
توانايياستفادهازجلوههايگرافيكيوچاپدرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- مفاهيم مربوط به سيستم مختصات را بداند.

2- توانايي تغيير مختصات را به منظور انجام ترسيمات داشته باشد.
3- توانايي به كارگيري متدهاي گرافيكي زير را داشته باشد:

 PSet , Line , Circle , Point , Cls , Print , TextHeight , TextWidth

4- توانايي استفاده از خصوصيات گرافيكي زير را داشته باشد:
 CurrentX , CurrentY , AutoRedraw , DrawMode , DrawStyle , DrawWidth , FillStyle

5- توانايي استفاده از توابع QBColor و RGB را داشته باشد.
6- توانايي استفاده از امكانات چاپ، خصوصيات و متدهاي آن را در برنامه ها داشته باشد.

MAM و MCI 7- توانايي استفاده از امكانات چندرسانه اي و كنترل
LoadPicture و SavePicture و رويه هاي Picture 8- توانايي استفاده از شئ
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کليات

تاكنون چگونگي طراحي و ساخت رابط هاي گرافيكي را با استفاده از فرم ها و بعضي 
از كنترل ه��ا آموختيد؛ اما گاهي اوق��ات وجود فرم ها و كنترل ها بدون جلوه هاي گرافيكي 
محيط نرم افزار را خسته كننده و غير قابل استفاده مي كند. با استفاده از جلوه هاي گرافيكي 
نظير رنگ، نمودارهاي گرافيكي و تصاوير متحرك مي توانيد به كاربر در مشاهده و درك 

بهتر گزارشات و نتيجه محاسبات كمک كنيد.
ويژوال بيس��يک قابليت بااليي در اس��تفاده از جلوه هاي گرافيكي در اختيار ش��ما قرار 
مي دهد و مي توانيد اين جلوه هاي گرافيكي را با دو روش ايجاد كنيد: كنترل هاي گرافيكي 

مثل Line ,Shape و متدهاي گرافيكي مثل Line , PSet,Circle و ... 

در ويژوال بيسيک نيز مانند رياضيات و هندسه براي انجام هر نوع ترسيمي از سيستم 
مختصات استفاده مي شود، هم چنين از دو بعد يا محور مختصات براي تعيين موقعيت 

ترسيمات استفاده مي شود )شكل 12-1(.

شكل 12-1
مختص��ات هر نقطه به ص��ورت )X,Y( تعيين مي ش��ود مقدار X موقعي��ت نقطه را در 
ط��ول مح��ور X و مق��دار Y موقعي��ت نقطه را در طول مح��ور Y بيان مي كن��د كه مقدار 
ش��روع در هر يک از محورها صفر اس��ت. دقت داش��ته باش��يد كه محورهاي مختصات 
در ويژوال بيس��يک ب��ا محوره��اي مختص��ات در رياضيات متفاوت اس��ت. در ش��كل 
 1-12 نح��وه قرار گرفتن محورها بر نقطه مبنا قابل مش��اهده اس��ت. مختصات نقطه مبنا

)0,0( است كه در گوشه باال و چپ شئ مربوطه كه معموالً فرم است قرار دارد.

1-12مفهومسيستممختصاتدرويژوالبيسيك
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وقت��ي كنترل��ي را جابه جا كرده يا ان��دازه آن را تغيير مي دهيد, از سيس��تم مختصات 
فرمي كه كنترل در آن قرار دارد, اس��تفاده مي كنيد. در واقع كنترل ها و هرگونه ترس��يمات 
گرافيكي از سيس��تم مختصات شئ كه در آن رس��م مي شوند, تبعيت مي كنند. اگر كنترلي 
در روي فرم قرار گيرد موقعيت و اندازه كنترل از سيس��تم مختصات فرم پيروي مي كند و 
اگر خطي در يک جعبه تصوير PictureBox رس��م ش��ود، موقعيت و اندازه خط از سيستم 

مختصات كنترل جعبه تصوير استفاده مي كند. 

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

براي تعريف موقعيت ترس��يمات گرافيكي به وسيله محورها از واحدهاي اندازه گيري 
استفاده مي شود كه به آن مقياس مي گويند. در ويژوال بيسيک هر محور در سيستم مختصات 

مي تواند مقياس خاص خود را داشته باشد. 

