دستور  Printدوم براي تشخيص بهتر اندازه نواحي
استفاده شده است.
تمرين:
پروژهاي را طراحيكنيد تا مطابق شكل 6-6توانايي
نمايش اعداد فــرد و زوج كوچکتر از هرعدد طبيعي
دلخواه موردنظر كاربر را داشــته باشــد .براي دريافت
دادهها از كادرورود داده استفاده كنيد.

شكل 6-6

حلقههــاي  Forرا ميتوان در داخل يكديگر قرار داد و در اين حالت با هر بار اجراي
حلقه  Forاول ،حلقه  Forداخل آن يک دور كامل اجرا ميشــود .شكل كلي نحوه استفاده
از حلقههاي متداخل بهصورت زير است:
میزان افزايش يا کاهش شمارنده Stepمقدار خاتمه Toشمارنده حلقه = مقدار شروع For

دستور(ات)

.............

میزان افزايش يا کاهش شمارنده Stepمقدار خاتمه  Toشمارنده حلقه = مقدار شروعFor

شمارنده حلقه Next
شمارنده حلقه Next
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مﺜال  :5پروژهاي طراحي كنيد كه با استفاده
از حلقه  Forكاراكترهاي ســتاره را مطابق شكل
 6-7نمايــش دهد .براي اين كار عمليات بعد را
انجام دهيد.

شكل 6-7

 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يک فرم و يک كنترل دكمه فرمان مطابق
شكل  6-7ايجاد كنيد.
 - 2رويداد  Clickدكمه 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

 - 3پــروژه و فرم را با نام  showstartذخيره كنيد ســپس برنامــه را اجرا كرده و روي
دكمه  showكليک كنيد.
 - 4به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
تمرين:
پروژهاي طراحي كنيد كه شكل زير را رسم نمايد.
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

 6-2-2حلقه  While ...Wendو Do While ... Loop

.............

دستور(ات)

دستور(ات)

Loop

.............

اين حلقهها ،دســتورات را تا زماني كه شرط يا شــرطهاي تعيين شده درست باشند،
اجرا ميكنند .از اين نوع حلقهها زماني استفاده ميشود كه دفعات تكرار دستورات معين
نباشد .شكل كلي اين دستورات به صورت زير است:
(شرﻁ يا شرﻁها) While
(شرﻁ يا شرﻁها) Do While

Wend

زماني كه اجراي برنامه به حلقه  Whileبرسد ،ابتدا شرط يا شرطهاي موجود در جلوي
كلمه كليدي  Whileارزيابي ميشوند و اگر نتيجه اين ارزيابي درست باشد ،دستورات بين
 Whileو  Wendاجرا ميشــوند .با رسيدن به انتهاي حلقه يعني كلمه كليدي  Wendاجراي
برنامه مجددا ً به بخش  Whileمنتقل ميشود و بررسي شرط يا شرطها انجام ميگيرد و به
همين شكل اجراي حلقه تا زماني كه نتيجه ارزيابي شرط موجود در حلقه نادرست شود،
ادامه مييابد .نحوه اجراي حلقه  Do Whileمانند حلقه  Whileاست.
مﺜال  :6پروژهاي طراحي كنيد كه هر بار مســافت بين دو شــهر را براساس كيلومتر
دريافت كند ســپس مســافت دو شــهر را به متر تبديل كرده و نمايش دهد و اينكار را تا
دريافت مقدار صفر انجام دهد.
 - 1يــک پروژه از نــوع  Standard EXEبه همراه يک فرم مطابق با شــكل  6-8ايجاد
كنيد.

شكل 6-8

 - 2يک كنترل برچسب و دو كنترل دكمه فرمان روي فرم قرار داده و خصوصيتهاي
آنها را تنظيم كنيد.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

 - 3رويداد دكمه  Computeرا 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

در ايــن رويداد پس از تعريــف متغيرها ابتدا مقدار متغيــر intnoروي مقدار  1تنظيم
ميشــود تا حلقه  Whileبتواند اجرا شــود .زيرا شــرطي كه براي حلقه در نظر گرفته شده
اســت   < intnoميباشــد اگر  intnoمقداردهي نشود هيچ وقت امكان ورود داده و انجام
محاســبات وجود نخواهد داشت .در مرحله بعد حلقه  Whileاجرا ميشود و با استفاده از
يک كادر ورود مســافت دو شــهر دلخواه دريافت شده و در متغير  strdataذخيره ميشود
ســپس با اســتفاده از تابع  Valمحتويات متغير  strdataبه عدد تبديل شده و در متغير intno
قرار ميگيرد ســپس با تبديل اين مقدار به واحد متر ،مســافت در كنترل برچسب نمايش
داده ميشود .در اين مرحله با رسيدن به دستور  Wendاجراي برنامه به ابتداي حلقه يعني
دســتور  Whileمنتقل ميشــود در نتيجه شــرط  0 < intnoبررسي شده و اگر نتيجه بررسي
شــرط درست باشــد عمليات تكرار خواهد شد اما اگر نتيجه بررسي شرط نادرست باشد
(در صورت ورود عدد صفر) اجراي حلقه خاتمه مييابد.
 - 4پروژه و فرم را با نام  Distanceذخيره كنيد.
 - 5پروژه را اجرا كرده و روي دكمه  Computeكليک كنيد و پس از ورود چند مقدار
مختلف عدد صفر را وارد كنيد تا مجددا ً به پنجره برنامه بازگرديد.
 - 6روي دكمــه  Exitكليک كنيد و از برنامه خارج شــده و به پنجره ويژوالبيســيک
بازگرديد.
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تمرين:
پــروژهاﻯ طراحي كنيد تــا مضربهاي كوچکتر از  1  عدد  9را روي فرم
نمايش دهد .به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 6-2-3حلقه Do ... Loop While

اين حلقه مشابه حلقه  Do While ... Loopاست؛ با اين تفاوت كه دستورات داخل حلقه
يک بار اجرا شــده ،سپس شرط حلقه بررسي ميشود .بنابراين در صورت نادرست بودن
شــرط ،دســتورات حداقل يک بار اجرا ميشوند .شــكل كلي اين دستور به صورت زير
است:
دستور(ات)

.............

Do

(شرﻁ يا شرﻁها) Loop While

مﺜال  :7پروژهاي 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:
 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يک فرم با مشخصات جدول  7-19ايجاد كنيد.
 - 2در اين پروژه به منظور اجراي دستورات از رويداد  Activateفرم استفاده ميشود.
اين رويداد بعد از رويداد  Loadفرم و زمانيكه فرم نمايش داده شده و فوكوس را كسب
ميكند اجرا ميشود .بنابراين رويداد  Activateفرم 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
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lngno = lngno \ 10
)Loop While (lngno>0
End Sub

 - 3اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
تمرين:
پروژه طراحي كنيد كه مضارب كوچكتر از  1  عدد  7را نمايش دهد.
 6-2-4دستورات خروﺝ از حلقه  Exit Doو Exit For

دستورات  Exit Doو  Exit Forبه برنامهنويس امكان ميدهند كه قبل از آنكه حلقه به طور
عادي خاتمه يابد به اجراي حلقه خاتمه دهد و از آن خارج شود .از دستور  Exit Forبراي خروج
از حلقه  For...Nextو از دستور  ExitDoبراي خروج از حلقههاي ،Do...LoopWhile،DoWhile...Loop
 Do Until...Loopو  Do...Loop Untilاستفاده ميشود.
مﺜال  :8پروژه  digitرا بهگونهاي تغيير دهيد تا با استفاده از دستور  Exit Doاجراي
حلقه خاتمه يابد .به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1پروژه  digitرا باز كنيد و رويداد  Activateفرم 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
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در اين رويداد نيز مانند راه حل قبلي حلقه  Do... Loop Whileبه كار گرفته شــده است.
با اين تفاوت كه بهجاي شــرط  lngno > از مقدار  Trueاستفاده شده است بنابراين حلقه
ميتواند بدون محدوديت بارها اجرا شــود اما با توجه به حالت پروژه بايد اجراي حلقه
با توجه به تعداد ارقام عدد وارد شده تنظيم شود .به اين منظور از يک دستور  Ifديگر در
انتهاي حلقه استفاده شده است كه شرط  lngno < را بررسي ميكند در صورتيكه نتيجه
اين بررســي درست باشد (يعني ديگر رقمي در عدد باقي نمانده باشد) با دستور Exit Do
از اجراي مجدد حلقه جلوگيري به عمل ميآورد.
 - 2تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا و آزمايش كنيد.
 - 3به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
مﺜال  :9پروژهاي طراحي كنيد كه بزرگترين
عدد را بين  nعدد دلخواه جستجو كرده و نمايش
دهد .براي اين كار عمليات زير را انجام دهيد:
 - 1يک پروژه جديد مطابق شكل 6-9ايجاد كنيد.
شكل6-9

 - 2مطابق شكل  6-9ابتدا كاربر تعداد اعداد خود را در كادر متن وارد ميكند؛ سپس
با كليک روي دكمه  Inputو با استفاده از كادرهاي ورود داده اعداد خود را وارد ميكند و
با پايان ورود اعداد ،مقدار ماكزيمم روي فرم نمايش داده ميشود .به عالوه در صورتي كه
كاربر كاراكتر  Qرا در كادر ورود داده تايپ كند ،برنامه از دريافت اعداد بعدي خودداري
مينمايد .بنابراين رويداد  Clickدكمه  Inputرا 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
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)If sngmax < Val (strno)Then sngmax =Val(strno
End If
Next inti
)MsgBox "Maximum Is :"+Str(sngmax
End Sub

در اين رويداد از يک حلقه  For...Nextبراي دريافت اعداد اســتفاده خواهد شد .مقدار
خاتمــه حلقــه با توجه به مقــداري كه كاربــر در كادر متن مربوطــه وارد ميكند ،تنظيم
ميشــود .بخش عمدهاي از دســتورات موجود در حلقه براي محاسبه بزرگترين عدد به
كار ميروند ،اما پس از آنكه اين رويداد اجرا شد ،ابتدا با استفاده از يک كادر ورود داده
مقدار اولين عدد را از كاربر دريافت ميكند و بالفاصله مقدار تايپ شــده در كادر ورود
داده با يک دســتور  Ifبررسي ميشــود و اگر كاراكتر  Qيا qتايپ شده باشد نتيجه شرط
موجود درســت بوده و در نتيجه دستور  Exit Forاجرا ميشود كه سبب خروج از حلقه و
خاتمه دريافت اعداد خواهد شــد؛ اما در غير اين صورت دســتور  Ifدوم بررسي ميشود
كه در اين صورت اگر اولين عدد داده شده باشد (يعني شمارنده حلقه برابر با يک باشد)
اوليــن عدد بــه عنوان بزرگترين عدد در نظر گرفته ميشــود و در متغير  sngmaxذخيره
ميشــود ،اما براي اعداد بعدي ابتدا مقدار تايپ شــده در كادر ورود داده با مقدار ذخيره
شده در متغير  sngmaxمقايسه ميشود و در صورتي كه از آن بزرگتر باشد ،مقدار جديد
به عنوان بزرگترين مقدار ،در متغير  sngmaxذخيره خواهد شد .به اين ترتيب بزرگترين
مقدار ،محاسبه و در يک كادر پيام نمايش داده ميشود.
 - 3پروژه و فرم را با نام maximumذخيره كنيد ،سپس آنرا اجرا نماييد.
 - 4مقدار  1را در كادر متن تايپ كرده و روي دكمه  Inputكليک كنيد.
 - 5اعداد  2 ،7و  18را به ترتيب وارد كنيد ،ســپس كاراكتر  Qرا در كادر ورود داده
چهارم تايپ كنيد و روي دكمه  OKكليک كنيد .همانطور كه مشــاهده ميكنيد از ورود
دادههاي بعدي جلوگيري به عمل ميآيد و بزرگترين عدد بين سه عدد وارد شده ()18
نمايش داده ميشود.
 - 6پروژه را براي مقادير ديگري آزمايش كنيد ،سپس اجراي پروژه را پايان داده و به
پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
تمرين:
پروژه قبل را بهگونهاي تنظيم كنيد كه توانايي محاسبه كوچکترين عدد را نيز داشته باشد.
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) برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک:پیمانه مهارتی
 و كنترل دكمه انتخابSelect Case  توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار:واحد کارششم

Learn in English

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
counter

Description
Required.Numeric variable used as a loop counter.The 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
specified,step defaults to one.

statements

Optional.One or more statements between Forand Nextthat are executed
the specified number of times.
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واژهنامه

محاسبهكردن
شمارنده
زوج
خروج
نهايي،آخري
اطالعات
ابتدايي،اولين،اصلي
فرد
اختياري
مبلغ،بهايپرداختي
بها،قيمت
رتبه
الزمداشتن
تعيينكردن
دستور
مرحله
حملكردن

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

Compute
Counter
Even
Exit
Final
Information
Initial
Odd
Optional
Payment
Price
Rank
Required
Specify
Statement
Step
Transport

خالصه مطالب
• از دستور  Select Caseبراي ارزيابي چند مقايسه به صورت يكجا استفاده ميشود.
از كنترل دكمه انتخــاب ( )Option Buttonبراي ايجاد گزينههاي متعدد ،براي انتخاب
كاربر استفاده ميشود.
• براي اجراي دستورات با دفعات تكرار معين از دستور  For ... Nextاستفاده ميشود.
• حلقههاي  Do While ... Loop ،While ...Wendو  Do...Loop Whileدستورات را تا زماني
كه نتيجه شرط يا شرطهاي ذكر شده در آنها درست باشند ،اجرا ميكنند.
• حلقههاي Do Until...Loopو Do...Loop Untilدستورات را تا زماني كه نتيجه شرط يا
شرطهاي ذكر شده در آنها نادرست باشند ،اجرا ميكنند.
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واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

• دســتور  Printميتواند انواع پيامها ،عبارات رشــتهاي ،مقدار متغيرها و خصوصيات
فرمها و كنترلها را روي فرم نمايش دهد.
"• از دســتور  Exit Doبــراي خــروج از حلقــه ،Do...Loop While ،Do While...Loop
 Do Until...Loopو  Do...Loop Untilاستفاده ميشود.
• از دستور  Exit Forبراي خروج از حلقه  For ... Nextاستفاده ميشود.
• از كنترل قاب ( )Frameبراي دستهبندي كنترلها استفاده ميشود.
• بــراي اضافه كردن يک پــروژه جديد از نــوع  Standard EXEميتوان از گزينه New
 Projectدر منوي  Fileويژوالبيســيک يا از دكمــه  Add Standard EXE Projectدر نوار ابزار
استاندارد استفاده كرد.
• به منظور دسترســي به خاصيتها و متدهاي كنترل يــک فرم در فرم ديگر ميتوان
بهصورت زير عمل نمود:
نام متد يا خاصیت.نام کنترل.نام فرم
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آزمون نظري
 - 1كدام حلقه شبيه به حلقه  Do While ... Loopاست؟
ب While ...Wend -جSelect Case -
الفFor...Next -
 - 2پس از اجراي برنامه زير مقدار متغير  Sumچقدر است؟

د-

While...Loop
Sum= 
I=5

)Do While (I>3
For k=1 to 2

Sum = Sum+k*I



Next k
I=I-1
Loop

ب28 -
الف27 -
 - 3حلقه زير چند بار تكرار ميشود؟

د3  -

ج29 -

.............

For i=7 To -2 Step -3

Next i

ب3 -
الف2 -
 - 4حلقه زير چند بار تكرار ميشود؟

ج4 -

د5 -
.............

(While )True
Wend

ج -بينهايت
ب 4  -بار
الف 3  -بار
 - 5خروجي برنامه پس از اجراي حلقه زير چيست؟

د -تكرار نميشود.
i=6
)While (i>4
j=6
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i=i - 1
)Do While (j>3
Print i,j
j=j - 1
Loop
Wend

الف-

6

5

5

5

4

5

6

4

5

4

4

4

ب-

5

5

6

5

4

5

5

4

6

4

4

4

ج-

د-

5

4

6

4

5

4

4

4

4

5

5

6

5

6

5

5

5

4

5

4

5

6

4
4

 - 6خروجي برنامه پس از اجراي حلقه زير چيست؟
1 Step 2

i=10 To

For

Print "i" ;i
Next i

ب -اعداد فرد بين  1و 1 
الف -اعداد زوج بين  1و 1 
د -هيچگونه خروجي ندارد.
ج -اعداد  1 تا 1
 - 7درصورتيكه مقدار متغير  intxبرابر  2باشد ،خروجي دستورات زير چيست؟
intx

Case

Select

intx*10

Case Is > 10 : Print

intx*4

Case Is <= 4 : Print

intx*2

Case Is = 7 :

Print

End Select

د2 -

ج4 -
ب8 -
الف1  -
دستور  Exit Doسبب خروج از كدام حلقه ميشود؟
بWhile ... Wend -
الفFor ...Next -
جDo While ... Loop -
د -گزينههاي ب و ج صحيح هستند.
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 - 9كدام حلقه مشابه حلقه زير است؟
...........

i=4 to 1 Step –1

For

Next i

الف-

i=4

...........

)While (i>=1

i=i+ 1
Wend

ب)

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

 - 10كدام گزينه در رابطه با دستورات زير صحيح است؟

For i=1 To 15

Mod 3= Then Print i

If i
Next i

174

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارششم :توانايی استفاده از انواع حلقهها و ساختار  Select Caseو كنترل دكمه انتخاب

الف -اعداد  1تا  15را نمايش ميدهد.
ب -مضارب عدد  3از  1تا  15را نمايش ميدهد.
ج -اعداد  1تا  15را كه بر  3بخشپذير هستند نمايش ميدهد.
د -باقيمانده تقسيم اعداد  1تا  15را بر  3نمايش ميدهد.
 - 11براي دستهبندي كنترلها از كنترل  ...........استفاده ميشود.
دLabel -
جGroupBox -
بFrame -
الفCheckBox -
- 12با استفادهاز كدامخصوصيت ميتوانكنترل OptionButtonرا در حالت انتخابقرار داد؟
دTab Index -
جValue -
بIndex -
الفCheck -
 - 13حلقه زير چند بار تكرار ميشود؟
k=2

...........

Do

k=k*2
)Loop Until (k>10

الف5 -

ج3 -

ب4 -

د2 -

14-Inthe For Statement, the step argument can be.............number.

d- positive or negative

c- integer

b- negative

a- positive

 -15تفاوت بين حلقههاي  Whileبا حلقههاي  Untilچيست؟
 -16كاربرد دستور  Exit Doو  Exit Forرا بيان كنيد.
 -17نحوه عملكرد دستور  Forرا همراه با بخش  Stepتوضيح دهيد.
 -18تفاوت دستور  Select Caseرا با  IFبيان كنيد.
 -19كنتــرل دكمه انتخــاب ( )Option Buttonو قاب ( )Frameرا توضيح داده و كاربرد
هر يک از آنها را بيان كنيد.
 -20نحوه اضافه كردن يک پروژه جديد به پروژه موجود را توضيح دهيد.
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آزمون عملي
 - 1پروژهاي طراحي كنيد كه مجموع اعداد سه رقمي را محاسبه كرده و نمايش دهد.
 - 2پروژهاي طراحي كنيد كه عدد طبيعي و دلخواهي را از كاربر دريافت كند و مقسوم
عليههاي زوج آنرا محاسبه كرده و نمايش دهد.
 - 3پروژهاي طراحي كنيد كه يک جدول ضرب  1  ×1 را چاپ كند.
 - 4پــروژهاي طراحي كنيد كه دو عدد طبيعي را دريافت كند و كوچکترين مضرب
مشترك آنها را نمايش دهد.
 - 5خروجي حاصل از اجراي حلقههاي زير چه خواهد بود؟
ب-

الف-
J=10
)(True

Do While

If j>5 Then Exit Do

For I= 1 to 4
For j=1 to 3
;"*" Print

For i=1 to j

Next j

; Print i
Next i

Print
Next I

Print
j=j+ 1
Loop

 - 6پروژهاي طراحي كنيد كه دو عدد را دريافت كرده و بزرگترين مقسومعليه آنها
را نمايش دهد.
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واحدکارهفتم


هدفجزيی

تواناييايجادواستفادهازانواعرويههادرويژوالبيسيك
هدفهایرفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1انواع رويهها را در زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك توضيح دهد.
 -2رويههاي رويداد را تعريف كند.
 -3رويههاي فرعي و رويههاي تابعي را تعريف كند و تفاوت بين آنها را توضيح دهد.
 -4بتواند با استفاده از دستورات  Exit Subو  Exit Functionاز رويههاي فرعي و تابعي
خارج شود.
 -5انواع روشهاي ارسال متغيرها به رويهها و تفاوت بين آنها را بيان كند.
 -6تف��اوت رويههاي عموم��ي و محلي را بيان كند و بتواند انواع رويهها را بهصورت
عمومي و محلي تعريف كند.
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معموالً در طراحي پروژههاي واقعي نياز به دس��تورالعملهاي فراواني خواهيد داشت و
گاهي پيش ميآيد كه مجموعهاي از دستورالعملها در بخشهاي مختلفي از پروژه يا حتي
ساير پروژهها به صورت تكراري استفاده ميشوند .در اين صورت ميتوان به جاي تكرار,
اين مجموعه دستورات را يكبار در بخشي از پروژه نوشته و بارها مورد استفاده قرار داد.
به اين منظور در پروژههاي بزرگ ،برنامه به بخشهاي كوچكتر تقسيم ميشود و در نتيجه
زمان الزم براي خطايابي و خطازدايي و نوشتن دستورالعملها به شكل قابل توجهي كاهش
ميياب��د .به عالوه ايجاد تغييرات در برنامه براي ارتقا و توس��عه آن در آينده راحتتر و با
خطاي كمتر توأم خواهد بود .به اين روش ,برنامهنويسي ساخت يافته ( )Structuralميگويند.
همانطور كه ميدانيد اين ويژگي در زبان ويژوالبيسيك نيز وجود دارد و با استفاده از انواع
رويهها ( )Procedureميتوانيد به روش ساخت يافته نيز برنامهنويسي كنيد .در ويژوالبيسيك،
چهار نوع رويه وجود دارد كه عبارتند از :رويههاي فرعي ( ,)Sub Procedureرويههاي تابعي
( ,)Function Procedureرويههاي رويداد ( )Event Procedureو رويههاي آماده ويژوالبيسيك
( .)Visual Basic Procedureدر اينجا به توضيح سه گروه اول خواهيم پرداخت و در واحدكار
بعد نحوه استفاده از رويههاي آماده ويژوالبيسيك را فراخواهيد گرفت.

7-1رويههايفرعي()Sub Procedure
گاهي اوقات الزم اس��ت تا برنامهنويس 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 رويهها) از آن استفاده كند .در اين صورت استفاده از رويههاي
فرعي ميتواند يكي از انتخابهاي مناسب براي وي باشد.
به عنوان مثال رويههاي رويداد از نوع رويههاي فرعي هس��تند كه بارها از آن اس��تفاده
كردهايد .رويههاي فرعي ديگر را نيز ميتوانيد در ماژول فرم ،تعريف و اس��تفاده كنيد .اما
همانطور كه ميدانيد رويههاي رويداد بهطور خودكار درزمان الزم اجرا ميشوند ،اما براي
اجراي رويههاي فرعي كه برنامهنويس تعريف ميكند بايد از دس��تورات خاصي اس��تفاده
شود تا بتواند رويه را در زمان مناسب اجرا كند.
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.............

در اينجا الزم اس��ت تا نحوه تعريف يك رويه را به طور كلي بياموزيد ،براي تعريف
يك رويه فرعي به اين شكل عمل كنيد:
Private
( , . . .نوع آرگومان  Asنام آرگومان اول) نام رويه فرعي Sub
دستور(ات)
Sub

End

تعريف يك رويه فرعي با كلمه كليدي  Privateآغاز ميشود .استفاده از اين عبارت در
تعريف يك رويه فرعي سبب ميشود تا رويه مربوطه به عنوان يك رويه محلي تعريف
شود؛ بنابراين فقط در ساير رويههاي همان ماژول فرمي كه در آن تعريف شده ،قابل
شناسايي و فراخواني است .در ادامه تعريف رويه ،كلمه كليدي  Subو به دنبال آن نام رويه
فرعي قرار ميگيرد .براي نامگذاري رويهها ميتوانيد مانند متغيرها عمل كنيد.
پ��س از آنكه نام روي��ه را تعيين كرديد بايد نام و نوع آرگومانهاي رويه را مش��خص
كنيد .در واقع آرگومانها متغيرهايي هستند كه به برنامهنويس اجازه ميدهند تا از اين طريق
مقادير موردنظر را به رويه فرعي ارسال كنند .قوانين تعريف و نامگذاري آرگومانها دقيق ًا
مشابه متغيرهاست.
البت��ه اس��تفاده از آرگومانها اجباري نبوده و يك رويه فرع��ي ميتواند يك ,دو يا چند
آرگومان داش��ته باشد يا اينكه اص ً
ال هيﭻ آرگوماني نداشته باشد .اما در صورت استفاده از
آنها بايد در هنگام فراخواني رويه ،دقت الزم را براي انتقال مقادير مورد نظر به آرگومانها
به عمل آوريد.
پس از خط اول تعريف رويه ،دستورات مورد نظر كه در رويه اجرا ميشوند ،قرار داده
شده و خاتمه رويه نيز با عبارت  End Subتعيين ميشود .بدين صورت رويه شما در ماژول
فرم تعريف ميشود.
مثال  :1پروژهاي طراحي كنيد كه طول و عرض يك مستطيل را از كاربر دريافت كند
و با اس��تفاده از يك رويه فرعي ،محيط و مساحت آنرا محاسبه كرده و نمايش دهد .براي
انجام اين كار مراحل بعد را انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك
فرم مطابق شكل  7-1ايجاد كنيد.
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شكل 7-1

ميبينيد كه دو كادر متن براي دريافت طول و عرض مستطيل در نظر گرفته شده است و پس
از ورود دادهها با كليك روي دكمه  Calculateمحيط و مساحت مستطيل محاسبه خواهد شد.
 - 2براي 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  Enterرا بفشاريد.
) (Private Sub rectangle

عبارت  End Subدر پايين دس��توري كه تايپ كردهايد به طور خودكار ظاهر ميشود .در
واقع اين دو دستور محدوده رويه فرعي را تعيين ميكنند و دستورات مربوط به رويه در بين
اين دو خط قرار ميگيرند .رويههاي فرعي نيز مانند رويههاي رويداد داراي يك نام هستند.
نامگ��ذاري رويههاي فرعي مانند نامگذاري متغيرهاس��ت و از همان قوانين پيروي ميكنند.
 - 3در اين مرحله بايد دس��تورات مربوط به محاس��به محيط و مساحت مستطيل را در
رويه فرعي  rectangleتايپ 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
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در اي��ن رويه ابت��دا دادهه��اي ورودي در كادرهاي متن به عدد تبديل ميش��وند و در
متغيرهاي  snglو  sngwذخيره ميش��وند ،سپس عمليات محاسبه مساحت و محيط انجام و
در نهايت با استفاده از كنترلهاي برچسب نمايش داده ميشوند.
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 ميگويند .براي
انجام اين كار ميتوانيد با توجه به نياز خود يكي از روشهاي زير را به كار گيريد:
(  , . . .مقدار مربوط به آرگومان اول) نام رويه Call
 , . . .مقدار مربوط به آرگومان اول

نام رويه

فراخواني ميتواند با دس��تور  Callيا بدون آن انجام ش��ود سپس نام رويه و در صورت
استفاده از آرگومانها ,مقادير يا متغيرهاي متناسب با هر يك را در داخل پرانتز تايپ كرده
و با كاراكتر كاما ( ),از يكديگر جدا كنيد.
 - 4براي آنكه بتوانيد دستورات موجود در رويه  rectangleرا اجرا كنيد بايد در رويداد
Call rectangle
 Clickدكمه  ،Calculateاين دستور را تايپ كنيد:
دستور  Callدر هنگام اجرا ،رويه  rectangleرا فراخواني ميكند ،به عبارت ديگر اجراي
برنامه به رويه  rectangleمنتقل ميش��ود و پس از رس��يدن به عبارت  End Subدر اين رويه
اجراي برنامه مجددا ً به محل فراخواني باز ميگردد و دستور بعد از  Callاجرا ميشود.
 - 5پروژه و فرم را با نام  rectangleذخيره نماييد.
 - 6پروژه را اجرا نماييد .اعداد  4و  6را به عنوان طول و عرض مستطيل وارد كنيد و
روي دكمه  Calculateكليك كنيد و نتيجه محاسبه را بررسي نماييد.
 - 7پروژه را براي مقادير ديگر نيز بررسي كنيد ،سپس به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين:
پروژهاي طراحي كنيد كه با استفاده از يك رويه فرعي ،محيط و مساحت هر
دايره به شعاع دلخواه  Rرا محاسبه كند.
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مﺜ��ال  :2پ��روژهاي 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:
 - 1يك پروژه از نوع  Standard EXEو يك فرم مطابق شكل  7-2ايجاد كنيد.
 - 2روي منوي  Toolsدر پنجره ويژوالبيس��يك كليك كنيد و سپس گزينه Add Proce-
 ... dureرا برگزينيد تا كادر محاوره  Add Procedureنمايش داده شود.
 - 3در كادر مت��ن  Nameنام رويه را تايپ كنيد .براي رويه اين مثال ،از عبارت oddor-
 evenاستفاده كنيد (شكل .)7-3
 - 4در بخش  Typeگزينه  Subرا براي ايجاد رويه فرعي انتخاب كنيد.
 - 5در بخش سوم از تنظيمات كادر محاوره  Add Procedureبراي ميدان ديد و شناسايي
رويه ( )Scopeدكمه انتخاب  Privateرا برگزينيد.

شكل 7-3

شكل 7-2

 - 6در پاي��ان روي دكمه  OKدر كادرمحاوره  Add Procedureكليك كنيد تا رويه فرعي
در ماژول فرم اضافه شود.
 - 7اكن��ون به پنجره ماژول فرم برويد و رويه  oddorevenرا 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
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روي��ه فرع��ي  oddorevenداراي يك آرگومان با نام  sngnoميباش��د ك��ه از نوع
تعريف ش��ده است ،از اين آرگومان براي انتقال عددي كه ميخواهيد زوج يا فرد بودن آن
را داخل رويه معين كنيد ،استفاده ميشود .داخل رويه نيز با استفاده از عملگر  Modو يك If
باقيمانده تقسيم عدد مورد نظر كه در آرگومان  sngnoذخيره شده است بر عدد دو بررسي
ميشود .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.
 - 8در اي��ن مرحله بايد رويداد  Clickدكمه فرمان  Computeبه ش��كلي تنظيم ش��ود تا
در ص��ورت كليك روي دكمه  Computeرويه فرعي  oddorevenفراخواني ش��ده و زوج يا
ف��رد بودن عدد مربوطه را معين كن��د ،بنابراين رويه رويداد  Clickدكمه  Computeرا به اين
صورت تنظيم كنيد:
Single

)(Private Sub cmdcom_Click
Dim snginput As Single
)snginput = Val(txtno.Text
)Call oddoreven(snginput
End Sub

در اين رويداد پس از تعريف متغير  ،snginputبا اس��تفاده از تابع  Valعبارت تايپ شده
در كادر مت��ن به مق��دار عددي تبديل و در متغير  snginputذخيره ميش��ود .در مرحله بعد
بايد رويه فرعي  oddorevenرا فراخواني كرد .براي اين كار با اس��تفاده از دس��تور  Callرويه
فراخواني ميش��ود و ب��راي آنكه عدد مورد نظر كاربر كه در متغير  snginputذخيره ش��ده
اس��ت در اختيار رويه قرار گيرد ،نام متغير  snginputپس از نام رويه و در داخل پرانتز ذكر
ميش��ود ،در اين صورت در هنگام اجراي دس��تور  Callبين متغير  snginputو متغير sngno
ارتب��اط برقرار ميش��ود و در واقع هنگام اج��راي رويه ،مراجعه به متغي��ر  sngnoبه منزله
مراجعه ،خواندن و ذخيرهسازي اطالعات در متغير  snginputاست.
نﻜته در صورتيك��ه يك رويه داراي آرگومان باش��د ،اگر بع��د از تعريف رويه ،نام رويه را در
ماژول فرم تايپ كنيد؛ ويژوالبيس��يك يك راهنمايي به صورت  ToolTipرا كه ش��امل نام رويه و
نام و نوع آرگومانهاي آن ميباشد ،نمايش ميدهد (شكل .)7-4

183

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

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

شكل 7-4

 - 9پروژه و فرم را با نام  oddevenذخيره كرده ،سپس آن را اجرا كنيد.
 - 10در كادر متن فرم برنامه ،عدد  4را تايپ كنيد و روي دكمه  Computeكليك كنيد.
در اين صورت رويه فراخواني ميش��ود و عدد  4كه در متغير  snginputذخيره ش��ده است،
در آرگومان  sngnoكپي ميش��ود و س��پس نوع عدد تعيين شده و در كادر پيام ،پيغام «عدد
زوج است» نمايش داده ميشود.
 - 11پروژه را براي چند عدد ديگر بررسي كنيد و به محيط برنامهنويسي ويژوالبيسيك
باز گرديد.

7-2رويههايتابعي()Function Procedure
نوع ديگري از رويهها ،رويههاي تابعي هستند .رويههاي تابعي شبيه به رويههاي فرعي
هس��تند با اين تفاوت كه از آنها در مواردي كه الزم باشد ،استفاده ميشود و پس از انجام
مجموعهاي از محاس��بات ،مقداري به محل فراخواني رويه ،بازگش��ت داده ميش��ود .قب ً
ال
از بعضي رويههاي تابعي آماده در ويژوالبيس��يك اس��تفاده كردهايد ،براي مثال ميتوان به
رويه تابعي  Str ،Valو نظاير آنها اش��اره كرد .تابع  Valبا دريافت يك رشته از كاراكترهاي
رقم��ي آن را به مقدار عددي تبديل ميكند و تابع  Strبا دريافت يك مقدار عددي آن را به
رش��ته تبديل مينمايد .در ويژوالبيس��يك امكان تعريف رويههاي تابعي مورد نياز توسط
برنامهنويس نيز وجود دارد.
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دستور(ات)

..................

تعريف و فراخواني رويههاي تابعي نيز ش��بيه به رويههاي فرعي اس��ت .براي تعريف
رويهه��اي تابعي ميتوانيد رويه را در ماژول فرم تايپ كنيد يا از كادر محاوره -Add Proc
 dureاستفاده كنيد .شكل كلي تعريف رويههاي تابعي به اين صورت است:
نوع مقدار بازگش��تي  , . . . ( Asنوع آرگومان  Asنام آرگومان) نام تابع Private Function
مقداربازگشتي=نام تابع

End Function

تعريف يك رويه تابعي مانند رويه فرعي بوده و با كلمه كليدي  Privateآغاز ش��ده و
باعث ميشود رويه تابعي به صورت محلي تعريف شود .در ادامه تعريف رويه تابعي كلمه
كلي��دي  Functionو به دنبال آن نام رويه تابعي قرار ميگي��رد .قوانين نامگذاري رويههاي
تابعي مانند رويههاي فرعي و متغيرهاست.
پ��س از تعيي��ن نام رويه تابعي بايد ن��ام و نوع آرگومانهاي رويه را مش��خص كنيد تا
ب��ا اس��تفاده از آنها مقادير مورد نياز به رويه ارس��ال ش��وند .نحوه تعريف و اس��تفاده از
آرگومانها در رويههاي تابعي مانند رويههاي فرعي ميباش��د و استفاده از آنها و تعداد و
نوع آرگومانها اختياري است .پس از تعريف رويه تابعي بايد دستورات مورد نظر خود را
در رويه قرار داده و خاتمه رويه را با عبارت  End Functionتعيين كنيد.
اما نكته مهمي كه در رابطه با رويههاي تابعي وجود دارد و در رويههاي فرعي موجود
نيس��ت ،مربوط به نحوه بازگش��ت يك مقدار به محل فراخواني ميشود .همانطور كه در
شكل كلي تعريف رويه تابعي ميبينيد ،بايد مقداري را كه ميخواهيد بازگشت دهيد به نام
تابع انتساب دهيد .با رسيدن به اين دستور و اجراي آن مقدار تعيين شده به محل فراخواني
بازگش��ت داده ميش��ود .عالوه بر اين بايد نوع مقدار بازگشتي در انتهاي خط اول تعريف
رويه و پس از معرفي آرگومانها معين ش��ود .براي فراخواني يك رويه تابعي ميتوانيد به
اين شكل عمل كنيد:
 , . . .مقدارمربوطبهآرگوماناول) نامرويهتابعي= ناميكمتغيرمتناسببانوعدادهبازگشتي
همچني��ن ميتواني��د رويه تابعي را ب��دون آنكه مقداري را به عنوان نتيجه محاس��بات
بازگش��ت دهد ،تعريف كني��د .در اين صورت فراخواني رويه تابع��ي ميتواند به صورت
فراخواني يك رويه فرعي باشد.
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(  , . . .مقدار مربوط به آرگومان اول) نام رويه Call
 , . . .مقدار مربوط به آرگومان اول نام رويه
نﻜته :مقدار بازگش��تي يك تابع ميتواند به عنوان مقدار ارس��الي براي تابع ديگري اس��تفاده شود.
نوع مقدار بازگشتي در تعريف تابع با توجه به نوع دادهاي كه به محل فراخواني بازگشت ميدهد
تعيين ميشود.
اگر نوع مقدار بازگشتي در تعريف تابع تعيين نشود بهطور پيشفرض از نوع داده  Integerاستفاده ميشود.

مﺜال  :3پروژهاي 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:
 - 1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد و يك
پ��روژه از ن��وع  Standard EXEبه همراه يك فرم
مطابق شكل  7-5ايجاد كنيد.
دو كادر مت��ن روي فرم قرار دارند كه اعداد
موردنظ��ر در آنها وارد خواهند ش��د و كاربر با
كليك روي دكمه  Remainderباقيمانده تقس��يم
دو عدد را مشاهده خواهد كرد.

شكل 7-5

 - 2ب��ه پنجره ماژول ف��رم برويد و تاب��ع  remainderرا 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
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تابع  remainderداراي دو آرگومان  intno1و  intno2است كه براي دريافت مقدار مقسوم
و مقس��وم عليه بهكار ميروند؛ سپس در بخش دس��تورات اين رويه ابتدا يك متغير محلي
ديگر براي ذخيرهس��ازي باقيمانده تقس��يم ،تعريف ميش��ود و به دنبال آن با اس��تفاده از
عملگ��ر  Modباقيمانده تقس��يم دو عدد در اين متغير ( )intresultذخيره ميش��ود .اما براي
آنكه نتيجه محاس��به به محل فراخواني بازگشت داده شود از دستور remainder = intresult
اس��تفاده ميشود و نتيجه محاسبه كه در متغير  intresultذخيره شده است به نام تابع نسبت
داده ميشود .به عالوه چون متغير  intresultاز نوع عدد صحيح ( )Integerمعرفي شده است،
بنابراين در انتهاي خط اول تعريف تابع نوع مقدار بازگشتي نيز از نوع  Integerمعرفي شده
است.
 - 3در اي��ن مرحله رويداد  Clickدكمه فرمان  Remainderرا 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��دهاند ،بعد از تبديل در
متغيرهاي  intmو  intnذخيره ميش��وند؛ س��پس تابع  remainderب��ا متغيرهاي  intmو intn
فراخواني ميش��ود و در نتيجه اجراي برنامه به بخش تعريف رويه تابعي  remainderمنتقل
ش��ده و بين متغيرهاي ارس��الي  intmو intnبا آرگومانهاي  intno1و  intno2ارتباط برقرار
ميكند ،س��پس اجراي دس��تورات موجود در رويه تابعي آغاز ميشود و با انجام محاسبات
و رسيدن به دستور  remainder= intresultو انجام آن ,اجراي برنامه به محل فراخواني يعني
رويداد  Clickدكمه  remainderو دستور  )intmod= remainder )intm , intnبازميگردد و مقدار
موجود در متغير  intresultدر متغير  intmodذخيره ميش��ود و در پايان اين مقدار در كنترل
برچسب نمايش داده شده و رويداد خاتمه مييابد .نوع متغير  intmodبا نوع مقدار بازگشتي
در تعريف تابع و همينطور نوع متغير  intresultهماهنگي الزم را دارد.
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 - 4پروژه و فرم را با نام  remainderذخيره كنيد ،سپس آن را اجرا نماييد.
 - 5اعداد  12و  5را به ترتيب در كادرهاي متن وارد كنيد ،س��پس روي دكمه Remainder
كليك كرده و نتيجه محاسبه را مشاهده نماييد.
 - 6پ��روژه را براي مقادير ديگري نيز آزمايش كنيد ،س��پس به پنجره ويژوالبيس��يك
بازگرديد.
تمرين:
پ��روژه فوق را بهگونهاي تنظيم كنيد كه اگر عدد اول از عدد دوم كوچكتر باش��د با
استفاده از يك رويه فرعي ,خطاي كاربر به وي گزارش شود و محاسبات نيز انجام نشود.
پروژهاي 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.
پروژهاي طراحي كنيد كه با استفاده از يك تابع ،قرينه هر عدد دلخواه را نمايش دهد.
رويهاي تابعي بنويسيد كه هر عدد دلخواه  xرا دريافت كند و مقدار معكوس آن را
 1محاسبه كرده و بازگشت دهد.
X

7-3روشهايارسالمقاديربهرويههايفرعيوتابعي

تاكنون نحوه اس��تفاده از رويههاي فرعي و تابعي و چگونگي انتقال مقادير مورد نياز به
رويهه��ا را فرا گرفتيد .در واقع دو روش مختلف براي ارس��ال مقادير مورد نياز به رويهها
وج��ود دارد كه هر ي��ك ويژگيهايي را به همراه دارند .اولي��ن روش فراخواني متغيرها با
مرجع ( )Call By Referenceو دومين روش فراخواني متغيرها با مقدار ( )Call By Valueاست.
7-3-1روشفراخوانيبامرجع

در اين روش ،ارتباط مستقيمي بين متغير ارسالي و آرگومان متناظر آن در رويه مربوطه
برقرار ميش��ود به گون��هاي كه متغير و آرگومان متناظر با آن به محل مش��تركي در حافظه
اش��اره ميكنند .بنابراين هرگون��ه تغيير در محتويات آرگومانها در رويه ،س��بب تغيير در
متغيرهاي ارس��الي خواهد شد .در واقع شما تاكنون با اين روش ،مقادير خود را به رويهها
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ارسال كردهايد.
در صورتي كه بخواهيد متغيرها را با روش ارس��ال با مرجع به يك رويه ارسال نماييد،
كلمه كليدي  ByRefرا در ابتداي نام آرگومانها در تعريف رويه ذكر كنيد .البته در صورت
عدم اس��تفاده از كلمه كليدي  ByRefنيز نحوه ارس��ال متغيرها به ط��ور پيش فرض از نوع
فراخواني با مرجع ميباشد.
فرض كنيد ميخواهيد با اس��تفاده از يك رويه فرعي محتويات دو متغير را با يكديگر
جابهجا 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  movingدو آرگومان دارد كه براي دريافت مقادير دو متغير بهكار ميروند و
در ابتداي نام هر يك از آنها از كلمه كليدي  ByRefاس��تفاده شده است ،اين عبارت تعيين
ميكند كه نحوه ارسال متغيرها به رويه به صورت فراخواني با مرجع باشد.
همچنين با تعريف يك متغير واس��طه با نام  sngtempدر داخل رويه فرعي ،ابتدا مقادير
يكي از متغيرها را در متغير واس��طه ( )sngtempذخيره كرده ،س��پس مقدار متغير  sngxرا در
متغي��ر  sngyو در آخ��ر مقدار متغير واس��طه را در متغير  sngxكپ��ي ميكند .به اين صورت
مقاديري كه در آرگومانهاي  sngxو  sngyقرار دارند با يكديگر تعويض ميش��وند؛ اما بايد
ببيني��م ك��ه چگونه از اين رويه ميتوان ب��راي تعويض مقدار دو متغي��ر در خارج از رويه
اس��تفاده ك��رد .فرض كنيد كه براي اين كار رويه فرع��ي  movingبه صورت زير فراخواني
ميشود:
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  xو  ,yرويه فرعي فراخواني شده است .در اينجا
اج��راي برنام��ه به محل رويه منتقل ميش��ود و چون از كلمه كلي��دي  ByRefدر ابتداي نام
آرگومانها در تعريف رويه اس��تفاده شده اس��ت ،ارتباط مستقيمي بين متغيرهاي ارسالي و
آرگومانهاي رويه  movingبه وجود ميآيد؛ در نتيجه تغيير در محتويات آرگومانهاي sngx
و  sngyس��بب تغيي��ر در محتويات متغيرهاي ارس��الي  xو  yو تعويض محتويات دو متغير
ميش��وند .بنابراين پس از خاتمه اجراي رويه ،دس��تور  Printمقادير جابهجا ش��ده را براي
متغيرهاي  xو  yدر روي فرم نمايش خواهد داد.
نﻜته اگر رويه فرعي  movingبه صورت ) Call moving (x + 1, y + 1فراخواني ش��ود مقدار
متغيرها پس از فراخواني رويه همان مقادير قبل از فراخواني خواهد بود.
اگر مقادير ثابت به رويه فرعي  movingارس��ال ش��ود كلمههاي كلي��دي  ByRefهيﭻ تأثيري روي
نحوه ارسال آنها نميگذارد.
در روش فراخواني با مرجع ،همنام يا غيرهمنام بودن متغيرهاي ارسالي با آرگومانهاي رويه اهميتي
ندارد.

تمرين:
پروژهاي طراحي كنيد تا بتوانيد با اس��تفاده از يك فرم ,يك كنترل دكمه فرمان و
با اس��تفاده از رويه فرعي  movingتعويض محتويات دو متغير را با اس��تفاده از روش
فراخواني با مرجع بررسي كنيد.
7-3-2روشفراخوانيبامقدار
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گاهي اوقات الزم اس��ت تا بين متغيرهاي ارس��الي و آرگومانهاي متناظر آنها ارتباطي
ب��ه وجود نيايد و در ص��ورت تغيير در مقدار آرگومانها ،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
ميباش��د .در اين روش با ذكر كلم��ه كليدي  ByValبهجاي عب��ارت  ByRefاز ايجاد ارتباط
مس��تقيم بي��ن متغيرهاي ارس��الي و آرگومانها جلوگي��ري به عمل ميآي��د و فقط مقادير
موجود در متغيرهاي ارس��الي در داخل آرگومانهاي متناظر آنها كپي خواهد شد .به عنوان
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مثال اگر تعريف رويه فرعي  movingرا به اين صورت تغيير دهيد:
(Private Sub moving)ByVal sngx As Single, ByVal sngy As Single

در ص��ورت فراخواني رويه فرعي  movingبا حالت فوق ،در واقع عدد  28در آرگومان
 sngxروي��ه و ع��دد  - 1در آرگوم��ان  sngyرويه كپي خواهند ش��د و پ��س از تعويض
محتويات اين دو آرگومان در داخل رويه وخروج از رويه ،مقادير مربوط به اين آرگومانها
از بين خواهد رفت و با بازگش��ت به محل فراخواني و اجراي دس��تور  Printهمان مقادير
قبل از فراخواني براي متغيرهاي  xو  yنمايش داده ميشوند.
تمرين:
رويه  movingرا در پروژهاي كه در تمرين قبل ايجاد كردهايد به شكل فراخواني با
مقدار تغيير دهيد سپس آن را اجرا كرده و نتيجه را با حالت قبل بررسي كنيد.
مﺜ��ال  :4ي��ك رويه فرعي بنويس��يد تا دو عدد را دريافت ك��رده ،ميانگين آنها را
محاسبه كند و نمايش دهد .براي اين كار يك رويه  averageرا 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 .آرگومانهاي  sngno1و  sngno2براي
ارسال اعداد به داخل رويه و به صورت فراخواني با مقدار تعريف شدهاند ،زيرا الزم نيست
اين دو آرگومان در متغيرهايي كه در زمان فراخواني به رويه ارسال ميشوند ،تغييري ايجاد
كنند .اما آرگومان سوم يعني  sngaveبا روش ارسال با مرجع تعريف شده است؛ زيرا پس از
محاس��به معدل دو عدد در محل فراخواني مورد استفاده قرار ميگيرد .براي چنين رويهاي،
فراخواني بهصورت زير خواهد بود:
)average (x , y , average

Call

در فراخواني فوق ابتدا مقادير متغيرهاي ارسالي  xو  yدر آرگومانهاي  sngno1و sngno2

كپي ميشوند و بين متغير  averageو آرگومان  sngaveدر رويه بهگونهاي ارتباط
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برقرار ميش��ود كه تغيير در مقدار آرگومان  ,sngaveمحتويات متغير ارس��الي  averageرا
نيز تحت تأثير قرار ميدهد و سبب اعمال همان تغييرات روي آن خواهد شد .ميبينيد كه
با اين روش نيز ميتوان با استفاده از رويههاي 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
 sngaveروي��ه خاتم��ه يافته و به محل فراخوان��ي باز ميگرديد .اكن��ون ميتوانيد در محل
فراخواني رويه با استفاده از متغير  averageبه معدل دو عدد دسترسي پيدا كنيد.
تمرين:
يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم به گونهاي طراحي كنيد تا با استفاده
از رويه  averageبتوان معدل هر دو عدد دلخواه را محاسبه و روي فرم مشاهده كرد.
7-4نحوهاستفادهازنامآرگومانهادررويهها

تاكنون با استفاده از رعايت ترتيب در ارسال آرگومانهاي رويهها توانستيم دادهها را به
آرگومانهاي متناظرش��ان نسبت دهيم ،ش��ما ميتوانيد با استفاده از نام آرگومانها در زمان
فراخوان��ي ،ترتي��ب ذكر دادهها را بدون در نظر گرفتن ترتي��ب قرارگيري آنها در تعريف
رويه ،به رويه ارسال كنيد.
اين روش باعث ميش��ود در زمان زياد بودن تعداد آرگومانها كار فراخواني آسانتر و
احتمال اشتباه در ارسال دادهها به آرگومانها كمتر شود .براي استفاده از نام آرگومانها در
زمان فراخواني ميتوانيد به صورت زير عمل كنيد :مقدار ارسالي = :نام آرگومان
فرض كنيد ميخواهيد 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
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sum= 0

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارهفتم :توانايی ايجاد و استفاده از انواع رويهها در ويژوالبيسيك
For i = m To n-1 Step 2
sum=sum+i
Next i
Myfunc = sum
End Function

در تعريف اين تابع ديده ميش��ود دو آرگومان  mو ( nبا فرض  )m<nبه تابع ارس��ال
ميش��وند .در تابع ابتدا زوج يا فرد بودن  mبه وس��يله يك  ifبررسي ميشود تا بتوان عدد
زوج بعد از  mرا تعيين كرد اگر  mزوج باش��د حاصل  M mod 2 = 0درس��ت خواهد بود و
با اضافه ش��دن دو واحد به  mعدد زوج بعدي محاس��به ميشود اما اگر  mفرد باشد نتيجه
 M mod 2 = 0نادرس��ت خواهد بود و با اضافه ش��دن يك واحد به  mباز عدد زوج بعدي
محاس��به ميش��ود ،س��پس مجموع اعداد زوج بين  mو  nبا يك حلقه  Forو توسط دستور
 Sum = Sum+iبه دس��ت ميآيد و در پايان مق��دار  Sumبه عنوان مجموع اعداد زوج بين m
و  nبازگش��ت داده ميش��ود .حلقه  Forنيز تا رسيدن به مقدار n - 1اجرا شده تا در صورت
زوج بودن  ،nخود  nدر مجموع وارد نشود.
بعد از درك نحوه كاركرد تابع به فراخواني آن ميپردازيم .تاكنون نحوه فراخواني چنين
توابع��ي را فراگرفتهاي��د ،مث ً
ال ب��راي نمايش مجموع اعداد زوج بي��ن  2و  12از فرمان بعد
استفاده ميكنيم:
)Print Myfunc (2,12

اگر در فراخواني جاي اعداد  2و  12عوض شود نتيجه كار نامناسب خواهد بود .اما با
فراخواني با استفاده از نام آرگومانها امكان اشتباه از بين ميرود .براي نمونه در مثال فوق
فراخواني با استفاده از نام آرگومانها به صورت زير خواهد بود:
)Print Myfunc (n := 12 , m := 2

ميبينيد كه براي فراخواني با استفاده از نام آرگومانها بايد از نام آرگومان به همراه «=» :
در قبل از مقدار ارسالي استفاده كنيد .البته فراخواني قبل را ميتوان به صورت زير نيز نوشت:
)Print Myfunc (m := 2 , n := 12

تمرين:
روي��ه تابعي  Myfuncرا ب��ه گونهاي تنظيم كنيد كه بدون ف��رض  M<Nنيز بتواند
محاسبات را بهطور صحيح انجام دهد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

7-5خروﺝازيكرويهبااستفادهازدستوراتExit SubوExitFunction
گاهي اوقات الزم است تا قبل از اينكه 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
از ي��ك روي��ه فرعي از دس��تور  Exit Subو براي خروج از يك رويه تابعي از دس��تور Exit
 Functionاستفاده كنيد.
مﺜ��ال  :5ي��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  digitsرا 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
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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  sngnoدر 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  Integerتعريف ميشود.
بههرح��ال در ص��ورت فراخواني اين تابع و اج��راي آن ابتدا مقدار متغير ارس��الي در

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کارهفتم :توانايی ايجاد و استفاده از انواع رويهها در ويژوالبيسيك

آرگومان  sngnoكپي ميش��ود ،س��پس با اجراي يك دس��تور  Ifمقدار عدد ارسال شده
بررس��ي ميش��ود و در صورتيكه مقدار آن كوچكتر از صفر باشد ،مقدار  -1را بازگشت
ميدهد .از اين مقدار ميتوان در محل فراخواني براي اطمينان از نحوه ارسال صحيح مقدار
به تابع اس��تفاده كرد سپس با استفاده از دستور  Exit Functionاجراي رويه خاتمه يافته و به
محل فراخواني بازميگرديد .اين عمل س��بب خواهد ش��د تا كاربر از ارسال مقادير عددي
اش��تباه مطلع ش��ود ،اما اگر مقدار ارس��الي بزرگتر از صفر باشد با اس��تفاده از يك حلقه
 While...Wendتعداد ارقام عدد محاس��به ش��ده و در متغير  intdigitsذخيره ميش��ود و پس
از خاتمه حلقه اين مقدار با اس��تفاده از دس��تور  digits= intdigitsبازگشت داده خواهد شد.
تمرين:
پروژهاي 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.
7-6رويههايمحليوعمومي

رويههايي كه تاكنون تعريف ش��دهاند از نوع محلي يا به عبارت ديگر  Privateميباشند
و فقط در همان ماژولي كه تعريف ميش��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.
در اين ص��ورت در زمان اج��راي برنامه و با
فراخواني رويه مزبور پيامخطايي مطابقشكل 7-6
نمايش داده ميشود.
7-6-1نحوهايجادرويههايعموميدرماژولفرم

شكل 7-6

ب��راي آنكه عمليات فراخواني يك رويه از داخل ماژول فرم ديگري امكانپذير باش��د
ب��ه جاي كلمه كليدي ،Privateاز كلمه كليدي  Publicاس��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 ماژولها امكان فراخواني خواهد داشت ،به چنين رويههايي
رويههاي عمومي ميگويند.
براي فراخواني رويههاي 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 ميتوان به اين صورت بيان كرد:
(مقاديرارسالي) نام رويه ﻓرعي .نامﻓرمي که رويهﻓرعي در آن تﻌريﻒ شده اسﺖ Call
(مقاديرارسالي) نام رويه تابﻌی .نامﻓرمي که رويه تابﻌی در آن تﻌريﻒ شده اسﺖ.

نﻜته در صورتيكه حوزه شناس��ايي ( )Scopeيك رويه در زمان تعريف ،تعيين نش��ود رويه
به طور پيشفرض به صورت عمومي تعريف خواهد شد.

مﺜ��ال  :6پ��روژهاي طراحي كنيد كه ميزان مصرف برق هر س��اختمان دلخواهي را
محاسبه كرده ،مقادير فعلي و قبلي را كه از كنتور برق قرائت شدهاند ،وارد كند .با محاسبه
ميزان مصرف ،هزينه برق مصرفي در س��اختمان مورد نظر به دس��ت ميآيد .به اين منظور
مراحل بعد را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1يك پروژه جديد از نوع  Standard EXEايجاد كنيد ،سپس يك فرم مطابق شكل 7-7
براي دريافت مقادير ورودي ايجاد كنيد.
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شكل 7-7

) برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك:پیمانه مهارتی
 توانايی ايجاد و استفاده از انواع رويهها در ويژوالبيسيك:واحد کارهفتم

در اين فرم از چهار كادر متن براي دريافت تاريخ قرائت كنتور و ميزان مصرف برق در
 براي انجام محاسبات وCompute مراجعه قبلي و مراجعه فعلي استفاده ميشود و از دكمه
.نمايش نتيجه آن روي فرم ديگري استفاده ميشود
 اين رويهها، براي انجام محاسبات از يك رويه تابعي و يك رويه فرعي استفاده كنيد-2
: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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رويه تابعي  expenseبه صورت عمومي تعريف شده و داراي دو آرگومان از نوع
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  Currencyبازميگرداند ،پس از فراخواني اين تابع ابتدا مقادير قرائت شده به ترتيب در
آرگومانهاي  sngpvو  sngcvكپي ميشوند ،سپس تفاضل اين دو مقدار از يكديگر كسر شده
و به عنوان ميزان مصرف در متغير  sngresultذخيره ميشوند و بر همين اساس با استفاده از
يك دس��تور  Select Caseس��طح مصرف ( )intlevelنيز تعيين ميشود 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 ميشود.
اين كار با استفاده از يك رويه فرعي انجام ميشود .رويه  paymentبا دريافت سطح مصرف
( )intlevelو مقدار مصرف برق ( ,)sngresultهزينه آن را با استفاده از يك دستور Select Caseبر
اساس سطح مصرف محاسبه كرده و در متغير  curpayذخيره ميكند .به عالوه متغير curpay
به صورت فراخواني با مرجع به رويه ارسال ميشود تا ميزان هزينه در محل فراخواني قابل
استفاده باشد ،اين رويه از نوع محلي تعريف شده است .پس از آنكه رويه  paymentخاتمه
يافت ،اجراي برنامه به محل فراخواني آن يعني رويه تابعي  expenseبازگشته و با استفاده از
دستور  expense= curpayمقدار هزينه مصرف برق را به محل فراخواني بازميگرداند.
 -3نام كادرهاي متن مربوط به تاريخ قرائت و ميزان مصرف قبلي را به ترتيب روي tx -
 pdو  txtpvو تاريخ قرائت و ميزان مصرف فعلي را به ترتيب روي  txtcdو  txtcvتنظيم كنيد.
 - 4ب��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  7-8ايجاد كنيد ،سپس فرم و
پروژه را با نام  viewpaymentذخيره كنيد.
Single
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سپس رويداد  Activateاين فرم و رويداد  Clickدكمه  OKرا 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  Activateفرم  View Paymentاس��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
 expenseمحاس��بات انجام ميش��ود .همانطور ك��ه مالحظه ميكنيد ،ب��راي فراخواني اين
تابع ابتدا نام فرمي كه تابع در ماژول آن تعريف ش��ده ،يعني  frmpowerذكر ش��ده اس��ت.
البته اين كار زماني مؤثر اس��ت كه رويه به صورت عمومي ( )Publicتعريف ش��ده باشد در
اين صورت در زمان تايپ نام فرم ( )frmpowerو كاراكتر نقطه يك ليس��ت حاوي نام رويه
 expenseكه در ماژول  frmpowerتعريف ش��ده است ،نمايش داده خواهد شد (شكل .)7-9
نكته ديگري كه در فراخواني رويه expenseمهم اس��ت ،نحوه ارس��المقادير تايپ ش��ده در
كادرهاي متن است.
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براي دسترسي خصوصيات كنترلهاي يك فرم در فرم ديگر ميتوانيد ابتدا نام فرم ،سپس
نام كنترل و بعد نام خصوصيت را ذكر كنيد؛ به اين صورت مقادير مصرف برق با استفاده از تابع
 Valبه نوع عددي تبديل شده و به تابع ارسال ميشوند .مقدار هزينه مصرف برق با استفاده از
تابع  expenseمحاسبه شده و برگردانده ميشود و در نهايت اين مقدار در متغير  sngpayذخيره
ميش��ود .در ادامه اجراي رويه  Activateتاريخهاي مربوط به قرائت كنتور به وس��يله كنترل
برچسب  lblviewو هزينه مصرف برق به وسيله كنترل برچسب  lblpayنمايش داده ميشوند.

شكل 7-9

رويداد  Clickدكمه  OKنيز بهگونهاي تنظيم شده است تا در صورتيكه كاربر روي اين
دكمه كليك كند ،فرم  View Paymentبسته شده و فوكوس با متد  SetFocusبه فرم frmpower
و سپس كنترل كادر متن  txtpdداده شود.
 - 5ب��ه ماژول فرم  frmpowerبرويد و دس��تور  frmview.showرا در رويداد  Clickدكمه
 Computeو دستور  Unload Meرا در رويداد  Clickدكمه  Exitتايپ كنيد.
 - 6فرم و پروژه را با نام  powerذخيره كنيد .پروژه را اجرا كنيد و دادهها را مطابق شكل
 7-10در كادره��اي متن تايپ كرده و روي دكمه  Computeكليك كنيد ،نتيجه محاس��بات
مطابق شكل  7-11در فرم دوم قابل مشاهده خواهد بود.
 - 7با كليك روي دكمه  Exitبه اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
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شكل 7-11

شكل 7-10

تمرين:
پ��روژه  powerرا بهگون��هاي تنظيم كنيد كه رويه فرع��ي  paymentدر ماژول فرم
 View Paymentتعريف شود.
7-6-2نحوهايجادرويههايمحليوعموميبااستفادهازماژولکد

روش ديگ��ري نيز در ويژوالبيس��يك وجود دارد كه در آن ب��ه جاي تعريف رويههاي
موردنظر در ماژول فرم از ماژول كد ( )Code Moduleاستفاده ميشود .ماژول كد يكي ديگر از
اجزاي تشكيل دهنده در پروژههاست .ماژولهاي كد فقط از دستورالعملها تشكيل ميشوند
و شكل ظاهري مانند فرمها ندارند .يكي ديگر از كاربردهاي ماژول كد ،تعريف متغيرهاي
عمومي اس��ت .نحوه تعريف و فراخواني رويهها در يك ماژول كد مانند ماژول فرم است.
مﺜ��ال  :7پ��روژه  powerرا به گونهاي تغيير دهيد تا رويههاي مربوطه را با اس��تفاده
از م��اژول كد تعريف و فراخواني كند .به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 -1ابت��دا يك ماژول كد به پروژه اضافه كنيد به اين منظور در پنجره ويژوالبيس��يك و
در پنجره پروژه كليك راس��ت كنيد س��پس به ترتيب روي گزين��ه  Addو بعد روي گزينه
 Moduleكليك كنيد (ش��كل  .)7-12كادرمحاوره  Add Moduleمطابق ش��كل  7-13نمايش
داده ميشود.
 -2در كادر مح��اوره  ،Add Moduleروي دكم��ه  Openكلي��ك كنيد تا يك ماژول كد به
پروژه  powerاضافه ش��ود .اكنون به پنج��ره خصوصيات برويد و خصوصيت  Nameماژول
كد را روي مقدار  mdlpowerتنظيم كنيد.
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شكل 7-12
كنيدوگزينه...Save ModuleAs

 - 3در پنجره پروژه روي آيكن ماژول كد كليك راست
را انتخاب كنيد ،سپس ماژول كد را با نام  powerذخيره كنيد .همانطور كه در كادر
محاوره ذخيرهسازي ماژول مشاهده ميكنيد ،پسوند فايلهاي ماژول كد  BASاست.
 - 4در اي��ن مرحله به م��اژول فرم  frmpowerبرويد و رويههاي  expenseو  paymentرا
به ماژول كد  mdlpowerانتقال دهيد.
 - 5ب��ه ماژول فرم  frmviewبرويد و عب��ارت  .frmpowerرا از ابتداي نام رويه expense
حذف كنيد .توجه داشته باشيد اگر رويهاي در ماژول كد به صورت عمومي تعريف شود،
تمام ماژولها ميتوانند آن را فراخواني كنند و نيازي به اس��تفاده از نام ماژول كد در زمان
فراخواني رويه نيست.
نﻜته در صورتي كه يك متغير در يك ماژول كد بهصورت عمومي تعريف ش��ود ،در تمام رويه
قابل شناسايي و استفاده است

 - 6تغيي��رات را ذخي��ره كرده و پروژه را اجرا كنيد و با هم��ان مقادير مثال  5آزمايش
كنيد.
 - 7در پايان روي دكمه  Exitكليك كنيد تا اجراي پروژه خاتمه يابد ،س��پس به پنجره
ويژوالبيسيك بازگرديد.
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7-7رويههايرويداد()Event Procedures

دستور(ات)

..................

تاكنون از اينگونه رويهها بارها اس��تفاده كردهايد و همانطوركه ميدانيد يكي ديگر از
ويژگيهاي زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك پشتيباني از رويدادهاست .اين نوع از رويهها
در زمان ايجاد يك شئ مانند كنترل يا فرم همراه با آنها به طور همزمان به وجود ميآيند
و زماني كه رويداد مربوط به يك شئ رخ ميدهد ،رويه رويداد و دستورات موجود در آن
به طور خودكار اجرا ميشوند .شكل كلي يك رويه رويداد به اين صورت است:
(آرگومانهاي رويداد) نام رويداد _ نام شئ Private Sub

End Sub

شئ ميتواند يك كنترل يا يك فرم باشد .در رويههاي رويداد كنترلها ،نام شئ ،مقدار
خصوصي��ت  Nameكنترل و در رويههاي رويداد فرمها ،از كلمه كليدي  Formبه عنوان نام
شئ استفاده ميشود.
در بعضي از رويههاي رويداد بخش ديگري به نام آرگومانهاي رويداد نيز وجود دارند.
آرگومانه��ا در واقع ,متغيرهايي هس��تند كه با توجه به نوع روي��داد ،اطالعاتي را به داخل
روي��ه منتقل ميكنند تا برنامهنويس با اس��تفاده از آنها مقاص��د خود را در رويداد پيگيري
كند .رويههاي رويداد مربوط به ماوس و صفحه كليد از اين دس��ته رويدادها هس��تند كه از
آرگومانها استفاده ميكنند.
البته تاكنون از رويههاي رويدادي مانند  Unload ،Load ،DblClick ،Clickو نظاير آنها در
رابطه با فرمها و كنترلها اس��تفاده كردهايد .در مباحث آينده نيز نحوه اس��تفاده از رويههاي
رويداد ديگري را فراميگيريد .در اينجا الزم است به ارايه توضيحاتي در رابطه با مهمترين
رويدادهاي فرمها و كنترلها بپردازيم.
7-7-1رويهرويدادActivate

اين رويه رويداد مربوط به فرمهاس��ت و زماني اجرا ميشود كه فرم ،فوكوس ميگيرد.
وقتي پروژهاي از چند فرم تشكيل شده باشد و فوكوس از يك پنجره به پنجره ديگر
203

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

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

برنامه منتقل ش��ود ،رويداد  Activateمربوط به پنجرهاي 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
ميباشد .اين رويداد پس از رويداد  Loadاجرا ميشود.
نﻜته روي��داد  Activateدرزم��ان انتق��ال فوكوس از پنج��ره يكبرنامه به پنجره برنامه ديگر
اجرا نخواهد شد.

7-7-2رويهرويدادClick

اين رويه نيز فاقد آرگومان اس��ت و زماني اجرا ميش��ود كه كاربر روي فرمي كه فعال
است يا كنترل موجود در آن كليك كند.
7-7-3رويهرويدادDeactivate

اي��ن روي��داد نيز فاقد آرگومان و مخصوﺹ فرمهاس��ت و عملكردي ش��بيه به رويداد
 Activateدارد ،با اين تفاوت كه زمان اجراي آن هنگامي است كه فرم ،فوكوس خود را بين
پنجرههاي يك برنامه از دست ميدهد و اطالعات فرم در حافظه باقي ميماند.
7-7-4رويهرويدادDblClick

اين رويه رويداد در فرمها و بس��ياري از كنترله��ا وجود دارد و فاقد هرگونه آرگومان
اس��ت .اين رويداد زماني رخ ميدهد كه كاربر روي فرمي كه فعال اس��ت يا كنترل موجود
در آن ،عمل دابلكليك انجام دهد.
7-7-5رويهرويدادLoad

اين رويه نيز مربوط به فرمهاس��ت و زماني اجرا ميش��ود ك��ه اطالعات مربوط به فرم
وارد حافظه اصلي ش��ده و فرم ،روي دس��كتاپ نمايش داده شود .در صورتيكه بخواهيد
دستوراتي را در زمان اجراي برنامه انجام دهيد ،از اين رويداد استفاده كنيد.
7-7-6رويهرويدادUnload
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ي��ا به عبارت ديگر اطالع��ات فرم از حافظه كامپيوتر خارج ش��ود ،اي��ن رويداد اجرا
ميشود .در صورتيكه بخواهيد دستوراتي را در زمان خاتمه برنامه يا بسته شدن فرم اجرا
كنيد ،از اين رويه استفاده كنيد.
7-7-7رويهرويدادGotFocus

اين رويداد نيز بين فرمها و كنترلها مش��ترك اس��ت و زماني كه فرم يا كنترل فوكوس
را در اختيار ميگيرند ،اجرا ميشود .در هنگامي كه يك فرم ،فوكوس را به دست ميآورد
ابتدا رويداد  Activateو سپس رويداد  GotFocusاجرا ميشود.
نﻜته در صورتيكه در يك فرم رويداد  Activateو  GotFocusبهطور همزمان مورد استفاده
قرار گيرند فقط رويداد  Activateاجرا خواهد شد.
در صورتيكه در يك فرم كنترلي وجود داش��ته باشد كه بتواند فوكوس بگيرد (مانند كنترلText

 )Boxرويداد  GotFocusاجرا نميشود.

7-7-8رويهرويدادLostFocus

اين رويداد نيز بين فرمها و كنترلها مش��ترك اس��ت و زماني كه فرم و كنترل ،فوكوس
خود را از دس��ت ميدهند ،اجرا ميشود .هنگامي كه يك فرم ،فوكوس را از دست ميدهد
ابتدا رويداد  LostFocusو سپس رويداد  Deactivateاجرا ميشود.
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Learn in English

Introduction to Procedures
You can simplify programming tasks by breaking programs into
smaller logical components. These 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. There 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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واژهنامه
جزء
خالصهكردن
افزودن
توسعهدادن
تكراري
معرفي ،آشنايي
دستكاريكردن
خصوصي
رويه
عمومي
ميدان ديد

Component
Condense
Enhance
Extend
Frequently
Introduction
Manipulation
Private
Procedure
Public
Scope

خالصه مطالب
• در برنامهنويس��ي به روش س��اخت يافته ،برنامه به بخشه��اي كوچكتر بهنام رويه
تقسيم ميشود.
• رويهها در ويژوالبيسيك به چهار گروه رويههاي فرعي و تابعي ،رويههاي رويداد و
رويههاي آماده ويژوالبيسيك تقسيم ميشوند.
• رويههاي رويداد در زمان ايجاد يك شئ ايجاد ميشوند و در زمانيكه رويداد مربوطه
رخ ميدهد بهطور خودكار اجرا ميشوند.
"• رويههاي فرعي و تابعي را ميتوانيد با تايپ در ماژول فرم يا با استفاده از كادرمحاوره
 Add Procedureتعريف كنيد.
• براي فراخواني رويههاي فرعي از دستور  Callاستفاده ميشود.
• براي تعريف يك رويه محلي كلمه كليدي  Privateرا در ابتداي تعريف رويه قرار دهيد.
• يك رويه محلي فقط در همان ماژولي كه تعريف ميشود قابل شناسايي و فراخواني است.
• براي تعريف يك رويه عمومي ،كلمه كليدي  Publicرا در ابتداي تعريف رويه قرار دهيد.
• يك رويه عمومي در تمام ماژولهاي موجود در پروژه ،قابل شناسايي و فراخواني است.
• براي فراخواني رويهها از دو روش فراخواني با مقدار يا فراخواني با مرجع استفاده ميشود.
• در فراخواني رويهها با مقدار يك كپي از دادهها در آرگومان قرار داده ميشود.
• در فراخوان��ي رويهها با مرجع تغيير در مقدار آرگومانهاي رويه س��بب تغيير مقدار
متغيرهاي ارسالي ميشود.
• در هنگام فراخواني رويهها ميتوان از نام آرگومانها استفاده كرد.
• ب��راي خ��روج از يك روي��ه فرع��ي و تابعي به ترتي��ب از دس��تورات  Exit Subو
 Exit Functionاستفاده ميشود.
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آزمون نظري
 - 1كدام رويداد هنگامي كه يك فرم ،فوكوس خود را از دست ميدهد ،اجرا ميشود؟
دUnload -
جLoad -
بDeactivate -
الفActivate -
 - 2كدام گزينه در رابطه با تفاوت رويههاي فرعي و رويههاي تابعي درست است؟
ب -بازگشت يك مقدار به محل فراخواني
الف -ارسال متغيرها به رويه
د -محل تعريف رويه
ج -تعريف آرگومانها
 - 3پ��س از فراخواني رويه تابعي  mynameبهص��ورت )»Call myname )»Visual«, »Basic
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

د-
ج»Basic« -
ب»Visual Basic« -
الف»Visual« -
 - 4براي تعريف يك رويه عمومي از كلمه كليدي  ................استفاده ميشود.
دSub -
جDim -
بPublic -
الفPrivate -
 - 5استفاده از كدام گزينه براي تعريف يك رويه فرعي مناسب است؟
بFunction . . . End Function -
الفSub . . . End Sub -
دPublic -
جPrivate -
 - 6پسوند فايلهاي ماژول كد در ويژوالبيسيك چيست؟
دFBC -
جCLM -
بBAS -
الفVBC -
 - 7درصورتيكه در يك رويه تابعي ،نوع داده بازگشتي تعيين نشود از چه نوعي به طور
پيشفرض استفاده ميشود؟
دString -
جByte -
بInteger -
الفBoolean -
 - 8بهطور پيشفرض نحوه ارسال متغيرها به يك رويه از چه نوعي است؟
د -استاتيك
الف -ارسال با مقدار ب -ارسال با مرجع ج -محلي
 - 9در صورت تعريف يك رويه با كلمه كليدي  Privateدر ماژول كد...................
الف -رويه مربوطه در تمام ماژولهاي كد قابل فراخواني است.
«»VisualBasic
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ب -رويه مربوطه در تمام ماژولها قابل فراخواني است.
ج -رويه مربوطه در تمام ماژولهاي فرم قابل فراخواني است.
د -رويه مربوطه فقط در همان ماژول كدي كه تعريف شده است قابل فراخواني است.
 - 10پس از فراخواني تابع  testبهصورت  )test )x As Longمقدار بازگش��تي چند است؟
(با فرض اينكه x =3باشد).
Public Function test (ByVal y As Long) As Long
test = y * y * y
End Function

د71 -

ج27 -
ب9 -
الف3 -
 - 11نوع مقدار بازگشتي در رويه تابعي زير چيست؟

Private Function Compute )into As Integer( As Boolean

ب -عدد صحيح
الف -منطقي
 - 12عملكرد رويه فرعي  Subchangeچيست؟

ج -رشته

د -عدد اعشاري

(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  mو  nرا در رويه فرعي عوض ميكند.
ب -محتويات  mرا در  nقرار ميدهد.
ج -محتويات  mو  nرا در محل فراخواني عوض ميكند.
د -محتويات  mو  nرا در رويه فرعي و هم در محل فراخواني عوض ميكند.

?13 - Which of the following procedures can return a value

b- VB Procedure

a- Sub Procedure

d- Event Procedure

c- Functions

 -14انواع رويهها در ويژوالبيسيك را نام برده و هر يك را به طور خالصه شرح دهيد.
 -15تفاوت بين رويههاي فرعي و تابعي را بيان كنيد.
 -16انواع روشهاي فراخواني رويهها را توضيح دهيد
 -17فرق بين رويههاي عمومي و محلي را بيان كنيد.
 -18نحوه ايجاد و استفاده از يك ماژول كد را توضيح دهيد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

آزمون عملي
 - 1پروژهاي طراحي كنيد كه دماي يك اتاق را براس��اس فارنهايت دريافت كرده و با
استفاده از يك رويه تابعي مقدار آنرا به سلسيوس محاسبه كرده و نمايش دهد.
5
) (F − 32
9

=
c

 - 2پروژهاي طراحي كنيد كه يك عدد را دريافت كرده و با استفاده از يك رويه تابعي
بخشپذيري آنرا بر اعداد  3و  7مشخص نمايد.
 - 3پروژهاي طراحي كنيد كه يك عدد به عنوان مقدار زمان بر اساس ثانيه دريافت كرده
و با استفاده از يك رويه فرعي مقدار ساعت آنرا محاسبه نموده و نمايش دهد.
 - 4پروژهاي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از يك رويه تابعي زوج يا فرد بودن هر عدد
دلخواهي را مشخص كند.
 - 5پروژهاي طراحي كنيد كه موجودي يك مشتري بانك را براساس ريال دريافت كند
و با استفاده از يك رويه فرعي آنرا به واحد يورو تبديل كرده و نمايش دهد.
(  17  ريال =  1يورو)
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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.
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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

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:
212

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)
واحد کارهشتم :توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک

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
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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
218

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

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

8-2توابعتاريﺦوساﻋﺖ

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

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.
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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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End Sub

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

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

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

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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وزارت كار و امور اجتماعی
 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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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارهشتم :توانايي استفاده از انواع رويههاي آماده در ويژوالبيسيک

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

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

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

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

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

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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واحد کار نهم

هدف جزیی
نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد
هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1رويدادهاي ماوس و صفحه كليد را بيان كند.
 -2بتواند از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد استفاده كند.
 -3كنترلهاي شكل ( )Shapeو خط ( )Lineرا شرح داده ،خصوصيات آنها را توضيح دهد.
 -4بتواند از كنترلهاي شكل ( )Shapeو خط ( )Lineاستفاده كند.
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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

کلیات

يكي از مســايلي كه در برنامهنويسي براي سيســتمهاي عامل با رابط گرافيكي مانند
وينــدوز مورد توجه قرار ميگيرد ،عكسالعملهاي مناســب در رابطــه با اتفاقاتي مانند
فشــردن دكمههاي ماوس ،حركت اشارهگر آن يا فشــردن كليدها در صفحه كليد است.
در زبان ويژوالبيســيك رويدادهاي مناســب در اين زمينه براي برآورده كردن نيازهاي
برنامهنويسان در نظر گرفته شدهاند.
 9-1رويدادهاي ماوس

رويدادهاي ماوس در ويژوال بيســيك به چهار گروه تقســيم ميشــوند كه عبارتند
از MouseMove ،MouseUp ،MouseDown ،DblClick ، Click:و .DragDropدر ايــن واحد كار
رويدادهايي را كه در اين رابطه در ويژوال بيسيك وجود دارند ،فرا ميگيريد.
 9-1-1رويداد MouseDown

شــكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اســت و زماني اجرا ميشود كه يكي از
دكمههاي ماوس به پايين فشرده شود.
) _ MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, YAs Singleنام شئ Private Sub

همانطور كه مشــاهده ميكنيد اين رويداد برخالف رويدادهايــي كه تاكنون ديدهايد
دكمهاي را كه كاربر فشرده است Button،داراي چهار آرگومان اســت .آرگومان اول يعني
مشــخص ميكند .اين مقدار ميتواند يكي از مقادير موجود در جدول  9-1باشد به اين
شكل ميتوانيد هر دكمهاي از ماوس را كه فشرده ميشود ،شناسايي کنيد.
توضيح

جدول 9-1

درصورتيكه دكمه سمت چپ ماوس فشرده شود.
درصورتيكه دكمه سمت راست ماوس فشرده شود.
درصورتيكه دكمه وسط ماوس فشرده شود.
هر دو
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ثابت عددي
1
2

ثابت رشتهاي
vbLeftButton
vbRightButton

4

vbMiddleButton

3

Right Left

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کارنهم :نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد

آرگومان  Shiftمعين ميكند كه در هنگام فشرده شدن دكمههاي ماوس كداميك از كليدهاي
" Shift ،Ctrl ,Altيا تركيبي از آنها فشرده شده است .مقادير مربوط به آرگومان  Shiftدر جدول
 9-2ارايه شدهاند.
جدول 9-2

توضيح

ثابت عددي

ثابت رشتهاي

درصورتيكه كليد  Shiftفشرده شود.

1

vbShiftMask

2
4

vbAltMask

درصورتيكه كليدهاي  Shift+Ctrlفشرده شوند.

3

vbShiftMask+vbCtrlMask

درصورتيكه كليدهاي  Shift+Altفشرده شوند.

5

vbShiftMask+vbAltMask

درصورتيكه كليدهاي  Ctrl+Altفشرده شوند.

6

vbCtrlMask+vbAltMask

درصورتيكه كليدهاي  Shift+Ctrl+Altفشرده شوند.

7

درصورتيكه كليد  Ctrlفشرده شود.
درصورتيكه كليد  Altفشرده شود.

vbCtrlMask

vbShiftMask+vbCtrlMask+
vbAltMask

آرگومانهاي  Xو  Yاز نوع عدد اعش��اري بوده و موقعيت اش��ارهگر ماوس را در زمان
فشرده شدن كليدهاي آن معين ميكند .مقدار  Xفاصله از سمت چپ و  Yفاصله از باالي
فرم يا كنترل مربوطه ميباش��ند .نام ش��ئ نيز ميتواند نام يك كنترل يا عبارت  Formبراي
فرمها باشد.
 9-1-2رويداد MouseUp

ش��كل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اس��ت و زماني اجرا ميش��ود كه يكي از
دكمههاي ماوس كه به پايين فشرده شده است ،رها شود.
) _ MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Singleنام ش��ئ

Private Sub

آرگومانهاي اين رويداد دقيق ًا مشابه رويداد  MouseDownاست.

 9-1-3رويداد MouseMove

ش��كل كلي اين رويه رويداد به صورت زير اس��ت و زماني اجرا ميشود كه اشارهگر
ماوس روي فرم يا كنترل مربوطه حركت كند.
) _ MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Singleنام شئ Private Sub
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

آرگومانهاي اين رويداد نيز دقيق ًا مشابه دو رويداد قبلي ميباشند.
مﺜ��اﻝ  :1پروژهاي طراحي كنيد كه
تصويري مطابق شــكل  9-1روي يک فرم
نمايش دهد و اگر كاربر روي تصوير كليک
كند تصوير با حالت خوشــحال نشان داده
شــود و در صورتيكه كاربر كليک راست
كند تصويــر با حالت ناراحت نشــان داده
شود.

شكل 9-1

 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كرده و يک فرم با نام  frmfaceو يک كنترل
تصوير با نام  imgfaceمطابق شكل  9-1ايجاد كنيد.
 - 2در كنتــرل تصوير با اســتفاده از كادرمحــاوره  Load Pictureتصوير  FACE10را از
مسير
D:\ Program Files\ Microsoft Visual studio\ Common\ Graphics\ Icons\ Misc

انتخاب كنيد( .با فرض اينكه برنامه ويژوال استوديو در درايو  D:نصب شده باشد).
 - 3رويداد  Mouse Downكنترل  imgfaceرا بهصورت 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
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در اين رويداد با استفاده از دستور  Ifمقدار آرگومان  Buttonبررسي ميشود اگر اين مقدار برابر با
 Vb Left Buttonباشــد به اين معني اســت كه دكمه ســمت چپ ماوس فشرده شده است
بنابرايــن تابع  Load Pictureتصوير صورت را با حالــت خنده نمايش ميدهد .به همين

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارنهم :نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد

ترتيب اگر دكمه ســمت راســت ماوس فشرده شود نتيجه بررســي شرط موجود در
دســتور  Ifدوم درســت ( )Trueميشود .بنابراين تصوير صورت با حالت ناراحت نمايش
داده ميشود.
 - 4پروژه و فرم را با نام  Show Faceذخيره نماييد ســپس پروژه را اجرا كنيد و روي
تصوير يک بار كليک و بار ديگر كليک راست كنيد و نتيجه را بررسي نماييد.
 - 5اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
تمرين:
پروژه  ShowFaceرا به شكلي تنظيم كنيد تا پس از رها كردن دكمه سمت چپ
يا راست ،تصوير اول دوباره نمايش داده شود.
 9-1-4رويداد DragDrop

شكل كلي اين رويه رويداد به صورت زير است و زماني اجرا ميشود كه يک كنترل در
روي فرم با استفاده از اشارهگر ماوس از يک محل به محل ديگر منتقل (( Drag & Dropشود.
 Private Subﻧﺎﻡ ﺷﺊ _ (DragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single

آرگومان  Sourceشــئ كه عمليات انتقال ( )Drag & Dropروي آن انجام شــده اســت،
تعيين ميكند .اگر شــئ يک كنترل باشــد نــام كنترل و اگر فرم باشــد كلمه  Formمورد
استفاده قرار ميگيرد .در رابطه با اين رويداد بايد توجه داشته باشيد كه رويداد DragDrop
يــک كنتــرل يا فرم زماني اجرا ميشــود كه كنتــرل ديگري پس از  Dragشــدن روي آن
Dropشــود .آرگومانهاي  Xو  Yموقعيت نقطــهاي را كه عمل رها كردن ( )Dropدر آنجا
صورت گرفته اســت ،مشخص ميكنند .اما الزم اســت بدانيد كه براي انجام عمل انتقال
يــک كنترل در روي فرم بايد خصوصيت  DragModeرا براي كنترل موردنظر روي مقدار
 1-Automaticتنظيم كنيد و به عالوه دســتور  Source.Move x,yرا در رويداد  DragDropفرم
قرار دهيد.
مﺜاﻝ  :2پروژه  Calculatorرا كه در واحدكار پنجم طراحي كردهايد به شكلي تغيير
دهيــد تا بتوان با عمل  Drag & Dropمحتويات كادرمتن  txtnum1را در كادرمتن txtnum2
كپي كرد .براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
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 -1پروژه  Calculatorرا باز كنيد.
 - 2خصوصيت  Drag Modeكنترل كادرمتن  txtnum1را روي مقدار  Automatic-1تنظيم
كنيد تا امكان انجام عمل  Drag & Dropروي كنترل كادرمتن امكانپذير باشد.
 - 3رويداد  Drag Dropكنترل كادرمتن  txtnum2را به اين صورت تنظيم كنيد.
)Private Sub txtnum2_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single
txtnum2.Text = txtnum1.Text
End Sub

وقتي كنترل  txtnum1در زمان اجراي برنامه با عمل  Drag & Dropروي كنترل
ق��رار بگيرد اي��ن رويداد اجرا ميش��ود و محتويات كادرمت��ن  txtnum1را روي txtnum2
ذخيره ميكند.
 - 4تغييرات را ذخيره كنيد و برنامه را اجرا نماييد.
 - 5يك عدد در كادرمتن اول تايپ كنيد سپس با عمل  Drag & Dropكادرمتن اول را
روي كادرمتن دوم بيندازيد و نتيجه را بررسي كنيد.
 - 6اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
txtnum2

تمرين:
پروژه  Calculatorرا به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان با عمل  Drag & Dropمحتويات
كادرمتن دوم را نيز در كادرمتن دوم كپي نمود.