2-12تغييرسيستممختصات

مي توانيد سيس��تم مختصات يک ش��ئ خاص مثل فرم را به وسيله خصوصيت Scale يا 
مت��د Scale روي مقادير مورد نظرتان تنظي��م كنيد. براي انجام اين كار مي توانيد از مقياس 
پيش فرض اس��تفاده كرده يا يكي از مقياس هاي اس��تاندارد را انتخاب كنيد يا اين كه يک 
مقياس جديد را ايجاد كنيد. با تغيير مقياس سيس��تم مختصات مي توانيد اندازه و موقعيت 

ترسيمات گرافيكي را روي فرم با توجه به نيازتان به آساني تنظيم كنيد. 
ه��ر ف��رم يا بعض��ي از كنترل ه��ا مانن��د PictureBox چندين خصوصي��ت Scale، نظير                 
ScaleLeft ،ScaleTop ،ScalHeight ،ScaleWidth ،ScaleMode و يک متد Scale دارند كه به وسيله 

آن ها مي توانيد سيستم مختصات خود را تعريف كنيد. مقياس پيش فرض twip است. 
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همان طور كه قباًل هم اشاره كرديم هر  twip 567 برابر با يک سانتي متر است.
براي انتخاب يک مقياس اس��تاندارد مي توانيد يكي از مقادير موجود در جدول 12-1 

را براي خصوصيت ScaleMode فرم يا كنترل مورد نظر خود در نظر بگيريد.

جدول1-12مقاديريكهخصوصيتScaleModeكسبميكند.
ثابترشتهايثابتعدديتوضيح)نوعمقياس(

،ScaleWidth،ScaleHeightمقاديرتعريفيكاربردرخصوصيات
ScaleLeft،ScaleTopاستفادهميشوند.


vbUser

twip1vbTwips

)72Point=1Inch(Point2vbPoints

Pixel)يكpixelكوچكترينواحدنمايشيدرصفحهنمايش

ياچاپگراستوتعدادآنهادرهراينچبهمقداروضوحتصوير
بستگيدارد.(

3vbPixels

Character4vbCharacters

Inch5vbInches

Milimeter6vbMillimeters

Centimeter7vbCentimeters

اگ��ر بخواهي��د مختصات نقطه مبنا را تغيير دهيد يا مقي��اس جديد را در يک كنترل يا 
 ScaleLeft و ScaleTop ،ScaleWidth ،ScaleHeight فرم ايجاد كنيد مي تواني��د از خصوصيات
اس��تفاده كنيد. خصوصيات ScaleLeft و ScaleTop با دريافت مقادير عددي، مختصات نقطه 
مبن��ا را در كنت��رل و فرم معين مي كنند. مقدار پيش فرض ب��راي اين دو خصوصيت صفر 
اس��ت. مقدار اين خصوصيات را مي توانيد از طريق پنجره خصوصيات تغيير دهيد و يا با 
استفاده از نوشتن كد در رويدادها و رويه هاي مورد نظر اين كار را انجام دهيد. شكل كلي 

استفاده از اين خصوصيات به صورت زير است: 
object. ScaleLeft  = value

object. ScaleTop  = value

منظ��ور از object ن��ام يک فرم يا كنترل اس��ت و اس��تفاده از آن اختياري اس��ت و در 
صورتي ك��ه از آن اس��تفاده نش��ود فرمي ك��ه فوك��وس دارد در نظر گرفته خواهد ش��د. 
value ي��ک مق��دار عددي اس��ت كه مختص��ات نقطه مبن��ا را تعيين مي كن��د در صورت
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عدم اس��تفاده از value مي تواني��د مقدار فعلي مختصات نقطه مبنا را به دس��ت آوريد. 
به عن��وان مثال فرض كنيد در يک فرم همراه با ي��ک كنترل دكمه فرمان اين مقادير تنظيم 

شده است:
Form1. ScaleMode = 1
Command1.Top = 2300
Command1.Left = 1750

اگ��ر بخواهيم در اين فرم مختصات نقطه مبنا را )100 ,100( قرار دهيم در اين صورت 
خصوصيات مربوطه را به صورت زير تنظيم مي كنيم: 

Form1.ScaleTop = 100

Form1.ScaleLeft = 100

در اي��ن صورت مقدار خصوصي��ت ScaleMode در Form1 به طور خودكار روي مقدار 
صف��ر قرار مي گيرد و در ضمن خصوصيت Top و Left در دكمه فرمان به طور خودكار به 
185تنظيم مي ش��وند و همان طور كه از مقايسه مقادير در   24  و    ترتيب روي مقادير
دو حالت مش��اهده مي كنيد مقادير )x,y( براي كنترل دكم��ه فرمان با توجه به نقطه مبناي 
1( تنظيم مي ش��ود. اين دو حالت را مي توانيد در ش��كل هاي 3-12 و     , 1   جديد )

4-12 مشاهده كنيد.    