 9-2كنترل خط ()Line
با اس��تفاده از اين كنت��رل ميتوان انواع خطوط
افق��ي و عمودي و مورب را رس��م نم��ود .در اين
كنت��رل خصوصيته��اي  x1و  y1مختص��ات نقطه
ش��روع براي ترسيم خط و خصوصيتهاي  x2و y2
مختص��ات نقطه انتهايي خط را مش��خص ميكنند
(ش��كل  .)9-2به عالوه با اس��تفاده از خصوصيت
 BorderColorميت��وان رنگ خ��ط و با خصوصيت
 BorderWidthضخامت خط را تعيين نمود.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
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اين كنترل داراي خصوصيت ديگري به نام  BorderStyleنيز ميباش��د كه به وس��يله آن
ميتوان انواع خطوط خطچين و خط نقطه و  ...را مطابق جدول  9-3مشخص كرد.
جدول 9-3

مقدار خصوصيت

نوع خط
خط بهصورت نامرئي رسم ميشود.

0- Transparent
1- Solid

---------------

2- Dash

......................................................

3- Dot

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

4- Dash- Dot

- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -

5- Dash- Dot- Dot
6- Inside Solid

 9-3كنترل شكل ()Shape
با اين كنترل ميتوانيد اشكال مختلف هندسي مثل دايره،بيضي ،مربع و غيره را نمايش
دهيد .خصوصيتهاي اين كنترل در جدول  9-4ارائه شدهاند.
جدول  9-4خصوصيات
توضيح
رنگ داخل شكل را مشخص ميكند.

كنترل Shape

خصوصيت
BackColor

اگر روي مقدار   - Transparentتنظيم شود شكل بهصورت شفاف نمايش داده ميشود،
اگر روي   - Opaqueتنظيم شود شكل با رنگي كه در خصوصيت  BackColorتعيين
شده است نمايش داده ميشود.
رنگ كادر دور شكل را مشخص ميكند.
نوع كادر دور شكل را مشخص ميكند.

ضخامت كادر دور شكل را مشخص ميكند.

نوع شكل هندسي را مشخص ميكند.

BackStyle
BorderColor
BorderStyle
BorderWidth
Shape
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مقاديــري كــه خصوصيــت
 Styleميتواند كســب كند مشــابه مقادير
همين خصوصيت در كنترل  Lineاســت،
خصوصيــت  Shapeنيز مقادير مختلفي را
كســب ميكنند كه در شكل  9-3نمايش
داده شدهاند.
-Border

شكل9- 3
نﻜﺘه واحد اندازهگيري پيشفرض در ترسيم اشكال هندسي در روي فرم Twip ،است .اگر
بخواهيد اين واحد اندازهگيري را تغيير دهيد ،ميتوانيد از خصوصيت  ScaleModeفرم استفاده كنيد.
اين خصوصيت واحدهاي اندازهگيري مختلفي مانند  Millimeter ،Inch ،Character ،Pixel ،Twipو
 Centimeterرا در اختيار شما قرار ميدهد.

 9-4رويدادهاي صفحه كليد

در ويژوالبيسيک سه رويداد براي كليدهاي صفحه كليد در نظر گرفته شده است اين
رويدادها شامل رويدادهاي  KeyUp ،KeyDownو  KeyPressهستند.
 9-4-1رويداد KeyDown

شــكل كلي اين رويه رويداد بهصورت زير اســت و زماني اجرا ميشــود كه يكي از
كليدهاي صفحه كليد فشرده شوند.
)_ KeyDown(KeyCode As Integer,Shift As Integerنام شئ Private Sub
اين رويداد دو آرگومان دارد .آرگومان  KeyCodeكداســكي كليد فشــرده شده را معين
ميكنــد .در صفحهكليد به هر كليد يک عدد صحيح مثبت بين صفر تا  255نســبت داده
شــده است كه با عنوان كداســكي ( )ASCIIنامگذاري شدهاند.آرگومان  Shiftمقداري را با
توجه به فشرده شدن كليدهاي  Alt ،Ctrlو  Shiftيا تركيبي از آنها را كه بهطور همزمان با
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارنهم :نحوه استفاده از رويدادهاي ماوس و صفحه كليد

كليد اصلي فشرده شدهاند در اختيار شما قرار ميدهد .مقادير مربوط به اين آرگومانها
به صورت ضميمه در انتهاي كتاب ارايه شدهاند .براي كنترلها از نام كنترل و براي فرمها
كلمه  Formبهعنوان نام شئ استفاده ميشود.
 9-4-2رويداد KeyUp

شــكل كلي اين رويداد نيز به صورت زير است و زماني اجرا ميشود كه كليد فشرده
شده در صفحه كليد رها ميشود.
)_ KeyUp(KeyCode As Integer,Shift As Integerنامشئ Private Sub
آرگومانهاي اين رويداد كام ً
ال مشــابه رويداد  KeyDownهستند و نام شئ ميتواند نام
يک كنترل يا عبارت  Formبراي فرمها باشد.
نﻜﺘه براي تشخيص كاراكترهايي كه با استفاده از كليد  Shiftتايپ ميشوند (مانند !@ ،
و غيره) از آرگومان KeyCodeو Shiftبهطور همزمان استفاده كنيد.

 9-4-3رويداد KeyPress

شــكل كلي اين رويه رويداد بهصورت زير اســت و زماني اجرا ميشــود كه يكي از
كليدهاي صفحه كليد فشرده شده و رها شود:
) -KeyPress( KeyAscii As Integerنام شئ Private Sub
اين رويه يک آرگومان از نوع عدد صحيح دارد كه كداســكي كليد فشــرده شــده را
مشــخص ميكند .مقادير مربوط به اين آرگومان به صورت ضميمه در انتهاي كتاب ارايه
شدهاند .نام شئ ميتواند نام يک كنترل يا عبارت  Formبراي فرمها باشد.
تفاوتي كه بين اين رويداد با رويدادهاي ديگر صفحه كليد وجود دارد اين اســت كه
رويداد  KeyPressبــراي حروف بزرگ و كوچک حرفي كدهاي متفاوتي ارايه ميكند ،در
صورتــي كه رويدادهاي  KeyDownو  KeyUpكدهاي يكســاني را بازگشــت ميدهند .به
عنوان مثال رويداد  KeyPressبراي كاراكتر  Aكد  65و براي كاراكتر  aكد  97توليد ميكند،
اما رويداد  KeyDownبراي هر دو كاراكتر كد  65را توليد ميكند .بهعالوه رويداد KeyPress
براي ســاير كاراكترها مانند عاليم >  ، < ،؟ و غيــره كدهايي را مطابق جدول ضميمه در
انتهاي كتاب توليد ميكند.
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نﻜﺘه • رويداد  KeyDownنسبت به  KeyPressاولويت دارد و زودتر اجرا ميشود.
• در رويــداد  KeyPressكــد مربوط به كليدهاي رقمي در بخش عددي صفحه كليد مطابق با
كد كليدهاي رقمي در بخش حرفي صفحه كليد است.
• رويداد  KeyPressتركيب كليد  Ctrlبا كاراكترهاي حرفي و عالئم] و [ را پشتيباني ميكند.
• رويداد  KeyPressاز كليدهاي تابعي ،حركت مكاننما و نظير آنها پشتيباني نميكند.
• رويداد  KeyPressاز كليدهاي  Backspace ،Enterو  ESCپشتيباني ميكند.

 9-4-4خﺼوصيﺖ KeyPreview

ايــن خصوصيت يكي از خصوصيات مهم در فرمهاســت و نحــوه اجراي رويههاي
رويــداد صفحه كليــد را براي فرم و كنترلهــاي موجود در روي آن معيــن ميكند .اين
خصوصيت از نوع منطقي ميباشد و مقدار پيشفرض آن مقدار  Falseاست .در اين حالت
اگر كليدي در صفحه كليد فشــرده شــود ،رويدادهاي صفحه كليــد مربوط به كنترلي كه
فوكوس را در اختيار دارد ،اجرا ميشوند .اما اگر مقدار اين خصوصيت روي  Trueتنظيم
شــده باشد ابتدا رويدادهاي صفحه كليد فرم اجرا ميشــوند و سپس رويدادهاي صفحه
كليــد مربوط به كنترلي كه فوكوس را در اختيار دارد ،اجرا ميشــوند .در ضمن اگر هيچ
كنترلي وجود نداشته باشد رويدادهاي صفحه كليد فرم اجرا ميشوند.
نﻜﺘه وقتــي فوكــوس روي كنترل دكمه فرمان قــرار ميگيرد ،كليدهاي  Enterو حركت
مكاننما نميتوانند رويدادهاي صفحهكليد فرم و كنترل دكمه فرمان را اجرا نمايند.

مﺜ��اﻝ  :3يــک بازي طراحي كنيد كه بازيكن ،يک توپ متحرك را با اســتفاده از
كليدهــاي جهــتدار در داخل يک قاب كنترل كند و از برخورد آن با ديوارهاي اين قاب
جلوگيري نمايد ،در صورتي كه توپ با ديوارها برخورد كند بازي خاتمه يافته و براساس
مدت زماني كه بازيكن توانســته اســت توپ را كنترل كند ،امتياز وي محاسبه ميشود .به
عالوه كاربر بتواند با فشــردن كليد تركيبي  Ctrl+Qهر زمان كه مايل باشــد از بازي خارج
شــود و با اســتفاده از كليد تركيبي  Alt+Pحركت توپ را به طور موقت متوقف كرده و با
استفاده از كليد تركيبي  Shift+Sتوپ را مجددا ً به حركت در آورد.
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 - 1برنام��ه وي��ژوال بيس��يك را اجرا
كنيد و يك پروژه از نوع  Standard EXEبه
همراه يك فرم با عرض و ارتفاع 4785 ،و
 ،375 مطابق شكل  9-4ايجاد كنيد.
شكل9- 4

همانطور كه مشاهده ميكنيد يك توپ با كنترل شكل ( )Shapeو يك كنترل زمانسنج
براي ايجاد حركت در توپ اس��تفاده شده است ،خصوصيات آنها را مطابق جدول 9-5
تنظيم كنيد.
جدول 9-5

Shape

Timer

shpball

tmrtimer

سياه

ــــــ

1-Opaque

ــــــ
ــــــ

كنترل

خصوصيت

Name
BackColor

ــــــ

BackStyle

False

Enabled

2

Interval

 - 2در بخش تعاريف ،رويداد  KeyDownو  Loadفرم 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
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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
دستور Select

همانطوركه در رويداد  KeyDownفرم مشاهده ميكنيد با استفاده از يك
 Caseكليد فش��رده ش��ده بررسي ميش��ود .اگر مقدار آرگومان  KeyCodeبرابر  13باشد به
معني فش��رده ش��دن كليد  Enterخواهد بود ،در اين صورت خصوصيت  Enabledكنترل
زمانس��نج  Trueميش��ود تا كنترل زمان س��نج ش��روع به كار كند .به اين ترتيب فشردن
كليدهاي جهتدار ،كدهاي  37تا  4 را توليد ميكنند كه متناس��ب با كليد فش��رده ش��ده
متغير عمومي  intdirectionمقداردهي ميش��ود .از اين متغير براي ايجاد حركت متناس��ب
با كليد فش��رده شده در رويه رويداد كنترل زمان سنج استفاده ميشود .اين متغير در رويه
رويداد  Loadفرم مقدار  1را به دست ميآورد .اگر مقدار اين متغير  1باشد به معني حركت
به چپ ،مقدار  2به معني حركت به باال ،مقدار  3به معني حركت به راست و مقدار  4به
معني حركت به پايين خواهد بود.
سپس براي مديريت كليدهاي تركيبي  Alt+P ،Ctrl+Qو  Shift+Sاز دستور  Selectاستفاده
ميش��ود و با بررس��ي مقدار آرگومان  Siftابتدا فش��رده ش��دن كليدهاي  Alt ،Ctrlو Shift
بررس��ي ميش��ود .براي اين كار در هر  Caseاز ثابتهاي مربوط به هر يك از اين كليدها
استفاده شده است و براي تشخيص كليدهاي  P ،Qو  Sهمراه كليدهاي  Alt ،Ctrlو  Shiftدر
 Caseهر يك از آنها يك دستور Ifقرار داده شده است تا با استفاده از آرگومانKeyCode
كليد حرفي نيز شناس��ايي شود و در صورت درست بودن نتيجه بررسي دستور موردنظر
اجرا شود.
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 - 3در اين مرحله رويداد  Timerكنترل زمانسنج 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

ميبينيد كه با استفاده از يك دستور  Select Caseمقدار متغير  intdirectionكه در رويداد
 KeyDownبا توجه به كليد فشرده شده مقداردهي شده است ،كنترل ميشود و با توجه به
اين مقدار حركت مناس��ب براي توپ در نظر گرفته ميش��ود .براي مثال اگر مقدار متغير
 ،intdirectionبرابر  1باشد به اين معني است كه كليد جهتدار چپ فشرده شده است ،در
نتيجه از خصوصيت  Leftكنترل شكل  5 واحد كم ميشود كه اين سبب حركت توپ به
سمت چپ خواهد شد و اين كار تا زمانيكه كاربر كليد ديگري از كليدهاي جهتدار را
فش��ار ندهد ،هر  2 ميليثانيه يك بار تكرار ميش��ود .اين امر سبب خواهد شد تا توپ با
يك حركت ماليم به سمت چپ حركت كند.
به همين صورت وقتي كليد جهتدار راست فشرده شود  Caseسوم اجرا ميشود و با
اضافه كردن  5 واحد به خصوصيت  Leftتوپ ،آن را به سمت راست فرم حركت ميدهد
و اگر كليد جهتدار باال يا پايين را فش��ار دهد به ترتيب  Caseدوم يا چهارم اجرا ش��ده و
ب��ا كاهش يا افزايش خصوصيت  Topت��وپ ،آن را به باال يا پايين حركت خواهد داد .در
ضمن با اس��تفاده از يك دس��تور  ،Ifدر هر بار مكان قرارگيري توپ بررسي ميشود تا در
صورت برخورد توپ با ديوارههاي فرم ،كنترل زمان سنج از كار بيفتد و پيام Game Over
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با استفاده از يك كادر پيام نشان داده شود.
 - 4پروژه و فرم را با نام  ballذخيره كرده ،سپس آن را اجرا كنيد.
 - 5كليد  Enterرا فشرده و بالفاصله با كليدهاي جهتدار ،توپ را كنترل كنيد ،سپس
كليدها را رها كنيد تا توپ با ديوارههاي فرم برخورد كرده و پيام  Game Overنمايش داده شود.
 - 6به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد و براي آنكه زمان سپري شده نيز نمايش داده
ش��ود يك كنترل زمان س��نج ديگر روي فرم قرار دهيد ،سپس خصوصيت  Intervalآن را
روي  1  ميليثاني��ه و خصوصي��ت  Nameو  Enabledآن را به ترتيب روي  tmrclockو
 Falseتنظيم كنيد.
 - 7اكن��ون ب��ه رويداد  KeyDownبرويد و در اولين  Caseدس��تور  Select Caseدس��تور
 tmrclock.Enabled=Trueرا تايپ كنيد تا با ش��روع به كار زمان س��نج اول ،زمان سنج دوم
نيز شروع به كار كند.
 - 8دس��تور  Dim lngtime As Longرا در بخ��ش تعاري��ف م��اژول ف��رم و دس��تور
 lngtime=lngtime+1را در رويداد( )  tmrclock_Timerتايپ كنيد.
 - 9به رويداد( )  tmrtimer_Timerبرويد و دستور  MsgBoxرا 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

 - 10تغييرات ايجاد ش��ده را ذخيره كنيد و پروژه را مجددا ً اجرا و آزمايش نماييد و
در پايان به اجراي پروژه خاتمه داده ،به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين:

بازي  ballرا طوري تنظيم كنيد كه امكانات زير به آن اضافه شود:
الف -امكان افزايش و كاهش سرعت حركت توپ با كليدهاي  +و ـ وجود داشته باشد.
ب -امكان توقف بازي با كليد  Pauseو شروع مجدد آن با كليد  Escوجود داشته باشد.
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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.
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واژهنامه
خط تيره
نقطه
مياني ،وسط
اشارهگر
تشخيص دادن
پاسخ دادن
شكل
توپُر
حالت ،وضعيت
شفاف
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Dash
Dot
Middle
Pointer
Recognize
Responding
Shape
Solid
State
Transparent

خالصه مطالب
• رويدادهاي ماوس عبارتند از MouseMove ،MouseUp ،MouseDown :و
• رويداد  MouseDownزماني اجرا ميشود كه يكي از كليدهاي ماوس فشرده شود.
• رويداد  MouseUpزماني اجرا ميش��ود كه يكي از كليدهاي ماوس كه فش��رده شده
است ،رها شود.
• رويداد  MouseMoveزماني اجرا ميش��ود كه اشارهگر ماوس روي فرم يا يك كنترل
به حركت درآيد.
• رويداد  DragDropزماني اجرا ميش��ود كه موقعيت يك كنترل روي فرم به وس��يله
ماوس تغيير كند.
• از كنترل  Shapeبراي ايجاد اشكال هندسي و از كنترل  Lineبراي ايجاد خط استفاده ميشود.
• رويدادهاي صفحه كليد عبارتند از KeyUp ،KeyDown :و .KeyPress
• روي��داد  KeyDownو  KeyPressزماني اجرا ميش��وند كه ي��ك كليد در صفحه كليد
فشرده شود.
• رويداد  KeyUpزماني اجرا ميشود كه يك كليد فشرده شده در صفحه كليد رها شود.
• خصوصي��ت  KeyPreviewنحوه اج��راي رويدادهاي صفحه كليد را بين فرم و كنترل
آن تعيين ميكند.
DragDrop
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آزمون نظري
 -1كدام رويداد در صفحه كليد بين كاراكترهاي حرفي كوچك و بزرگ تفاوت قائل ميشود؟
دKeyPreview -
ب KeyPress -جKeyUp -
الفKeyDown -
 - 2كدام خصوصيت در كنترل  ,Shapeنوع شكل را معين ميكند؟
دAppearance -
جShape -
بStyle -
الفBorderStyle -
 - 3براي استفاده از رويداد  DragDropتنظيم كدام خصوصيت در كنترل الزامي است؟
ب DragMode -ج DragDrop -دDropMode -
الفDragIcon -
 - 4كدام خصوصيت در كنترل  Lineنوع خط رسم شده را تعيين ميكند؟
الف Border Style -ب Border Width -ج Border Color -دDraw Mode-
 - 5كدام گزينه در رابطه با رسم يك نقطه در روي فرم مناسب است؟
دStep -
جPointSet -
بPSet -
الفPoint -
 - 6كدام آرگومان در رويداد  ،DragDropكنترل جابهجا شده را مشخص ميكند؟
دCtrl -
جShift -
بSource -
الفControl -
 - 7واحد اندازهگيري پيشفرض در كنترل  Shapeچيست؟
دPixel -
جTwip -
ب -اينچ
الف -سانتيمتر
 - 8در صورتي كه خصوصيت  KeyPreviewروي مقدار  Trueتنظيم شود . ..............
		
الف -رويدادهاي صفحه كليد فرم زودتر از كنترلها اجرا ميشوند.
ب -رويدادهاي صفحه كليد كنترل زودتر از فرم اجرا ميشوند.
		
ج -فقط رويدادهاي صفحه كليد كنترلها اجرا ميشوند.
د -فقط رويدادهاي صفحه كليد فرم اجرا ميشوند.
 - 9كدام آرگومان در رويداد KeyUpكداسكي كليد فشرده شده را مشخص ميكند ؟
دKeys -
جShift -
بKey -
الفKeyCode -
 - 10كدام آرگومان در رويداد  KeyDownميتواند فشرده شدن كليدهاي تغيير حالت
مانند  Altرا مشخص كند؟
دKeyCode -
جControl -
بAlt -
الفShift -

?11 -Which of the following mouse events can be used to respond mouse button clicks

d- DragDrop

c- MouseMove

b- MouseDown

a- MouseUp

257

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 :

 -12تفاوت بين رويدادهاي صفحه كليد  KeyDownو  Keypressرا توضيح دهيد.
 -13رويداده��اي م��اوس را نام ب��رده و هر يك را همراه ب��ا آرگومانهاي مربوطه به
اختصار شرح دهيد.
 -14نق��ش و كارب��رد آرگومانه��اي  KeyCodeو  Shiftرا در رويدادهاي  KeyDownو
 KeyUpبيان كنيد.
 -15وظيفه آرگومان  KeyAsciiرا در رويداد  KeyPressتوضيح دهيد.
 -16رويداد  DragDropرا همراه با آرگومانهاي آن توضيح دهيد.
 -17وظيفه آرگومانهاي  Buttonو  Shiftرا در رويدادهاي ماوس مشخص كنيد.
آزمون عملي
 - 1يك بازي طراحي كنيد كه مطابق شكل
زير ,بازيكن يك هواپيماي متحرك را از ميان
موان��ع و بدون برخورد با آنه��ا عبور داده به
مقصد برساند و بر اساس زمان تلف شده امتياز
وي محاسبه شود ،به عالوه در صورت برخورد
وي با دو مانع ادامه بازي امكانپذير نباش��د.
 - 2پروژهاي طراحي كنيد كه مطابق ش��كل بعد حركت يك زيردريايي در زير آب را
شبيهسازي نمايد و عالوه بر امكان حركت زيردريايي با صفحه كليد ،بتوان از پريسكوپ
زيردريايي در نزديكي س��طح آب نيز استفاده كرد و در ضمن خورشيد و ابرهاي موجود
در آسمان نيز به صورت متحرك باشند و شرايط طبيعي مثل روز و شب را پديد آورند.
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واحدکاردهم


هدفجزيی

نحوهايجادانواعمنودرويژوالبيسيك
هدفهایرفتاری
توجه :مطالعه اين واحدكار براي استاندارد مهارتي رايانه كار پيشرفته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به صورت مطالعه آزاد است.

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1انواع منوها را بيان كند.
 -2انواع منوها را ايجاد كند و بتواند از رويدادهاي منوها استفاده كند.
 -3بتوان��د از كنترله��اي نوار پيمايش افقي و عمودي اس��تفاده ك��رده ،رويدادها و
خصوصيات آنها را بهكاربرد.
 -4تعريف رابط گرافيكي  MDIو  SDIو تفاوتهاي آنها را بيان كند.
 -5بتواند رابط گرافيكي  MDIرا ايجاد كند.
 -6نحوه ايجاد كادر محاوره باز كردن فايل را بداند.
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شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

کليات

يكي از مهمترين اجزاي تشكيل دهنده برنامههايي كه براي سيستم عامل ويندوز تهيه
ميشوند نوارهاي منو و گزينههاي موجود در آنهاست .نوارهاي منو و گزينههاي موجود
در آن دسترس��ي كاربر به امكانات برنامه را آس��انتر كرده و ش��كل ظاهري مناسبي را به
راب��ط گرافيك��ي ميدهند تا كاربر با انتخاب گزينههاي م��ورد نظر خود ،عمليات مربوطه
را انجام دهد .منوها داراي انواع مختلفي هس��تند ،در ش��كل  10-1نمونههايي از آنها را
مشاهده ميكنيد.

شكل 10-1

10-1نحوهطراحيانواعمنودرويژوالبيسيك

براي ايجاد منوها در فرمهاي خود ميتوانيد از ابزار  Menu Editorدر پنجره ويژوالبيسيک
استفاده كنيد ،براي اجراي اين برنامه ميتوانيد يكي از اين روشها را انتخاب كنيد:
 - 1در نوار ابزار استاندارد ويژوالبيسيک روي دكمه Menu Editor
كليک كنيد.
 - 2گزينه  Menu Editorرا از منوي  Toolsانتخاب نماييد.
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 - 3از كليد تركيبي  Ctrl+Eاستفاده كنيد.
مﺜاﻝ  :1يک واژه پرداز مطابق شكلهاي  10-2الي  10-4و جداول  10-1و 10-2
طراحي كنيد تا كاربر توانايي انتخاب قالببنديهاي مناسب را براي متن تايپ شده داشته
باشد ،به اين منظور برنامه ويژوالبيسيک را اجرا كنيد و عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

شكل 10-4

شكل 10-3

  جــدول  10-2خصوصيــات كنتــرل
TextBox

شكل 10-2

كﻨتﺮﻝ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ

txttext

Name

True

MultiLine

Both-3

ScrollBars

 - 1ي��ک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد
كني��د كه حاوي يک فرم با يک كنترل كادر متن
مطابق شكل  10-5باشد.

جدول10-1خصوصياتفرﻡ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
مﻘدﺍر
frmeditor

Name

Text Editor

Caption

شكل 10- 5

در شكلهاي  10-2الي  10-4مالحظه ميكنيد ،كه نوار منوي فرم داراي دو منوي
و  Optionsاس��ت .در منوي  Fileدو گزينه وجود دارد ،گزينه  Newكه براي تايپ يک متن
جديد در كادر متن استفاده ميشود و گزينه  Exitكه براي خروج از برنامه به كار ميرود.

File
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منوي دوم يعني  Optionsنيز از گزينههاي  Font Sizeو  Font Colorتش��كيل ش��ده است
كه هر يک شامل گزينههايي براي تنظيم اندازه و رنگ قلم هستند با كليک روي اندازهها
يا رنگها ،متن موجود در كادر متن به طور خودكار تنظيم ميشود.
 - 2براي ايجاد منو در روي فرم ،در نوار ابزار اس��تاندارد ويژوالبيس��يک روي دكمه
Menu Editor
كليک كنيد تا كادر محاوره  Menu Editorنمايش داده شود .براي فعال
كردن اين كادرمحاوره ميتوانيد گزينه  Menu Editor...را از منوي  Toolsبرگزينيد يا از كليد
تركيبي  Ctrl+Eاستفاده كنيد.
 - 3ب��راي ايجاد اولين منو ،در كادر متن عنوان من��و ( )Captionعبارت & Fileرا تايپ
كنيد ،كاراكتر & س��بب ميشود كليد تركيبي  Alt+Fبراي باز كردن منو در نظر گرفته شود،
به اين نوع از كليد تركيبي ،كليد دسترسي سريع يا  Hot Keyگفته ميشود .سپس در كادر
متن نام منو ( )Nameعبارت  mnufileرا تايپ كنيد .منوها و گزينههاي موجود در آنها نيز
مانن��د فرمها و كنترلها داراي خصوصيت  Nameهس��تند و قوانين نامگذاري آنها مانند
فرمها و كنترلهاس��ت .مطابق ش��كل  10-6عنوان منو در كادر ليست موجود در قسمت
پايين كادر محاوره  Menu Editorديده ميشود.

شكل 10- 6

 - 4ب��راي ايجاد گزينه  Newداخل منوي  ،Fileابت��دا روي دكمه  Nextدر كادرمحاوره
در كادر محاوره كليک كنيد .در كادر
 Menu Editorكليک كنيد ،س��پس روي دكمه
ليس��ت عناوين منوها و در زير عبارت & ،Fileچهار كاراكتر نقطه ظاهر شدهاند ،اين عمل
سبب ميشود كه ويژوالبيسيک گزينه  Newرا در منوي  Fileنمايش دهد (شكل .)10-7
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 - 5عب��ارات & Newو  mnunewرا ب��ه ترتيب
در كادره��اي مت��ن عن��وان و ن��ام كادر محاوره
 Menu Editorتاي��پ كني��د .مج��ددا ً روي دكم��ه
 Nextكلي��ک كني��د و ب��ه همين ص��ورت گزينه
 Exitرا در من��وي  Fileايج��اد كنيد .ب��ه عالوه با
در كادر محاوره
اس��تفاده از دكمههاي و
 Menu Editorميتواني��د گزينهه��ا را جابهج��ا
كنيد و به وس��يله دكم��ه  Deleteدر كادر محاوره
 Menu Editorگزينه مورد نظر خود را حذف نماييد.

شكل 10-7

 - 6روي دكم��ه  OKكليک كنيد و به پنجره طراحي فرم باز گرديد .در پنجره طراحي
روي من��وي  Fileكليک كني��د ،ميبينيد منويي را كه طراحي كردهايد در پنجره طراحي نيز
قابل مشاهده است (شكل .)10-8
 - 7مجددا ً به كادرمحاوره  Menu Editorبرويد ،س��پس در كادر ليس��ت عناوين منوها
روي گزينه & Exitكليک كرده ،بعد روي دكمه  Nextسپس دكمه كليک كنيد.
 - 8در كادرهاي متن عنوان و نام منو عبارات & Optionsو  mnuoptionsرا تايپ كنيد.

شكل 10-8

 - 9مانن��د گزين��ه  ،Newگزينههاي  Font Sizeو  Font Colorرا مطابق ش��كل  10-9در
منوي  Optionsبسازيد.
 - 10در اي��ن مرحله گزينههاي موجود در زير منوهاي ،منوي  Optionsرا ايجاد كنيد.
بنابراي��ن در كادر ليس��ت عناوين منوها ابتدا روي گزين��ه  Font &Colorو بعد روي دكمه
 Insertو دكمه كليک كنيد.
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 - 11در كادر مت��ن عن��وان و نام منو به ترتيب عبارات  10و  mnu10را تايپ كنيد و به
همين صورت گزينههاي  12و  14را ايجاد كنيد.
چ��ون ميخواهيد گزينههاي زي��ر منوي  Font Sizeداراي چک مارك باش��ند و گزينه
انتخاب شده در اين زير منو با چک مارك نمايش داده شود ،گزينه  12را در كادر اسامي
منوها انتخاب كرده ،سپس در كادر عالمت  Checkedدر كادر محاوره  Menu Editorكليک
كنيد (شكل  .)10-9اين كادر عالمت ميتواند گزينهها را به همراه يک چک مارك نمايش
دهد .از اين گزينهها زماني استفاده ميشود كه كاربر بخواهد از چند گزينه موجود در يک
منو يا زير منو ،يكي را انتخاب نمايد.
 - 12مانند مرحله  11گزينههاي  Green ،Blueو  Redرا در زير منوي  Font Colorايجاد
كنيد .در اينجا ميخواهيد براي اين گزينهها كليدهاي تركيبي تعريف كنيد ،بنابراين روي
گزينه & Blueدر كادر ليس��ت عناوين منوها كليک كنيد ،س��پس از كادر ليس��ت ،Shortcut
گزينه  Ctrl+Bرا برگزينيد و به همين شكل كليد تركيبي  Ctrl+Gو  Ctrl+Rرا براي گزينههاي
 Greenو  Redانتخ��اب كنيد .در ضمن چون ميخواهيد به طور پيش فرض رنگ متن آبي
باش��د ،بنابراين گزين��ه  Blueرا غيرفعال كنيد .به اين منظور دركادر ليس��ت عناوين منوها
گزين��ه & Blueرا برگزينيد و روي كادر عالمت  Enabledكليک كنيد (ش��كل  .)10-9اين
كادر عالم��ت اجازه ميدهد ت��ا گزينههاي مورد نظر خود را فعال ي��ا غير فعال كنيد .در
صورتيكه اين كادر عالمت انتخاب شود گزينه مربوطه قابل استفاده خواهد بود و در غير
اين صورت امكان كليک روي گزينه ممكن نيست ،روي دكمه  OKكليک كنيد و در پنجره
طراحي فرم گزينههاي منويي را كه ايجاد كردهايد ،بررسي نماييد.
در ضم��ن براي مخفي كردن منوه��ا و گزينههاي موجود در آنه��ا ميتوانيد از كادر
عالمت  Visibleدر كادر محاوره  Menu Editorاستفاده كنيد ،در صورتيكه اين كادر عالمت
از حالت انتخاب خارج شود منو يا گزينه مورد نظر مخفي خواهد شد.
 - 13اكنون در من��وي  Fileيک خط
جداكننده بي��ن گزينهه��اي  Newو Exit
ايجاد كنيد .براي اين كار كافي است يک
گزينه جدي��د بين گزينههاي  Newو Exit
در منوي  Fileايج��اد كرده و براي عنوان
آن از كاراكت��ر تفريق ( )-اس��تفاده كنيد
(شكل .)10-9
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 - 14در 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
 Clickگزينهها را انتخاب كنيد .به پنجره ماژول فرم برويد و رويداد  Clickگزينههاي منوي
 Font Sizeرا 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  Clickگزينههاي  mun12 ،mnu10و  mnu14استفاده شده است .در هر رويداد
با توجه به گزينه انتخاب شده خصوصيت  Checkedآن روي  Trueتنظيم ميشود ،اين امر
سبب ميشود چک مارك در كنار گزينه مورد نظر نمايش داده شود .به عالوه خصوصيت
 Checkedدو گزينه ديگر  Falseخواهد شد و با استفاده از خصوصيت  FontSizeاندازه قلم
متن با توجه به گزينه انتخاب شده تنظيم ميشود.
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- 15اكنون رويدادهايمربوطبهگزينههاي زير منوي FontColorرابه 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  Enabledگزينهها و با توجه به گزينه انتخاب
شده ،مقدار اين خصوصيت روي  Falseتنظيم ميشود 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  Trueتنظيم ميشود تا گزينهها براي كاربر قابل انتخاب شوند.
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به عالوه با اس��تفاده از خصوصيت  ForeColorكادر متن ،رنگ متن تنظيم ميش��ود و
براي هماهنگي بيش��تر ،در رويداد  Loadفرم رويه رويدادهاي  mun12_Clickو _mnublue
 Clickفراخواني ميشوند تا اندازه و رنگ قلم روي مقدار  12و آبي تنظيم شوند .بنابراين
هنگام اجراي برنامه اندازه و رنگ متن با گزينههاي مربوطه در منو يكسان ميشوند.
 -16پروژه و فرم را با نام  texteditorذخيره كنيد ،س��پس آن را اجرا نماييد و نام و نام
خانوادگي خود را در كادر متن بنويس��يد .مش��اهده ميكنيد كه رنگ قلم آبي و اندازه آن
 12است.
 -17روي گزينه  14و س��پس  1در منوي  Font Sizeكليک كنيد و نتيجه را بررس��ي
كني��د ،س��پس روي گزينههاي  Greenو  Redدر من��وي  Font Colorكليک كنيد و نتيجه را
بررسي كنيد.
 - 18به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.

تمرين:
پ��روژه فوق را طوري تنظيم كنيد كه با انتخاب گزينه  Newمحتويات كادر متن حذف
شود و با انتخاب گزينه  Exitبرنامه واژهپرداز خاتمه يابد .به عالوه داراي اين شرايط باشد:
ال��ف -يک منوي جديد با عن��وان  Editبه نوار منو اضافه كنيد كه امكان جس��تجو و
جايگزيني عبارت مورد نظر را در متن داشته باشد.
ب -ي��ک گزينه به منوي  Optionsاضافه كنيد تا مانن��د گزينه  Font Colorبتواند رنگ
زمينه متن را تغيير دهد.
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مطالعه آزاد

10-2نحوهايجادواستفادهازرابطگرافيكيچندسنديياMDI

1

تاكنون پروژههايي را كه طراحي كردهايد از يک يا چند فرم تشكيل ميشد كه هر يک
به طور مس��تقل روي دسکتاپ به نمايش درآمده و مورد استفاده قرار ميگرفتند و بسته
ش��دن ،انتقال ،به حداكثر رساني يا به حداقلرس��اني يک فرم تأثيري روي ساير فرمهاي
برنامه نميگذاش��ت ،به اين گونه برنامهها رابط گرافيكي تک سندي يا فرمهاي  2SDIگفته
ميش��ود .اما ممكن اس��ت برنامههايي مانند ويژوالبيسيک Excel ،Word ،يا انواع مشابهي
را ديده باش��يد كه در آنها يک پنجره به عنوان پنجره اصلي وجود دارد و س��اير فرمها و
پنجرهها در داخل اين پنجره باز ميشوند و به پنجره اصلي وابستگي دارند كه در صورت
انتقال يا بس��ته ش��دن پنجره اصلي ،تمام پنجرههاي موجود در آن منتقل يا بسته ميشوند،
اما بس��ته ش��دن يا انتقال پنجرههايي كه به پنجره اصلي وابسته هستند تأثيري روي پنجره
اصلي برنامه نميگذارد به اين گونه از پنجرهها ،رابط گرافيكي چند س��ندي يا  MDIگفته
ميشود و به پنجره اصلي پروژه فرم والد ( )Parentيا MDIو به پنجرهها و فرمهاي وابسته،
فرم فرزند ( )Childگفته ميشود (شكل .)10-10

شكل 10- 10

يک پروژه ميتواند فقط يک فرم  MDIداش��ته باش��د ،اما استفاده از چند فرم  Childدر
يک پروژه بالمانع است .در ضمن استفاده از بعضي كنترلها مانند دكمه فرمان ،كادر متن،
كادر تصوير و نظاير آنها در روي فرمهاي  MDIامكانپذير نيست.
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مﺜاﻝ  :2پروژه  texteditorرا طوري تغيير دهيد كه مطابق شكل  10-11بهصورت
يک رابط گرافيكي  MDIمورد استفاده قرار گيرد و تايپ متن در يک فرم  SDIانجام شود.
به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنامه ويژوالبيسيک را اجرا كنيد و يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد.
 - 2در پنجره پروژه كليک راست كنيد و از زيرمنوي  Addگزينه  MDI Formرا انتخاب كنيد
(شكل  )10-12تا يک فرم از نوع  MDIايجاد شود .در اين صورت كادر محاورهAdd MDI
( Formمطابق ش��كل  )10-13نمايش داده ميش��ود .روي دكمه  Openكليک كنيد تا يک
فرم  MDIبه پروژه اضافه شود (شكل  .)10-14براي ايجاد يک فرم از نوع  MDIميتوانيد
يكي از روشهاي زير را نيز انتخاب كنيد:
الف -از منوي  Projectدر پنجره ويژوالبيسيک گزينه  Add MDI Formرا انتخاب كنيد.
ب -روي عالمت مثلﺚ دكمه Add Form
در نوار ابزار استاندارد كليک كرده و
گزينه  MDI Formرا انتخاب كنيد.

شكل 10- 12

شكل10- 14

شكل 10- 11

شكل 10- 13
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 - 3در پنجره پروژه ،آيكن  Form1را انتخاب كرده و روي آن كليک راست كنيد و از
منويي كه ظاهر ميشود ،گزينه  Remove Form1را برگزينيد تا فرم از پروژه خارج شود.
ب��راي خارج كردن يک ف��رم از پروژه ميتوانيد گزينه (نام ف��رم ) Removeرا از منوي
 Projectدر پنجره ويژوالبيسيک انتخاب كنيد.
نﻜﺘه در صورت خارج كردن يک فرم از پروژه ,فايل فرم از روي ديس��ک حذف نميش��ود.

 - 4مشخصات فرم  MDIرا مطابق جدول  10-3تنظيم كنيد ،سپس فرم و پروژه را با
نام  neweditorذخيره كنيد.
جدول10-3خصوصياتفرﻡ
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مﻘدﺍر

ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ

mdieditor

Name

Text Editor

Caption

 - 5در اي��ن مرحل��ه ف��رم  text editor.frmرا كه در مثال قبل ايج��اد كردهايد به پروژه
جاري اضافه كنيد .س��پس به پنجره طراحي اين ف��رم برويد و كادر محاوره Menu Editor
را فعال كنيد و روي دكمه  Deleteكليک كنيد .گزينه  Fileاز كادر ليس��ت اس��امي عناوين
منوها حذف ميش��ود .به همين روش تمام گزينهها را حذف كرده و در پايان روي دكمه
 OKكليک كنيد.
 - 6در اي��ن مرحله بايد بين فرمه��اي  MDIو  frmeditorارتباط الزم را برقرار كنيد تا
فرم  frmeditorبه فرم  MDIوابس��ته ش��ود .به اين منظور در پنجره پروژه روي آيكن فرم
 frmeditorكليک كنيد ،س��پس در پنجره خصوصي��ات ,خصوصيت  MDIChildرا انتخاب
كنيد و مقدار آن را روي  Trueتنظيم كنيد.
 - 7همانطور كه ميبينيد نوار منو از فرم  Text Editorحذف شده است .نام فرم حاصل
را روي  frmtextتنظيم كنيد سپس آن را با نام  textذخيره كنيد.
 - 8اكنون به پنجره طراحي فرم  MDIبرويد و منويي را كه از فرم قبلي حذف كردهايد
مجددا ً به همان شكل ايجاد كنيد.

) برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک:پیمانه مهارتی
 نحوه ايجاد انواع منو در ويژوالبيسيک:واحد کاردهم

 برويد و تمام رويدادهاي مربوط به منوها را انتخابfrmtext  به پنجره ماژول فرم- 9
Paste  عملMDI  و بعد در ماژول فرمCut  انتقال دهيد (ابتدا عملMDI كنيد و به ماژول فرم
: و ساير رويدادها را به صورت زير تنظيم كنيدMDI  فرمLoad  سپس رويداد،)انجام دهيد
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
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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

 - 10به پنجره ويژگيهاي پروژه برويد و فرم  mdieditorرا به عنوان اولين فرم براي نمايش
در ابتداي اجراي پروژه انتخاب كنيد ،سپس تغييرات را ذخيره كنيد و پروژه را اجرا نماييد.
 - 11پنجرههاي پروژه مطابق ش��كل  10-11نمايش داده ميشوند ،سعي كنيد پنجره
فرزن��د را از محدوده فرم  MDIخارج كنيد .همانطور كه انتظار ميرود فرم فرزند به فرم
 MDIوابسته شده است.
 - 12روي دكم��ه ف��رم فرزند كليک كنيد ،مش��اهده ميكنيد كه فرم  MDIبس��ته
نميش��ود .ب��ه اجراي پروژه خاتم��ه داده و مجددا ً آنرا اجرا كني��د و اين بارروي دكمه
پنجره  MDIكليک كنيد .خواهيد ديد كه پنجره فرزند نيز با پنجره  MDIبسته ميشود.
 - 13اجراي پروژه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
تمرين:
پ��روژه قب��ل را طوري تنظيم كنيد كه در هنگام اجراي برنامه ،فقط فرم  MDIبه همراه
منوي  Fileمش��اهده ش��ود و فرم فرزند به همراه ساير گزينهها زماني فعال شود كه گزينه
 Newاز منوي  Fileانتخاب شده و فرم فرزند فاقد دكمه  Closeو منوي كنترل باشد.
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10-3کنترلهاينوارپيمايشافقيوعمودي

تاكنون از نوارهاي پيمايش در ويندوز و پنجرههاي برنامه اس��تفاده كردهايد و ميدانيد
از اين اجزا زماني اس��تفاده ميشود كه محتويات مورد نياز براي نمايش در پنجره از ابعاد
پنجره بزرگتر و بيشتر بوده و كاربر با بهكارگيري نوار پيمايش ،محتويات پنجره را مرور
كن��د .به عنوان نمونه كام ً
ال مش��خصي از نوار پيمايش ,ميتوان ب��ه پنجره My Computer
اشاره كرد كه وقتي تعداد فايلها و پوشهها بيش از اندازه زياد باشد؛ اين نوارهاي پيمايش
هستند كه به كاربر در مشاهده محتويات يک پوشه كمک ميكنند يا نوارهاي پيمايش در
كادرهاي متن و نظاير آنها را ميتوان نام برد.
ميدانيد كه اين كنترلها از دو دكمه مثلثي ش��كل و يک دكمه مستطيل شكل متحرك
دربيندكمههاي مثلثي تشكيل شدهاند .كاربر ميتواند با كليک روي دكمههاي مثلثي ,كشيدن
دكمه مس��تطيل ش��كل يا كليک روي نقطهاي خالي از كنترل نوار پيمايش ,حركت كند.
در ويژوالبيسيک دو كنترل نوار پيمايش عمودي ( )Vertical ScrollBarو نوار پيمايش افقي
( )Horizontal ScrollBarبراي اس��تفاده در پروژههاي برنامهنويس��ي وجود دارند .در اينجا
خصوصيتها و رويدادهايي از اين كنترلها كه مشترك هستند ،بررسي ميشود.
خصوصیات  LargeChangeو SmallChange
اين دو خصوصيت مقدار تغييرات را هنگام استفاده از كنترل تعيين ميكنند .خصوصيت
 SmallChangeمق��دار تغيي��رات را هنگامي كه روي دكمههاي مثلث��ي كنترل نوار پيمايش
كليک شود ،تعيين ميكند و خصوصيت  LargeChangeمقدار تغييرات را هنگامي كه كاربر
روي مكاني از نوار پيمايش بجز دكمهها كليک ميكند ،معين مينمايد .اين دو خصوصيت
از نوع عددي هستند.
خصوصیات  Maxو Min
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 بهدس��ت
ميآيد ،تعيين ميكنند .اين دو خصوصيت نيز از نوع عددي صحيح هستند.
خصوصیت Value
اي��ن خصوصيت مق��دار جاري را در نوار پيمايش معي��ن ميكند ،اين خصوصيت نيز
ازنوع عددي است.
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رويداد
اين رويداد زماني رﺥ ميدهد كه مقدار خصوصيت  Valueكنترل تغيير كند .اين مسأله
وقت��ي اتفاق ميافتد كه روي دكمههاي مثلثي ش��كل يا در مكان خالي روي نوار پيمايش
كليک كنيد.
رويداد Scroll
اي��ن رويداد زماني اجرا ميش��ود كه كاربر دكمه متحرك مس��تطيل ش��كل را در نوار
پيمايش بهوسيله ماوس جابهجا كند.
Change

مﺜاﻝ  :3يک برنامه براي مش��اهده تصاوير ايجاد كنيد كه مطابق ش��كل 10-15
توانايي نمايش تصوير دلخواه را داشته باشد و در صورتيكه تصوير بزرگتر از اندازه فرم
باشد بتواند با استفاده از نوارهاي پيمايش تمام تصوير را مرور كند.
 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد كه شامل يک فرم و كنترل تصوير ()Image
با عرض و ارتفاع  6و  5با يک نوار منو مطابق شكلهاي  10-15و  10-16و جداول
 10-4و  10-5باشد.

شكل10- 16

شكل10- 15
جدول10-5خصوصياتكنترل
TextBox
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كﻨتﺮﻝ

ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ

Imgshow

Name

True

Stretch

جدول10-4خصوصياتفرﻡ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
مﻘدﺍر
frmeditor
Picture
Viewer

Name
Caption

) برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک:پیمانه مهارتی
 نحوه ايجاد انواع منو در ويژوالبيسيک:واحد کاردهم

: در اين مرحله رويدادهاي مربوط به گزينههاي منوها را به اين صورت تنظيم كنيد- 2
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

 با استفاده از كادر ورود داده نام وOpen همانطور كه مشاهده ميكنيد در رويداد گزينه
 كنترل تصوير رويStretch  سپس خصوصيت،مسير فايل تصوير از كاربر دريافت ميشود
LoadPicture  تنظيم ميش��ود تا تصوير با اندازه واقعي مش��اهده شود و در ادامه تابعFalse
.تصوير مورد نظر را در كنترل تصوير نمايش خواهد داد
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در روي��داد گزينهه��اي  Zoom Inو  Zoom outابتدا خصوصي��ت  Stretchكنترل تصوير
روي  Trueتنظي��م ميش��ود تا امكان تغيير اندازه تصوير با تغيي��ر اندازه كنترل امكانپذير
باشد .سپس با ضرب يا تقسيم عرض كنترل تصوير بر عدد  ،2حالت بزرگنمايي زيادتر
يا كمتر بهوجود ميآيد.
رويداد گزينه  Normalنيز ميتواند با  Falseكردن خصوصيت  Stretchكنترل تصوير آن
را مجددا ً به حالت عادي خود باز گرداند.
 - 3براي 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 آنها را مطابق جدول  10-6تنظيم كنيد.
جدول10-6خصوصياتكنترلها
كنترل

HScrollBar

VScrollBar

hsbimage

vsbimage

1

1

LargeChange

2

2

SmallChange

خصوصيت

Name

 - 4اكنون رويدادهاي  Changeو  Scrollدو 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 ميكنيد ،براي آنكه عمل پيمايش روي تصاوير امكانپذير
باش��د ،مقدار خصوصي��ت  Valueكنترل نوار پيمايش عمودي ب��ه خصوصيت  Topكنترل
تصوير نس��بت داده شده اس��ت .اين امر سبب ميش��ود تا در صورت پيمايش به وسيله
ه��ر يک از روشه��اي ممكن تصوير با توجه به مق��دار خصوصيتهاي  SmallChangeو
 LargeChangeبه 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  Leftكنترل تصوير هماهنگ ميشود تا با
حركت در نوار پيمايش افقي به سمت جلو ،قسمتهاي جلوتر تصوير قابل مشاهده شود.
 - 5در اين مرحله دستورات زير را به رويداد  Clickگزينههاي Zoom،Zoom In ،Open
 outو  Normalاضافه كنيد .اين دس��تورات س��بب ميش��وند تا حداكثر ميزان حركت در
نواره��اي پيمايش (خصوصي��ت  Maxكنترلهاي نوار پيمايش) با توج��ه به ابعاد تصوير
تنظيم شوند و با تغيير در ميزان بزرگنمايي 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

-6پروژه و فرم را با نام  Picture Viewerذخيره كرده ،س��پس آن را اجرا كنيد و روي
گزينه  Openدر منوي  Fileكليک كرده ،نام و مس��ير يک فايل تصوير از نوع  BMPيا JPG
را در كادر ورود داده تايپ كنيد سپس روي دكمه  OKكليک كنيد.
 - 7گزينههاي منوي  Viewرا آزمايش كنيد و با استفاده از نوارهاي پيمايش ،تصوير را
مرور كنيد .سپس تصوير ديگري را باز كرده ،مراحل  6و  7را مجددا ً تكرار نماييد.
تمرين:
امكانات زير را به برنامه  Picture Viewerاضافه كنيد.
الف -در صورتي كه ابعاد تصوير كوچکتر از ابعاد فرم باشد ،نوارهاي پيمايش
مخفي ميشوند.
ب -گزينههايي در منوي  Viewاضافه كنيد كه به وسيله آن بتوان نوارهاي پيمايش
را مخفي و آشكاركرد.
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مﺜاﻝ  :4پروژه  Picture Viewerرا به گونهاي تنظيم كنيد كه بتوان با كليک راس��ت
روي تصوير نيز به گزينههاي منوي  Viewدسترس��ي پيدا كرد (ش��كل  .)10-17براي اين
كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

شكل 10-17

 - 1پروژه  Picture Viewerرا باز كنيد و به ماژول فرم و رويداد  imgshow_MouseDownبرويد.
 - 2سپس 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
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مش��اهده ميكنيد كه با استفاده از دستور  PopupMenuميتوانيد منوهاي موضوعيخود
را با اس��تفاده از كليک راس��ت ايجاد كنيد .در اينجا با استفاده از رويداد  MouseDownو
يک دستور  ،Ifفشرده شدن دكمه راست ماوس بررسي ميشود؛ سپس دستور PopupMenu
گزينههاي منوي  Viewرا در زمان كليک راس��ت روي كنترل تصوير در اختيار ش��ما قرار
ميدهد.
 - 3تغييرات را ذخيره كرده ،پروژه را اجرا كنيد و يک تصوير دلخواه را نمايش دهيد،
سپس روي تصوير كليک راست كنيد.
مطابق ش��كل  10-17منوي  Viewروي فرم ظاهر ميشود ،اكنون با استفاده از اين منو
عملكرد برنامه را مجددا ً بررسي كنيد.
 - 4به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
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10-4کنترلکادرمحاوره()CommonDialog
اين كنترل امكان ايجاد كادرهاي محاوره براي بازكردن و ذخيرهس��ازي فايلها ،انجام
عملي��ات چاپ ،انتخاب رنگه��ا و فونتها و نمايش راهنما را فراهم ميآورد .آيكن اين
كنترل بهطور پيشفرض در جعبه ابزار ديده نميشود؛ به منظور افزودن اين كنترل به جعبه
ابزار به ترتيب زير عمل كنيد:
 - 1روي منوي  Projectدر نوار منوي ويژوالبيسيک كليک كنيد.
 - 2در منوي  Projectروي گزينه Componentsكليک كنيد.
 - 3پس از باز شدن پنجره  Componentsروي زبانه  Controlsدر اين پنجره كليک كنيد.
 - 4گزينه Microsoft Common Dialog Control 6 00را در ليس��تي كه نمايش داده ش��ده
است انتخاب كنيد (روي مربع ابتداي جمله كليک كنيد).
 - 5دكمه فرمان  OKرا بفشاريد تا به محيط طراحي فرم بازگرديد .آيكن كنترل مزبور
در جعبه ابزار اضافه شده است (شكلهاي  10-18و .)10-19

شكل  10-18نحوه اضافه كردن كنترل  CommonDialogبه جعبه ابزار
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ش��كل  10-19پنج��ره  Componentsبراي اضافه كردن كنت��رل  CommonDialogبه جعبه ابزار

پس از اضافه ش��دن آيكن كنترل ميتوانيد اين كنترل را مانند ساير كنترلها به فرمهاي خود
اضاف��ه كنيد .اين كنترل هنگام اجراي برنامه در روي فرم مش��اهده نميش��ود و فقط زماني
كادره��اي محاوره نمايش داده ميش��وند كه متدهاي مربوط به آنها فراخواني ش��وند .اين
كنترل بهوس��يله متدهاي زير ميتواند كادرهاي محاوره مربوطه را نمايش دهد اين متدها را
در جدول  10-7مشاهده ميكنيد.
جدول10-7انواعمتدهايكنترلCommonDialog

نام كادرمحاوره
كادرمحاورهبازكردنفايلها
كادرمحاورهذخيرهسازيفايلها
كادرمحاورهرنگها
كادرمحاورهفونت
كادرمحاورهچاپگر

كادرمحاورهراهنما

نام متد

ShowOpen
ShowSave
ShowColor
ShowFont
ShowPrinter
ShowHelp

كنترل  CommonDialogدر اين حالت ميتواند خصوصيات زير را در دسترس شما قرار دهد:
خصوصیت  :FileNameاينخصوصيت نام و مس��ير فايلي را كه توسط كاربر انتخاب
شده است ،نگهداري ميكند .نوع اين خصوصيت رشتهای است.
خصوصیت  :Filterاين خصوصيت ميتواند نوع فايلهايي را كه بايد در كادر محاوره
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نمايش داده ش��وند تعيين كند ،مث ً
ال اگر بخواهيد فايلهايي با پس��وند  txtو  docرا در
كادرمحاوره ببينيد ،خصوصيت  Filterرا بهصورت زير تنظيم كنيد.
"dlg.Filter="Text Files(*.txt)|*.txt|Documents(*.doc)|*.doc

هر بخش در خصوصيت  Filterش��امل دو قسمت ميش��ود؛ قسمت اول يک توضيح
اس��ت كه در ليس��ت  Files of typesديده ميشود و قسمت دوم عبارتي است كه ميتواند
نحوه نمايش فايلها را تعيين كند.
خصوصی��ت  FilterIndex:در صورت��ي كه بيش از يک فايل را بهوس��يله خصوصيت
 Filterبراي نمايش در كادر محاوره تعيين كرده باشيد ،بهطور پيشفرض اولين نوع فايل در
خصوصيت  Filterدر كادرمحاوره در نظر گرفته ميش��ود .بهوسيله خصوصيت FilterIndex
ميتواني��د گزينه پيشفرض را انتخاب كنيد .خصوصيت  FilterIndexميتواند مقادير عددي
صحيح از  1به باال را كسب كند و بر اساس قرار گرفتن گزينههاي مورد نظر در خصوصيت
 Filterمحاس��به شود .مقدار پيشفرض اين خصوصيت اولين گزينه يا مقدار  1است .شكل
كلي نحوه تنظيم اين خصوصيت به اين صورت است:
مقدارعددي =  . FilterIndexنام كنترل CommonDialog
خصوصیت  :FileTitleبهوس��يله اي��ن خصوصيت ميتوان به نام فايل انتخاب ش��ده
دسترسي پيدا كرد .اين خصوصيت فقط نام فايل را بدون مسير آن نگهداري ميكند.
خصوصیت  :InitDirزماني كه كادر محاوره  Openيا  Save Asنمايش داده ميشود اسامي
فايلها و پوش��ههاي مسير جاري در ديسک نمايش داده ميشود .در صورتي كه بخواهيد
مس��ير ويژهاي را براي كادرمحاوره در نظر بگيريد ،ميتوانيد مس��ير مورد نظر را در اين
خصوصيت ذخيره كنيد .شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:
مسير = . InitDirنام كنترل CommonDialog
مسير يک عبارت رشتهاي است كه موقعيت فايل مورد نظر را تعيين ميكند.
نﻜﺘه خصوصيات فوق را ميتوانيد از طريق كادر محاوره  Property Pagesنيز تنظيم كنيد .براي
دسترسي به پنجره مزبور ،در پنجره خصوصيات ،كنترل  CommonDialogرا انتخاب كرده و روي خصوصيت
 Customآن كليک ك�نيد ،در ادامه در روب�هروي اين خصوصيت روي دكمه كليک كنيد ,كادر محاوره
 Property Pagesنمايش داده خواهد ش��د .در ادامه روي زبانه  Open / Save Asكليک كنيد ،ميتوانيد
مقادير مورد نظر را براي هر خصوصيت در اين پنجره و در بخش مربوط به هر خصوصيت بنويسيد.
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شكل 10-20

ممﺜاﻝ  :5پروژه  Picture Viewerرا بهگونهاي تنظيم كنيد تا بتوان با اس��تفاده از كادر
مح��اوره باز كردن فايلها ،هر تصوير دلخواهي را انتخاب و مش��اهده كرد .به اين منظور
عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1پروژه  Picture Viewerرا باز كنيد.
 - 2يک كنترل كادرمحاوره روی فرم قرار دهيد و خصوصيت نام آنرا روی dlgopen
تنظيم كنيد.
 - 3به ماژول فرم و رويداد _mnuopen Clickبرويد 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

 - 4پس از انجام ،تغييرات فوق را ذخيره نماييد برنامه را اجرا كرده و روي گزينه  Openاز
منوی  Fileكليک كنيد ،كادرمحاوره  Openباز ميشود .در كادرمحاوره  Openروي دكمه
در ليست  Files of typeكليک كنيد تا ليست مربوطه باز شود .همانطور كه مالحظه ميكنيد
توضيحات دو نوع فايل قابل مش��اهده اس��ت؛ در صورتي كه ( BitMapFile )*.bmpانتخاب
شود فقط فايلهاي با پسوند  bmpو در صورتي كه گزينه(*AllFiles )*.را انتخاب كنيد ،تمام
فايله��ا را خواهيد ديد .يک فايل گرافيكی بهدلخواه انتخاب كرده و آنرا نمايش دهيد.
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) برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک:پیمانه مهارتی
 نحوه ايجاد انواع منو در ويژوالبيسيک:واحد کاردهم

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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واژهنامه
كليددسترسي
مأموريت
مترجم
بيدرنگ،بالفاصله
اصالحكردن،بهبوددادن
مفسر
شئ
برنامهمبدأ
برنامهنويسيساختيافته

Access Key
Assignment
Compiler
Immediately
Improve
Interpreter
Object
Source
Structural Programming

خالصه مطالب
• در ويژوالبيسيک از كادر محاوره  Menu Editorبراي ايجاد انواع منو استفاده ميشود.
• از كنترلهاي نوار پيمايش افقي و عمودي براي مرور تصوير دركنترلهاي تصوير يا
محتويات پنجرهها استفاده ميشود.
• با اس��تفاده از كنت��رل  CommonDialogميتوان انواع كادره��اي محاوره باز و ذخيره
كردن فايل ،فونت ،رنگ و غيره را ايجاد نمود.
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آزمون نظري
- 1كدام دستور براي ايجاد منوهاي موضوعي به وسيله كليک راست مناسب هستند؟
ب PopupMenu -ج MouseMove -دMenu Editor -
الفMouseUp -
 - 2ك��دام رويداد در كنترلهاي نوار پيمايش در زمان كليک روي مكان خالي از نوار
پيمايش اجرا ميشود؟
دMove -
جClick -
بScroll -
الفChange -
 - 3در كنترلهاي نوار پيمايش كدام خصوصيت ميزان تغييرات خصوصيت  Valueرا
در زمان كليک روي دكمههاي مثلثي كنترل تعيين ميكند؟
دChange -
جScroll -
بSmallChange -
الفLargeChange -
 - 4كدام خصوصيت در كنترل كادرمحاوره ميتواند نوع فايلهايي را كه بايد نمايش
داده شوند تعيين كند؟
ج Filter Index -دInitDir -
بFilter -
الفFile Name -
 - 5براي نمايش يک منوي موضوعي از كدام دستور استفاده ميشود؟
بMenuPopup -
الفMenu -
دPopupMenu-
جPopup -
 - 6كدام رويداد در كنترلهاي نوار پيمايش در هنگام درگ كردن دكمه مستطيل شكل
اجرا ميشود؟
بSmallChange -
الفLargeChange -
دMinScroll-
جScroll -
 - 7ك��دام روي��داد در كنترلهاي نوار پيمايش در زمان كلي��ک روي دكمههاي مثلثي
شكل اجرا ميشود؟
دChange-
جSmallChange -
بLargeChange -
الفScroll -
 - 8كدام متد نميتواند يک كادرمحاوره را نمايش دهد؟
دShowColor -
جShowSave -
الف ShowOpen -بShowFile -
?9 - Which of the following characters is required to create an access key for Menu item
& d-

c- -

? b-

* a-
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 -10انواع منو در رابطهاي گرافيكي را همراه با كاربرد هر يک توضيح دهيد.
 -11انواع كادرهاي محاوره و كاربرد هر يک از آنها را توضيح دهيد.
 -12انواع كنترلهاي نوار پيمايش و نحوه استفاده از آنها را توضيح دهيد.
 -13انواع منو و كاربرد هر يک از آنها را توضيح دهيد.
 -14خصوصيت  Filterدر كادرمحاوره  Openرا توضيح دهيد.
آزمون عملي
 - 1يک برنامه نقاشي مطابق اين شكلها به گونهاي طراحي كنيد تا كاربر توانايي رسم
خطوط و مستطيلهاي دلخواه خود را با رنگهاي مورد نظر داشته باشد.

 - 2پروژهاي طراحي كنيد كه مطابق شكلهاي زير توانايي محاسبه مساحت و محيط
انواع اش��كال هندسي را داشته باشد و به عالوه امكان تعيين واحد اندازهگيري نيز وجود
داشته باشد.
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واحدکاريازدهم


هدفجزيی

توانايياستفادهازانواعآرايههادرويژوالبيسيك
هدفهایرفتاری
توجه :مطالعه اين واحدكار براي استاندارد مهارتي رايانه كار پيشرفته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به صورت مطالعه آزاد است.

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1توانايي ايجاد انواع آرايههاي يك بعدي ،با ابعاد ثابت و متغير را داشته باشد.
 -2توانايي ذخيرهسازي و بازيابي دادهها بهوسيله آرايههاي يكبعدي را داشته باشد.
 -3توانايي ارسال آرايهها به رويهها را داشته باشد.
 -4توانايي فراخواني يك آرايه با تعداد آرگومانهاي نامعين را داشته باشد.
 -5توانايي ايجاد و استفاده از آرايههاي دوبعدي را داشته باشد.
 -6نحوه استفاده از توابع  Uboundو  LBoundرا بداند.
 -7نحوه استفاده از توابع  Filter، Splitو  Joinرا بداند.
 -8توانايي مرتب كردن اعضاي يك آرايه با روشهاي زير را داشته باشد.
الف ـ مرتبسازي با روش حبابي
ب ـ مرتبسازي با روش انتخابي
 -9توانايي جستجوي اطالعات را در آرايهها با روش خطي و دودويي داشته باشد.
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کليات

تاكنــون با روشهاي مختلف ذخيرهســازي اطالعات در حافظه اصلي كامپيوتر آشــنا
شــدهايد كه اســتفاده از انواع متغيرها و خصوصيات كنترلها از نمونههاي كام ً
ال مشخص
آن است.
گاهي در برنامهنويســيهاي واقعي الزم است تعداد زيادي داده را مورد پردازش قرار
دهيــم كه به ناچار بايد به تعداد مورد نظر متغير ،تعريف كرد؛ اما اين روش ،همواره قابل
اجرا نيست ،مث ً
ال فرض كنيد ميخواهيد برنامهاي را طراحي كنيد كه بايد اسامي هزار نفر
از دانشجويان يك دانشگاه را دريافت كند در چنين حالتي با توجه به دانستههاي قبلي بايد
هزار متغير با اســامي مختلف تعريف كنيد .آيا اين روش منطقي اســت؟ اگر تعداد دادهها
باز افزايش پيدا كند ،چطور؟ اگر بخواهيد يك اسم را در ميان مجموعه اسامي پيدا كنيد،
چه اتفاقي ميافتد؟ اينگونه عمليات با روشهاي معمول يا امكانپذير نيســت يا از نظر
تكنيكي ,منطقي نخواهد بود.
براي حل اين مشــكل و طراحي چنين برنامههايي در تمام زبانهاي برنامهنويســي از
مفهومي به نام آرايه ( )Arrayاســتفاده ميشــود .يك آرايه در واقع يك ســري از چندين
متغير با يك نام مشــابه است كه بهوسيله يك انديس (يك عدد صحيح مثبت) از يكديگر
متمايز ميشوند.
اســتفاده از آرايهها باعث ميشــود تا كدهاي برنامه ســادهتر و كوتاهتر شود زيرا شما
ميتوانيــد با اســتفاده از انــواع حلقهها و شــماره انديسها ،به هر يــك از اعضاي آرايه
دسترســي پيدا كنيد .آرايهها نيــز مانند متغيرهايمعمولي داراي نوع داده هســتند و تمام
اعضاي يكآرايه از يك نوع داده هستند البته ميتوانيد بهوسيله استفاده از نوع داده Variant
انواع مختلفي از دادهها را در اعضاي يك آرايه ذخيره كنيد.
اســتفاده از آرايهها در برنامههاي بزرگ اجتنابناپذير اســت و بدون استفاده از آنها
انجام عمليات مرتبسازي و جستجوي داده كار بسيار مشكلي خواهد بود.
ابعاد يك آرايه بهوســيله دامنه پاييني و بااليي آن معين ميشــود و اعضاي آرايه بهطور
پيوســته و پشــت ســر هم داخل اين محدوده قرار ميگيرند .ويژوالبيسيك براي هر يك
از اعضــاي يــك آرايه فضاي جداگانهاي را در حافظه اختصاص ميدهد بنابراين اســتفاده
از آرايههايي بزرگتر از اندازه مورد نياز ،باعث اشــغال حافظه بدون اســتفاده خواهد شد.
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11-1تعريﻒانواعآرايهدرويژوالبيسيك

در ويژوالبيســيك دو نوع آرايه وجود دارد :آرايه با ابعاد ثابت آرايه ايستا يا()Static Arrayو
آرايه با ابعاد متغير (آرايه پويا يا  .)Dynamic Arrayابتدا به نحوه تعريف آرايهها با ابعاد ثابت
ميپردازيم:
11-1-1آرايهايستا)(Static Array

بــراي تعريف آرايه با ابعاد ثابت ميتوانيد از تمام روشهايي كه تاكنون براي تعريف
متغيرها به كار گرفتهايد ،استفاده كنيد تنها تفاوتي كه بين تعريف متغير و آرايه وجود دارد
تعيين ابعاد يك آرايه اســت .آرايهها را ميتوانيد بهوسيله كلمات كليدي ،Private ،Public
 Staticو  Dimدر يك رويه يا بخش تعاريف ماژول فرم يا ماژول كد تعريف كنيد.
براي تعريف يك آرايه با ابعاد ثابت ميتوانيد يكي از روشهاي زير را استفاده كنيد:
نــام آرايــه []Dim | Public | Private | Static
نــوع داده ( Asدامنــه بااليــي)
نوع داده  ( Asدامنه بااليي  Toدامنه پاييني) نام آرايه []Dim | Public | Private | Static
نﻜته بــا توجــه به مكان تعريف آرايه و كاربرد آن ميتوانيد يكي از كلمات كليدي موجود در
[ ] را انتخاب كنيد.

مث ً
ال براي تعريف يك آرايه از نوع  Integerو با تعداد  15عضو از فرمان زير استفاده ميشود:
Dim no (14) As Integer

در ويژوالبيسيك بهطور پيشفرض اولين انديس آرايهها از شماره صفر آغاز ميشود
بنابراين در مثال قبل با توجه به مقدار دامنه بااليي ،انديسهاي آرايه از صفر تا  14در نظر
گرفته ميشوند و در نتيجه تعداد اعضا  15خواهد بود.
و در تعريف يك آرايه بهصورت زير:
Public counters(20) As Double

آرايهاي با تعداد  21عضو و از نوع  Doubleدر حافظه آدرسدهي خواهد شــد .روش
دوم در تعريف يك آرايه با ابعاد ثابت اســتفاده از دامنه بااليي و پاييني اســت مث ً
ال براي
تعريف آرايهاي (با  15عضو) كه انديس اول آن از يك شروع شود و انديس آخرين عضو
در آن  15باشد از فرمان زير استفاده ميشود:
Dim counters (1 To 15) As Double
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و در تعريف آرايه  sumsكه به اين صورت انجام شده است:

Private sums (100 To 120) As Variant

آرايــه  sumsداراي اوليــن عضــو بــا شــماره انديــس 1 و آخريــن عضــو بــا
شــماره انديس 2 خواهــد بــود بــه عبــارت ديگــر  21عضــو خواهــد داشــت.
براي آنكه با نحوه كار آرايهها بهتر آشنا شويد به ذكر مثالي در اين رابطه ميپردازيم:
مﺜاﻝ  :1رويهاي بنويسيد كه ده عدد را بهصورت تصادفي ايجاد كرده و در آرايهاي
ذخيره كند ،سپس آرايه را نمايش دهد.
به اين منظور يك رويه با نام  myrandomبه 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
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در رويــه  myrandomابتــدا آرايهاي با دامنه بااليي 1 ( 9عضو) تعريف شــده اســت
ســپس بهوســيله يك حلقه  Forكه مقدار شــمارنده آن ( )iاز صفر شــروع ميشود اولين
عضو آرايه يعني ( sngno)0بهوســيله تابع  Rndمقداردهي ميشود براي نمايش اعدادي كه
در آرايه  sngnoذخيره شــدهاند نيز از يك حلقه اســتفاده شده است .البته شما ميتوانيد به
جاي  Forاز حلقههاي ديگر نيز اســتفاده كنيد اما اين كار با اســتفاده از حلقه  Forآسانتر
خواهــد بــود .در رويــه  myrandomتابعي به نــام  Rndوجود دارد ،به وســيله اين تابع
ميتــوان اعداد تصادفي بين صفــر و يك را ايجاد كرد .اين تابع يك عدد از نوع Singleرا
برميگردانــد و يــك آرگومان اختيــاري دارد كه ميتواند يك عدد از نــوع  Singleيا يك
عبارت عددي باشــد .توجه داشته باشــيد كه هربار تابع  Rndفراخواني ميشود يك عدد
تصادفي توليد خواهد شد البته اگر برنامه مجددا ً اجرا و تابع فراخواني شود همان اعداد
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به صورت تكراري به دست ميآيند؛ براي جلوگيري از چنين حالتي و اينكه همواره
اعداد توليد شــده يكساني به دســت نيايند ،ميتوانيد قبل از تابع  Rndاز تابعRandomize
استفاده كنيد .تابع Randomizeداراي يك آرگومان اختياري نيز بوده كه ميتواند يك عدد
يا عبارت عددي باشد.
تمرین:
رويــه مثال  1را بهگونــهاي تغيير دهيد تا بزرگترين عضو آرايه را بهدســت آورده و
همــراه اعضاي آرايه نمايش دهد .ســپس در يك پــروژه آنرا فراخواني كنيد و نتيجه را
مشاهده نماييد.
مﺜاﻝ  :2رويهاي بنويسيد كه دو آرايه  5عضوي يك بعدي از اعداد تصادفي را ايجاد
كرده و حاصلضرب آنها را محاسبه نمايد و در آرايه ديگري ذخ
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  5عضوي استفاده شده است و بهوسيله اولين حلقه  Forاعضاي
دو آرايه  no1و  no2مقداردهي شــدهاند سپس با اســتفاده از حلقه  Forدوم حاصلضرب
اعضاي متناظر دو آرايه در عضو متناظر آرايه حاصلضرب يعني  no3قرار ميگيرد.
عــالوه بر آرايههاي عددي ميتوانيد دادههاي رشــتهاي را نيــز بهصورت آرايه ذخيره
كنيــد .در واقع فرق زيادي بين آرايههاي رشــتهاي و عددي وجود نــدارد فقط در مورد
آرايههاي رشتهاي طول هر عضو ميتواند ثابت يا متغير باشد.

291

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

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

تمرین:
پروژهاي طراحي كنيد كه با استفاده از يك آرايه ،هر عددي از مبناي  1 را به مبناي
 2تبديل كند.
مﺜاﻝ  :3پروژهاي طراحي كنيد كه اســامي 1 نفر را دريافت كرده و در يك آرايه
رشتهاي 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:
 - 1برنامه ويژوالبيســيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد
ســپس يك فرم مطابق شــكل  11-1و جدول  11-1ايجاد كنيد و كنترلهاي آنرا مطابق
جدول  11-2روي فرم قرار دهيد .در اين فرم از يك كنترل كادر متن براي دريافت دادهها
و از دكمه  Addبراي ذخيرهسازي اسامي در آرايه استفاده ميشود به عالوه با دكمه Show
ميتوان اسامي ذخيره شده در آرايه را در يك فرم ديگر مشاهده كرد.
جدول  11-1خصوﺻﻴات فرﻡ
ﺧﺼوﺻﻴﺖ
مقدار

شكل 11-1

frmarry

Name

Array

Caption

جدول  11-2خصوﺻﻴات كنترلها

ﻛﻨترﻝ

Label

Text Box

Command
Button

Command
Button

Command
Button

lblen

txtname

cmdexit

cmdshow

cmdadd

Name

&Exit

&Show

&Add

Caption

:Enter Name

ﺧﺼوﺻﻴﺖ

 - 2يــك مــاژول كد به پروژه اضافــه كنيد و در بخش تعاريــف آن آرايهاي را با نام
 strnameبــا 1 عضو كه هر عضو آن نيز توانايي دريافت 2 كاراكتر را داشــته باشــد به
صورت زير تعريف كنيد:
string* 2 0
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رويداد  Clickكنترل دكمه  Addرا 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

در اين رويداد از يك متغير  iبهعنوان شــمارنده انديس آرايه بهصورت  Staticاســتفاده
شده است تا بهوسيله مقدار اين متغير بتوان در هر مرحله يك عضو در آرايه را با ناميكه
كاربر در كنترل كادر متن مينويســد پر كرد .اگر اين متغير بهصورت محلي تعريف شود
اســامي ،همواره در اولين عضو آرايه ذخيره ميشــوند و در نتيجه ،نامي كه قب ً
ال در عضو
اول آرايه ذخيره شــده اســت از بين ميرود .در ادامه اجراي رويداد ،يك فرمان  Ifمقدار
 iرا كنتــرل ميكنــد تا مقدار  iاز دامنه بااليي آرايه (يعنــي  )9تجاوز نكند در صورتي كه
مقدار  iكنترل نشــود در زمان رســيدن به مقدار  ,1 چون باالترين مقدار انديس آرايه 9
اســت پيام خطاي  Subscript out of rangeنمايش داده ميشــود .بنابراين اگر ( )i <10باشد
آنگاه محتويات خصوصيت  Textكنترل كادرمتن در يكي از اعضاي آرايه ذخيره ميشــود
و ســپس مقدار  iيك واحد افزايش مييابد تا مرحله بعد ,انديس عضو بعدي آرايه آماده
باشد ،اما اگر كاربر  1 نام را وارد كند در هنگام ورود نام يازدهم با پياميكه بهوسيله يك
تابع  MsgBoxنمايش داده ميشــود از كامل شــدن روند عمليات ورود داده مطلع ميشود
زيرا در رويداد  Clickدكمه فرمان  Addنتيجه بررســي شــرط ( )i < 10نادرست بوده و در
نتيجه تابع  MsgBoxفراخواني ميشود.
 - 4يــك فــرم جديد با نام  frmdisplayو عنوان  Displayمطابق شــكل  11-2به پروژه
اضافه كرده ســپس يك دكمه با نــام  cmdbackو عنوان & Backروي آن قرار دهيد .از اين
فرم براي نمايش اسامي ذخيره شده در آرايه استفاده ميشود.
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 - 5رويداد  Clickدكمه  Showرا در فرم  frmarrayبه صورت زير تنظيم كنيد:

) (Private Sub cmdshow_Click
frmarray.Hide
frmdisplay.Show
End Sub

شكل 11-2

در اين رويداد با اســتفاده از متد  Hideفرم  frmarrayمخفی شــده و با اســتفاده از متد
 Showفرم  frmdisplayنمايش داده ميشود.
 - 6رويداد دكمه cmdbackرا در فرم  frmdisplayبهصورت زير تنظيم كنيد:
) (cmdback_Click

Sub

Private

unload frmdisplay
frmarray.Show
Sub

End

در اين رويداد با اســتفاده از دســتور  unloadفرم  frmdisplayبسته شده و با متد
امكان بازگشت به فرم اول فراهم ميشود.
 - 7پس از تنظيم رويداد دكمه فرمان  cmdbackدر فرم  frmdisplayدستورات زير را در
رويداد  Activateهمين فرم بهصورت زير تنظيم كنيد:

Show

) (Private Sub Form_Activate
Dim j
For j = 0 To 9
) Print "NAME ( "; j ; " )= "; strname( j
Next j
End Sub
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دســتورات در اين رويداد باعث خواهند شد تا پس از فعال شدن فرم محتويات آرايه
به وسيله يك حلقه نمايش داده شود.
 - 8پروژه و فرم  frmarrayرا با نام  Arrayو فرم  frmdisplayرا با نام  Displayذخيره كنيد
سپس برنامه را اجرا نماييد و تعداد 1 نام را وارد كرده و بعد از ورود هر نام ،دكمه Add
را كليك كنيد و بعد از پايان ورود دادهها بهوسيله دكمه  Showمحتويات آرايه را مشاهده
نماييد در پايان با كليك روي دكمه  Backبه فرم اول بازگرديد.
 - 9روي دكمه  Exitكليك كنيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرین:
برنامه قبل را بهگونهاي تغيير دهيد كه در صورت عدم اســتفاده از تمام اعضاي آرايه
(خالــي ماندن بعضي از اعضــا) در هنگام نمايش اطالعات در فــرم  ,cmddisplayفقط تا
آخرين انديســي از آرايه كه حاوي نام اســت ,نمايش داده شــود مث ً
ال اگر كاربر  4نام را
وارد كرده است فقط همان  4نام نمايش داده شوند و از نمايش عناصر بعدي آرايه يعني
انديسهاي بزرگتر از  3خودداري شود.
در اينجا الزم اســت كه به ذكر نكته مهمي در رابطه با شــماره انديس اولين عضو در
آرايــه بپردازيم .تاكنون وقتي يك آرايــه را با ذكر مقدار انديس بااليي آن تعريف ميكنيد
شــماره انديس اولين عضو در آرايه از صفر شــروع ميشود ،اما گاهي الزم است كه اين
مقــدار را با توجه به نياز تغيير دهيد ،با اســتفاده از فرمان  Option Baseدر بخش تعاريف
ميتوانيــد مقدار انديــس اولين عضو را در آرايهها تعيين كنيد .شــكل كلي فرمان به اين
صورت است:
Option Base n

كه  nميتواند صفر يا يك باشــد در صورت اســتفاده از مقدار صفر يا عدم استفاده از
فرمــان فوق انديس آغازين در آرايههاي برنامه صفــر خواهد بود و اگر بخواهيد انديس
آغازين در آرايههاي برنامه از يك شروع شود مقدار  nرا در فرمان مزبور  1انتخاب كنيد.
نﻜته • از اين فرمان فقط يك بار و در بخش تعاريف يكي از ماژولها استفاده كنيد.
• براي تعيين دامنه پاييني آرايهها به جاي استفاده از فرمان  Option Baseبهتر است در تعريف
آرايهها دامنه پاييني و بااليي آرايه را تعيين كنيد.
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بهعنــوان مثال فرض كنيد ميخواهيم يك آرايه عددي با 1 عضو را بهوســيله اعداد
تصادفي مقداردهي كنيم (اين مســأله قب ً
ال حل شده است اما از آن ،براي بررسي عملكرد
دستور Option Baseاستفاده ميشود).
) (Sub myrandom
Dim i As Integer, sngno(10) As Single
Randomize
For i = 1 To 10
sngno( i ) = Rnd
Next i
End Sub

اگــر دســتور  Option Base 1اســتفاده شــود در رويه  myrandomجديــد و در تعريف
آرايه sngnoبه جاي عدد  9عدد  1 اســتفاده ميشــود و مقدار پايانــي در حلقه  Forنيز
از  9بــه  1 تغييــر مييابد و مقدار شــروع شــمارنده نيز از صفر به  1تبديل ميشــود.
توجه داشــته باشــيد كه در ذخيرهسازي مقادير هر دو حالت ،مشابه هم عمل ميشود؛
فقط در نحوه تعريف آرايهها و استفاده از حلقه بايد دقت كافي داشته باشيد.
تمرین:
پــروژهاي طراحي كنيــد كه ده نمره درسهاي يك دانشآمــوز را در يك آرايه
ذخيــره كند ســپس مجموع و معدل نمرات وي را محاســبه كــرده و نمايش دهد
(انديس آرايه از عدد  1شروع شود).
11-1-2آرايهپويا()Dynamic Array

گاهي اوقات ممكن است تعداد دادهها نامشخص باشد در نتيجه نميتوان تعداد اعضا
آرايــه را در زمــان طراحي برنامه تعيين كرد بنابراين الزم اســت ابعاد آرايه در زمان اجرا
تنظيم شود.
به اين منظور ويژوالبيســيك نوع ديگري از آرايهها را با نام آرايه پويا در اختيار شــما
قرار ميدهد .ابعاد آرايهاي از اين نوع را ميتوانيد در زمان اجراي برنامه با توجه به نيازتان
مكررا ً تغيير دهيد.
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براي تعريف يك آرايه ديناميك ،بهتر اســت مانند آرايههاي ثابت عملكرده اما از ذكر
ابعاد آرايه خودداري كنيد.
بهعنوان مثال به دستور زير توجه كنيد:
Integer

AS

Dim

) ( dynnumber

اما در صورت اســتفاده از آرايه در اين مرحله پيام خطا نمايش داده خواهد شد .براي
قابل اســتفاده شــدن آرايههاي پويا ،پس از تعريف آن بايد ابعاد آن را با استفاده از دستور
 ReDimتعيين كنيد .بهعنوان مثال پس از تعريف آرايه  dynnumberاز نوع  Integerابعاد آن
به صورت زير تعيين ميشود:
)ReDim dynumber (10

اگر  Option Base باشد آرايه داراي يازده عضو و اگر Option Base 1باشد آرايه داراي
 1عضو (از  1تا  ) 1 خواهد بود.
نﻜته • در صورت استفاده از دستور  ReDimمقادير موجود در تمام اعضاي آرايه از بين خواهد
رفت بنابراين در استفاده مجدد از دستور  ReDimبا دقت كافي اقدام كنيد.
• در صورتــي كــه بخواهيد مقادير موجود در آرايه در زمان تغيير ابعاد آن حفﻆ شــوند از كلمه
كليدي  Preserveهمراه با دستور  ReDimاستفاده كنيد.
• آرايههاي پويا را نيز ميتوانيد بهصورت  Private ،Publicيا  Staticتعريف كنيد.

بهعنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد( :با فرض اين كه  Option Base 1است).
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

با اســتفاده از تعريف آرايه پويا آرايه  myarrayبا  5عضو تعريف شــده اســت ســپس
بهوسيله يك حلقه  Forمقادير  1تا  5در آرايه قرار گرفتهاند .پس از حلقه  Forاول مجددا ً
دســتور  ReDimبهكار گرفتهشــده اســت تا تعداد اعضاي آرايه دو برابر شود پس از تغيير
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ابعاد آرايه ،حلقه  Forدوم مقادير موجود در آرايه را نمايش ميدهد اما استفاده دوباره
از دســتور  ،ReDimتمام مقادير قبلي در آرايه را از بين ميبرد ،در نتيجه فقط مقادير صفر
توسط حلقه نمايش داده ميشود.
حال اگر به جاي دستور ) ReDim myarray (10ازدستور(ReDim Preserve myarray (10
اســتفاده كنيد ،حلقه  Forدوم پس از نمايش مقادير  1تا  5براي اعضاي قبلي ,مقدار صفر
را هم براي  5عضو جديد كه اضافه شدهاند ،نمايش ميدهد.
تمرین:
يك پروژه جديد طراحي كنيد و دســتورات فــوق را در رويداد  Clickيك دكمه
فرمان قرار داده و نتيجه را در دو حالت بحث شده بررسي كنيد.
نﻜته • در صورت كاهش ابعاد يك آرايه بهوسيله دستور  ReDimمقادير مربوط به اعضاي
حذف شده از بين ميروند.
• بهوسيله دستور  ReDimنيز ميتوانيد يك آرايه پويا  Dynamicتعريف كنيد شكل كلي اين
دستور براي تعريف يك آرايه پويا بهصورت زير است:
ReDim
نوﻉ داده ) Asدامﻨه باﻻیي( نام آرایه
مث ً
ال دستور زير يك آرايه با  2 عضو و از نوع رشتهاي تعريف ميكند.
ReDim fam (19) As String

• در صورت اســتفاده از دســتور  ReDimبراي تغيير ابعاد يك آرايــه ثابت در هنگام اجراي
برنامه ،پيام خطاي  Array already dimensionedنمايش داده ميشود.

تمرین:
ميخواهيم پروژهاي كه در مثال  3طراحي شده است بهگونهاي تغيير كند تا تعداد
اســامي با توجه به نياز و درخواســت كاربر دريافت و در آرايه ذخيره شــود .به اين
منظور پروژه  Arrayرا باز كنيد و عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
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11-1-3دستورErase

از اين دســتور براي حذف اعضا در آرايههــاي پويا و از بين بردن محتويات اعضا در
آرايههاي ثابت استفاده ميشود .شكل كلي دستور  Eraseبهصورت زير است:
نام آرایه Erase
اگر اين دســتور روي يك آرايه پويا اجرا شــود تمام مقادير آن از بين خواهد رفت و
شــما ميتوانيد مجددا ً با استفاده از دستور  ReDimاز آرايه استفاده كنيد اگر پس از حذف
اعضاي يك آرايه پويا ،بدون اســتفاده از دســتور  ReDimسعي در دستيابي به اعضاي آن
داشته باشيد پيام خطاي  Subscript out of rangeنمايش داده ميشود.
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 1است):
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

در اين مجموعه دســتورات از يك آرايه پويا ( )myarray1و يك آرايهاي با ابعاد ثابت
( )myarray2اســتفاده شده اســت .در اولين حلقه  ،Forآرايههاي  myarray1و  myarray2به
ترتيب مقداردهي شــدهاند سپس بهوسيله دســتور  ،Eraseآرايه  myarray1از حافظه كام ً
ال
پاك شــده اما آرايه  myarray2فقط مقادير خود را از دســت ميدهد و در نتيجه حلقه For
دوم فقط مقادير صفر را براي هر دو آرايه نمايش ميدهد .البته اگر دســتور( ReDim mayrray1 (5
پس از حذف آرايه مزبور استفاده نشود آرايه در حلقه  Forقابل شناسايي نبوده و پيام خطاي
 Subscript out of rangeنمايش داده ميشود.
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تمرین:

پروژه  Arrayرا بهگونهاي 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.
11-2آرايههايچندبعدي

تاكنون با نحوه تعريف و چگونگي اســتفاده از آرايههاي يك بعدي آشنا شديد اما در
برنامهنويســي پروژههاي واقعي ،گاهي اوقات آرايههاي يك بعدي نيز گرهگشــا نيستند و
برنامهنويسي را با مشكالت متعددي روبهرو ميكنند.
آرايههاي دو بعدي از دو انديس براي شناســايي اعضاي خود استفاده ميكنند .انديس
اول شــماره ســطر و انديس دوم شماره ســتون متناظر با آرايه را مشخص ميكنند .براي
روشن شدن بهتر موضوع به آرايه زير توجه كنيد ,اين آرايه داراي  4سطر و  3ستون است
جدول 11-3
شماره ستون

2

1

0

a0 ,2

a0 , 1

a0 , 0

0

a1 , 2

a1 , 1

a1 , 0

1

a2 , 2

a2 , 1

a2 , 0

2

a3 , 2

a3 , 1

a3 , 0

3

شماره سطر

در نــوع از آرايهها براي دسترســي به هــر يك از عناصر آرايه از دو انديس اســتفاده
ميشود مث ً
ال عنصر  , a2,1عضوي است كه در سطر شماره  2و ستون شماره  1قرار دارد.
براي تعريف آرايه دو بعدي ميتوانيد يكي از اين روشها را به كار ببريد:
(دامنــه بااليــی ســتونها ،دامنــه بااليی ســطرها) نــام آرايــه
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نوع داده ( Asدامنه بااليی ستونها ،دامنه بااليی سطرها) نام آرايه

[]Dim| Public| Private| Static

نوعداده( Asدامنهبااليیستونها Toدامنهپايينیستونها،دامنه بااليیسطرهاToدامنهپايينیسطرها)نامآرايه [Dim| Public| Private| Static

نﻜته بــا توجــه بــه مكان تعريف و كاربرد آرايه ميتوانيد يكي از كلمات كليدي موجود در [ ]
را انتخاب كنيد.