شكل 4-12        شكل 12-3                                                           

به عالوه به وس��يله اي��ن دو خصوصيت مي توانيد از مقدار مختص��ات نقطه مبنا مطلع 
ش��ويد در رويه بعد، پس از تغيير مقدار اي��ن دو خصوصيت، مقادير جديد در يک كادر 

پيغام نمايش داده مي شوند. 
Private  Sub   cmdshow_Click ()

 Form1. ScaleLeft = 150  

Form1. ScaleTop = 180  

MsgBox  " ScaleLeft = " + Str ( ScaleLeft ) + " ScaleTop = " + Str ( ScaleTop )  
End  Sub



328

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره:مطالعه آزاد                                                                       شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

                        
                             

               در صورت عدم استفاده از بخش object، فرمي كه فوكوس دارد در نظر گرفته خواهد شد.

ع��الوه بر تغيي��ر مختصات نقطه مبنا، مي توانيد مقياس سيس��تم مختصات را نيز تغيير 
دهي��د. خصوصي��ات ScaleWidth و ScaleHeight واحد اندازه گيري در محورهاي X و Y را 
تعيين مي كنند. مقدار اين خصوصيات را مي توانيد از طريق پنجره خصوصيات يا با نوشتن 

كد مناسب تغيير دهيد. شكل كلي استفاده از اين خصوصيات به صورت زير است: 
object. ScaleHeight  = value

object. ScaleWidth  = value

منظور از object نام يک فرم يا كنترل اس��ت و value يک مقدار عددي اس��ت كه واحد 
اندازه گيري را در محورها تعيين مي كند. در صورتي كه از object اس��تفاده نشود، فرمي كه 
فوكوس دارد در نظر گرفته خواهد شد و در صورت عدم استفاده از بخش value مي توانيد 

مقادير ذخيره شده در اين دو خصوصيت را به دست آوريد. 
به عنوان مثال به رويه زير توجه كنيد:

Private  Sub  cmdscale_Click( )

  Form1.ScaleWidth  =  1000

      Form1.ScaleHeight  =  500

End  Sub

( عرض داخلي 
                    

با اجراي رويه فوق معيار اندازه گيري در محور افقي )X(، يک هزارم)         
 )Height( ارتفاع داخلي  )          ( يک پانص��دم ،)Y( ف��رم و در مح��ور عمودي )Width(

فرم خواهد بود. 

1
5


  

1
1     

           خصوصيات ScaleWidth و ScaleHeight واحدها را با توجه به ابعاد داخلي فرم يا ش��ئ 
مربوطه تعيين مي كنند. اين ابعاد ش��امل حاش��يه ها يا منوها يا نوار عنوان نمي ش��وند. اين دو خصوصيت 

همواره در رابطه با بخش قابل ترسيم داخل فرم يا شئ مربوطه تعريف مي شوند.

به عنوان مثال يک فرم همراه با يک دكمه فرمان با مشخصات زير را ايجاد كنيد: 
Form1.BorderStyle  =  None

نكته               در صورت عدم استفاده از بخش 

نكته
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Form1.Height  =  3000

Form1.Width  =  4200

Form1.ScaleMode  =  twip

Command1.Height  =  400

Command1.Width  =  1200

اگ��ر تنظيمات فوق را به ترتيب انجام دهيد س��پس مق��دار خصوصيات ScaleHeight و 
ScaleWidth را مالحظه كنيد خواهيد ديد كه مقدار اين دو خصوصيت مانند مقدار ارتفاع 