بهعنوان مثال فرض كنيد ميخواهيد نمرات سه درس دانشآموزان يك كالس  5نفره
را بهصورت يك آرايه دو بعدي بنويسيد.
ﺷﻴﻤي

فﻴﺰيﻚ

رياﺿي

2

1



دانﺶآموز سوﻡ

16
8

14

15

1

18

17
12

1

دانﺶآموز ﭼﻬارﻡ

19

13

14

3

دانﺶآموز پنجم

11

2

17

4

دانﺶآموز اول
دانﺶآموز دوﻡ

2

شماره ستون

شماره سطر


2

اكنــون ميخواهيم اين آرايه دو بعدي را تعريــف كنيم بنابراين ميتوان يكي از موارد
زير را براي انجام اينكار استفاده كرد:
Dim sng student (4,2) As Single
Single

Dim sng student (0 To 4, 0 To 2) As

نﻜته توجه داشــته باشــيد كه قوانين دســتور  Option Baseبراي آرايههاي دو بعدي نيز
صادق است.

مﺜاﻝ  :4رويهاي بنويســيد كه آرايه دو بعدي  4×4را با اعداد تصادفي مقداردهي
كرده سپس اعضاي آن را نمايش دهد (با فرض .)Option Base 0
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

) (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
)"; "A("; i; ","; j; ")="; A(i, j

" Print
Next j
Print
Next i
End Sub

رويه فرعي فوق در صورت اجرا ،خروجي مشابه شكل زير را خواهد داشت:
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A(0,3)=9

A(0,1)=20 A(0,2)=17

A(0,0)=0

A(1,3)=53

A(1,1)= 0

A(1,0)=2

A(2,3)=31

A(2,1)=44 A(2,2)=0

A(2,0)=69

A(3,3)=0

A(3,1)=87 A(3,2)=3

A(3,0)=28

A(1,2)=52

در اين رويه ابتدا آرايه دو بعدي  Aرا تعريف كردهايم سپس با استفاده از دو حلقه تو
در تو و تابع  Rndعناصر آرايه مقداردهي شدهاند .حلقه  Forاول بهوسيله شمارنده  iشماره
ســطر و حلقه دوم به وســيله شمارنده  jشماره ستون را در آرايه كنترل ميكنند بنابراين با
هر بار اجراي حلقه اول ،حلقه دوم ســه بار تكرار ميشــود تا اعضاي هر ســطر را جهت
مقداردهي به ترتيب آماده كند .به عنوان مثال زماني كه مقدار  iبرابر با صفر اســت حلقه
دوم مقاديــر  jرا بــه ترتيب روي مقادير  2 ،1 ، و  3تنظيم ميكند .با خاتمه اجراي حلقه
دوم ،حلقــه اول مقدار  iرا يك واحد افزايش ميدهد و حلقه دوم مجددا ً از  j = شــروع
شــده و اعضاي ســطر دوم نيز به ترتيب مورد دسترســي قرار ميگيرند .در پايان پس از
مقداردهي آرايه ،با استفاده از دو حلقه  Forتودرتو اعضاي آرايه نمايش داده ميشوند

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کاریازدهم :توانايي استفاده از انواع آرايهها در ويژوالبيسيك

تمرین:
پروژهاي طراحي كنيد كه بتواند نام ,نام خانوادگي و نمره سه درس ،پنج دانشآموز را
در آرايه ذخيره كند و در ضمن بتوان هر لحظه اطالعات دانشآموزان را مشاهده كرد.

11-3توابعUBoundوLBound
از اين توابع براي دســتيابي به دامنه پاييني و بااليي يك آرايه اســتفاده ميشــود .تابع
 LBoundميتوانــد با دريافت نام يك آرايــه ،دامنه پاييني آن را بهصورت يك عدد از نوع
 Longبازگرداند .به عبارت ديگر بهوســيله اين تابع ميتوانيد شــماره اولين انديس را در
آرايه به دست آوريد .شكل كلي اين تابع به اين صورت است:
)LBound (arrayname ,dimension

تابع  LBoundيك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري دارد ,آرگومان
در واقع نام آرايهاي اســت كه ميخواهيد انديس آغازين آن را به دســت آوريد .آرگومان
دوم ( )dimensionدر آرايههــاي دو و چند بعدي اســتفاده ميشــود و بعــدي از آرايه كه
ميخواهيد انديس آغازين آن را پيدا كنيد بهصورت يك عدد صحيح تعيين ميشود .مقدار
 1براي بعد اول (ســطر) 2 ,براي بعد دوم (ستون) و الي آخر .در صورت عدم استفاده از
اين آرگومان ,مقدار پيشفرض  1خواهد بود.
بهعنوان مثال به اين دستورات توجه كنيد:
arrayname

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 ( )Aو يك آرايه يك بعدي ( )Bتعريف شدهاند.
نتيجه اجراي اولين و دومين دستور  Printبه ترتيب  1و  1خواهد بود و در صورت اجراي
دستور آخر با توجه به عدم استفاده از آرگومان اختياري و يك بعدي بودن آرايه مقدار صفر
نمايش داده ميشود .توجه داشته باشيد كه فرض بر اين باشد كه  Option Base  :است.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

تابع  UBoundميتواند با دريافت نام يك آرايه دامنه بااليي آن را بهصورت يك عدد از
نوع  Longبازگرداند به عبارت بهتر عددي را كه در تعريف آرايه بهعنوان دامنه بااليي آرايه
تعريف كردهايم در اختيار شما قرار ميدهد .شكل كلي اين تابع بهصورت زير است:
)UBound (arrayname ,dimension

اين تابع نيز يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري دارد و عملكردي را مشابه
آنچه در تابع  LBoundدارند به عهده ميگيرند .بهعنوان 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

اولين و دومين دســتور  Printبه ترتيب مقادير  1و  13را نمايش ميدهند و دســتور
آخر نيز مقدار  1را نمايش خواهد داد.
البته بايد توجه داشــت كه دســتور  Option Baseتأثيري روي تابع  UBoundنميگذارد.
بهعنوان مثال به اين دستورات توجه كنيد:
Dim A(5) As Integer

)For i = LBound(A) To UBound(A
Print i
Next i

در دســتورات قبل اگر  Option Base 0باشــد حلقه  Forاز مقــدار صفر تا  5را نمايش
ميدهد و در واقع آرايه  6عضو خواهد داشــت ولي اگر  Option Base 1باشد حلقه  Forاز
مقدار  1تا  5را نمايش ميدهد و در نتيجه آرايه  5عضو خواهد داشت پس همانطور كه
ديديد دستور  Option Baseروي تابع  UBoundتأثير نميگذارد.
11-4تابعSplit

بهوســيله اين تابع ميتوان محتويات يك متغير رشــتهاي را بهصورت زير رشــتههاي
جداگانــهاي در يك آرايه يك بعدي ذخيره كرد .مقدار بازگشــتي اين تابع يك آرايه يك
بعدي است .شكل كلي اين تابع بهصورت زير است
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کاریازدهم :توانايي استفاده از انواع آرايهها در ويژوالبيسيك
)Split (expression, delimiter, limit, compare

اين تابع داراي يك آرگومان اجباري اســت expression .ميتواند يك عبارت رشتهاي
باشــد .آرگومان  delimiterيك آرگومان اختياري اســت و بهطور پيشفرض يك كاراكتر
فاصله " " اســت .در واقع اين آرگومان كاراكتري را كه براي جدا كردن زير رشــتهها در
آرگومان  expressionمورد استفاده قرار ميگيرد معين ميكند.
آرگومان  limitدومين آرگومان اختياري اســت و تعداد زير رشــتههاي مورد نظر را كه
بايد بازگشــت داده شوند تعيين ميكند در صورت عدم استفاده از اين آرگومان مقدار آن
 -1خواهد بود كه به معني بازگشت دادن تمام زيررشتههاست.
آرگومــان  compareنيز اختياري بــوده و تعيين ميكند كه آيا تابع بين حروف بزرگ و
كوچك آرگومان  delimiterبا كاراكترهاي  expressionتفاوت قائل شــود يا خير .مقاديري
كه اين آرگومان ميتواند دريافت كند در جدول  11-4ارايه شدهاند.
جدول  11-4مﻘادير مربوط به آرﮔومان Compare

توﺿﻴﺢ

تابﻊ بﻴﻦ حروﻑ كوﭼﻚ و بﺰرگ تﻔاوت ﻗائل ميﺷود.

تابﻊ بﻴﻦ حروﻑ كوﭼﻚ و بﺰرگ تﻔاوت ﻗائل نﻤيﺷود.

ﺛابت رﺷتهاي

ﺛابت عددي


vbBinaryCompare

1

vbTextCompare

نﻜته مقدار پيشفرض براي آرگومان  compareصفر 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
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

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

Next i
End Sub

در دســتورات فوق دستور  Splitبراساس فضاهاي خالي « « موجود در رشته ,strname
كلمات موجود در متغير رشــتهاي  strnameرا بهصورت جداگانه در آرايه  strresultذخيره
ميكند كه بهوسيله يك حلقه  Forمطابق شكل  11-3نمايش داده ميشود.

شكل 11-3

اكنون فرض كنيد تابع  Splitرا بهصورت زير تغيير دهيد:
) "strresult = Split ( strname , "A

در اين صورت كاراكتري كه براي جدا كردن زيررشــتهها اســتفاده ميشود كاراكتر
خواهد بود .اما همانطور كه در شــكل  11-4مشاهده ميكنيد رشته  strnameبدون توجه
به كاراكتر  Aبدون تغيير باقي ميماند چون در اين دســتور از آرگومان  compareاســتفاده
نشده است مقدار پيش فرض صفر است در نتيجه تابع بين كاراكتر  Aدر آرگومان دوم با
كاراكتر  aدر رشته  strnameتفاوت قائل شده است.
A

شكل 11-4
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حال اگر دســتور قبل را بهصورت( strresult = Split )strname,«A«,,1تغيير دهيد خروجي
برنامــه بهصورت شــكل  11-5خواهد بود يعني تابع بين كاراكتــر  Aدر آرگومان دوم با
كاراكتر  aدر رشته  strnameتفاوتي قائل نميشود و  strnameبه سه زير رشته تقسيم ميشود.

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کاریازدهم :توانايي استفاده از انواع آرايهها در ويژوالبيسيك

در صورتي كه بخواهيد تعداد معيني از زيررشــتهها را جدا كنيد ميتوانيد از آرگومان
سوم در تابع  Splitاستفاده كنيد .مث ً
ال اگر مثال قبل را به اين صورت تغيير دهيد:
)strresult = Split (strname,"ic",2,1

خروجي برنامه مطابق شكل  11-6خواهد بود.

شكل 11-6

شكل 11-5

نﻜته در صورتي كه آرگومان  limitدر تابع  1 ,Splitباشد تمام رشته  expressionبهصورت يك
زير رشته بازگشت داده خواهد شد.

تمرین:
پــروژهاي طراحي كنيد كه يك رشــته و كاراكتــر دلخواه را دريافت كند و رشــته را
براساس كاراكتر موردنظر به چند زيررشته تقسيم كرده و نمايش دهد.

11-5تابعJoin
عملكرد اين تابع برعكس تابع  Splitاست .بهوسيله اين تابع ميتوانيد اعضاي يك آرايه
رشــتهاي را بهصورت يك مقدار رشــتهاي واحد درآوريد .شكل كلي اين تابع بهصورت
زير است:
)Join (sourcearray, delimiter

ايــن تابــع داراي يــك آرگومــان اجبــاري و يــك آرگومــان اختيــاري اســت.
آرگومــان  ،sourcearrayنــام آرايــه رشــتهاي مورد نظر اســت كــه ميخواهيــد مقادير
موجــود در آن را بهصــورت يكپارچــه در يــك متغيــر رشــتهاي ذخيــره كنيــد.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

آرگومان  delimiterيك آرگومان اختياري است كه كاراكتر جداكننده را بين كلمات در
رشتهاي كه تابع بازگشت ميدهد تعيين ميكند .در صورت عدم استفاده از اين آرگومان،
كاراكتر فضاي خالي “ “ مورد استفاده قرار ميگيرد.
بهعنوان 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

در صورت اجراي دســتورات فوق خروجي مشــابه شــكل  11-7به دســت ميآيد
همانطور كه ميبينيد مقادير موجود در آرايه  strnameبهوسيله تابع  Joinدر متغير strresult
بهصورت يك رشته واحد ذخيره شدهاند و از كاراكتر فاصله خالي “ “ براي ايجاد فاصله
بين مقادير آرايه استفاده شده است.
اكنون تابع  Joinرا در مثال قبل بهصورت زير تغيير دهيد:
) " strresult = Join ( strname , " #

در اين صورت خروجي دستورات بهصورت شكل  11-8خواهد بود.
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شكل 11-8

شكل 11-7

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيك)
واحد کاریازدهم :توانايي استفاده از انواع آرايهها در ويژوالبيسيك

تمرین:
پــروژهاي طراحي كنيد كه تعدادي كلمه را بهصورت جداگانه دريافت كند ســپس با
استفاده از تابع  Joinآنها را به يك رشته واحد تبديل نموده و نمايش دهد.
11-6نﺤوهارسالآرايههابهرويهها

تاكنون با نحوه تعريف آرايه و چگونگي استفاده از آنها آشنا شدهايد اما گاهي اوقات
الزم اســت تا آرايهها را به يك رويه فرعي يا تابع ارسال كنيد .در اينجا با ذكر يك مثال
با چگونگي انجام اين كار آشنا ميشويد.
مﺜاﻝ  :5ميخواهيم تابعي بنويســيم كه با دريافت يك آرايه عددي از نوع
با  1 عضو ،كوچكترين عضو را پيدا كرده و بازگرداند.
ابتدا به تعريف تابع ميپردازيم ،در اينجا الزم است آرگومان ورودي به صورت آرايه
استفاده شود بنابراين در هنگام تعريف آرگومان از دو پرانتز ( ) استفاده ميشود.

Integer

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

همانطــور كــه در تعريف تابع ميبينيد براي تعريف يك آرگومــان از نوع آرايه فقط
كافي است دو پرانتز در ابتداي نام آرايه ذكر كنيد.
براي فراخواني اين تابع نيز ميتوانيد از دستور زير استفاده كنيد:
) ) ( Print minelement (myarray

نﻜته آرايههــا بهطور پيش فرض بهصورت ارســال بــا مرجع ( )Call By Referenceبه رويه
ارسال ميشوند.
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11-7روشهايمرتبسازيآرايهها
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شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

در برنامهنويسي واقعي معموالً الزم است تا اطالعات دريافت شده يا نتيجه محاسبات
را بهصورت مرتب شــده در اختيار كاربران قرار دهيد .بــه اين منظور ميتوان از آرايهها
استفاده كرد.
تاكنــون روشهــاي متعــددي بــراي مرتب كــردن دادههــاي موجود در يــك آرايه
طراحــي و معرفــي شــدهاند كــه هر يــك نقاط ضعــف و قدرتي نيــز دارنــد .از انواع
روشهــاي معــروف در مرتبســازي اطالعــات ميتــوان بــه روش مرتبســازي
حبابــي ( ،)Bubble Sortروش مرتبســازي  ،Shell Sortروش مرتبســازي ســريع
( ،)Quick Sortروش مرتبســازي انتخابي ( )Selection Sortو مرتبســازي به روش درج
( )Insertion Sortاشــاره كرد .بعضي از روشهاي نامبرده داراي الگوريتم پيچيدهاي هستند
كه از حوصله اين كتاب خارج است بنابراين دو روش مرتبسازي حبابي و مرتبسازي
انتخابي ( )Selection Sortارائه ميشود.
11-7-1روشمرتبسازيحبابي)(Bubble Sort

اين روش ســادهترين روش مرتبســازي اســت و هر عضو از آرايه با اعضاي بعدي
آرايه مقايســه ميشــود و در صورت نياز ,عمل تعويض صورت ميگيرد .در اين روش
چون هر عضو با ساير اعضاي بعد از آن مقايسه ميشود در آرايههاي بزرگ زمان زيادي
براي مرتب شدن دادهها مصرف ميشود بنابراين توصيه ميشود در صورت كوچك بودن
ابعاد يك آرايه از اين روش اســتفاده كنيد .در زير دســتوراتي را ميبينيد كه ميتواند يك
آرايه عددي از نوع صحيح با 1عضو را كه قب ً
ال پر شده است به روش حبابي و بهصورت
صعودي مرتب كند (با فرض اينكه  Option Base 1است).
)(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
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)temp = myarray(j
)myarray(j) = myarray( j + 1
myarray(j + 1) = temp
End If
Next j
Next i
End Sub

در ايــن رويداد عمل مرتبســازي با دو حلقه كه  n -1بار تكرار ميشــوند ( nتعداد
اعضاي آرايه است) انجام ميشود .در واقع بهوسيله يك  Ifدر داخل حلقه دوم مقدار هر
عضو با عضو بعدي مقايســه ميشود و در صورت بزرگتر بودن عضوي كه انديس آن j
اســت مقدار آن با مقدار عضوي كه انديس آن  j+1اســت تعويض ميشود .با ادامه روند
عمليات ،اين كار آنقدر تكرار ميشــود تا آرايه مرتب شود؛ ميتوانيد روند انجام عمليات
را در شكل  11-9مشاهده كنيد :در ابتدا ،مقادير موجود در آرايه را قبل از مرتب شدن و
در انتها ،همان آرايه را بهصورت مرتب شــده ميبينيد در بخش مياني نيز اعضاي آرايه را
در هر بار اجراي حلقه اول (حلقه با شمارنده  )iمشاهده ميكنيد .اگر به روند تغيير مكان
اعداد توجه كنيد نحوه مرتبسازي را كام ً
ال درك خواهيد كرد.

شكل 11-9
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تمرین:
پــروژهاي طراحي كنيد كه ده عدد را از كاربر دريافت كند و پس از ذخيرهســازي در
يك آرايه ،آرايه را بهصورت نزولي مرتب كرده و نمايش دهد.
11-7-2روشمرتبسازيانتخابي

در اين روش ابتدا كوچكترين عضو آرايه تعيين و با عضو اول آرايه جابهجا ميشود.
در مرحله بعد كوچكترين عضو آرايه در بين عضو دوم تا آخرين عضو آرايه پيدا شده و
با عضو دوم آرايه جابهجا ميشود 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
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در اين رويداد با اســتفاده از دو حلقه  Forتودرتو عمليات مرتبسازي انجام ميشود
در ابتدا نخســتين حلقــه  Forاولين عضو آرايه را به عنــوان كوچكترين مقدار در متغير
 minذخيره ميكند .ســپس حلقه  Forدوم اين مقدار را با ســاير اعضا يعني اعضاي دوم تا
آخرين عضو مقايســه ميكند اگر مقدار عضوي از مقدار  minكمتر باشد مقدار كوچكتر
را در متغيــر  minو انديس آنرا در متغير  indexذخيره ميكند و پس از خاتمه اجراي اين
حلقه اگر مقدار كوچكتري پيدا شــده باشــد ( )index < > iآنگاه با استفاده از يك دستور
 Ifجاي عضو اول با عضوي كوچكتر كه انديس آن در متغير  indexذخيره شــده اســت
عوض ميشود.
در اين مرحله با رسيدن  Next iاجراي دستورات به ابتداي حلقه اول منتقل ميشود .در اين
مرحله همان عمليات براي عضو دوم آرايه اجرا خواهد شد و به همين شكل آرايه مرتب ميشود
(شكل .)11-10

شكل 11-10

11-8روشهايجستجويدادههادرآرايهها

گاهي اوقات الزم است تا دادهاي را ميان مجموعهاي از اطالعات موجود جستجو
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كرده و مورد دســتيابي قرار دهيم .يكي از داليل استفاده از آرايهها جستجوي سريعتر
و راحتتر دادهها در ميان انبوهي از اطالعات است.
جستجوي داده در يك آرايه مانند مرتبسازي از روشهاي مختلفي امكانپذير است
كه از مهمترين آنها ميتوان روش جستجوي خطي و روش جستجوي دودويي را نام برد.
11-8-1روشجستجويخطي)(Linear Search

اين روش يكي از ســادهترين روشهاي جســتجو است در اين روش براي پيدا كردن
يــك مقــدار ،مقدار مربوطه را يك به يــك با اعضاي آرايه مورد مقايســه قرار داده و در
صورت پيدا شــدن اطالعات مورد نظر جســتجو خاتمه مييابد و اگر مقدار مورد نظر در
هيــچ يك از اعضاي آرايه پيدا نشــود در آن صورت نتيجه جســتجو منفي خواهد بود و
مقدار مربوطه در آرايه وجود نخواهد داشت.
بهعنــوان مثال فرض كنيــد ميخواهيم يك عدد را در آرايهاي با  2 عضو جســتجو
كنيم .تابع  mysearchميتواند با دريافت يك عدد و آرايه مربوطه ،عدد مربوط را در آرايه
جســتجو كند و در صورت وجود عدد در آرايــه ،مقدار  Yesو در غير اين صورت مقدار
 Noرا 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  Forو يك دستور  Ifتكتك اعضاي آرايه با مقدار
متغير  mynumberمقايســه ميشــوند و در صورت پيدا شدن مقدار مشابه ،مقدار درست
( )Trueبرگشت داده ميشود و پس از آن بهوسيله  Exit Functionخروج از تابع اتفاق ميافتد.
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اما اگر تمام اعضاي آرايه بررســي شــوند و مقداري برابر با  mynumberپيدا نشــود با
بازگشت دادن مقدار نادرست ( )Falseاين مسأله را مشخص ميكند.
بهعنوان مثالي ديگر فرض كنيد ميخواهيم يك نام را در يك آرايه رشتهاي با  2عضو
مورد جستجو قرار دهيم ،در اينصورت تابع  mysearchبه اين صورت در ميآيد:
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

در تابع فوق نيز نحوه انجام عمليات مانند تابع قبل اســت و فقط براي پيدا كردن نام
مورد نظر ( )mynameدر آرايه از تابع  StrCompاستفاده ميشود.
تمرین:
پروژهاي طراحي كنيد كه ده عدد را كه بهصورت تصادفي توليد شدهاند 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  Searchبه روش جستجوي خطي به جستجوي عدد موردنظر بپردازد.
11-8-2روشجستجويدودويي)(Binary Search

روش جســتجوي خطــي در آرايههاي بزرگ ،بســيار كند و وقتگير اســت ،روش
جســتجوي دو دويي با اســتفاده از اين راهحل ساده ،تعداد مقايســهها را به مقدار زيادي
كاهش ميدهد.
در اين روش ابتدا آرايه را مرتب كرده سپس عضو مياني آرايه با مقدار مورد جستجو،
مقايســه ميشــوند ،اگر مقدار مورد جســتجو كوچكتر از عضو مياني باشد جستجو در
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قسمت پاييني عضو مياني صورت ميگيردو اگر مقدار مورد جستجو بزرگتر از عضو
مياني باشد جستجو در قسمت بااليي عضو مياني انجام ميگيرد سپس همين اعمال براي
نيمه پاييني و يا بااليي در آرايه انجام ميشــود و بدين صورت تا زمان پيدا شــدن مقدار
مورد نظر يا با نصف شدن تعداد اعضاي باقيمانده عمليات ادامه مييابد.
بنابراين ميتوانيد تابع  Binary Searchرا 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

ايــن تابــع با دريافت يك آرايه و عدد موردنظر براي جســتجو تعريف ميشــود پس
از تعريــف متغيرهاي مورد نظر ،مقدار انديس بااليي و پاييني در آرايه را بهوســيله توابع
 LBound ،UBoundدر متغيرهاي  inthighو  intlowقرار ميدهد .سپس يك حلقه Do while
عمليات جستجو را انجام ميدهد .ابتدا مقدار انديس مياني در آرايه محاسبه ميشود براي
اين كار انديس پاييني با بااليي جمع شــده و مقدار صحيح تقســيم آنها بر عدد  2توسط
تابع  Intبه دست ميآيد.
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فرض كنيد كه آرايه داراي  2 عضو اســت و انديس پاييني  1اســت .با اين شــرايط
مقدار  intmidبرابر با  5خواهد بود .پس از محاســبه مقدار انديس عضو مياني بهوســيله
فرمان  ifتســاوي عضو مياني ( myarray )5با عدد مورد جســتجو  mynumبررسي ميشود،
در صورت مساوي بودن آنها با يكديگر مقدار  Trueبازگشت داده خواهد شد و بهوسيله
فرمــان  Exit Functionاجــراي برنامــه به محل فراخواني منتقل ميشــود اما اگر تســاوي
برقرار نباشــد شــرط موجود در  ElseIfبررســي ميشــود .اگر در اين مرحله مقدار عضو
( myarray )5كوچكتر از مقدار  mynumباشد چون آرايه مرتب است بنابراين مقدار انديس
پاييني بهوسيله فرمان  intlow = intmid +1به مقدار بعد از انديس عضو مياني (يعني  )6تغيير
پيدا خواهد كرد و حلقه در اجراي دوباره دســتورات ،عناصر موجود در بين انديس 6و
1 را مورد جستجو قرار ميدهد؛ اما اگر شرط موجود در  ElseIfغلط باشد بنابراين عنصر
مــورد جســتجو در نيمه پاييني آرايه قرار دارد و با اســتفاده از بخــش Elseمقدار انديس
بااليي يكيكمتر از انديس مياني (يعني  )4خواهد شــد و در اجراي دوباره حلقه ،عناصر
موجود در بين انديس  1و  4مورد جستجو قرار ميگيرند ،به اين ترتيب با كوچكتر شدن
بازه جستجو ،در صورتي كه مقدار مورد نظر در آرايه كشف نشود مقادير  inthighو intlow
بهگونهاي تغيير ميكنند كه نتيجه شرط  ،inthigh > = intlowنادرست شود كه در نتيجه اجراي
حلقه خاتمه يافته و مقدار  Falseبازگشت داده ميشود مث ً
ال فرض كنيد كه ميخواهيم عدد
2را در آرايه  1عضوي (مقدار اعضاي آن از  1  1تا  1 هستند) جستجو كنيم .عملكرد
تابع به اين صورت نمايش داده ميشود:
1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

انديس

11

19

1 8

1 7

1 6

1 5

1 4

1 3

1 2

1 1

مقدار

مقايسه اول
اولين بازه جستجو
مقايسه دوم

شكل 11-11

دومین بازه جستجو

تمرین:
پروژه تمرين قبل را با روش جستجوي دودويي انجام دهيد.
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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.
Then you can create a variable that can contain a series of values.
This 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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واژهنامه
آرايه
جستجوي دودويي
مرز ،محدوده
مرتبسازي حبابي
راحت ،مناسب
حائل
اندازه ،بعد
پويا
عنصر
پاككردن
عبارت
متصل كردن
حد ،اندازه
جستجوي خطي
تصادفي
مربوط
عددی
مرتبسازي انتخابي
از هم جدا كردن
انديس ،زيرنويس

Array
Binary Search
Bound
Bubble Sort
Convenient
Delimiter
Dimension
Dynamic
Element
Erase
Expression
Join
Limit
Linear Search
Random
Related
Scalar
Selection Sort
Split
Subscript

خالصه مطالب
• از آرايهها براي ذخيرهســازي و نگهداري آســانتر دادهها ،مرتبسازي و جستجوي
سريع اطالعات استفاده ميشود.
• آرايهها به دو دسته كلي ،آرايهها با ابعاد ثابت و آرايههاي پويا يا با ابعاد متغير تقسيم ميشوند.
• بهوسيله فرمان  Option Baseميتوان شماره اولين عنصر آرايه را تعيين كرد.
• در آرايههــاي پويا ( )Dynamicتعــداد اعضاي آرايه با توجه به تعداد مورد نياز معين
ميشوند اما در آرايههاي ثابت تعداد اعضاي آرايه بعد از تعريف آن قابل تغيير نيست.
• براي قابل اســتفاده شــدن يك آرايه پويا پس از تعريف آرايه از دستور  ReDimبراي
تعيين ابعاد آن استفاده ميشود.
• در صورتي كه بخواهيد مقادير موجود در يك آرايه پويا در زمان تغيير ابعاد آن از بين
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نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

نرود از كلمه كليدي  Preserveاستفاده كنيد.
• بهوسيله فرمان Eraseميتوان آرايههاي پويا را حذف كرد.
• مقادير موجود در يك آرايه با ابعاد ثابت بهوســيله فرمان Eraseاز بين خواهند رفت
اما فضاهاي مربوط به اعضاي آرايه در حافظه باقي ميمانند.
• هنگام ارســال آرايهها به رويهها بهطور پيشفرض از حالت ارسال با مرجع استفاده
ميشود.
• روشهاي مرتبســازي آرايهها عبارتند از  :مرتبســازي حبابي ،مرتبســازي به
روش ,Shell Sortروش مرتبســازي  ،Quick Sortروش مرتبســازي انتخابــي (Selection
 )Sortو روش مرتبسازي .Insertion Sort
• برايجســتجوياطالعات دريكآرايه ميتوان از روش جستجوي خطي يا دودويي
استفاده كرد.
• توابع  UBoundو  LBoundبه ترتيب دامنه بااليي و پاييني آرايه مورد نظر را محاسبه
ميكنند.
• تابع  Splitميتواند يك عبارت رشــتهاي را بهصورت زير رشتههاي جداگانه در يك
آرايه يك بعدي ذخيره كند.
• تابع  Joinبرخالف تابع  ,Splitميتواند مقادير رشتهاي موجود در يك آرايه رشتهاي
را بهصورت يك عبارت رشتهاي واحد درآورد.
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آزمون نظري
 - 1در ويژوالبيسيك انديس اول يك آرايه بهطور پيشفرض از چه شمارهاي آغاز ميشود؟
د2 -
ج1 -
ب -صفر
الف-1 -
 - 2پس از تعريف يك آرايه پويا بهوسيله كدام دستور آرايه قابل استفاده ميشود؟
دReDim -
جErase -
بStatic -
الفDim -
 - 3بهوسيله كدام فرمان ميتوان شماره انديس اولين عضو آرايه را تعيين كرد؟
بOption Explicit -
الفOption Compare Text -
دOption Keyword -
جOption Base -
 - 4آرايه ( No ) 1 , 5چند عضو دارد؟ ( ) Option Base 1
د4   -
ج45 -
ب5 -
الف36 -
 - 5فرمان  Eraseميتواند آرايههاي  .......را حذف كند.
ب -با ابعاد ثابت
الف -پويا
د -گزينههاي الف و ب صحيح هستند.
ج -رشتهاي
 - 6اگر (  name )1باشد حاصل عبارت ( UBound )nameچيست؟
ج1  -
ب9 -
الف8 -
د11 -
 - 7آرايه ( Color )1 To 5, 3 To 6چند عضو دارد؟
ج3  -
ب25 -
الف2 -
د35 -
 - 8كدام تابع ميتواند اعضاي يكآرايه رشتهاي را به يك عبارت رشتهاي واحد تبديل كند؟
دPreserve -
جUbound -
بJoin -
الفSplit -
 - 9در صورتي كه بخواهيم در زمان تغيير ابعاد يك آرايه پويا مقادير قبلي آرايه از بين
نرود از كدام كلمه كليدي همراه با دستور  ReDimاستفاده ميكنيم؟
دPreserve -
جPara -
بParamArray -
الفDim -
 - 10كدام تابع ميتواند يك عبارت رشتهاي را بهصورت كلمات جداگانه در يك آرايه
ذخيره كند؟
دFilter -
جPreserve -
بJoin -
الفSplit -
11 -Which of the following answer can be use to create a single dimension array With 5
?elements

b- Dim no (4) As Integer

a- Dim no (5) As Integer

d- Dim no [4] As Integer

c- Dim no [5] As Integer
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 -12آرايه را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.
 - 13دستور  Split ،Eraseو  Joinرا با ذكر مثال توضيح دهيد.
 - 14نحوه تعريف و استفاده از آرايههاي استاتيك و پويا را با ذكر مثال بيان كنيد.
 - 15توابع  UBoundو  LBoundرا با ذكر مثال توضيح دهيد.
 - 16نحوه مرتب سازي آرايهها با روش حبابي و انتخابي را بيان كنيد.
 - 17كاربرد دستور  Option Baseرا با ذكر مثال توضيح دهيد.
 - 18نحوه ارسال آرايهها به رويههاي تابعي و فرعي را بيان كنيد.
 - 19انواع روشهاي جستجوي دادهها در آرايهها را توضيح دهيد.
آزمون عملي
 - 1رويهاي بنويسيد كه يك آرايه  5×5را با اعضاي تصادفي ايجاد كرده سپس مجموع
هر سطر و هر ستون آرايه را بهطور جداگانه به همراه خود آرايه نمايش دهد.
 - 2رويهاي بنويسيد كه دو آرايه دلخواه را دريافت كرده و آرايه حاصلضرب آن دو
را به همراه دو آرايه نمايش دهد.
 - 3رويهاي بنويســيد كه دو آرايه يك بعدي دلخواه را دريافت كرده و ســپس آرايه
حاصــل جمع ،حاصلضــرب و حاصل تفريق آن دو را در آرايههــاي جداگانهاي ذخيره
كند.
 - 4رويهاي بنويسيد كه يك آرايه عددي با  2عضو را بهصورت نزولي مرتب كرده
و نمايش دهد.
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                                                                    واحد کاردوازدهم       
                                                               

           هدف جزیی

توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيك
هدفهای رفتاری
توجه :مطالعه اين واحدكار براي استاندارد مهارتي رايانه كار پيشرفته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به صورت مطالعه آزاد است.

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 -1مفاهيم مربوط به سيستم مختصات را بداند.
 -2توانايي تغيير مختصات را به منظور انجام ترسيمات داشته باشد.
 -3توانايي بهكارگيري متدهاي گرافيكي زير را داشته باشد:
PSet , Line , Circle , Point , Cls , Print , TextHeight , TextWidth

 -4توانايي استفاده از خصوصيات گرافيكي زير را داشته باشد:

CurrentX , CurrentY , AutoRedraw , DrawMode , DrawStyle , DrawWidth , FillStyle

 -5توانايي استفاده از توابع  QBColorو  RGBرا داشته باشد.
 -6توانايي استفاده از امكانات چاپ ،خصوصيات و متدهاي آن را در برنامهها داشته باشد.
 -7توانايي استفاده از امكانات چندرسانهاي و كنترل  MCIو MAM
 -8توانايي استفاده از شئ  Pictureو رويههاي  SavePictureو LoadPicture
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تاكنون چگونگي طراحي و ساخت رابطهاي گرافيكي را با استفاده از فرمها و بعضي
از كنترلها آموختيد؛ امــا گاهي اوقات وجود فرمها و كنترلها بدون جلوههاي گرافيكي
محيط نرمافزار را خستهكننده و غير قابل استفاده ميكند .با استفاده از جلوههاي گرافيكي
نظير رنگ ،نمودارهاي گرافيكي و تصاوير متحرك ميتوانيد به كاربر در مشاهده و درك
بهتر گزارشات و نتيجه محاسبات كمك كنيد.
ويژوالبيســيك قابليت بااليي در اســتفاده از جلوههاي گرافيكي در اختيار شما قرار
ميدهد و ميتوانيد اين جلوههاي گرافيكي را با دو روش ايجاد كنيد :كنترلهاي گرافيكي
مثل  Line ,Shapeو متدهاي گرافيكي مثل  Line , PSet,Circleو ...
 12-1مفهوم سيستم مختصات در ويژوالبيسيك

در ويژوال بيسيك نيز مانند رياضيات و هندسه براي انجام هر نوع ترسيمياز سيستم
مختصات استفاده ميشود ،همچنين از دو بعد يا محور مختصات براي تعيين موقعيت
ترسيمات استفاده ميشود (شكل .)12-1
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شكل 12-1
مختصات هــر نقطه بهصورت ( )X,Yتعيين ميشــود مقدار  Xموقعيــت نقطه را در
طــول محور  Xو مقــدار  Yموقعيت نقطــه را در طول محور  Yبيــان ميكند كه مقدار
شــروع در هر يك از محورها صفر اســت .دقت داشته باشــيد كه محورهاي مختصات
در ويژوالبيســيك بــا محورهــاي مختصات در رياضيات متفاوت اســت .در شــكل
 12-1نحوه قرار گرفتن محورها بر نقطه مبنا قابل مشــاهده اســت .مختصات نقطه مبنا
( )0,0است كه در گوشه باال و چپ شئ مربوطه كه معموالً فرم است قرار دارد.

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کاردوازدهم :توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيك

وقت��ي كنترل��ي را جابهجا كرده يا ان��دازه آن را تغيير ميدهيد ,از سيس��تم مختصات
فرميكه كنترل در آن قرار دارد ,اس��تفاده ميكنيد .در واقع كنترلها و هرگونه ترس��يمات
گرافيكي از سيس��تم مختصات شئ كه در آن رس��م ميشوند ,تبعيت ميكنند .اگر كنترلي
در روي فرم قرار گيرد موقعيت و اندازه كنترل از سيس��تم مختصات فرم پيروي ميكند و
اگر خطي در يك جعبه تصوير  PictureBoxرس��م ش��ود ،موقعيت و اندازه خط از سيستم
مختصات كنترل جعبه تصوير استفاده ميكند.

شكل  12-2تعيين موقعيت يك كنترل به وسيله سيستم مختصات

براي تعريف موقعيت ترس��يمات گرافيكي بهوسيله محورها از واحدهاي اندازهگيري
استفاده ميشود كه به آن مقياس ميگويند .در ويژوالبيسيك هر محور در سيستم مختصات
ميتواند مقياس خاص خود را داشته باشد.
           12-2تغيير سيستم مختصات  

ميتوانيد سيس��تم مختصات يك ش��ئ خاص مثل فرم را بهوسيله خصوصيت  Scaleيا
مت��د  Scaleروي مقادير مورد نظرتان تنظي��م كنيد .براي انجام اين كار ميتوانيد از مقياس
پيشفرض اس��تفاده كرده يا يكي از مقياسهاي اس��تاندارد را انتخاب كنيد يا اين كه يك
مقياس جديد را ايجاد كنيد .با تغيير مقياس سيس��تم مختصات ميتوانيد اندازه و موقعيت
ترسيمات گرافيكي را روي فرم با توجه به نيازتان به آساني تنظيم كنيد.
ه��ر ف��رم يا بعض��ي از كنترله��ا مانن��د  PictureBoxچندين خصوصي��ت  ،Scaleنظير
 ScaleLeft ،ScaleTop ،ScalHeight ،ScaleWidth ،ScaleModeو يك متد  Scaleدارند كه بهوسيله
آنها ميتوانيد سيستم مختصات خود را تعريف كنيد .مقياس پيشفرض  twipاست.
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همانطور كه قب ً
ال هم اشاره كرديم هر  567 twipبرابر با يك سانتيمتر است.
براي انتخاب يك مقياس اس��تاندارد ميتوانيد يكي از مقادير موجود در جدول 12-1
را براي خصوصيت  ScaleModeفرم يا كنترل مورد نظر خود در نظر بگيريد.
جدول  12-1مقاديري كه خصوصيت  ScaleModeكسب ميكند.
ثابت عددي
توضيح (نوع مقياس)
مقادير تعريفي كاربر در خصوصيات ،ScaleWidth ،ScaleHeight
 ScaleLeft ،ScaleTopاستفاده ميشوند.
twip
)72Point = 1Inch( Point

ثابت رشتهاي



vbUser

1

vbTwips

2

vbPoints

( Pixelيك  pixelكوچكترين واحد نمايشي در صفحه نمايش
يا چاپگر است و تعداد آنها در هر اينچ به مقدار وضوح تصوير
بستگي دارد).
Character
Inch

3
4
5

vbPixels

vbCharacters
vbInches

Milimeter

6

vbMillimeters

Centimeter

7

vbCentimeters

اگ��ر بخواهي��د مختصات نقطه مبنا را تغيير دهيد يا مقي��اس جديد را در يك كنترل يا
فرم ايجاد كنيد ميتواني��د از خصوصيات  ScaleTop ،ScaleWidth ،ScaleHeightو ScaleLeft
اس��تفاده كنيد .خصوصيات  ScaleLeftو  ScaleTopبا دريافت مقادير عددي ،مختصات نقطه
مبن��ا را در كنت��رل و فرم معين ميكنند .مقدار پيشفرض ب��راي اين دو خصوصيت صفر
اس��ت .مقدار اين خصوصيات را ميتوانيد از طريق پنجره خصوصيات تغيير دهيد و يا با
استفاده از نوشتن كد در رويدادها و رويههاي مورد نظر اين كار را انجام دهيد .شكل كلي
استفاده از اين خصوصيات بهصورت زير است:
object. ScaleLeft = value
object. ScaleTop = value

منظ��ور از  objectن��ام يك فرم يا كنترل اس��ت و اس��تفاده از آن اختياري اس��ت و در
صورتيك��ه از آن اس��تفاده نش��ود فرمي ك��ه فوك��وس دارد در نظر گرفته خواهد ش��د.
 valueي��ك مق��دار عددي اس��ت كه مختص��ات نقطه مبن��ا را تعيين ميكن��د در صورت
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عدم اس��تفاده از  valueميتواني��د مقدار فعلي مختصات نقطه مبنا را بهدس��ت آوريد.
بهعن��وان مثال فرض كنيد در يك فرم همراه با ي��ك 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, 100قرار دهيم در اين صورت
خصوصيات مربوطه را بهصورت زير تنظيم ميكنيم:
Form1.ScaleTop = 100

Form1.ScaleLeft = 100

در اي��ن صورت مقدار خصوصي��ت  ScaleModeدر  Form1بهطور خودكار روي مقدار
صف��ر قرار ميگيرد و در ضمن خصوصيت  Topو  Leftدر دكمه فرمان بهطور خودكار به
ترتيب روي مقادير  2 4  و 185 تنظيم ميش��وند و همانطور كه از مقايسه مقادير در
دو حالت مش��اهده ميكنيد مقادير ( )x,yبراي كنترل دكم��ه فرمان با توجه به نقطه مبناي
جديد (  )1   , 1  تنظيم ميش��ود .اين دو حالت را ميتوانيد در ش��كلهاي  12-3و
 12-4مشاهده كنيد.

شكل 12-4

شكل 12-3

به عالوه بهوس��يله اي��ن دو خصوصيت ميتوانيد از مقدار مختص��ات نقطه مبنا مطلع
ش��ويد در رويه بعد ،پس از تغيير مقدار اي��ن دو خصوصيت ،مقادير جديد در يك كادر
پيغام نمايش داده ميشوند.

)( Private Sub cmdshow_Click
Form1. ScaleLeft = 150
Form1. ScaleTop = 180

) MsgBox " ScaleLeft = " + Str ( ScaleLeft ) + " ScaleTop = " + Str ( ScaleTop
End Sub
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نﻜته در صورت عدم استفاده از بخش  ،objectفرمي كه فوكوس دارد در نظر گرفته خواهد شد.

ع��الوه بر تغيي��ر مختصات نقطه مبنا ،ميتوانيد مقياس سيس��تم مختصات را نيز تغيير
دهي��د .خصوصي��ات  ScaleWidthو  ScaleHeightواحد اندازهگيري در محورهاي  Xو  Yرا
تعيين ميكنند .مقدار اين خصوصيات را ميتوانيد از طريق پنجره خصوصيات يا با نوشتن
كد مناسب تغيير دهيد .شكل كلي استفاده از اين خصوصيات بهصورت زير است:
object. ScaleHeight = value
object. ScaleWidth = value

منظور از  objectنام يک فرم يا كنترل اس��ت و  valueيک مقدار عددي اس��ت كه واحد
اندازهگيري را در محورها تعيين ميكند .در صورتي كه از  objectاس��تفاده نشود ،فرميكه
فوكوس دارد در نظر گرفته خواهد شد و در صورت عدم استفاده از بخش  valueميتوانيد
مقادير ذخيره شده در اين دو خصوصيت را بهدست آوريد.
بهعنوان مثال به رويه زير توجه كنيد:
) (Private Sub cmdscale_Click
Form1.ScaleWidth = 1000
Form1.ScaleHeight = 500

1

End Sub

 ) 1000عرض داخلي
با اجراي رويه فوق معيار اندازهگيري در محور افقي ( ،)Xيک هزارم(
1  
1
( )Widthف��رم و در مح��ور عمودي ( ،)Yيک پانص��دم (  ) 500ارتفاع داخلي ()Height
5 
فرم خواهد بود.
نﻜته خصوصيات  ScaleWidthو  ScaleHeightواحدها را با توجه به ابعاد داخلي فرم يا ش��ئ
مربوطه تعيين ميكنند .اين ابعاد ش��امل حاش��يهها يا منوها يا نوار عنوان نميش��وند .اين دو خصوصيت
همواره در رابطه با بخش قابل ترسيم داخل فرم يا شئ مربوطه تعريف ميشوند.

بهعنوان مثال يک فرم همراه با يک دكمه فرمان با مشخصات زير را ايجاد كنيد:
Form1.BorderStyle = None
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Form1.Height = 3000
Form1.Width = 4200
Form1.ScaleMode = twip
Command1.Height = 400
Command1.Width = 1200

اگر تنظيمات فوق را بهترتيب انجام دهيد ســپس مقــدار خصوصيات  ScaleHeightو
 ScaleWidthرا 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،
فضاي قابل دســترس محسوب ميشود .اما اگر مقدار خصوصيت  BorderStyleرا Sizeable
قــرار دهيد مقدار دو خصوصيــت  ScaleHeightو  ScaleWidthمقادير كمتري خواهند بود
زيرا بخشــي از ابعاد فرم به نوار عنوان و حاشيهها داده شده است كه جزء فضاهاي قابل
دســترس نيســتند .همچنين معيار اندازهگيري در محورها توسط خصوصيت ScaleMode
تعيين ميشود كه از نوع  twipاست.
اكنــون خصوصيات  ScaleHeightو  ScaleWidthفرم را روي  5و 1 تنظيم كنيد با
تغيير يكي از اين خصوصيات ،خصوصيت  ScaleModeبهطور خودكار روي مقدار 0-User
تنظيم ميشــود پس از تغيير دو خصوصيت فوق ،خصوصيــات  Heightو  Widthكنترل
 Command1را مشــاهده كنيد .همانطور كه ميبينيد مقــدار آنها به ترتيب به  66/667و
 285/714تغيير كرده اســت .در واقع براي محاســبه هر يك از اين مقادير به اين صورت
عمل شده است (شكل  12-5و .)12-6
5
=66/667
× 4 
مقدار خصوصيت Command1.Height
3 
مقدار خصوصيت

شكل 12-6

Command1.Width

= 85/714

شكل 12-5

1  

× 42

12
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نﻜته • تنظي��م ه��ر يک از خصوصي��ات  ،Scaleمقدار خصوصيت  ScaleModeرا بهطور خودكار
روي  تنظيم ميكند.
• انتخاب مقياس بزرگتر از صفر براي خصوصيت  ScaleModeمقدار خصوصيات ScaleHeight
و  ScaleWidthرا بهط��ور خودكار روي مقادير جدي��د تنظيم ميكند و مقدار خصوصيات  ScaleTopو
 ScaleLeftرا روي صفر تنظيم ميكند.

هر چهار خصوصيت  Scaleميتوانند مقادير اعش��اري و حتي منفي داش��ته باشند .در
صورت استفاده از اعداد منفي براي خصوصيات  ScaleWidthو  ScaleHeightجهت محورها
در سيستم مختصات تغيير ميكند ،مث ً
ال براي فرم و كنترلي با مشخصات زير فرمي مطابق
شكل  12-7خواهيد داشت:
Form1.ScaleWidth = - 1000
Form1.ScaleHeight = - 1000
Form1.ScaleLeft = 0
Form1.ScaleTop = 0
Command1.Left = - 357

شكل 12-7

Command1.Top = - 400

بهعنوان آخرين مثال در رابطه با دو خصوصيت  ScaleWidthو  ScaleHeightبه 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
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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 اندازهگيري  twipدر نظر گرفته شده است سپس
ع��رض و ارتفاع فرم مقداردهي ميش��ود .اولين دس��تور  Printابتدا ع��رض و ارتفاع فرم
يعن��ي 42  و  3   و دو فرمان بعدي نيز مقادير  4  8 و  2595را براي خصوصيات
 ScaleWidthو  ScaleHeightنمايش ميدهد .در واقع اين دو خصوصيت ابعاد فرم را بدون
در نظر گرفتن حاش��يه و نوار عنوان ف��رم نمايش ميدهند .اما در خطوط بعدي مقدار دو
خصوصيت  ScaleWidthو  ScaleHeightروي 1   و 15  تنظيم ميش��ود در اين حالت
خصوصيت  ScaleModeنيز بهطور خودكار روي صفر تنظيم ميشود .پس از مقداردهي دو
خصوصيت  ScaleWidthو  ،ScaleHeightس��ه دستور  Printديگر اجرا ميشوند اولين Print
هم��ان ابعاد قبلي يعني 42  و  3   را براي ابعاد فرم نمايش ميدهند اما دو دس��تور
 Printبع��د مقادير جديد دو خصوصيت  ScaleWidthو  ScaleHeightيعني  1   و 15  
را نمايش خواهند داد.
روش ديگري كه در رابطه با تغيير سيستم مختصات ميتوان بهكار برد استفاده از متد
 Scaleاس��ت .در واقع متد  Scaleراهحل مناس��ب و آسانتري براي تنظيم سيستم مختصات
ميباشد .شكل كلي متد  Scaleبهصورت زير است:
)object. Scale (x1,y1) - ( x2,y2
مقادير عددي  x1,y1مختصات گوش��ه بااليي و س��مت چپ ش��ئ و مقادير عدد x2,y2

مختصات گوشه پاييني و سمت راست شئ را مشخص ميكنند.
 objectدر واق��ع ن��ام ش��ئ اس��ت كه
ميخواهيد سيستم مختصات آن را تعيين
كني��د و در صورت عدم اس��تفاده از اين
قس��مت ،فرمي كه فوكوس دارد بهعنوان
شئ مربوطه در نظر گرفته ميشود .بهعنوان
مثال دستور زير سيستم مختصات را درفرم
بهصورتشكل  12-8درميآورد.
)Form1. Scale (10,10)-(200,200

شكل 12-8
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در واقع فرمان فوق چهار خصوصيت  Scaleرا به اينصورت تنظيم ميكند:
ScaleWidth =190
ScaleHeight = 190
ScaleTop = 10
ScaleLeft = 10

                12-3خصوصيات و متدهاي گرافيكي

در اينجا الزم اس��ت تا چگونگي انجام انواع ترسيمات گرافيكي را بياموزيد .تاكنون
اي��ن كار را با اس��تفاده از كنترلهاي گرافيكي انجام ميداديد اما كنترلهاي معرفي ش��ده
همواره نيازهاي گرافيكي را برطرف نميكنند و در پارهاي از مواقع نيز كار را با مشكالت
متعدد روبهرو ميسازند .استفاده از متدها و تنظيم خصوصيات گرافيكي نياز گرافيكي شما
را در پروژههاي برنامهنويسي برآورده ميكند.
 12-3-1متد PSet

بهوس��يله اين مت��د ميتوانيد نقاط مورد نظر خود را در مكانهاي مناس��ب قرار دهيد
شكل كلي اين متد بهصورت زير است:
Step (x,y) , color

object. PSet

منظور از  ،objectشيئي است كه نقطه روي آن رسم ميشود .اگر از ذكر آن خودداري
كنيد فرميكه فوكوس را در اختيار دارد مكان رس��م نقطه اس��ت .كلم��ه كليدي  Stepنيز
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 انجامشده ،انتخاب ميشود.
 x , yمقادير عددي از نوع  Singleهس��تند كه مختصات محل ترس��يم نقطه را مشخص
ميكنند .عالوه بر اين ميتوانيد رنگ نقطه مورد نظر را بهوسيله بخش  colorتعيين كنيد در
صورت عدم استفاده از اين قسمت ،رنگي كه در خصوصيت  ForeColorشيئي كه نقطه در
آن رس��م ميشود (به عنوان مثال فرم) در نظر گرفته خواهد شد .جدول مربوط به مقادير
رنگها در جدول  12-2آورده ش��ده است .ميتوانيد از ثابتهاي رشتهاي يا از ثابتهاي
عددي در مبناي  16استفاده كنيد.
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جدول12-2مقاديررنگدرويﮋوالبيسيك

توﺿیﺢ

سياه
قرمز
سبز
زرد
آبي
بنفش
فيروزهاي
سفيد

ﺛاﺑت عددي )مﺒﻨاي (16
&H0
&HFF

ﺛاﺑت رﺷتهاي

vbBlack
vbRed

&HFF00

vbGreen

&HFFFF

vbYellow

&HFF0000

vbBlue

&HFF00FF
&HFFFF00

vbMagenta
vbCyan

&8HFFFFFF

vbWhite

بهعنوان مثال اين دستورات يک نقطه به رنگ آبي روي فرم نمايش ميدهد:
Form1.ForeColor = vbBlue
) PSet ( 1000, 200

اكنون دستور زير را در نظر بگيريد:
PSet ( 500 , 700 ) , vbCyan

اين دستور نقطهاي را با رنگ فيروزهاي در مختصات  5  و  7  رسم ميكند حال
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 ميشود
بنابراين دو نقطه روي يكديگر قرار نخواهند گرفت.
مث��ال  :1ميخواهيم پروژهاي طراحيكنيم كه دهنقطه بهصورتتصادفي روي يک
فرم ترسيم كند.
به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1برنام��ه ويژوالبيس��يک را اج��را كرده و يک
پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد.
 - 2ن��ام ف��رم  frmgraphicو عن��وان آنرا روي
 Geraphicتنظيم كنيد س��پس يک دكم��ه فرمان با نام
 cmdpsetو عنوان  &Psetمطابق شكل  12-9روي فرم
قرار دهيد.

شكل 12-9
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 - 3رويداد  clickدكمه  PSetرا 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

 - 4پ��روژه و فرم را با نام  Pointذخيره كنيد س��پس برنامه را اجرا و روي دكمه
كليك كنيد تا  1 نقطه به صورت تصادفي روي فرم ترسيمشوند (شكل .)12-9
 - 5از برنامه خارج شويد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.

PSet

تمرين:
پروژه  Pointرا بهگونهاي تغيير دهيد كه نقاط با رنگهاي مختلف به طور پيوسته روي
فرم نمايش داده شوند.
 12-3-2متد Line

بهوسيله متد  Lineميتوانيد انواع خطوط و مستطيلهاي 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 گزينههاي  objectو  Stepمانند متد  PSetاس��ت .مقادير  y1و  x1مختصات نقطه
ابتداي خط و مقادير  y1و  x1مختصات نقطه انتهايي را در خط تعيين ميكنند .بهوس��يله
بخش  Colorنيز ميتوانيد رنگ خط را مشخص كنيد.
اس��تفاده از حرف  Bيك مستطيل خالي و اس��تفاده از حرف  Fبه همراه حرف )BF( B
يك مس��تطيل توپر ايجاد ميكند ،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
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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
در اين مجموعه دستورات ،دستور اول يك خط با رنگي كه در خصوصيت ForeColor

فرم تعيين ش��ده است ترسيم ميكند ،دستور دوم يك خط با رنگ آبي و دستور سوم نيز
يك خط با رنگ س��بز ترس��يم ميكنند اما در دستور سوم به دليل اس��تفاده از  Stepنقطه
شروع از انتهاي نقطهاي كه خط دوم تعيين ميكند استفاده ميشود .دستور چهارم و پنجم
نيز به ترتيب يك مس��تطيل توخالي با رنگ آبي و يك مس��تطيل توپر با رنگ قرمز رسم
ميكنند .در شكل  12-10و  12-11نتيجه اجراي اين دستورات را مشاهده ميكنيد.

شكل 12-11

شكل 12-10

 12-3-3متد   Circle

بهوسيله اين متد ميتوانيد انواع دايره ،بيضي و كمان را رسم كنيد .شكل كلي اين متد
object. Circle step (x,y) , radius , color , start , end , aspect
بهصورت زير است:
بخ��ش  objectو  stepو  colorمانند توضيحات ارايه ش��ده در متد  PSetاس��ت .مقادير
ع��ددي  xو  yاز ن��وع  Singleب��وده و مختصات مركز دايره يا بيض��ي را با توجه به مقدار
 ScaleModeتعيين ميكند.
مق��دار ع��ددي  radiusني��ز از ن��وع  Singleاس��ت و مقدار ش��عاع دايره را براس��اس
مق��دار  ScaleModeمعي��ن ميكن��د .مقادير ع��ددي  startو  endاز ن��وع  Singleو اختياري
ب��وده و موقعي��ت ش��روع و خاتم��ه كمان را براي ترس��يم معي��ن ميكند .مق��دار مجاز
ب��راي اي��ن دو مق��دار از  - 2πرادي��ان تا  2πراديان اس��ت .در صورت عدم اس��تفاده از
اي��ن دو مق��دار ،كم��ان ترس��يمي از صف��ر ت��ا  2πرادي��ان در نظ��ر گرفت��ه ميش��ود.
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نﻜته • جهت ترسيم كمان ،خالف جهت حركت عقربههاي ساعت است .مقدار عددي  aspectاز نوع
 Singleاست و نسبت دو قطر عمودي و افقي را در بيضي معين ميكند اگر اين مقدار  1باشد دايره و در غير اين
صورت براي مقادير بزرگتر از  ،1بيضيهاي عمودي و براي مقادير كوچکتر از  ،1بيضيهاي افقي ايجاد ميشود.
• منظور از عدد  ,πثابت  3/14159265358979است.
• براي رس��م قطاعهاي بيضي يا دايره همراه با خطوط ش��عاع آنها 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 شكلهاي  12-12و 12-13مشاهده ميكنيد.

شكل 12-13

شكل 12-12

تمرين:

پروژهاي طراحي كنيد كه ش��كل  12-14را
روي يک فرم ترسيم كند.
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 12-3-4متد Point

اين متد با دريافت مختصات يك نقطه ،شماره رنگ آن را بهصورت يك عدد صحيح
از نوع  Longبازميگرداند .شكل كلي اين متد بهصورت زير است:
)object. Point (x,y

بهعنوان مثال فرض كنيد كه با اس��تفاده از متد  ،Lineيك مس��تطيل توپر با رنگ قرمز
رسم شده است:
Line (500,500)-(2000,2500) , vbRed , BF
)Print . Point (700,800

در دس��تور دوم مختص��ات نقطهاي را كه در مس��تطيل قرمز ق��رار دارد ،به متد
ميدهد و در نتيجه مقدار  255كه بيانگر رنگ قرمز اس��ت توس��ط متد  Pointبازگش��ت
مييابد و نمايش داده ميشود.

Point

 12-3-5خصوصيات  CurrentXو CurrentY

بهوسيله اين دو خصوصيت ميتوانيد موقعيت جاري مكان نما در صفحه ترسيمات را
تغيير دهيد .خصوصيت  CurrentXمختصات مكاننما را در جهت محور  Xو خصوصيت
 CurrentYمختصات مكاننما را در جهت محور  Yتعيين ميكنند .شكل كلي نحوه استفاده
از اين دو خصوصيت بهصورت زير است:
object. CurrentX = x
object. CurrentY = y

مقادير  xو  yمقادير عددي هس��تند كه موقعيت مكاننما را در سطح شئ كه ترسيمات
گرافيكي روي آن انجام ميگيرد مشخص ميكنند .اگر مقادير xو  yاستفاده نشود ميتوان
مختصات فعلي مكاننما را بهدست آورد .به دستورات زير توجه كنيد:
Form1.CurrentX = 2000
Form1.CurrentY = 1000
)PSet (CurrentX, CurrentY

در اين دستورات ابتدا مختصات مكاننما به نقطه (  1   و  )2   تغيير پيدا ميكند
س��پس بهوس��يله مقدار اين دو خصوصيت نقطهاي در همين مختصات رسم ميشود .به
عنوان مثالي ديگر به رويه زير توجه كنيد:

337

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

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره:مطالعه آزاد

Form1.CurrentX = ScaleWidth / 2
Form1.CurrentY = ScaleHeight / 2
)Line (CurrentX, CurrentY)-(500, 2000
End Sub

با استفاده از خصوصيات  ScaleWidthو  ScaleHeightابعاد فرم بهدست آمده و با تقسيم آنها
بر عدد  2مختصات نقطه مياني در فرم محاسبه شده است و فرمان  ،Lineخطي را از اين نقطه تا نقطه
( 2   و  )5  رسم ميكند (شكل .)12-15

شكل 12-15

تمرين:
پروژهاي طراحي كنيد كه مختصات مركز يك دايره و شعاع و رنگ آنرا دريافت كرده
و دايره موردنظر را رسم كند.
 12-3-6متد   Cls

شكل كلي اين متد بهصورت زير است:
object. Cls

ال پاك كرده و مكان نما را به مختصات (  و  ) انتقال ميدهد .قب ً
اين متد صفحه را كام ً
ال با نحوه
استفاده از اين متد آشنا شدهايد .بهعنوان مثال در رويه زير ابتدا يك مستطيل توپر با رنگ بنفش
و يك دايره با رنگ قرمز رسم ميشود و بعد از رسم آنها يك كادر پيغام ( )MessageBoxبا جمله
 Choose ok to clear this backgroundنمايش داده ميشود كه در صورت فشرده شدن دكمه
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فرمان  OKدر كادر پيغام ،س��طح فرم پاك ميش��ود و مقدار صفر براي دو خصوصيت
 CurrentXو  CurrentYدر كادر پيغام ديگري به نمايش درميآيد كه نش��اندهنده عملكرد
متد  Clsدر تغيير موقعيت جاري مكاننماست.
) (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  :2پروژهاي 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:
 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد كه ش��امل يک فرم با عرض و ارتفاع
 8   و  6   باش��د .سپس نام و عنوان آن را بهترتيب روي  Frmdrawingو Drawing
تنظيم كنيد و خصوصيت  Appearanceآن را روي   -Flatتنظيم كنيد(.شكل .)12-16
 - 2در 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
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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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شكل 12-16

در رويداد  MouseDownبا استفاده از دستور  Ifمقدار آرگومان  Buttonبررسي ميشود.
اگر اين مقدار برابر با  vbLeftButtonباش��د به اين معني اس��ت كه كليد سمت چپ ماوس
فشرده شده است و با استفاده از دستور  PSetيك نقطه در موقعيتي كه اشارهگر ماوس قرار
دارد ،ترس��يم ميشود و همين مقادير يعني  Xو  Yدر دو متغير عمومي ذخيره ميشوند تا
براي رويداد  MouseUpمورد استفاده قرار گيرند .متد  PSetميتواند يك نقطه در مختصات
 xو  yبا رنگ  colorايجاد كند color ،ميتواند يكي از ثابتهاي رنگ ويژوالبيسيك باشد.
شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت  PSet (x,y),colorميباشد .استفاده از آرگومان
 colorاختياري است.
از رويداد  MouseUpبراي ترس��يم انواع خطوط و مستطيلهاي توپر و توخالي استفاده
ش��ده اس��ت .در اين رويداد ابتدا رها شدن كليد س��مت چپ ماوس به وسيله دستور If
كنترل ميش��ود ،س��پس با استفاده از يك دستور  Select Caseفش��رده شدن كليدهاي ،Ctrl
 Shiftو  Altدر زمان رها ش��دن كليد چپ ماوس بررسي ميشود و اگر در زمان رها شدن
كليد س��مت چپ ماوس ،كليد  Ctrlنگه داش��ته ش��ود ،متد )Line (intx,inty)-(X,Yدر اولين
 Caseاجرا ش��ده و يك خط بين نقطه با مختصات ( )intx,intyيعني محل اشارهگر در زمان
فشرده شدن كليد چپ ماوس و نقطه با مختصات ( )X,Yيعني محل اشارهگر در زمان رها
شدن كليد چپ ماوس رسم ميشود .اگر در زمان رها شدن كليد چپ ماوس ،كليد Shift
نگه داش��ته ش��ود ،متد ( )Line (intx,inty)-(X ,Y, Bدر  Caseدوم اجرا ش��ده و يك مستطيل
بين نقاط ( )intx,intyو ( )X,Yرس��م ميكند .پارامتر  Bدر متد  Lineسبب رسم يك مستطيل
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خواهد شد .اما اگر در زمان رها شدن كليد چپ ماوس ،كليد  Altنگه داشته شود ،متد
 Line (intx,inty)-(X,Y),,BFدر  Caseآخر اجرا شــده و يك مستطيل توپر بين نقاط مربوطه
رسم خواهد شد.
متد  Lineميتواند يك خط را با دريافت موقعيت نقاط ابتدا و انتهاي آن ترســيم كند.
شكل كلي اين متد به صورت  Line (x1,y1)-(x2,y2),colorاست كه  x2,x1فاصله نقاط ابتدا و
انتهاي خط از سمت چپ فرم و  y1و  y2فاصله نقاط ابتدا و انتهاي خط از باالي فرم ميباشد,
آرگومان  colorرنگ خط ترسيمي را مشــخص ميكند .استفاده از اين آرگومان اختياري
است.
م يك مستطيل توخالي از كاراكت ر  Bدر متد  Lineبه صورت �Line (x1,y1)-(x2,y2),
برايرس 
 color,Bاســتفاده كـنيد و براي رسـم يـك مستطيل توپر از عـبارت  BFدر متد  Lineبه صـورت
 Line (x1,y1)-(x2,y2),color,BFاستفاده كنيد.
آخريــن رويداد در مــاژول فرم ،رويداد  MouseMoveفرم اســت كه در اين رويداد با
بررســي آرگومان  Buttonفشرده شــدن دكمه راست ماوس بررسي ميشود .اگر در زمان
حركت اشــارهگر ماوس كليد راست ماوس نگه داشــته شود ( )Right Dragمتد  PSetاجرا
شده و يك نقطه در محل اشارهگر ترسيم خواهد كرد.
 - 3پروژه را با نام  drawingذخيره كرده و سپس آن را اجرا كنيد.
 - 4روي فرم ،عمل كليك انجام دهيد .مشاهده ميكنيد كه نقاط كوچكي با رنگ سياه
روي فرم ايجاد خواهد شد.
 - 5روي فرم عمل درگ انجام دهيد و همزمان كليد  Ctrlرا پايين نگهداريد ،ســپس
كليد چپ ماوس را رها كنيد .مشــاهده ميكنيد كه يك خط با رنگ سياه ترسيم ميشود.
همين عمل را با كليدهاي  Shiftو  Altانجام دهيد و نتيجه را بررسي كنيد.
 - 6در ايــن مرحله با كليد راســت ماوس عمل درگ را انجــام دهيد ،ميبينيد كه با
حركت ماوس نقاط ترسيم ميشوند.
 - 7از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
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12-3-7متدPrint

تاكنون بارها از اين متد اس��تفاده كردهايد .اين مت��د ميتواند هرگونه اطالعات اعم از
متن ,مقادير عددي ،مقادير مربوط به خصوصيات و نظاير آنها را روي فرم نمايش دهد.
شكل كلي اين متد به صورتي است كه در ادامه ميآيد:
outputlist

object. Print

 objectنام شيئي است كه اطالعات روي آن نمايش داده ميشوند outputlist .اطالعاتي
اس��ت كه توسط متد  Printروي ش��ئ  objectنمايش داده ميشود .استفاده از  outputlistو
 objectاختياري اس��ت و در صورتي كه  outputlistاس��تفاده نشود يک خط خالي نمايش
داده خواهد شد.
نﻜته:

• اس��تفاده از كاراكتر " ; " در متد  Printس��بب ميش��ود تا اطالعات به صورت چسبيده به هم و
بدون فاصله از هم نمايش داده شوند.
• اس��تفاده از كاراكتر "  " ,در متد  Printس��بب ميشود تا اطالعات با فاصله  14ستون از يكديگر
نمايش داده شوند.

بهعن��وان مث��ال ,رويداد زير عب��ارت  Visual Basic 6را به ش��كلهاي مختلف نمايش
ميدهند:
) (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
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;Print str1
Print str2,
Print str3
End Sub

نتيجه اجراي اين دستورات بهصورت زير خواهد بود:
Visual Basic 6
6

Basic
6

Visual
VisualBasic

شكل 12-17

براي نمايش فضاهاي خالي توس��ط متد  ،Printميتوانيد از تابع  Spcaceاس��تفاده كنيد.
مث ً
ال دستور زير قبل از نمايش كلمه  5 ،BASICفضاي خالي ايجاد ميكند.
" Print Spcace (5) ; " BASIC

در ضمن ميتوانيد بهوسيله تابع  Tabاطالعات خود را در ستونهاي مورد نظر نمايش
دهيد .شكل كلي تابع  Tabبه اينصورت است:
)Tab (n

كه در آن  nيك مقدار عددي است كه شماره ستون مورد نظر را معين ميكند .مث ً
ال فرمان
زير ،كلمه  VISUALرا از ستون دوم به بعد و كلمه  BASICرا از ستون دهم به بعد نمايش ميدهد.
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"Tab (2) ; " VISUAL " ; Tab (10) ; " BASIC

Print

اما اگر اين فرمان بهصورت زير استفاده شود:
" Tab (2) ; " VISUAL " ; Tab (5) ; " BASIC

Print

كلمه  VISUALاز ستون دوم خط جاري نمايش داده ميشود اما چون پس از نمايشكلمه
 ،VISUALمكان نما در س��تون هشتم قرار ميگيرد و  Tabدوم به ستون پنجم اشاره ميكند
بنابراين كلمه  BASICدر ستون پنجم خط بعد نمايش داده خواهد شد.
نﻜته در صورتي كه مقدار  nدر تابع  Tabعددي منفي باش��د ،س��تون ش��ماره  1در نظر
گرفته خواهد شد.
12-3-8متدهايTextWidthوTextHeight

مت��د  TextWidthعرض متن مورد نظر و مت��د  TextHeightارتفاع متن مورد نظر براي
نمايش را معين ميكنند .شكل كلي اين دو متد بهصورت زير است:
) object. TextWidth ( string
) object. TextHeight ( string

 stringي��ک عبارت رش��تهاي اس��ت .هر دو متد ي��ک مقدار عددي از ن��وع  Singleرا
بازميگردانند مث ً
ال براي نمايش عبارت  VISUAL BASICدر وس��ط صفحه ميتوانيد 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  12-18مشاهده كنيد:
در اين رويه بهوسيله دو متد  TextWidthو  TextHeightو محاسبه عرض و ارتفاع متن
و با كم كردن اين مقادير از عرض و ارتفاع فرم كه بهوس��يله خصوصيات  ScaleWidthو
 ScaleHeightبهدس��ت ميآيند و تقسيم مقدار بهدست آمده بر عدد  ،2محل نمايش متن را
بهگونهاي كه در وسط صفحه قرار گيرد محاسبه شدهاند .مزيت اين كار اين است كه حتي
اگر ابعاد فرم تغيير يابد و رويه مجددا ً اجرا شود متن مورد نظر با توجه به ابعاد جديد باز
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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:مطالعه آزاد

شده و در وسط صفحه قرار ميگيرد.

شكل 12-18

 12-3-9خصوصيت AutoRedraw

شايد تاكنون در هنگام استفاده از دستورات گرافيكي به اين نكته دقت كردهايد كه در
بعضي از مواقع ترس��يمات انجام ش��ده در روي فرم از بين ميرود يا در اثر قرار گرفتن
پنجرههاي ديگر روي پنجرهاي كه ترس��يمات در آن انجام ش��ده اس��ت ترس��يمات شما
مخدوش ميشود .بهعنوان مثال يك فرم با يك دكمه فرمان به گونهاي طراحي كنيد كه با
فش��ردن دكمه فرمان يك مستطيل توپر در روي فرم رسم شود سپس برنامه را اجرا كرده
و روي دكمه فرمان كليك كنيد و بعد پنجره برنامه را به حداقل اندازه برس��انيد (بهوسيله
دكمهكنترل��ي
 ) Minimizeو مج��ددا ً روي آيك��ن پنجره در ن��وار وظيفه كليك كنيد
تا پنجره برنامه به حالت قبل بازگردد .در اين صورت اثري از ش��كل رس��م شده مشاهده
نخواهد شد.
فرمه��ا و بعضي از كنترلها مانند  PictureBoxخصوصيتي به نام  AutoRedrawدارند كه
در حالت پيشفرض مقدار اين خصوصيت  Falseاس��ت اگر اين خصوصيت روي مقدار
 Trueتنظيم شود در هنگام تغيير مكان يا تغيير اندازه فرم و نظاير آن ،ترسيمات موجود از
بين نميروند و با نمايش مجدد فرم يا كنترل نمايش داده ميشوند.
در مثالي كه در اين قس��مت انجام داديد خصوصيت  AutoRedrawرا براي فرم برنامه
روي مقدار  Trueتنظيم كنيد و برنامه را مجددا ً اجرا كنيد و روي دكمه فرمان كليك كنيد.
فرم را به حالت  Minimizeدرآورده و دوباره آن را روي دسكتاپ نمايش دهيد .مشاهده
ميكنيد در اين حالت مشكل قبلي از بين رفته است.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کاردوازدهم :توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيك

شكل كلي استفاده از اين خصوصيت به اين صورت است:
object. AutoRedraw = Boolean

 objectيك مقدار اختياري اس��ت كه ميتواند نام فرم يا كنترل باشد و در صورت عدم
استفاده از آن ،نام فرميكه فوكوس دارد استفاده ميشود.
مقدار  Booleanيك مقدار منطقي است كه ميتواند  Trueيا  Falseباشد .در صورت عدم
استفاده از مقدار  ،Booleanمقدار خصوصيت بازگشت داده ميشود .مقدار پيشفرض اين
خصوصيت  Falseاست.

تمرين:
از خصوصيت  AutoRedrawدر پروژههايي كه تاكنون طراحي كردهايد اس��تفاده كرده و
نتيجه را با حالت قبل از استفاده اين خصوصيت بررسي كنيد.
 12-3-10خصوصيت DrawMode

بهوسيله اين خصوصيت ميتوان شكل ظاهري ترسيماتي (از نظر رنگ) را كه بهوسيله
متدهاي گرافيكي نظير  PSet ،Line ،Circleو غيره انجام ميش��وند تعيين كرد .ش��كل كلي
نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:
object. DrawMode = value

مقدار  valueنيز اختياري بوده و شكل ظاهري ترسيمات را مشخص ميكند .درصورت
عدم اس��تفاده از اين مقدار ،مقدار خصوصيت بازگش��ت داده ميشود .مقاديري كه بخش
 valueميتواند كسب كند در جدول  12-3آورده شدهاند.
توجه داشته باشيد كه در جدول 12-3منظور از رنگ  ،penرنگي است كه متد گرافيكي
براي رسم شكل گرافيكي از آن استفاده ميكند .در واقع اين خصوصيت به ويژوالبيسيك
ميگوي��د كه چگونه رنگ يك  pixelنمايش��ي روي صفحه را تعيي��ن كند بهعبارت ديگر
ويژوالبيس��يك بر اس��اس رنگ فعلي  pixelو رنگ نقطهاي كه در اين  pixelبهوسيله متد
گرافيكي ايجاد ميشود ,تركيب رنگي مناسب را با توجه به مقدار خصوصيت ScaleMode
تعيين ميكند .بهعنوان مثال دستورات زير نحوه استفاده از اين خصوصيت را نشان ميدهند:
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وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :
Form1.DrawMode = vbInvert

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره:مطالعه آزاد

Form1.BackColor = vbRed
Line (500 , 500 ) - (2000 , 2500) vbGreen, BF

در حالت عادي اين دســتورات يك مســتطيل توپر بهوســيله متد  Lineبا رنگ سبز
رســم ميكنند اما چون مقدار خصوصيت  DrawModeروي  vbInvertتنظيم شده ،از رنگ
معكــوس رنگ قرمز (يعني رنگ فعلي نقاطي كه مســتطيل بهوســيله آنها نمايش داده
ميشــود) استفاده ميشود و مســتطيل با اين رنگ ديده خواهد شــد .بنابراين اگر رنگ
ديگري نيز در دستور  Lineاستفاده شود تغييري در رنگ مستطيل ايجاد نميشود.
جدول  12-3مقادير مربوط به خصوصيت
ثابت عددي
توضيح
DrawMode

رنگ سياه
عكس حالت 15-vbMergePen
تركيب رنگ بر اساس رنگ زمينه و رنگ معكوس pen

1
2

عكس حالت 13-CopyPen

4

vbNotCopyPen

5

vbMaskPenNot

6

vbInvert

7

vbXorPen

تركيب رنگهايعمومي با رنگ  penو رنگي كه نمايش داده شد.

8

vbNotMaskPen

9

vbMaskPen

ترسيمي انجام نميشود.
تركيب رنگ معكوس ،رنگ  penو رنگيكه نمايش داده شد ه است.

11

تركيب رنگهاي عمومي با رنگ  penو رنگ معكوس ،رنگي كه
نمايش داده شده است.
رنگ معكوس ،رنگي كه نمايش داده شده است.
تركيب رنگها بر اساس رنگ  penيا رنگي كه نمايش داده شده است.
عكس حالت 9-MaskPen
عكس حالت 7-vbXorPen

بهطور پيشفرض رنگ  penو اگر رنگ  penتعيين نشود رنگ

 ForeColorاستفاده ميشود.
تركيب رنگ  penو رنگ معكوس ،رنگيكه نمايشداده شدهاست.
تركيب رنگ  penو رنگي كه نمايش داده شده است.
رنگ سفيد
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ثابت رشتهاي

3

10

vbBlackness
vbNotMergePen
vbMaskNotPen

vbNotXorPen
vbNop

12

vbMergeNotePen

13

vbCopyPen

14

vbMergePenNot

15

vbMergePen

16

vbWhiteness

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کاردوازدهم :توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيک

مقدارپيشفرضخصوصيت DrawMode، 13-vbCopyPenاس��تكهس��ببميشوداز
نﻜته
رنگيكهدرمتدگرافيكيتعيينميش��وداس��تفادهشودودرصورتيكهرنگتوسطمتدتعييننشود

ازرنگيكهدرخصوصيتForeColorتعيينشدهاستفادهشود.
12-3-11خصوصيتDrawStyle

بهوس��يله اين خصوصيت ميتوان نوع و حالت خطوط را در ترسيمات گرافيكي تعيين
كرد .شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:

object. DrawStyle = value

مقدار  valueاختياري بوده و نوع و حالت ترس��يمات را مشخص ميكند .در صورت
عدم اس��تفاده از اين مقدار ،مقدار خصوصيت بازگشت داده ميش��ود .مقاديري كه value
ميتواند كسب كند در جدول  12-4ارايه شده است.
جدول12-4مقاديرمربوطبهخصوصيتDrawStyle

حالتنمايشي

��������������

ثابتعددي

ثابت رشتهاي



vbsolid

1

vbDash

������

2

vbDot

������..����.

3

vbDashDot

������������...

4

vbDashDotDot

5

vbInvisible

لبهبيرونيحاشيهبرلبهبيرونيشكلمنطبﻖاست.

6

vbInsideSolid

�����������

خطنامريي

رويداد زير ،حالتهاي مختلف ترسيم را براي مقادير صفر تا  4مورد استفاده قرار ميدهد.
) (Private Sub cmdshow_Click
DrawStyle = vbSolid
Line (500, 200)-(5000, 200), vbBlue
DrawStyle = vbDash
Circle (900,1000), 400, vbRed
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وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :
DrawStyle = vbDot

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره:مطالعه آزاد

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
 12-3-12خصوصيت   DrawWidth

بهوس��يله اين خصوصيت ميتوانيد ضخامت خطوط را براي ترسيمات گرافيكي معين
كنيد .شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:

object. DrawWidth = size

مقدار sizeاختياري بوده و يك عبارت عددي اس��ت كه اندازه قلم را براي ترس��يمات
معين ميكند و در صورت عدم اس��تفاده از اين مقدار ،مقدار خصوصيت بازگش��ت داده
ميشود .مقدار  sizeميتواند مقداري بين  1تا  32767باشد.

در اين رويداد حالتهاي مختلف ترسيم را با اندازههاي مختلف قلم مشاهده ميكنيد
(شكل .)12-20
) (Private Sub cmdshow_Click
DrawStyle = vbDot
DrawWidth = 1
Line (500, 150)-(5000, 150), vbBlue
DrawWidth = 2
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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کاردوازدهم :توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيک
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

شكل 12-20

نﻜته در صورت��ي ك��ه خصوصيت  DrawWidthروي عدد بزرگتر از يک تنظيم ش��ود
مقادير  1تا  4براي خصوصيت  DrawStyleدر زمان اجراي متدهاي گرافيكي عملكردي از خود
نشان نميدهند و مانند مقدار  vbSolidعمل ميكنند.

12-3-13خصوصيتFillStyle

بهوس��يله اي��ن خصوصيت ميتوانيد ترس��يماتي نظي��ر دايره ،بيضي و مس��تطيل را با
حالتهاي مختلف پر كنيد .شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:
object. FillStyle = number

مق��دار  numberاختياري بوده و عددي صحيح اس��ت كه حال��ت موردنظر را براي پر
كردن ترس��يمات معين ميكند .در صورت عدم اس��تفاده از اين بخش ،مقدار خصوصيت
بازگشت داده ميشود .مقادير مجاز براي  numberدر جدول  12-5ارايه شده است:
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره:مطالعه آزاد

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

جدول  12-5مقادير مربوط به خصوصيت
توضيح

FillStyle

ثابت
عددي

ثابت رشتهاي

داخل شكل با رنگي كه در خصوصيت  FillColorتعيين شده پر ميشود.



vbFsSolid

داخل شكل با رنگ زمينه پر ميشود.

1

vbFStransparent

داخل شكل با خطوط افقي پر ميشود.

2

vbHorizontalLine

داخل شكل با خطوط عمودي پر ميشود.

3

vbVerticalLine

داخل شكلبا خطوط مايل پر ميشود (از چپ به راست).
داخلشكلبا خطوط مايل پر ميشود (از راست به چپ).
داخلش��كل با خطوط عمودي و افقي پر ميش��ود (حالت ش��طرنجي).

4
5
6

vbCross

داخل شكل با خطوط عمودي و افقي مايل پر ميشود(حالت شطرنجي مايل).

7

vbDiagonalCross

vbUpwardDiagonal
vbDownwardDiagonal

در اي��ن روي��داد حالتهاي مختلف ترس��يم را براي مقادير متفاوت��ي از خصوصيت
 FillStyleنشان ميدهد:
) (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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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کاردوازدهم :توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيك
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  DrawStyleو
 ،DrawWidthمقدار خصوصيت  FillColorروي سبز تنظيم شده است .خصوصيت FillColor
رنگ قلم را براي ترسيماتي كه بهوسيله خصوصيت  FillStyleايجاد ميشود معين ميكند.
بهعنوان مثال در دايره اول چون مقدار
خصوصيت  ،FillStyleصفر اســت دايره با
رنگ  FillColorيعني ســبز پر ميشود .در
مورد ساير مقادير  FillStyleنيز خصوصيت
 FillColorرنــگ خطوط عمــودي ،افقي،
مايل و غيره كه شــكل را پر ميكند تعيين
ميكنــد .نتيجه اجــراي اين رويــداد را
ميتوانيد در شــكل  12-21مشاهده كنيد.
شكل 12-21

تمرين:
پــروژهاي طراحي كنيــد كه اين
شكل را روي يك فرم نمايش دهد:

شكل 12-22
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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:مطالعه آزاد

                  12-4تابع QBcolor
اين تابع با دريافت يك عدد بين صفر و  ،15يك عدد از نوع  Longرا كه بيانگر رنگ
معادل عدد دريافتي است بازميگرداند .شكل كلي اين تابع بهصورت زير است:
) QBColor ( color

آرگومان  colorيك عدد از نوع صحيح اس��ت كه براس��اس جدول  12-6قابل استفاده
خواهند بود.
          جدول  12-6مقادير قابل استفاده براي آرگومان
مقدار عددي
رنگ
مقدار عددي
رنگ
color

خاكستري

8

سياه



آبي روشن

9

آبي

1

سبز روشن
فيروزهاي روشن

10
11

سبز
فيروزهاي

2
3

قرمز روشن

12

قرمز

4

14

زرد

بنفش روشن

13

سفيد روشن

15

زرد روشن

بنفش

5

سفيد

7

6

بهعنوان مثال در دستورات زير با استفاده از تابع  5    ،QBColorنقطه با رنگهاي
متفاوت نمايش داده خواهد شد.
Dim i As Integer
As Single

Dim XPos As Single, YPos
DrawWidth = 4
Randomize
For i = 1 To 5000

XPos = Rnd * ScaleWidth
YPos = Rnd * ScaleHeight
)PSet (XPos, YPos), QBColor(Rnd * 15
Next i
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            12-5تابع RGB
در ويژوالبيس��يك تابع ديگري به نام  RGBوجود دارد كه ميتواند تركيبات رنگي را
با توجه به نياز ايجاد كند .اين تابع ميتواند با دريافت س��ه مقدار عددي براي س��ه رنگ
اصلي تمام تركيبات مورد نظر را ايجاد كند.
شكل كلي اين تابع بهصورت زير است:
) RGB ( red , green , blue

اين تابع سه آرگومان اجباري دارد كه ميتوانند اعداد صحيح از صفر تا  255را كسب
كنن��د .آرگومان  redمق��دار رنگ قرمز ،آرگومان  greenمقدار رنگ س��بز و آرگومان blue
مقدار رنگ آبي را معين ميكنند .مقدار بازگشتي اين تابع يك عدد از نوع  Longاست كه
بيانگر تركيب رنگي درخواس��تي است .مقادير سه آرگومان فوق براي رنگهاي استاندارد
در جدول  12-7ارايه شده است.
جدول  12-7مقادير سه رنگ اصلي براي رنگهاي استاندارد
مقدار آرگومان red
مقدار آرگومان green
مقدار آرگومان blue

رنگ







255





سياه

255



سبز



255

255

255






255



255

255



255
255

255

255

آبي

فيروزهاي
قرمز
بنفش
زرد

سفيد

بهعنوان مثال دستورات زير پانصد دايره با ابعاد و مختصات و رنگهاي تصادفي ايجاد ميكند.
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

i

Next

                 12-6شئ چاپگر ()Printer Object
تاكنون كليه عملياتي كه انجام دادهايد روي فرم و صفحه نمايش انجام ش��ده است اما
گاهي اوقات الزم اس��ت تا اطالعات مورد نياز خود را بهوس��يله چاپگر روي كاغذ چاپ
كنيد .ويژوالبيس��يك در اين زمينه نيز امكانات الزم را مهيا كرده اس��ت .ش��ما با استفاده
از ش��ئ چاپگر ،عالوه بر انجام عمليات چاپ ميتوانيد بهوس��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 ميپردازيم.
 12-6-1متدهاي چاپ

تاكنون متدهاي مختلفي را براي نمايش اطالعات و ترسيمات آموختيد .در اين متدها
ميتوانيد به جاي پارامتر  objectاز ش��ئ چاپگر اس��تفاده كنيد؛ بنابراين به آساني ميتوانيد
از متدهاي  TextWidth ،TextHeight ،Scale ،PSet ،Line ،Circleو  Printاس��تفاده كنيد .فقط
كافي است براي معـرفي شئ چاپـگر از كلـمه  Printerاستفاده كنيد .بهعـنوان مـثال نتايج
حاصل از اجراي دستـورات زير روي كاغذ چاپ خواهند شد.
" Printer. Print " IN THE NAME OF GOD.
)Printer. Line (100,100) – (800,800
Printer. Circle (150,150), 500

متد EndDoc

اين متد سبب ميشود تا عمليات چاپ متوقف شده و تا زماني كه چاپگر آماده چاپ
شود اطالعات مربوط به چاپ ،روي ديسك يا حافظه كامپيوتر ذخيره ميشود .شكل كلي
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نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير است:

Printer. EndDoc

متد KillDoc

اين متد ميتواند در زمان چاپ اطالعات ،عمليات چاپ را خاتمه دهد .ش��كل كلي
نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير است:

Printer. KillDoc

متد NewPage

مت��د  Newpageميتواند 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 ميآيد:

Printer. NewPage

 12-6-2خصوصيات شئ چاپگر

تنظيمات مربوط به چاپگرها نيز مانند اش��ياي ديگر بهوسيله تعدادي از خصوصيتها
قابل دس��تيابي و تغيير هس��تند .در اين بخش مهمترين خصوصيات شئ چاپگر را مورد
بررس��ي قرار ميدهيم .بعضي از خصوصيات نيز قب ً
ال توضيح داده ش��دهاند مانند wDra :
 ،DrawWidth ،FillColor ، FillStyle،CurrentX ،CurrentY ،DrawMode ،Styleخصوصي��ات
مربوط به قلمها ( )Fontsو ...
خصوصيت ColorMode
بهوسيله اين خصوصيت ميتوان نوع چاپگر را از نظر چاپ رنگي يا سياه سفيد تعيين
كرد .شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:
Printer. ColorMode = value

 valueي��ك ثابت عددي يا رش��تهاي اس��ت كه نوع چاپ را معي��ن ميكند .اين مقدار
ميتواند يكي از مقادير موجود در جدول  12-8باش��د .در صورت عدم استفاده از بخش
 ،valueمقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد.
            جدول  12-8مقادير مربوط به خصوصيت
ثابت رشتهاي
ثابت عددي
توضيح

ColorMode

چاپ سياه سفيد
چاپ رنگي

1

2

vbPRCMMonochrome
vbPRCMColor
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نﻜته استفاده از چاپ رنگي يا سياه سفيد به امكانات چاپگر بستگي دارد.