و عرض فرم اس��ت زيرا فرم ش��ما بدون حاشيه و نوار عنوان اس��ت و تمام فضاي فرم، 
 Sizeable را BorderStyle فضاي قابل دس��ترس محسوب مي شود. اما اگر مقدار خصوصيت
قرار دهي��د مقدار دو خصوصي��ت ScaleHeight و ScaleWidth مقادير كمتري خواهند بود 
زيرا بخش��ي از ابعاد فرم به نوار عنوان و حاش��يه ها داده شده است كه جزء فضاهاي قابل 
 ScaleMode دس��ترس نيس��تند. هم چنين معيار اندازه گيري در محورها توسط خصوصيت

تعيين مي شود كه از نوع twip است.
1تنظيم كنيد با  5 و  


اكن��ون خصوصيات ScaleHeight و ScaleWidth فرم را روي  

 0-User به طور خودكار روي مقدار ScaleMode تغيير يكي از اين خصوصيات، خصوصيت
تنظيم مي ش��ود پس از تغيي��ر دو خصوصيت فوق، خصوصي��ات Height و Width كنترل 
Command1 را مش��اهده كنيد. همان طور كه مي بينيد مق��دار آن ها به ترتيب به 66/667 و 

285/714 تغيير كرده اس��ت. در واقع براي محاس��به هر يک از اين مقادير به اين صورت 
عمل شده است )شكل 5-12 و 12-6(. 

4   ×
              

 =66/667                           Command1.Height    مقدار خصوصيت

12  ×             = 85/714                      Command1.Width     مقدار خصوصيت
 

5   
3 

   1 
42

شكل 5-12                                                              شكل 12-6
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           • تنظي��م ه��ر يک از خصوصي��ات Scale، مقدار خصوصيت ScaleMode را به طور خودكار 
 تنظيم مي كند. روي 

 ScaleHeight مقدار خصوصيات ScaleMode انتخاب مقياس بزرگ تر از صفر براي خصوصيت •
و ScaleWidth را به ط��ور خودكار روي مقادير جدي��د تنظيم مي كند و مقدار خصوصيات ScaleTop و 

ScaleLeft را روي صفر تنظيم مي كند.

هر چهار خصوصيت Scale مي توانند مقادير اعش��اري و حتي منفي داش��ته باشند. در 
صورت استفاده از اعداد منفي براي خصوصيات ScaleWidth و ScaleHeight جهت محورها 
در سيستم مختصات تغيير مي كند، مثاًل براي فرم و كنترلي با مشخصات زير فرمي  مطابق 

شكل 7-12 خواهيد داشت: 
Form1.ScaleWidth  =  - 1000

Form1.ScaleHeight  = - 1000

 Form1.ScaleLeft  = 0

 Form1.ScaleTop  = 0

Command1.Left  =  - 357

Command1.Top  = - 400                       شكل 12-7
به عنوان آخرين مثال در رابطه با دو خصوصيت ScaleWidth و ScaleHeight به اين رويه 

توجه كنيد: 
Private  Sub  cmdscale_Click( )

Form1.ScaleMode  =  1

        Form1.Width  =  4200

        Form1 height  =  3000

             Print  "Form1.Width  =  "  Form1.Width, "Form1.Height  = "  Form1.Height

        Print  "Form1.ScaleWidth  =  " Form1.ScaleWidth

        Print  "Form1.ScaleHeight  =  " Form1.ScaleHeight

        Print  Form1.ScaleWidth  =  1000

             Print  Form1.ScaleHeight  =  1500

نكته
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  Print  "Form1.Width  =  "  Form1.Width, "Form1.Height  =  "  Form1.Height; 

        Print  "Form1.ScaleWidth  =  "  Form1.ScaleWidth

        Print  "Form1.ScaleHeight  =  "  Form1.ScaleHeight

End  Sub

در اين رويه رويداد ابتدا نوع مقياس اندازه گيري twip در نظر گرفته شده است سپس 
ع��رض و ارتفاع فرم مقداردهي مي ش��ود. اولين دس��تور Print ابتدا ع��رض و ارتفاع فرم 
4 و 2595 را براي خصوصيات   8  3  و دو فرمان بعدي نيز مقادير    42و  يعن��ي
ScaleWidth و ScaleHeight  نمايش مي دهد. در واقع اين دو خصوصيت ابعاد فرم را بدون 