خصوصیت
بهوس��يله اين خصوصيت ميتوانيد تعداد نس��خههايي كه چاپگر چاپ ميگيرد تعيين
كنيد .شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:
Copies

Printer. Copies = number

 Numberيک عبارت عددي از نوع صحيح است كه تعداد نسخهها را براي چاپ معين
ميكند و در صورت عدم استفاده از آن ،مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد.
خصوصیت DeviceName
اين خصوصيت نام دس��تگاه چاپگر پيشفرض را باز ميگرداند .نام چاپگرها در زمان
نصب آنها از طريق برنامه  Control Panelتوسط كاربر تعيين ميشود .مث ً
ال اگر يک چاپگر
 EPSON LQ 300را با نام  myprinterو بهصورت پيشفرض نصب كرده باش��يد فرمان زير
نام چاپگر يعني  myprinterرا نمايش ميدهد.

Print Printer. DeviceName

خصوصیت DriverName

اي��ن خصوصيت ن��ام راهانداز ( )driverدس��تگاه چاپگر پيشفرض را ب��از ميگرداند.
بهعنوان مثال اگر چاپگر  EPSON LQ 500را با نام  myprinterنصب كرده باشيد فرمان زير
نام راهانداز نصب شده يعني  EPSON LQ 500را نمايش خواهد داد.

Print Printer. DriverName

خصوصیت Orientation

بهوس��يله اين خصوصيت ميتوانيد جهت انج��ام عمليات چاپ را روي صفحه كاغذ
تعيين كنيد .عمليات چاپ ميتواند بهصورت  portraitيا  landscapeباشد .در شكل 12-23
تفاوت اين دو حالت نمايش داده شده است.

شكل 12-23
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شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:
Printer. Orientation = value

 valueيك ثابت عددي يا رشتهاي است كه جهت چاپ اطالعات را روي كاغذ معين
ميكند .اين مقدار ميتواند يكي از مقادير موجود در جدول  12-9باشد .در صورت عدم
استفاده از مقدار  ،valueمقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد.
جدول  12-9مقادير مربوط به خصوصيت
ثابت رشتهاي
ثابت عددي
توضيح
Orientation

چاپ بهصورت portrait

چاپ بهصورت landscape

1

2

vbPRORPortrait
vbPRORLandscape

خصوصيت Page

اين خصوصيت ش��ماره صفحه در حال چاپ را در اختيار برنامه قرار ميدهد .ش��كل
كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به اينصورت است:
Printer.Page
خصوصيت PaperSize

بهوس��يله اين خصوصيت ميتوانيد نوع و ابعاد كاغذ چاپ را تنظيم كنيد .ش��كل كلي
نحوه استفاده از اين خصوصيت بهصورت زير است:
Printer.PaperSize = value

 valueي��ك ثابت عددي يا رش��تهاي اس��ت كه ابعاد كاغذ را معي��ن ميكند .اين مقدار
ميتواند يكي از مقادير موجود در جدول  12-10باشد .در صورت عدم استفاده از مقدار
 ،valueمقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد.
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جدول  12-10مقادير مربوط به اندازه كاغذ در خصوصيت

PageSize

ابعاد كاغذ

ثابت عددي

8 1 ×11 Inch

1

( 8 1 ×11 Inchاندازه كوچك)

2

vbPRPSLetterSmall

11 × 17 Inch

3

vbPRPSTabloid

17 ×11 Inch

4

vbPRPSLedger

8

5

vbPRPSLegal

5

6

vbPRPSStatement

7

7

vbPRPSExecutive

(A3 )297× mm

8

(A4 )×297 mm

9

vbPRPSA3
vbPRPSA4

 ( A4اندازه كوچك )

1

vbPRPSA4Small

(A5 ) 148×mm

11

vbPRPSA5

2

2

×14 Inch
× Inch8
×Inch

1
2

1
2
1
2

ثابت رشتهاي
vbPRPSLetter

خصوصيت Port

بهوسيله اين خصوصيت ميتوان نام پورت مربوط به چاپگري را كه چاپ به آن ارسال
ميشود بهدست آورد .شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به اين صورت است:

Printer.Port

نکته

چاپگرها معموالً از پورتهاي موازي  LPT1و  LPT2استفاده ميكنند.

خصوصيت
اين خصوصيت كيفيــت وضوح چاپ را در چاپگر معين ميكند .شــكل كلي نحوه
استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
PrintQuality

Printer.PrintQuality  = value

 valueيك ثابت عددي يا رشــتهاي اســت كه ميزان وضوح چاپ را معين ميكند در
صورت عدم استفاده از مقدار  valueمقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد.
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مقدار  valueميتواند يكي از مقادير موجود در جدول  12-11باشد.
جدول  12-11مقادير مربوط به كيفيت چاپ در خصوصيت PrintQuality

توضيح

ثابت عددي

چاپ با كيفيت Draft

-1
-2
-3
-4

چاپ با كيفيت پايين
چاپ با كيفيت متوسط
چاپ با كيفيت باال

ثابت رشتهاي

vbPRPQDraft
vbPRPQLow
vbPRPQMedium
vbPRPQHigh

            12-7چندرسانهاي()Multimedia
يكي از ويژگيهاي ديگر زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك توانايي استفاده از امكانات
صوتي و تصويري در آن اس��ت .با اس��تفاده از كنترلهاي ارائه شده در زبان برنامهنويسي
ويژوالبيسيك ميتوان انواع فايلهاي ويدئويي ،صوتي و موسيقي را مورد استفاده قرار داد.
 12-7-1كنترل (MCI )Media Control Interface

با استفاده از اين كنترل ميتوان انواع فايلهاي صدا ،موسيقي ،ويدئويي و سيديهاي
صوتي را پخش كرد.
اي��ن كنترل بهطور پيشفرض در جعبه ابزار مش��اهده نميش��ود .ب��راي اضافه كردن
اي��ن كنترل گزين��ه  Componentsرا از منوي  Projectانتخاب كنيد س��پس در كادرمحاوره
 Componentsكه نمايش داده ميش��ود كادر عالم��ت Microsoft Multimedia Control 6.0را
انتخ��اب كنيد و روي دكم��ه  OKكليك كنيد .در اين مرحله كنت��رل  MCIبه كنترل جعبه
ابزار اضافه ميش��ود .كنترل  MCIش��امل  9دكمه اس��ت كه وظايف مختلفي را به عهده
دارند .عملكرد اين دكمهها در شكل  12-24و مطابق جدول  12-14قابل مشاهده است.

شكل 12-24
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مثال  :3ميخواهيم پروژهاي طراحي كنيم كه بهوسيله آن بتوان فايلهاي ويدئويي
از نوع  aviرا مشاهده كرد براي اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:
 -1يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد سپس خصوصيتهاي فرم را مطابق جدول
 12-12تنظيم كنيد.
جدول12-12خصوصياتفرم
خصوصيت
مقدار

frmmultimedia

Name

Multimedia

Caption

 - 2يک كنترل منو و كادر تصوير با نام  PicVideoمطابق شكل  12-25روي فرم قرار دهيد.

شكل 12-25
 - 3كنت��رل  MCIرا به جعبه اب��زار اضافه كنيد .در جعبه ابزار روي آيكن MMControl

دابلكليک كنيد تا كنترل  MCIروي فرم قرار گيرد ،س��پس خصوصيت  Nameآنرا
روي مقدار  mcivideoو اندازه و موقعيت آنرا مطابق شكل  12-25تنظيم نماييد.
 - 4به ماژول فرم برويد و دستورات زير را در رويداد  Loadفرم تايپ كنيد.
"mcivideo.DeviceType = "aviVideo
mcivideo.hWndDisplay = picvideo.hWnd
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دستور اول با استفاده از خصوصيت  DeviceTypeكنترل  MCIرا براي نمايش فايلها با
قالببندي از نوع  AVIآماده ميكند .با استفاده از اين خصوصيت ميتوان انواع رسانههاي
مالتيمديا را براي اس��تفاده تنظيم كرد.اينخصوصيت ميتواند مقادير ارائهشده در جدول
 12-13را كسب كند.
                              جدول 12-13
توضيح

پخش فايلهاي صوتي تصويري AVI

پخش سيدي صوتي
پخش فايلهاي ويدئويي ديجيتال
پخش ديسكهاي ويدئويي

پخش فايلهاي صوتي از نوع WAV

مقدار
AVIVideo
CDAudio
DigitalVideo
Videodisc
WaveAudio

دس��تور دوم در اين رويداد نيز س��بب ميش��ود تصوير فايل ويدئويي در كنترل جعبه
تصوير  Picvideoنمايش داده شود.
 - 5رويداد كليك گزينه  mnuopenرا 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 يك كادر ورود داده ،مس��ير و ن��ام فايل ويدئويي
دريافت ش��ده و در متغير  strpathذخيره ميش��ود سپس محتويات  strpathدر خصوصيت
 Filenameكنت��رل  MCIقرار ميگيرد تا كنترل  MCIبتواند به فايل ويدئويي دسترس��ي پيدا
كند س��پس خصوصيت  Commandكنترل  MCIروي مقدار  Openتنظيم ميشود تا كنترل
آماده پخش فايل ويدئويي شود .اين خصوصيت ميتواند فرمانهاي مختلفي را براي اجرا
در كنترل مشخص كند .اين فرمانها در جدول  12-14قابل مشاهده است.
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جدول12-14
توضيح

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

ابزارموردنيازبرايكنترلMCIرابازميكند.
ابزارموردنيازبرايكنترلMCIراميبندد.
فايلويدئويي،صداياموسيقيراپخشميكند.
عملياتپخشياضبطراموقتاًقطﻊميكند.
عملياتضبطياپخشراقطﻊميكند.

ازموقعيتجاريكميبهعقبحركتميكند.
ازموقعيتجاريكميبهجلوحركتميكند.
بهابتدايشيار()Trackجاريحركتميكند.اگر3ثانيهازشيارجاريپخششده
باشدبهابتدايشيارقبليبازميگردد.
يكترﻙبهجلوحركتميكند.
عملياتضبطراآﻏازميكند.
سيديرابهدرايوواردياازآنخارﺝميكند.

مقدار
Open
Close
Play
Pause
Stop
Back
Step
Prev
Next
Record
Eject

 - 6پروژه و فرم را با نام  playvideoذخيره كرده سپس برنامه را اجرا كنيد.
 - 7روي گزينه  Openاز منوي  Fileكليک كرده ،نام و مسير فايل ويدئويي خود را كه
داراي پس��وند  aviاس��ت در كادر ورود داده تايپ كنيد و روي دكمه  OKكليک نماييد تا
به فرم برنامه بازگرديد.
 - 8در اي��ن مرحله بعضي از دكمههاي كنترل  MCIفعال ميش��وند روي دكمه پخش
( )Playكليک كنيد تا فايل ويدئويي مورد نظرتان در كنترل جعبه تصوير نمايش داده شود
سپس عملكرد ساير دكمههاي كنترل  MCIرا بررسي نماييد.
 - 9از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
تمرين:
پ��روژه  playvideoرا بهگونهاي تغيير دهيد كه به وس��يله آن بت��وان فايلهاي صوتي با
پسوند  WAVرا پخش كرد.
نﻜته در كنترل  MCIبا اس��تف��اده از خصوصيت  Orientationميتوان كنترل را به صورت
افقي ( )mciOrientHorzيا عمودي ( )mciOrientVertتنظيم نمود.
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نﻜته كليه دكمههاي موجود دركنترل  MCIرا ميتوان با اس��تفاده از صفحههايخصوصيت
( )Property Pagesمرئ��ي ي��ا مخفي ،فعال يا غيرفع��ال نمود .به منظور دسترس��ي به صفحههاي
خصوصي��ت در پنج��ره خصوصيات روي دكمه روب��هروي خصوصيت  Customكليک كنيد
سپس زبانه  Controlsرا انتخاب كنيد (شكل .)12-26

شكل 12-26

12-7-2کنترل(Microsoft Active Movie)MAM

با استفاده از اين كنترل ميتوان انواع فايلهاي صوتي و موسيقي مانند  WAVو
را پخش كرد و فايلهاي تصويري مانند  MPEG ،AVIو  MOVرا نمايش داد.
اين كنترل به طور عادي در جعبه ابزار مشاهده نميشود .براي اضافه كردن اين كنترل
گزينه  Componentsرا از منوي  Projectانتخاب كنيد سپس در كادرمحاوره  Componentsكه
نمايش داده ميشود كادر عالمت  Microsoft Active Movie Controlرا انتخاب كنيد و روي
دكمه  OKكليک كنيد تا كنترل  MAMبه جعبه ابزار اضافه شود .اين كنترل نيز مانند كنترل MCI
دكمههاي متعددي را شامل ميشود كه وظايف متفاوتي را بر عهده دارند (شكل .)12-27
MIDI

شكل 12-27
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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شماره:مطالعه آزاد

ش ( )Playو توقف ( )Stopقابل
در اي��ن كنترل به طور پيشفرض فقط دكمههاي پخ�� 
اس��تفاده ميباشد .به منظور دسترسي به ساير دكمهها ميتوانيد پس از انتخاب كنترل ،در
پنج��ره خصوصي��ات روي دكمه
روبهروي خصوصيت  Customكليك كنيد .در كادر
مح��اوره  Property Pagesروي زبانه  Controlsكليك كنيد (ش��كل  .)12-28با اس��تفاده از
كادرهاي عالمت موجود در اين بخش ميتوان دكمهها و ساير بخشهاي كنتر ل را مخفي
يا قابل مشاهده كرد.

شكل 12-28

مث��ال  :4ميخواهيم پروژهاي طراحي كنيم كه به وس��يله آن بت��وان فايلهاي صوتي،
موسيقي و ويدئويي را پخش كرد .براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 - 1يك پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد .خصوصيتهاي فرم را مطابق جدول
 12-15تنظيم كنيد.
جدول 12-15
خصوصيت
مقدار

frmmpeg

Name

Movie

Caption

 - 2يك كنترل منو مطابق شكل  12-29روي فرم قرار دهيد سپس كنترل  MAMرا به
جعب��ه اب��زار اضافه كنيد .در جعبه ابزار روي آيكن Active Movie
دابل كليك كنيد تا
كنترل روي فرم قرارگيرد سپس خصوصيت  Nameآنرا روي  mammovieتنظيم كنيد.
 - 3كنترل  mammovieرا انتخاب كرده و خصوصيت  AutoStartآن را روي مقدار True
تنظيم كنيد تا در زمانيكه فايل صوتي يا تصويري باز ميشود كنترل  MAMآنرا پخش كند.
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شكل 12-29

 - 4خصوصي��ت  ShowPositionControlsرا در كنت��رل  mammovieروي مق��دار
تنظيم كنيد تا چهار دكمه ديگر نيز قابل مشاهده و استفاده شوند.
 - 5رويداد  Clickگزينه  Openرا به صورت زير تنظيم كنيد:

True

)(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 ذخيرهسازي آن
در متغير  ،strpathمحتويات اين متغير در دستور سوم محتويات اين متغير در خصوصيت
 FileNameكنترل  mammovieقرار داده ميشود تا آنرا پخش كند.
 - 6پروژه و فرم را با نام  activemovieذخيره كرده سپس برنامه را اجرا كنيد.
 - 7با استفاده از گزينه  Openدر منوي  ،Fileمسير و نام يك فايل  mpgرا تعيين كنيد.
س��پس در هنگام پخش فايل م��ورد نظرتان ،عملكرد دكمهها و س��اير بخشها در كنترل
 mammovieرا بررسي نماييد.
 - 8از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين:

پروژه  activemovieرا براي انواع ديگر فايلها آزمايش كنيد.
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12-8شئتصوير()Picture
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با استفاده از شئ تصوير نيز ميتوانيد يک تصوير را روي فرم يا در كنترل كادر تصوير
نمايش دهيد .به منظور ايجاد يک ش��ئ تصوير از نوع داده  Pictureاس��تفاده ميشود .با
شئ تصوير ميتوان انواع فايلهاي گرافيكي مانند  ICO ،GIF ،BMPو  JPGرا نمايش داد.
مثال  :5ميخواهيم رويهاي بنويس��يم كه بتواند يک تصوير را با اس��تفاده از ش��ئ
تصوير نمايش دهد.
به اين منظور ميتوان از يک شئ تصوير همراه با تابع  LoadPictureاستفاده كرد به اين
ترتيب رويه به صورت زير تعريف ميشود:
(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 ( )strpathبراي دريافت مس��ير و نام فايل تعريف شده است
س��پس داخل رويه ،يک ش��ئ از نوع  Pictureبا نام  objpictureبا دستور  Dimتعريف شده
اس��ت در مرحله بعد با استفاده از دستور  Setو تابع  LoadPictureتصوير موردنظر در شئ
تصوير  objpictureبارگذاري ميش��ود و در پايان با دس��تور ش��ئ تصوير در كنترل كادر
تصوير  picshowنمايش داده ميشود.
براي فراخواني رويه  ShowPictureميتوان به صورت زير عمل نمود:
("Call showpicture )" C:\WinXP\Coﬀee Bean.Bmp

اگر الزم باش��د تصوير روي فرم نمايش داده شود ميتوان از متد  PaintPictureاستفاده
كرد .به عنوان مثال دس��تور سوم در رويه  showpictureرا ميتوان 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 مختصات X = 20و Y =50با عرض  3000و ارتفاع 4000
روي فرم نمايش ميدهد.
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نﻜته • از متد  PaintPictureميتوان در كنترل كادر تصوير و شئ چاپگر نيز استفاده كرد.
• متد  LoadPictureاز انواع فايلهايگرافيكي مانند  JPG ،GIF ،ICO ،BMPو  ...پشتيباني ميكند.

تمرين:
پ��روژهاي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از آن بتوان هر تصوير دلخواهي را با اس��تفاده
از ي��ک كادر محاوره  Openمش��اهده كرد به عالوه ام��كان بزرگ يا كوچک كردن تصوير
موردنظر نيز وجود داشته باشد.
مثال  : 6ميخواهيم پروژهاي 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:
 - 1يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد و فرم و كنترلهاي آنرا مطابق شكل
 12-30و جدول  12-16و  12-17تنظيم كنيد.
جدول12-16خصوصياتفرم
مقدار

خصوصيت

frmdrawing

Name

Save Picture

Caption

شكل 12-30
جدول12-17خصوصياتكنترلها

ﻛﻨتﺮﻝ

Picture Box

Command Button

Command Button

picdrawing

cmdsave

cmddrawline

Name

���������

&Save

&Line

Caption

خصوصيت

 - 2رويداد  Clickدكمه  Lineرا به صورت زير تنظيم كنيد.
()Private Sub cmddrawline_Click
ScaleMode = vbPixels
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AutoRedraw = True
Line (10, 10)-(200, 200), vbRed
End Sub

در اين رويداد عمليات رسم يك خط انجام ميگيرد.
 - 3دستور زير را در رويداد  Clickدكمه  Saveتايپ كنيد:
"SavePicture Image, "C:\drawing.bmp

رويه فرعي  SavePictureميتواند ترسيمات انجام شده روي فرم يا كنترل كادر تصوير
را در ي��ك فاي��ل گرافيك��ي از نوع  BMPذخيره كن��د .آرگومان اول در اي��ن رويه فرعي
خصوصيت  Imageفرم 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 ميشود.
 - 4پروژه و فرم را با نام  savepictureذخيره كرده س��پس آنرا اجرا كنيد و ابتدا روي
دكمه  Lineو سپس  Saveكليك كنيد .در پايان به مسير\ C :برويد و فايل  drawing.bmpرا
با برنامه نقاشي ويندوز باز كرده و محتويات آنرا بررسي كنيد.
 - 5از برنامه خارج شويد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين:

پروژهاي طراحي كنيد كه بهوس��يله آن بتوان هر نوع فاي��ل گرافيكي مانند ، GIF ،JPG
 ICO ،CURو  ...را در فايل جديدي با قالببندي  BMPذخيره كرد.
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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
object

Description
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.
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واژهنامه
دايره
جزء
جاري
رسمكردن ،كشيدن
خط
فيلم
چند رسانهاي
جهت
نقطه
كيفيت
شعاع دايره
مقياس
سبك ،روش

وزارت کار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
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Circle
Component
Current
Draw
Line
Movie
Multimedia
Orientation
Point
Quality
Radius
Scale
Style

خالصه مطالب
• ترسيمات گرافيكي را ميتوان روي فرم يا كنترل  PictureBoxيا چاپگر ايجاد كرد.
• بهوسيله خصوصيت  ScaleModeميتوان مقياس را در محورهاي مختصات تنظيم كرد.
• بهوسيله خصوصيت  ScaleLeftو  ScaleTopميتوان مختصات نقطه مبنا را تنظيم كرد.
• خصوصيات  ScaleHeightو  ScaleWidthمقياس را ميتوان در سيس��تم مختصات فرم
يا كنترل  PictureBoxتنظيم كرد.
• بهوسيله خصوصيت  Scaleنيز ميتوان مختصات نقطه مبنا و مقياس سيستم مختصات
را در فرم يا كنترل مورد نظر تنظيم كرد.
• بهوسيله متد  PSetميتوان هر نقطه دلخواهي را در موقعيت مورد نظر ترسيم كرد.
• بهوس��يله متد  Lineميتوان انواع خطوط مس��تطيل و مستطيل توپر را در مكان مورد
نظر رسم كرد.
• متد  Circleميتواند انواع دايره ،بيضي يا كماني از دايره و يا بيضي را رسم كند.
• بهوسيله متد  Pointميتوان رنگ يك نقطه را بهدست آورد .اين متد رنگ نقطه مورد
نظر را بهصورت يك عدد از نوع  Longباز ميگرداند.
• متده��اي  CurrentXو  CurrentYموقعي��ت جاري مكاننما را در صفحه ترس��يمات
معي��ن ميكنند .خصوصيت  CurrentXموقعيت جاري مكاننما را در محور  Xو CurrentY
موقعيت جاري مكان نما را در محور  Yمعين ميكنند.
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• متد  Clsميتواند صفحه ترسيمات را پاك كند.
• بهوسيله متد  Printهر نوع عبارت ،ميتوان مقدار متغيرها و خصوصيات را نمايش داد.
• با استفاده از تابع  Spcدر متد  Printميتوان به تعداد مورد نظر فضاي خالي ايجاد كرد.
• با استفاده از تابع  Tabدر متد  Printميتوان اطالعات نمايشي را در ستون مورد نظر نمايش داد.
• متدهاي  TextWidthو  TextHeightميتوانند به ترتيب عرض و ارتفاع عبارت رشتهاي
را كه دريافت ميكنند معين كنند.
• بهوسيله خصوصيت  AutoRedrawميتوان از حذف ترسيمات موجود در يك پنجره
جلوگيري به عمل آورد.
• خصوصيت  DrawModeميتواند رنگ ترسيمات گرافيكي را تعيين كند.
• بهوس��يله خصوصيت  DrawStyleميتوان نوع خط��وط را در متدهاي گرافيكي نظير
 Lineو  Circleتعيين كرد.
• با اس��تفاده از خصوصيت  DrawWidthميتوان ضخام��ت خطوط و نقاط را در متد
 Circle ،Lineو  PSetمشخص كرد.
• خصوصي��ت  ،FillStyleنوع و حالت خطوطي كه س��طح يك ش��كل گرافيكي نظير
مستطيل ،دايره يا بيضي را پر ميكند تعيين ميكند.
• بهوس��يله خصوصيت  FillColorميتوان رنگ مورد نظر را براي پوشاندن سطح يك
شكل گرافيكي نظير مستطيل ،دايره يا بيضي تعيين كرد.
• تابع  QBColorميتواند با دريافت يك عدد صحيح ،رنگ متناظر آن را بهصورت يك
عدد از نوع  Longتعيين كند.
• بهوسيله تابع  RGBميتوانيد تركيبات رنگي مورد نظرتان را بر اساس مقدار سه رنگ
اصلي آبي ،قرمز و سبز ايجاد كنيد.
• با استفاده از شئ  Printerو خصوصيات و متدهاي اين شئ ,ميتوان اطالعات مورد
نظر را بهوسيله چاپگر روي كاغذ چاپ كرده و بر نحوه انجام عمليات چاپ نظارت كرد.
• بهوسيله كنترل  MCIو  MAMميتوان انواع فايلهاي صدا ،موسيقي و ويدئويي را پخش كرد.
• بهوس��يله رويههاي  LoadPictureو  PaintPictureميت��وان فايلهايگرافيكي را روي
كنترل كادر تصوير يا فرم نمايش داد.
• بهوسيله رويه  SavePictureميتوان ترسيمات روي فرم يا كنترل كادر تصوير را روي
ديسك ذخيره كرد.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره:مطالعه آزاد

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

آزمون نظري
 - 1بهوسيله كدا م خصوصيت ميتوان يكي از مقياسهاياستاندارد را در ويژوالبيسيك
انتخاب كرد؟
ب thgScaleHei -ج ScaleWidth -دScale -
الفScaleMode -
 - 2كدام گزينه براي رسم يك مستطيل توپر توسط متد  Lineمناسب است؟
دFB -
جF -
بBF -
الفB -
 - 3كدام تابع در متد  Printميتواند اطالعات نمايشي را در ستون مشخصي نمايش دهد؟
دSpcb -
جTab-
بPoint -
الفSpc -
 - 4خروجي فرمان Circle )150,200(, 1000 2 ,,,به صورت ................است.
ب -بيضي عمودي
الف -بيضي افقي		
د -ربع دايره
		
ج -نيمدايره
 - 5بهوسيله كدام خصوصيت ميتوان ضخامت ترسيمات را تعيين كرد؟
بDrawStyle -
الفDrawMode -
دFillStyle -
جDrawWidth -
 - 6كدام متد ميتواند عمليات چاپ را خاتمه دهد؟
دKillDoc -
جNewPage -
بPort -
الفEndDoc -
 - 7كدام تابع ميتواند تركيبات رنگي را بر اساس رنگهاي اصلي ايجاد كند؟
دColorMode -
جRGB -
بBackColor -
الفQBColor -
 - 8كدام خصوصيت ،رنگ مورد نظر براي پر كردن يك مستطيل يا دايره را معين ميكند؟
بFillColor -
		
الفFillStyle -
دForeColor -
جColorMode -
 - 9بهوسيله كدام خصوصيت موقعيت جاري مكان نما در صفحه ترسيمات در جهت محور
افقي معين ميشود؟
بCurrentY -
		
الفCurrentX -
جPoint -
د -گزينههاي الف و ب صحيح هستند.
		
 - 10واحد اندازهگيري پيشفرض در سيس��تم مختصات ويژوالبيسيك عبارت است
از:
دtwip -
جpixel -
بinch -
الفcm -
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
واحد کاردوازدهم :توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيك

 - 11روي��ه  SavePictureترس��يمات را به صورت فايلهاي گرافيك��ي از نوع ...........
ذخيره ميكند.
دCUR -
جICO -
بBMP -
الفJPG -
 - 12كدام يك از كنترلها امكان پخش فايلهاي ويدئويي با پسوند  MPGرا دارند؟
دPicture -
جMAM -
بImage -
الفMCI-
?13 - Which of the following answer can be used in circle method to draw an ellipse

d- end

c- aspect

b- start

a- radius

 - 14سيستم مختصات در ويژوالبيسيک را توضيح داده و نحوه تنظيم آن را بيان کنيد.
 - 15نحوه ساخت و استفاده از شئ تصوير را توضيح دهيد.
 - 16نحوه استفاده از شئ چاپگر را بيان کرده و خصوصيتها و متدهاي آن را توضيح دهيد.
 - 17کاربرد متدهاي  Circle ،Line ،PSetو  Pointرا با ذکر مثال توضيح دهيد.
 - 18کنترلهاي چند رس��انهاي را در ويژوالبيس��يک نام برده و نحوه استفاده از آنها
را براي پخش فايلهاي موسيقي و نمايش فيلم توضيح دهيد.
 - 19خصوصيته��اي  DrawStyle ،DrawMode ،CurrentY ،CurrentXو  DrawWidthرا
توضيح دهيد.
 - 20نحوه ذخيرهسازي ترسيمات گرافيکي را با استفاده از شئ تصوير توضيح دهيد.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
شماره:مطالعه آزاد

آزمون عملي

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

 - 1پروژهاي طراحي كنيد كه شكل زير را نمايش دهد.

 - 2پ��روژهاي طراح��ي كنيد كه كاربر بتواند انواع بيضي ،داي��ره و كمان را با توجه به
مقادير دلخواهش مشاهده كند.
 - 3پ��روژهاي طراحي كنيد كه با دريافت معدل دانشآموزان  5كالس 20نفره ميانگين
معدل هر كالس را محاس��به كند ,س��پس نتايج را بهصورت نم��ودار ميلهاي نمايش دهد.
 - 4پروژهاي طراحي كنيد كه به طور پيوس��ته دايرهها با اندازه و رنگهاي متفاوت به
صورت تصادفي ايجاد و نمايش داده شوند.
 - 5پروژهاي طراحي كنيد كه مختصات س��ه رأس يك مثلث را دريافت نموده ،سپس
آنرا ترسيم كند.
 - 6پروژهاي طراحي كنيد كه حركت يك اتومبيل را شبيهسازي كند.
 - 7پروژهاي طراحي كنيد كه بهوسيله آن بتوان هر تصوير دلخواه را با اندازه موردنظر
مش��اهده كرد و در صورت تمايل آنرا بهصورت فايل گرافيكي از نوع  BMPذخيره نمود.

376

واحد کارسیزدهم

هدف جزيی
توانايي انجام يك پروژه عملي
هدفهای رفتاری

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار ميرود كه:
 - 1توانايی انجام يک پروژه برنامهنويسی را داشته باشد.
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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 اين واحد كار يک پروژه برنامهنويســي واقعــي را به صورت عملي انجام خواهيد
داد تا آنچه را كه قب ً
ال فراگرفتهايد به كار بگيريد .يک ماشــين حساب مطابق شكل 13-1
ايجاد كنيد كه توانايي انجام محاســبات چهار عمل اصلي ،محاسبه مجذور و جذر ،قرينه
اعداد ،درصد و معكوس اعداد را مانند يک ماشين حساب الكترونيكي داشته باشد .براي
اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

شكل 13-1

 - 1برنامه ويژوالبيســيک را اجرا كرده ،يک پــروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد
كه شــامل يک فرم ،كنترل دكمههاي فرمان ،دو برچسب مطابق شكل  13-2و يک كنترل
زمانسنج باشد ،سپس خصوصيات آنها را مطابق جداول  13-1و  13-2تنظيم كنيد.
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شكل 13-2

پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارسیزدهم  :توانايي انجام يک پروژه عملي

دكمههــاي فرمــان داراي عرض و ارتفــاع  5بوده و عنوان ،نــام و خصوصيات  Topو
 Leftآنها مطابق شــكل  13-2اســت و خصوصيت  Cancelتمام آنها را مساوي  Falseو
خصوصيت  Defaultآنها (بجز كنترل =) را نيز روي  Falseتنظيم كنيد.
جدول  13-1خصوصيات فرم
خصوصيت
مقدار
Name

frmmain

BorderStyle

1-Fixed Single

Caption

Calculator

جدول  13-2خصوصيات كنترلها
كنترل

Timer

Label

Label

tmrdelay

lblmemory

lblvalue

ـ
ـ

2
1

1
1

True

True

Enabled

ـ

ـ

Interval

False
150

ـ
ـ

False

Name

Alignment
BorderStyle

False

بدون عنوان

خصوصيت

0

AutoSize
Caption

به بخش تعاريف فرم برويد و متغيرهاي مورد نياز برنامهها 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
تعاريف ،تعريف ميشــوند .متغيرهاي dblno1

ميبينيد كه متغيرهاي مختلفي در بخش
و  dblno2از نــوع  Doubleو به ترتيب براي ذخيرهســازي عــددي كه قبل از انتخاب عملگر
و عــددي كه بعد از انتخاب عملگر وارد ميشــوند ،به كار ميرونــد و متغير  dblresultاز نوع
 Doubleو براي نگهداري نتيجه محاسبات روي متغيرهاي  dblno1و  dblno2استفاده ميشوند.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

بهعالوه متغير  dblmemoryبه عنوان حافظه ماشين حساب و متغير رشتهاي  stropبراي
ذخيره كردن عمل رياضي كه كاربر انتخاب كرده ،اســتفاده ميشــوند و به عنوان آخرين
متغير ،يک متغير رشتهاي ديگر به نام  strnoعدد وارد شده به ماشين حساب را به صورت
يک رشته در خود قرار ميدهد تا در جريان اجراي برنامه با تبديل آن به مقدار عددي در
متغيرهاي  dblno1و  dblno2ذخيره شود.
براي جلوگيري از تكرار دستورات در رويههاي ديگر الزم است دو رويه را قبل از ساير
رويهها ايجاد نماييد .بنابراين اولين رويه را با نام  dellblvalueو 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

اين رويه بررســي ميكند كه آيا قبــل از ورود يک رقم ،يكي از دكمههاي چهار عمل
اصلي فشــرده شده اســت يا خير .چون در صورت انتخاب يک عملگر ،ورود هر يک از
ارقام به عنوان عدد دوم محسوب ميشود ،در نتيجه بايد عدد وارد شده كه قبل از انتخاب
عملگر مورد نظر در كنترل برچســب نمايش داده ميشــود ،پاك شود .اين عمل با دستور
"" = lblvalue.Captionانجام خواهد شــد .پس از تعريف رويه  dellblvalueكه در رويدادهاي
 Clickارقام  1الي  9و نقطه اعشــار اجرا ميشــود ،رويه دوم را بــا نام  inputnumberو به
صورت زير تعريف كنيد .اين رويه وظيفه دريافت ارقام و تشــكيل عدد مورد نظر كاربر
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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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارسیزدهم  :توانايي انجام يک پروژه عملي
"strno=strno +".
End If
End If
lblvalue.Caption = strno
End Sub

ايــن رويه يک آرگومان به نام  strdigitاز نوع رشــتهاي دارد كــه در زمان فراخواني با
توجه به اين كه روي كدام دكمه كليک شــده اســت ،رقم متناظر با آن را به رويه ميدهد.
پس از كليک روي يكي از ارقام يک تا  9يا نقطه اعشار ،رويه فراخواني ميشود و كاراكتر
متناظر با رقم مربوطه در آرگومان  strdigitذخيره ميشود .سپس با استفاده از يک دستور If
مقدار اين آرگومان بررسي ميشود و در صورتي كه مقدار آن مخالف كاراكتر نقطه باشد
به اين معني اســت كه دكمه مربوطه يكي از ارقام يک تا  9ميباشــد ،در نتيجه  Ifموجود
در بخش  Thenاجرا ميشود و رشته  strnoرا كه مجموعه ارقام وارد شده ميباشد ،مورد
بررسي قرار ميدهد.
با استفاده از توابع  Leftو  Midرشته  strnoبررسي ميشود .اگر اولين و دومين كاراكتر
رشــته  strnoبرابر با صفر و نقطه باشــند (" )"0.به اين معني است كه عدد بين صفر و يک
اســت ،بنابراين رقم  strdigitبه رشــته " "0.اضافه ميشــود .اما در صورت نادرست بودن
شــرط رقم  strdigitبه وسيله دستور  strno=strno + strdigitبه مجموعه ارقام قبلي در رشته
 strnoاضافه ميشود .در واقع اين  Ifبراي كنترل ارقام صفري است كه قبل از نقطه اعشار
و ساير ارقام غيرصفر وارد ميشوند .به اين صورت از دريافت رقم صفر قبل از ساير ارقام
غيرصفر جلوگيري به عمل ميآيد.
امــا اگر دكمه كليک شــده ،نقطه اعشــار باشــد  Ifموجــود در بخــش  Elseاولين If
اجرا ميشــود .ايــن  Ifاز ورود نقطه اعشــار اضافه جلوگيري ميكند .با اســتفاده از تابع
 InStrوجــود نقطــه اعشــار در ارقامي كه تاكنون وارد شــدهاند يعني متغير  strnoبررســي
ميشــود .اگــر رشــته  strnoفاقد نقطه اعشــار باشــد  Ifموجــود در آن اجرا ميشــود و با
اســتفاده از تابع  Lenطول رشــته بررســي ميشــود و اگر اين مقدار برابر صفر باشد به اين
معني اســت عدد با مقدار  0.شــروع ميشــود ،در غير اين صورت نقطه اعشــار با دســتور
" strno= strno+"0بــه ارقــام قبلي اضافه خواهد شــد .در پايان اين رويــه ،ارقامي كه تاكنون
وارد شــدهاند با اســتفاده از دســتور  lblvalue.Caption=strnoدر كنترل برچسب نمايش داده
ميشــوند .بــه اين ترتيب ميتــوان انواع اعــداد كوچکتر يا بزرگتر از يــک را وارد كرد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
 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

 و9  تا1  دكمههاي رقميClick  رويداد،در اين مرحله امكان ورود اعداد را فراهم كرده
: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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پیمانه مهارتی :برنامهنويسی مقدماتی (ويژوال بيسيک)
واحد کارسیزدهم  :توانايي انجام يک پروژه عملي
)(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

 - 5در 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

اين رويداد از يک دستور  Ifتشكيل شده است كه در بخش  Thenو  Elseآن نيز مجددا ً

يک دستور  Ifبه كار رفته است .در اولين دستور  Ifفشرده شدن يكي از دكمههاي مربوط
به چهار عمل اصلي بررسي ميشود .در صورتي كه هيچ يک از آنها استفاده نشده باشند
نتيجه شرط نادرست بوده و  Ifموجود در بخش  Elseاجرا ميشود .در اين  Ifنيز با استفاده
از تابع  Leftو  Midبررســي ميشــود كه آيا اولين كاراكتر در متغيــر  strnoصفر يا دومين
كاراكتر در آن نقطه اعشار است يا خير؟
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
 هـ، ف- 15 / 1 / 2 :شماره

: مربوط به چهار عمل اصلي را به صورت زير تنظيم كنيدClick  اكنون رويداد- 6
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  Ifمقدار متغير  stropبررسي ميشود تا مشخص شود تاكنون عملگري انتخاب شده
است يا خير (چون ممكن است عبارتي كه به ماشين حساب داده ميشود مشابه= 2*3+ 4
يا مانند عبارت=  2 * 3باشــد) .در صورتي كه شــرط درست باشد (يعني عملگري تاكنون
انتخاب نشــده است) ابتدا كاراكتر متناسب با دكمهاي كه كليک شده است در متغير strop
385

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

وزارت كار و امور اجتماعی
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شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

ذخيره ميشود ،مث ً
ال اگر روي دكمه * كليک كنيد كاراكتر "*" در  stropذخيره ميشود،
ســپس عددي كه قبل از كليک روي چهار عمل اصلي وارد شــده است و در متغير strno
نگهداري ميشــود با استفاده از تابع  Valبه نوع عددي تبديل و در متغير  dblno1به عنوان
عدد اول ذخيره ميشود و مجددا ً مقدار "" در  strnoذخيره ميشود تا مقدار متغير رشتهاي
 strnoبراي دريافت عدد دوم از بين برود.
اما اگر قب ً
ال يكي از چهار عمل اصلي انتخاب شده باشند ديگر مقدار  stropبرابر رشته
"" نيســت و دستورات بخش  Elseاجرا ميشــوند .در اينجا يک  Ifديگر استفاده ميشود
و اگر مقداري در متغير  strnoموجود باشــد به اين معني اســت كه عدد دوم نيز وارد شده
اســت .بنابراين در صورتي كه عباراتي مانند  3+4*2يا مشابه آنها وارد شوند به اين معني
است كه قبل از دريافت عدد 4بايد محاسبه  3*2انجام شود ،پس عدد دوم در متغير dblno2
ذخيره خواهد شــد و با فراخواني رويه  computeمحاسبات انجام ميشود .رويه compute
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 Caseمقدار متغير  stropبررسي
ميشود تا با توجه به عمل رياضي انتخاب شده اعمال ضرب ،تقسيم ،جمع يا تفريق روي
اعداد  dblno1و  dblno2انجام شــده و نتيجه در متغير  dblresultذخيره شــود .سپس مقدار
اين متغير در خصوصيت  Captionبرچســب ذخيره ميشــود تا نتيجه محاسبات در پنجره
ماشــين حساب ديده شــود و به همين صورت اين مقدار براي انجام محاسبات بعدي در
متغير  strnoذخيره ميشود.
به اين ترتيب پس از خاتمه اجراي رويه  computeنتيجه محاسبات كه در متغير strno
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ذخيره شده در متغير  dblno1نيز قرار داده ميشود تا در محاسبات بعدي به عنوان اولين
عدد مورد اســتفاده قرار گيرد و پس از اجراي ""= strnoو حذف نتيجه محاسبات از متغير
 strnoدســتورات  Ifموجود در  Elseتمام ميشود و به عنوان آخرين دستور در اين بخش،
كاراكتر متناسب با عمل رياضي انتخاب شده در متغير  stropبراي استفاده در مراحل بعدي
ذخيره ميشود .به اين ترتيب يک دوره كامل از ورود اعداد و انجام محاسبات ،كدنويسي
و آماده شده است.
 - 7اكنون بايد ماشــين حســاب را بهگونــهاي تنظيم كنيد كه در صورت اســتفاده از
عباراتي مانند=  12.5+6نيز محاســبات به درســتي انجام شود ،بنابراين رويداد  Clickدكمه
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

در اين رويداد نيز ابتدا مقدار متغير  stropبررســي ميشــود تا در صورت كليک روي
يكي از دكمههاي چهار عمل اصلي محاســبات انجام شــود ،بنابراين در صورت درست
بودن شرط موجود در دستور  Ifابتدا عدد دوم در متغير  dblno2ذخيره ميشود ،سپس رويه
 computeفراخواني ميشود تا محاسبات مربوطه انجام شود و محتويات متغير  stropبراي
مراحل بعدي خالي شــود .ذكر اين نكته ضروري اســت كه عدد اول نيز در اين حالت در
هنگام كليک روي يكي از چهار عمل اصلي در متغير  dblno1ذخيره ميشود.
 - 8در اين مرحله رويداد  Clickدكمه  BACKSPACEرا 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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ميبينيد كه اين رويه نيز با يک دســتور  Ifآغاز ميشــود و با بررسي طول رشتهاي كه
در كنترل برچســب نمايش داده ميشود عمل حذف كاراكترها را از مقدار موجود ،انجام
ميدهد .بنابراين اگر طول اين رشته برابر يک باشد شرط درست بوده و مقدار خصوصيت
 Captionكنترل برچســب روي صفر تنظيم شــده ســپس دســتور" "=  strnoبراي اعمال
تغييرات در محاسبات نيز اجرا ميشود .در غير اين صورت با استفاده از توابع  Lenو Left
يک كاراكتر از ســمت راست رشته حذف ميشود و مقدار خصوصيت  Captionدر متغير
 strnoنيز ذخيره ميشود تا تغييرات انجام شده در محاسبات نيز اعمال شود.
 - 9اكنون 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  Captionكنترل برچسب به عدد و ضرب آن
در عدد  0/01مقدار را براساس درصد محاسبه كرده و سپس مقدار به دست آمده در متغير
 strnoبراي محاســبات بعدي ذخيره ميشود و با اجراي دستور " "=  strnoاز ايجاد تداخل
و اشــتباه كه ممكن است در اثر انتخاب چند عملگر رخ دهد ،جلوگيري به عمل ميآيد.
 - 10ماننــد مرحلــه  8رويداد  Clickمربوط به دكمههاي به توانرســاني(  ،) X2جذر
( ،)sqrtقرينهســازي ( )+/-و معكوسســازي( )1/xرا به اين صورت تنظيم كنيد .اين چهار
رويه عملكردي مشابه رويه رويداد  Clickدكمه 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

 را به صورت زيرMC  وMR ,M+ اكنــون رويههاي رويداد مربوط به دكمههــاي- 11
 دكمه, براي ذخيره اعداد و نتيجه محاسبات در حافظه ماشين حسابM+ دكمه.تنظيم كنيد
 برايMC  براي استفاده ازمحتويات حافظه ماشينحساب درعمليات موردنظر و دكمهMR
.پاك كردن حافظه ماشين حساب بهكار ميروند

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

رويه( )  cmdm_Clickبراي ذخيره مقادير در حافظه ماشــين حســاب به كار ميرود و
با يک دســتور  Ifشــروع ميشــود تا در صورت اســتفاده از اعمال رياضي قبل از كليک
روي دكمــه  ،+Mابتدا محاســبات با فراخواني رويه  computeانجام شــود ،ســپس نتيجه
عمليات به محتويات قبلي حافظه ماشــين حســاب كه در متغيــر  dblmemoryقرار دارد،
اضافه ميشــود و با نمايش كاراكتر  Mدر كنترل برچســب مربوطه ،كاربر از ذخيره شدن
اطالعات در حافظه ماشين حساب مطلع ميشود .البته در صورت عدم انتخاب يک عمل
رياضي دســتورات بخش  Ifاجرا نشده و طبيعي اســت كه محاسباتي نيز انجام نميشود،
اما عدد موجود در نمايشــگر ماشــين حساب به حافظه اضافه خواهد شد .آخرين دستور
در ايــن رويــه يعنــي"" = stropنيز همان كاربرد قبلي در ســاير رويههاي مشــابه را دارد.
رويه( )  cmdmc_Clickبراي حذف مقدار ذخيره شــده در حافظه ماشــين حســاب به كار
مــيرود و با اجراي آن ابتدا مقدار  dblmemoryصفر ميشــود ســپس حرف  Mاز كنترل
برچسب مربوط به حافظه برداشته ميشود.
رويه( )  cmdmr_Clickنيز براي اســتفاده از مقدار ذخيره شده در حافظه در زمان انجام
محاســبات به كار ميرود و با تبديل مقدار متغير  dblmemoryبه مقدار رشــتهاي ،آنرا در
كنترل برچســب ماشــين حساب نمايش داده و بعد دســتور  Ifرا براي اعمال تغييرات در
محاسبات اجرا ميكند.
 - 12در اين مرحله رويداد دكمههاي  Cو  CEرا به صورت زير تنظيم كنيد .همانطور
كــه ميدانيد دكمه  Cتمام اعــداد ورودي ,عملگرهاي انتخاب شــده و محتويات حافظه
ماشــين حســاب را پاك ميكند و دكمه  CEعمل رياضي انتخاب شده پس از ورود اولين
عدد را از بين ميبرد ،اما عدد اول وارد شده را حذف نميكند.

)(Private Sub cmdc_Click
"" = strno

"lblvalue.Caption = "0
"" = strop
dblno1 = 0
dblno2 = 0
dblresult = 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_Clickمربوط به دكمه  Cميشود و همانطور كه ميبينيد كليه متغيرهاي
عددي ،رشتهاي ،حافظه و نمايشگر ماشين حساب را پاك ميكند.
رويــداد( )  cmdce_Clickنيز نحوه انتخاب عملگرهاي رياضي را بعد از ورود عدد اول
بررسي ميكند و در صورت درست بودن شرط ،متغير  dblno1را در خصوصيت Caption
كنترل برچســب ماشين حساب قرار داده و متغير  stropرا خالي ميكند تا عملگر انتخاب
شده از بين رفته و عمليات به مرحله بعد از ورود عدد اول بازگردد.
 - 13اكنــون بايد رويدادهاي صفحــه كليد را نيز بهگونهاي تنظيم كنيد كه در صورت
استفاده از صفحه كليد نيز ماشين حساب قابل استفاده باشد .براي اين كار ابتدا خصوصيت
 KeyPreviewرا براي فرم پروژه روي مقدار  Trueو خصوصيت  Styleكليه دكمههاي فرمان
را روي مقــدار  1-Graphicalتنظيم كنيد ،ســپس رويــداد  KeyPressفرم را به صورت زير
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:
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Call cmdsqrt_Click

وزارت كار و امور اجتماعی
 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

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

 مقدار آرگومانSelect Case مشــاهده ميكنيد كه با استفاده از يک دســتور
 متناظر باClick  بررســي ميشود و با توجه به كليد فشرده شده رويدادKeyPress رويداد
ً كليدي كه قب
 اين كار سبب ميشود تا از تكرار. فراخواني ميشود،ال طراحي شده است
 مربوطClick  رويدادCase دســتورات و شلوغ شدن ماژول فرم جلوگيري شود و در هر
 پس از خاتمه اجراي رويه رويداد كليد.به دكمهاي كه فشرده شده است فراخواني شود
KeyAscii
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 رنگ كنترل به قرمز تغيير، كنترل مربوطهBackColor  با استفاده از خصوصيت،فشرده شده
 تنظيم ميشود تاTrue  كنترل زمانســنج رويEnabled  ســپس خصوصيت.داده ميشــود
زمانســنج شــروع به كار كند و پس از گذشت زمان كوتاهي رنگ كنترل را به حالت اول
 به اين. ميكند تا براي دفعه بعد آماده شودFalse  خود راEnabled بازگرداند و خصوصيت
 فشرده شدن كليدها،صورت با فشــردن كليدهاي صفحه كليد روي پنجره ماشين حساب
 كنترل زمانسنج را به صورت زيرTimer  سپس رويداد.با تغيير رنگ قابل مشاهده است
: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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شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :
cmdsign.BackColor = &H8000000F
cmdequal.BackColor = &H8000000F
tmrdelay.Enabled = False
End Sub

 - 14رويــداد  Loadفرم را نيز به صورت زيــر تنظيم كنيد تا مقادير متغيرها مقداردهي
اوليه شود:

)(Private Sub Form_Load
)(cmdc _Click
End Sub

 - 15نوار منو و گزينههاي موجود در آنرا مطابق شكل  13-3و  13-4ايجاد كنيد.
روي كادر عالمــت  Enabledگزينــه  Blackو  Whiteكليــک كنيــد و آنها را از حالت
انتخاب خــارج كنيد .به عالوه روي كادر عالمت  Checkedگزينه  Right Alignmentكليک
كنيد و آنرا انتخاب نماييد.

شكل 13-4

شكل 13-3

 - 16اكنون به ماژول فرم برويد و رويداد  Clickگزينههاي  Clearو  Exitرا به صورت
نشــان داده شــده در صفحه بعد تنظيم كنيد .گزينه  Clearهمان عملكرد دكمه  Cرا دارد و
انتخاب گزينه  Exitســبب نمايش يک كادر پيغام خواهد شــد كه در صورت كليک روي
دكمه  OKبرنامه خاتمه يافته و در صورت كليک روي دكمه  Cancelكاربر به پنجره ماشين
حساب باز ميگردد.

)(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  وForeGround  در اين مرحله رويداد مربوط به گزينههاي زيرمنوهاي- 17

: به صورت زير تنظيم كنيد،را براي تغيير رنگ قلم و زمينه نمايشگر ماشين حساب

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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نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

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

 - 18اكنــون رويداد Clickمربوط به زيرمنــوي  Alignmentرا تنظيم كنيد .براي اين كار
رويههاي 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 گزينهها ،چک مارك در كنار گزينهاي كه كليک
شده است ،قرار داده ميشود و چک مارك گزينه ديگر حذف ميشود .به عالوه با توجه
به گزينه كليک شــده ،خصوصيت  Alignmentنمايشگر ماشين حساب نيز تنظيم ميشود.
 - 19در اين مرحله الزم است تا براي گزينه  Aboutدر منوي  Helpدستورات الزم را
تايپ كنيد .هدف از اين گزينه ارايه شــماره نگارش نرمافزار به كاربر است ،بنابراين يک
فرم با مشخصات ارايه شده در جدول  13-3و مطابق با شكل  13-5به پروژه اضافه كنيد.
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شكل 13-5
جدول 13-3
Form

Command

كنترل

Label

Image

frmabout

cmdok

lblversion

imgcalculate

About

&OK

Calculator Version 1-1383

-

Caption

-

-

-

True

Stretch

4

-

1

-

BorderStyle

-

-

2

-

Alignment

Button

خصوصيت
Name

 - 20پــس از اضافــه كردن فرم جديد آنرا با نام  Aboutذخيره كنيد و ســپس رويداد
 Clickدكمه  OKو  Unloadفرم  Aboutرا 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

 - 21در اين مرحله رويه رويداد  Clickگزينه  Aboutرا از منوي  ،Helpبه صورت زير
تنظيم كنيد .اولين دســتور سبب نمايش فرم  Aboutميشــود و دستور دوم ،فرم اصلي را
غيرفعال ميكند و تا زماني كه كاربر روي دكمه  OKفرم  Aboutكليک نكند يا آن را نبندد
نميتواند از ماشينحساب استفاده كند.

)(Private Sub mnuabout_Click
frmabout.Show
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رايانه كار پيشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،هـ

وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :
frmmain.Enabled = False
End Sub

 - 22پروژه و فرم اصلي را با نام  calculatorذخيره كنيد ،سپس آنرا اجرا كرده و براي
حالتهاي مختلف آزمايش كنيد.
 - 23به اجراي پروژه خاتمه داده و پنجره ويژوالبيسيک را ببنديد.
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آزمون پایانی (نظري)
 - 1مقدار  Kپس از خاتمه حلقه زیر چقدر است؟
K=1
(While )K<3

Do

K=K+ 1
Loop

د1 -
ج2 -
ب3 -
الف4 -
 - 2در صورتيكه  Option Base 1باشد تعداد اعضاي آرایه  )A )5چقدر خواهد بود؟
الف5 -
د8 -
ج7 -
ب6 -
 - 3خروجي دستور (  Right )«AliReza« , 3چیست؟
د»AliRe« -
ج»iReza« -
ب”eza“ -
الف»Ali« -
 - 4كدام نوع داده ميتواند هر نوع دادهاي را نگهداري كند؟
دLong -
جBoolean -
بSingle -
الفVariant -
 - 5كدام خاصیت كنترل كادر متن ،تراز متن را در كنترل تعیین ميكند؟
بMaxLength -
الفAlignment-
دAppearance -
جBorderStyle -
 - 6خروجي دستور(( WeekdayName )Weekday )Nowچیست؟
ب -شماره هفته جاري
الف -شماره روز جاري
د -نام ماه جاري
ج -نام روز جاري
 - 7اگر آرایه(  grade )10 To 17, 2 To 9تعریف شود ،آنگاه حاصل (LBound )grade, 2چیست؟
الف10 -
د9 -
ج2 -
ب17 -
 - 8خروجي دستور( Replace )»This is a book.« , »i« , »I« , , , vbBinaryCompareچیست؟
ب».This Is a book« -
الف».ThIs Is a book« -
د».s Is a book« -
ج».s is a book« -
 - 9ب��ا ف��رض اینك��ه" strname = "SuperComputerباش��د ،حاص��ل عب��ارت
401

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه كار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

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

( Left )Right )strname , 5(,3چیست؟
ب»Sup« -
الف»pu« -
د»put« -
ج»per« -
 - 10كدامخاصیت دركنترل كادر لیست ،شماره عضو انتخاب شده در آن را تعیین ميكند؟
بListCount -
الفListIndex -
دItem -
جIndex -
 - 11كدام كاراكتر در متد  Printسبب ميشود اطالعات نمایشي بدون فاصله در كنار
هم قرار گیرند؟
ب, -
الف; -
د# -
ج! -
 - 12حاصل عبارت(  InStr)5,«hardwAre and software« , »ware« , 0چیست؟
ب -صفر
الف5 -
د1 -
ج18 -
 - 13در صورتيك��ه ی��ک متغیر در بخش تعاریف ماژول فرم با دس��تور  Dimمعرفي
شود . ...............
الف -در زمان اجراي برنامه پیام خطا نمایش داده ميشود.
ب -متغیر در تمام رویههاي ماژول كد قابل استفاده است.
ج -متغیر در تمام رویههاي فرم قابل استفاده است.
د -متغیر در تمام ماژولهاي پروژه قابل استفاده است.
 - 14حاصل عبارت )MonthName )Month)Date( , Trueچیست؟
الف -تاریخ جاري سیستم
ب -نام ماه جاري به صورت كامل
ج -نام ماه جاري به صورت خالصه
د -شماره ماه جاري
 - 15در صورت تعریف یک رویه با كلمه كلیدي . ...... Public
الف -رویه مورد نظر در تمام ماژولهاي فرم و ماژولهاي كد قابل استفاده است.
ب -رویه مورد نظر در تمام ماژولهاي فرم قابل استفاده است.
ج -امكان فراخواني آن بهوسیله رویههاي رویداد وجود ندارد.
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د -امكان فراخواني آن بهوسیله رویههاي آماده ویژوالبیسیک وجود ندارد.
 - 16حاصل عبارت(( Asc)Chr)65چیست؟
الف»A« -
ب65 -
ج -یک رشته خالي
د -پیام خطا نمایش داده ميشود.
 - 17یک رویه فرعي با كدامیک از عبارتهاي زیر خاتمه ميیابد؟
بCall -
الفFunction -
دSub -
جEnd Sub -
 - 18كدام خاصیت در كنترل  MCIامكان نمایش فیلم را در كنترل  PicturBoxفراهم ميكند؟
بhWndDisplay -
الفDeviceType -
دCommand -
جFileName -
 - 19كدام كاراكتر براي تعریف یک متغیر از نوع رشتهاي به كار ميرود؟
ب# -
الف& -
د$ -
ج! -
 - 20حاصل عبارت" Not )True( Or 5<3 And »A«>"Bچیست؟
بFalse -
الفTrue -
د1 -
ج -صفر
 - 21اگر الگوریتم زیرمجموع و میانگین تعداد مش��خصي از اعداد را محاس��به كند،
كدام گزینه در مورد مرحله  6درست است؟
 -1شروع
I
 c ←  -2و  Sum ← و1
 N -3را دریافت كن
 M -4را دریافت كن
Sum ← Sum + M -5
.................. -6
 -7اگر I < =Nآنگاه برو به مرحله 4
 Sum -8را نمایش بده
N
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

 -9پایان
N
 NدSum - 1-
جN + 1 -
I
بI - 1 -
I
الفI + 1-
 - 22در صورتيك��ه بخواهی��م حاصلضرب اعداد  1تا  Mرا به دس��ت آوریم كدام گزینه را
بهجاي عالمت سؤال قرار ميدهیم؟
الفI <= M-
بI > = M-
جM > I-
دM < I-

 - 23كدام رویداد توانایي تشخیص كلیدهاي تابعي را ندارد؟
بKeyDown -
الفKeyUp -
د KeyUp -و KeyDown
جKeyPress -
 - 24الگوریتم زیر چه عملي انجام ميدهد؟
 -1شروع
 x -2را دریافت كن
 -3اگر  x < است آنگاه x ← − x
 x -4را نمایش بده
 -5پایان
الف -محاسبه قدر مطلق x
ب -قرینه اعداد مثبت
ج -جزء صحیح x
د -الگوریتم هیچ عملي انجام نميدهد.
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 - 25كدامیک از موارد زیر از ویژگيهاي الگوریتم محسوب نميشود؟
ب -خاتمه پذیر بودن
الف -رعایت ترتیب
د -ارایه فرمولهاي پیچیده
ج -ارایه جزییات كافي
 - 26كدام نوع داده براي ذخیرهسازي سن یک فرد مناسبتر است؟
دByte -
جWord -
بLong -
الفInteger -
 - 27ك��دام خاصیت ،اولویت انج��ام رویدادهاي صفحه كلید را بین فرم و كنترلهاي
موجود در آن تعیین ميكند؟
الف -خاصیت  Keyدر فرم
ب -خاصیت  KeyPreviewدر فرم
ج -خاصیت  Keyدر كنترلها
د -خاصیت  KeyPreviewدر كنترلها
 - 28حاصل عبارت 18\3 *2 + 3چیست؟
ب14 -
الف13 -
د16 -
ج15 -
 - 29عنوان یک فرم به وسیله كدام خاصیت تعیین ميشود؟
بText -
الفEnabled -
دCaption -
جName -
 - 30بهوسیله كدام متد ميتوان رنگ یک نقطه از تصویر را بهدست آورد؟
بPoint -
الفPSet -
دSpc -
جTab -
آزمون پایانی (عملي)
پروژهاي طراحي كنید كه یک پازل را شبیهسازي كند.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه كار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

پاسخنامه
پیشآزمون
 -2ب)
 -1ب)
آزمون نظري واحد كار 1
 -2الف)
 -1ج)
 -6الف)
 -5الف)
 -10ب)
 -9الف)
آزمون نظري واحد كار 2
-2ب)
 -1ج)
 -6الف)
 -5ب)
 - 10ب)
 -9الف)
آزمون نظري واحد كار3
 -2ب)
 -1ب)
 -6ج)
 -5ب)
 -9ج)
 -13ب)
)b -17
آزمون نظري واحد كار 4
 -2الف)
 -1ج)
 -6ج)
 -5ج)
)c -9
آزمون نظري واحد كار 5
 -2ب)
-1ج)
 -6الف)
 -5ب)
-10ج)
 -9د)
آزمون نظري واحد كار 6
 -2الف)
 -1ب)

 -3ب)
 - 3ج)
 -7الف)
)c - 11

 -4ب)
 -8د)

 -3د)
 -7الف)
)b -11

-4ب)
 -8ج)

 -10ب)
 -14الف)
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 -5الف)

 -6د)

 - 3ب)
 -7د)

 -4الف)
 -8ج)

 -11د)
 -15ب)

 -12الف)
)d -16

 -3ب)
 -7الف)

 - 4ب)
 -8ب)

 -3ب)
 -7ج)
)b -11

 -4الف)
 -8الف)

 -3ج)

 -4ج)

 -7ب)

 -8ج)

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
آزمون پایانی

 -11ب)

 -10ج)
 -9ب)
)d -14
 -13الف)
آزمون نظري واحد كار 7
 -2ب)
 -1ب)
 -3د)
 -7ب)
 -6ب)
 -5الف)
 -11الف)
 -10ج)
 -9د)
)c -13
آزمون نظري واحد كار 8
 -2ب)
 -1ج)
 -3الف)
 -7ج)
 -6ب)
 -5ج)
)a -9
آزمون نظري واحد كار 9
 -3ب)
 -2ج)
 -1ب)
 -7ج)
 -6ب)
 -5ب)
)b -11
 -10الف)
 -9الف)
آزمون نظري واحد كار 10
 -3ب)
 -2الف)
 -1ب)
 -7د)
 -6ج)
 -5د)
)d -9
آزمون نظري واحد كار 11
 -3ج)
-2د)
 -1ب)
 -7الف)
 -6ج)
 -5الف)
)b -11
 -10الف)
 -9د)
آزمون نظري واحد كار 12
 -3ج)
-2ب)
 -1الف)
 -7ج)
 -6د)
 -5ج)
 -11ب)
 -10د)
 -9الف)
)c -13

 -12ج)

 -4ب)
 -8ب)
 -12د)

 -4ب)
 -8ج)

 -4الف)
 -8الف)

 -4ب)
 -8ب)

 -4ب)
 -8ب)

 -8ب)
 -12ج)

 -4ب)
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه كار پیشرفته
شماره - 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

آزمون پایاني (نظري)
 -2الف)
 -1ب)
 -6ج)
 -5الف)
 -10الف)
 -9د)
 -14ج)
 -13ج)
 -18ب)
 -17ج)
 -22الف)
 - 21الف)
 -26د)
 -25د)
 -30ب)
 -29د)
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

 -3ب)
 -7ج)
 -11الف)
 -15الف)
 -19د)
-23ج)
 -27ب)

 -4الف)
 -8الف)
 -12ج)
 -16ب)
 -20ب)
 -24الف)
 -28ج)

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 1

ضميمه 1
نصب نرمافزار Visual Basic 6.0
ب��راي نص��ب زب��ان برنامهنويس��ي ويژوالبيس��يك ابت��دا باي��د ديس��كهاي CD
نرماف��زار  Microsoft Visual Studio 6ن��گارش نهاي��ي ( )Enterprise Editionرا تهي��ه
كني��د .در اينج��ا چگونگ��ي نص��ب اي��ن نرماف��زار از روي ديس��ك  ،CDتوضي��ح
داده ميش��ود .مدله��اي ديگ��ر ني��ز تقريب�� ًا داراي مراح��ل نصب مش��ابهي هس��تند.
 CDDنص��ب نرماف��زار را داخ��ل دراي��و ق��رار دهي��د .اگ��ر  CDش��ما از ن��وع Aut o
 Runباش��د بع��د از ق��رار گرفت��ن  CDدر دراي��و مربوط��ه ،برنام��ه نص��ب وين��دوز به
ط��ور خ��ودكار اج��را ميش��ود و اولي��ن كادر مح��اوره مرب��وط ب��ه نص��ب نرماف��زار
ظاه��ر ميش��ود ،ام��ا در صورتي ك��ه برنامه نص��ب به طور خ��ودكار اجرا نش��د برنامه
 My Computerيا  Window Explorerرا اجرا كرده و در ريش��ه درايو  CDخود ،فايل Setup.
 exeرا پيدا كنيد و س��پس روي آن دابل كليك كنيد .برنامه نصب اجرا ش��ده و اولين كادر
محاوره نصب نمايش داده ميشود (شكل .)1

شكل1

اكنون به ترتيب اين مراحل را دنبال كنيد:
 - 1ابتدا روي دكمه  Nextدر اولين كادر محاوره كليك كنيد.
 - 2پس از مشاهده شكل  2روي دكمه انتخاب  I accept the agreementو سپس روي
دكمه  Nextكليك نماييد.
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه كار پیشرفته
شماره o 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

نﻜﺘه در صورت تمایل ميتوانید در هر كادرمحاوره با كلیک روي دكمه > Backبه كادر
محاوره قبل بازگردید.

شكل2

بخشPlease enter your product<s ID number:

 o 3در شكل  3در دو كادر متني كه در
كادر محاوره قرار گرفتهاند ،ش��ماره ( )IDنرمافزار را تایﭗ كنید .سپس در كادر متنهاي
 Your name:و  Your company<s name :اس��امي دلخواه خود را بنویسید و در پایان مجددا ً
روي دكمه  Nextكلیک كنید.
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شكل3

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 1

نﻜﺘه در صورت نادرست بودن شماره  IDامكان نصب برنامه وجود ندارد .اگر شماره  IDارایه
ش��ده در اینجا قابل اس��تفاده نباشد ،ميتوانید از فایلهاي موجود در  ،CDشماره  IDرا پیدا كنید یا
آن را از فروشنده درخواست كنید.

 o 4در كادرمحاوره شكل  4روي دكمه  Nextكلیک كنید.
 o 5در كادرمحاوره شكل  5روي دكمه  OKكلیک كنید تا كامپیوتر مجددا ً راهاندازي شود

شكل4

شكل5

 o 6پس از راهاندازي مجدد كامپیوتر كمي صبر كنید ،كادرمحاورهاي كه ظاهر ميشود
(ش��كل  )6ك��ه روشهاي مختلفي را ب��راي نصب نرمافزار پیش��نهاد ميكند ،روي دكمه
انتخاب  Customو سپس روي دكمه  Nextكلیک كنید.
 o 7در كادرمحاوره ش��كل  7ميتوانید مسیر نصب نرمافزار را انتخاب كنید .براي این
كار مسیر دلخواه خود را در كادر متن تایﭗ كنید یا با استفاده از دكمه  Browseاین كار را
انجام دهید.
411

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

شكل6

شكل7

در اي��ن كادر مح��اوره حداقل فضاي مورد ني��از براي نصب نرماف��زار و فضاي آزاد
درايوي كه نرمافزار روي آن نصب ميش��ود ،قابل مش��اهده است .توجه داشته باشيد كه
فضاي آزاد روي درايو مورد نظر كمتر از حداقل فضاي پيشنهادي نباشد.
در پايان اينمرحله روي دكمه  Nextكليك كنيد تا كادرمحاوره بعد (شكل  )8ظاهرشود.
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شكل8

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 1

 - 8در اين مرحله ،مدتي صبر كنيد تا كادرمحاوره بعدي نمايش داده شود.

شكل 9

 - 9در اين كادر محاوره (ش��كل  )9روي دكمه  Continueكليك كنيد تا كادر محاوره
مطابق ش��كل 10مشاهده ش��ود .در اين كادر محاوره روي دكمه  OKكليك كنيد تا روند
نصب نرمافزار ادامه يابد.

شكل 10
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه كار پیشرفته
شماره o 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

نﻜﺘه اگر مایل هستید عملیات نصب را خاتمه دهید ،ميتوانید در كادر محاوره شكل  9روي
دكمه  Exit Setupكلیک كنید و در كادر محاورهاي كه ظاهر ميش��ود (ش��كل  )11روي دكمه Exit
 Setupكلی��ک نمایید و اگر ميخواهید مجددا ً به كادر محاوره قبل (ش��كل  )9بازگردید روي دكمه
 Resume Setupكلیک كنید.

شكل 11

پس از كلیک روي دكمه  ،OKپنجره نصب نرمافزار به صورت ش��كل  12در ميآید.
مدتي صبر كنید تا وارد مرحله بعد شوید.

شكل 12
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 o 10اگر نسخههاي دیگري از بسته نرمافزاري  Visual Studioیا همین نگارش را قب ً
ال
نصب كرده باش��ید ،كادر محاورهاي مشابه ش��كل  13نمایش داده ميشود .براي اطمینان
بیش��تر از ایجاد تغییرات در بخشهاي دیگر سیس��تم خود ،در صورت مشاهده این كادر
محاوره روي دكمه  Noكلیک كنید.

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 1

شكل 13

 -11پس از انجام مرحله  10پنجره نصب برنامه مجددا ً به صورت شكل  12مشاهده
ميشود ،مدتي صبر كنيد تا كادر محاوره بعدي مطابق شكل  14نمايش دادهشود.

شكل 14

 - 12در اين مرحله (شكل  )14شما بايد زبانهاي برنامهنويسي ،مانند زبانهاي برنامهنويسي
VC ++ 6 ،VB6و  VFoxPro6اجزاي گرافيكي مانند انواع فايلهاي گرافيكي كه در پروژههاي
برنامهنويس��ي ميتوان از آنها اس��تفاده نمود و س��اير ابزارهاي مورد ني��از خود را براي
نص��ب انتخ��اب كنيد .چون در اي��ن كتاب ،زبان برنامهنويس��ي ويژوالبيس��يك  6مورد
نظ��ر اس��ت؛ بنابراين با كليك روي كادر عالم��ت مربوط به موارد زي��ر آنها را انتخاب
كني��د يا س��اير موارد را در ليس��ت اي��ن كادر مح��اوره از حالت انتخاب خ��ارج كنيد.
كادرهاي عالمتي كه بايد انتخاب شوند عبارتند از:

Microsoft Visual Basic 6.0
ActiveX
Data Access
Graphics
Tools
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وزارت كار و امور اجتماعی
نام استاندارد :برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی
شماره0 o 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه كار پیشرفته
شماره o 15 / 1 / 2 :ف ،ه�

پس از انجام تنظیمات گفته شده ،كادر محاوره مربوطه به صورت شكل  15در ميآید

شكل 15

در خاتمه این مرحله روي دكمه  Continueكلیک كنید.
نﻜﺘه • هر یک از گروههاي موجود در لیس��ت ،به چند جزء كوچکتر تقس��یم ميش��وند كه اگر
بخواهی��د در یک گروه فقﻂ بعض��ي از اجزاي آن را نصب كنید ،ميتوانید از دكمه  Change Optionدر
كادر محاوره ش��كل  14اس��تفاده كنید .البته پیشنهاد ميشود از دستكاري این بخشها بدون آگاهي كافي
خودداري نمایید.
• اگر بخواهید تمام گروهها را در لیست  14انتخاب كنید ،روي دكمه  Select Allكلیک كنید.
• در صورتي كه بخواهید مسیر نصب هر یک از گروهها را روي دیسک سخت تغییر دهید ميتوانید
از دكمه  ...Change Folderدر كادر محاوره شكل  14استفاده كنید.

 o 13پ��س از انجام مرحله  ،12ابت��دا برنامه نصب فضاي ﻻزم را براي نصب نرمافزار
محاسبه ميكند (شكل  )16و در صورت وجود فضاي آزاد به اندازه مناسب ،مرحله انجام
عملیات كپي فایلهاي نرمافزار مطابق شكل  17آﻏاز ميشود.
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 1

شكل 16

 - 14پس از خاتمه مرحله  13كادر محاورهاي مطابق ش��كل  18نمايش داده ميش��ود
كه بيانگر به روز كردن اطالعات مورد نياز سيستم است.
 - 15در مرحله بعد كادر محاورهاي مطابق ش��كل  19نمايش داده ميش��ود ،مبني بر
اينكه عمل نصب با موفقيت انجام شده است .پس از كليك روي دكمه  OKكادر محاوره
ديگري مطابق ش��كل  20نمايش داده ميش��ود ،در اين كادر محاوره روي دكمه Restart
 Windowsكليك كنيد تا سيستم مجددا ً راهاندازي شود.

شكل 17

417

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 18

شكل 19

418

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 1

شكل 20

 - 16پس از راهاندازي مجدد سيس��تم كادرمحاور ه ديگري (شكل  )21ظاهر ميشود.
اگر ديس��كهاي  CDمربوط به راهنماي  MSDNمايكروس��افت را در اختيار داشته باشيد،
ميتوانيد به وسيله اين بخش راهنماي مزبور را نصب كنيد تا امكان استفاده از منوي Help
ويژوالبيس��يك فراهم ش��ود .براي اين كار كافي است ديس��كهاي  CDمربوطه را داخل
درايو قرار داده و روي دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل 21

419

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

اما اگر ديسكهاي CDمربوطه را دراختيار نداشته باشيد بايد روي كادر عالمت
 Installموجود در اين كادر محاوره كليك كنيد تا از حالت انتخاب خارج ش��ود؛ س��پس
روي دكمه  Nextكليك كنيد.
 - 17پ��س از انجام مرحله ( 16در صورت عدم نصب  )MSDNيك كادر پيغام مطابق
ش��كل  22مبني بر عدم امكان اس��تفاده از منوي  Helpدر برنامه ويژوالبيسيك نشان داده
خواهد شد .روي دكمه  Yesكليك كنيد.
MSDN

شكل 22

 - 18در اين مرحله كادر محاورهاي مطابق شكل  23براي نصب بعضي از سرويسها
نمايش داده ميشود كه به آنها نيازي نداريد .مجددا ً روي دكمه  Nextكليك كنيد.

شكل 23

 - 19در اين مرحله نيز در كادر محاوره ش��كل  24روي دكمه  Nextكليك كنيد ،زيرا
نيازي به نصب سرويسهاي موجود در ليست اين كادر محاوره نخواهيد داشت.
 - 20اگر مايل هستيد در مرحله بعد اطالعات خود را در سايت اينترنتي مربوطه ثبت
كنيد (در صورت عدم رعايت حقوق  Copy Rightامكان استفاده از اين بخش ميسر نيست).
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پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 1

در پايان روي دكمه  Finishكليك كنيد تا نصب نرمافزار خاتمه يابد س��پس سيستم را
 restartنماييد.
مطابق شكل  25در كادر محاوره مربوطه ،روي كادر عالمت  Register Nowكليك كنيد
تا از حالت انتخاب خارج شود ،سپس روي دكمه  Finishكليك كنيد.
 - 21در اين مرحله عمليات نصب نرمافزار خاتمه يافته اس��ت و ش��ما ميتوانيد زبان
برنامهنويسي ويژوالبيسيك را از منوي  Startويندوز اجرا كنيد.

شكل 24

شكل 25
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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

ضميمه 2
كد كليدها براي رويدادهاي صفحه كليد

كدهاي مربوط به كليدهاي حرفي در رويدادهاي صفحه كليد
توضيح
كليد A
كليد B
كليد C
كليد D
كليد E
كليد F
كليد G
كليد H
كليد I
كليد J
كليد K
كليد L
كليد M
كليد N
كليد O
كليد P
كليد Q
كليد R
كليد S
كليد T
كليد U
كليد V
كليد W
كليد X
كليد Y
كليد Z

كليد SPACEBAR

كليد BACKSPACE
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كليد TAB
كليد ENTER
كليد ESC

كد كليد

ثابت رشتهاي

65

vbKeyA

66

vbKeyB

67

vbKeyC

68

vbKeyD

69

vbKeyE

70

vbKeyF

71

vbKeyG

72

vbKeyH

73

vbKeyI

74

vbKeyJ

75

vbKeyK

76

vbKeyL

77

vbKeyM

78

vbKeyN

79

vbKeyO

80
81

vbKeyP
vbKeyQ

82

vbKeyR

83

vbKeyS

84

vbKeyT

85
86

vbKeyU
vbKeyV

87

vbKeyW

88
89

vbKeyX
vbKeyY

90

vbKeyZ

32

vbKeySpace

8

vbKeyBack

9
13
27

vbKeyTab
vbKeyReturn
vbKeyEscape

پیمانه مهارتی :برنامهنویسی مقدماتی (ویژوال بیسیک)
ضمیمه 2

كدهاي مربوط به كليدهاي رقمي در رويدادهاي صفحه كليد
كد كليد

توضيح

كلي��د
كلي��د
كلي��د
كلي��د
كلي��د
كلي��د
كلي��د
كلي��د
كلي��د
كلي��د

ثابت رشتهاي

0

48

vbKey0

1

49

vbKey1

2

50

3

51

vbKey2
vbKey3

4

52

vbKey4

5

53

vbKey5

6

54

vbKey6

7

55

vbKey7

8

56

vbKey8

9

57

vbKey9

كدهاي مربوط به كليدهاي رقمي بخش عددي صفحه كليد در
رويدادهاي  KeyDownو

توضيح

كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد
كليد

كد كليد

KeyUp

ثابت رشتهاي

0

96

vbKeyNumpad0

1

97

vbKeyNumpad1

2

98
99
100
101
102
103
104
105
106

vbKeyNumpad2
vbKeyNumpad3

+

107

vbKeyAdd

-

109

vbKeySubtract

0

110

vbKeyDecimal

/

111

vbKeyDivide

3
4
5
6
7
8
9
*

vbKeyNumpad4
vbKeyNumpad5
vbKeyNumpad6
vbKeyNumpad7
vbKeyNumpad8
vbKeyNumpad9
vbKeyMultiply
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كدهاي مربوط به كليدهاي تابعي در رويدادهاي  KeyDownو
ثابت رشتهاي
كد كليد
توضيح

KeyUp

كلي��د

F1

112

vbKeyF1

كلي��د

F2

113

vbKeyF2

كلي��د

F3

114

vbKeyF3

كلي��د

F4

115

vbKeyF4

كلي��د

F5

116

vbKeyF5

كلي��د

F6

117

vbKeyF6

كلي��د

F7

118

vbKeyF7

كلي��د

F8

119

vbKeyF8

كلي��د

F9

120

vbKeyF9

كلي��د

F10

121

vbKeyF10

F11

122

vbKeyF11

كلي��د

F12

123

vbKeyF12

كلي��د

F13

124

vbKeyF13

كلي��د

F14

125

vbKeyF14

كلي��د

F15

126

vbKeyF15

كلي��د

F16

127

vbKeyF16

كلي��د
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 وKeyDown كدهاي مربوط به ساير كليدها در رويدادهاي
ثابت رشتهاي
كد كليد
توضيح
KeyUp
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vbKeyShift

16

SHIFT key

vbKeyControl

17

CTRL key

vbKeyMenu

18

ALT key

vbKeyPause

19

PAUSE key

vbKeyCapital

20

CAPS LOCK key

vbKeyPageUp

33

PAGE UP key

vbKeyPageDown

34

PAGE DOWN key

vbKeyEnd

35

END key

vbKeyHome

36

HOME key

vbKeyLeft

37

LEFT ARROW key

vbKeyUp

38

UP ARROW key

vbKeyRight

39

RIGHT ARROW key

vbKeyDown

40

DOWN ARROW key

vbKeyInsert

45

INS key

vbKeyDelete

46

DEL key

vbKeyNumlock

144

NUM LOCK key
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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

كدهاي كاراكتر حرفي كوچك براي رويداد
ثابت رشتهاي
كد كليد
توضيح
KeyPress

كليد a

97

VbKeya

98

VbKeyb

99

VbKeyc

100

vbKeyd

101

vbKeye

102

vbKeyf

كليد g

103

vbKeyg

كليد h

104

vbKeyh

105

vbKeyi

106

vbKeyj

107

vbKeyk

108

vbKeyl

109

vbKeym

110

vbKeyn

111

vbKeyo

112

vbKeyp

113

vbKeyq

114

vbKeyr

115

vbKeys

116

vbKeyt

كليد u

117

vbKeyu

كليد v

118

vbKeyv

كليد w

119

vbKeyw

كليد x

120

vbKeyx

كليد y

121

vbKeyy

كليد z

122

vbKeyz

كليد b
كليد c

كليد d
كليد e
كليد f

كليد i
كليد j

كليد k
كليد l

كليد m
كليد n
كليد o

كليد p
كليد q
كليد r
كليد s
كليد t
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ضمیمه 2
كده��اي س��اير كاراكتره��ا ب��راي روي��داد KeyPress
كد كليد

توضيح
كليد <
كليد >
كليد ,
كليد ?
كليد /
كليد \

60
62
44
63
47
92

كليد ¦

124

كليد :

58

كليد ;

59
34
39
123

كليد «
كليد <
كليد {
كليد }

125

كليد [
كليد ]

93

كليد =

61

91

Underline
(

95
40
41
38
94
37
36
35
64
33
126
96

)
&
^
%
$
#
@
!
~
`

مقادير مربوط به آرگومان  Shiftدر
توضيح

در صورتيكه كليد  Shiftفشرده شود.
در صورتيكه كليد  Ctrlفشرده شود.
در صورتيكه كليد  Altفشرده شود.
در صورتيكه كليدهاي  Shift+Ctrlفشرده شوند.
در صورتيكه كليدهاي  Shift+Altفشرده شوند.
در صورتيكه كليدهاي  Ctrl+Altفشرده شوند.

رويدادهاي  KeyDownو KeyUp
ثابت رشتهاي
ثابت عددي

در صورتيكه كليدهاي  Shift+Ctrl+Altفش��رده ش��وند.

1
2
4
3
5
6

vbShiftMask
vbCtrlMask
vbAltMask
vbShiftMask+vbCtrlMask
vbShiftMask+vbAltMask
vbCtrlMask+vbAltMask

7

"+vbShiftMask+vbCtrlMask
vbAltMask
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وزارت کار و امور اجتماعی
 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی:نام استاندارد
0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :شماره

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

3 ضميمه
كد و پيامهاي خطا در ويژوالبيسيك
Code

Message

3
5
6
7
9
10
11
13
14
16
17
18
20
28
35
47
48
49
51
52
53
54

Return without GoSub
Invalid procedure call
Overflow
Out of memory
Subscript out of range
This array is fixed or temporarily locked
Division by zero
Type mismatch
Out of string space
Expression too complex
Can't perform requested operation
User interrupt occurred
Resume without error
Out of stack space
Sub, Function, or Property not defined
Too many DLL application clients
Error in loading DLL
Bad DLL calling convention
Internal error
Bad file name or number
File not found
Bad file mode

55
57
58
59
61
62
63

File already open
Device I/O error
File already exists
Bad record length
Disk full
Input past end of file
Bad record number

67

Too many files
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Code
68
70
71
74
75
76
91
92
93
94
97
98
298
320
321
322
325
327
328
335
336
337
338
360
361
363
364
365
368
371
380
381
382
383
385
387
393
394
400
402
419
422
423
424
425
429

429

Message
Device unavailable
Permission denied
Disk not ready
Can't rename with different drive
Path/File access error
Path not found
Object variable or With block variable not set
For loop not initialized
Invalid pattern string
Invalid use of Null
Can't call Friend procedure on an object that is not an instance of the defining
class
A property or method call cannot include a reference to a private object, either as
an argument or as a return value
System DLL could not be loaded
Can't use character device names in specified file names
Invalid file format
Can't create necessary temporary file
Invalid format in resource file
Data value named not found
Illegal parameter; can't write arrays
Could not access system registry
Component not correctly registered
Component not found
Component did not run correctly
Object already loaded
Can't load or unload this object
Control specified not found
Object was unloaded
Unable to unload within this context
The specified file is out of date. This program requires a later version
The specified object can't be used as an owner form for Show
Invalid property value
Invalid property-array index
Property Set can't be executed at run time
Property Set can't be used with a read-only property
Need property-array index
Property Set not permitted
Property Get can't be executed at run time
Property Get can't be executed on write-only property
Form already displayed; can't show modally
Code must close topmost modal form first
Permission to use object denied
Property not found
Property or method not found
Object required
Invalid object use
Component can't create object or return reference to this object

وزارت کار و امور اجتماعی
 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی:نام استاندارد
0 - 84/ 80 / 1 / 3 / 1 :شماره

Code
430
432
438
440
442
443
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
480
481
482
483
484
485
486
520
521
735
744
746
31001
31004
31018
31027
31032
31036
31037

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

Message
Class doesn't support Automation
File name or class name not found during Automation operation
Object doesn't support this property or method
Automation error
Connection to type library or object library for remote process has been lost
Automation object doesn't have a default value
Object doesn't support this action
Object doesn't support named arguments
Object doesn't support current locale setting
Named argument not found
Argument not optional or invalid property assignment
Wrong number of arguments or invalid property assignment
Object not a collection
Invalid ordinal
Specified not found
Code resource not found
Code resource lock error
This key is already associated with an element of this collection
Variable uses a type not supported in Visual Basic
This component doesn't support the set of events
Invalid Clipboard format
Method or data member not found
The remote server machine does not exist or is unavailable
Class not registered on local machine
Can't create AutoRedraw image
Invalid picture
Printer error
Printer driver does not support specified property
Problem getting printer information from the system. Make sure the printer is set
up correctly
Invalid picture type
Can't print form image to this type of printer
Can't empty Clipboard
Can't open Clipboard
Can't save file to TEMP directory
Search text not found
Replacements too long
Out of memory
No object
Class is not set
Unable to activate object
Unable to create embedded object
Error saving to file
Error loading from file
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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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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
نام استاندارد رایانه کار پیشرفته
 هـ، ف- 15 / 1 / 2 :شماره

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.
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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
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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 runtime 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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