در نظر گرفتن حاش��يه و نوار عنوان ف��رم نمايش مي دهند. اما در خطوط بعدي مقدار دو 
15تنظيم مي ش��ود در اين حالت    1و   روي ScaleHeight و ScaleWidth خصوصيت
خصوصيت ScaleMode نيز به طور خودكار روي صفر تنظيم مي شود. پس از مقدار دهي دو 
 Print ديگر اجرا مي شوند اولين Print س��ه دستور ،ScaleHeight و ScaleWidth خصوصيت
3 را براي ابعاد فرم نمايش مي دهند اما دو دس��تور     42و   هم��ان ابعاد قبلي يعني 
 15   1 و    يعني ScaleHeight و ScaleWidth بع��د مقادير جديد دو خصوصيت Print

را نمايش خواهند داد.
روش ديگري كه در رابطه با تغيير سيستم مختصات مي توان به كار برد استفاده از متد 
Scale اس��ت. در واقع متد Scale راه حل مناس��ب و آسان تري براي تنظيم سيستم مختصات 

مي باشد. شكل كلي متد Scale به صورت زير است: 
 object. Scale (x1,y1) - ( x2,y2)

 x2,y2 مختصات گوش��ه بااليي و س��مت چپ ش��ئ و مقادير عدد x1,y1 مقادير عددي
مختصات گوشه پاييني و سمت راست شئ را مشخص مي كنند.

object در واق��ع ن��ام ش��ئ اس��ت كه 

مي خواهيد سيستم مختصات آن را تعيين 
كني��د و در صورت عدم اس��تفاده از اين 
قس��مت، فرمي كه فوكوس دارد به عنوان 
شئ مربوطه در نظر گرفته مي شود. به عنوان 
مثال دستور زير سيستم مختصات را درفرم 

به صورت شكل 8-12 درمي آورد. 
 Form1. Scale (10,10)-(200,200)

شكل 12-8
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در واقع فرمان فوق چهار خصوصيت Scale را به اين  صورت تنظيم مي كند: 
ScaleWidth =190

 ScaleHeight = 190

ScaleTop = 10

ScaleLeft = 10

3-12خصوصياتومتدهايگرافيكي

در اين جا الزم اس��ت تا چگونگي انجام انواع ترسيمات گرافيكي را بياموزيد. تاكنون 
اي��ن كار را با اس��تفاده از كنترل هاي گرافيكي انجام مي داديد اما كنترل هاي معرفي ش��ده 
همواره نيازهاي گرافيكي را برطرف نمي كنند و در پاره اي از مواقع نيز كار را با مشكالت 
متعدد روبه رو مي سازند. استفاده از متدها و تنظيم خصوصيات گرافيكي نياز گرافيكي شما 

را در پروژه هاي برنامه نويسي برآورده مي كند. 

PSet1-3-12متد
به وس��يله اين مت��د مي توانيد نقاط مورد نظر خود را در مكان هاي مناس��ب قرار دهيد 

شكل كلي اين متد به صورت زير است: 
object. PSet     Step  (x,y) , color

منظور از object، شيئي است كه نقطه روي آن رسم مي شود. اگر از ذكر آن خودداري 
كنيد فرمي كه فوكوس را در اختيار دارد مكان رس��م نقطه اس��ت. كلم��ه كليدي Step نيز 
اختياري اس��ت و در صورت اس��تفاده از آن هنگام رس��م نقطه، مكان ترس��يم با توجه به 

موقعيت جاري در شيئي كه در آن ترسيم انجام  شده، انتخاب مي شود. 
x , y مقادير عددي از نوع Single هس��تند كه مختصات محل ترس��يم نقطه را مشخص 

مي كنند. عالوه بر اين مي توانيد رنگ نقطه مورد نظر را به وسيله بخش color تعيين كنيد در 
صورت عدم استفاده از اين قسمت، رنگي كه در خصوصيت ForeColor شيئي كه نقطه در 
آن رس��م مي شود )به عنوان مثال فرم( در نظر گرفته خواهد شد. جدول مربوط به مقادير 
رنگ ها در جدول 2-12 آورده ش��ده است. مي توانيد از ثابت هاي رشته اي يا از ثابت هاي 

عددي در مبناي 16 استفاده كنيد. 
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جدول2-12مقاديررنگدرويژوالبيسيك
ثابت رشته ايثابت عددي (مبناي 16)توضیح
H0vbBlack&سياه

HFFvbRed&قرمز

HFF00vbGreen&سبز

HFFFFvbYellow&زرد

HFF0000vbBlue&آبي

HFF00FFvbMagenta&بنفش

HFFFF00vbCyan&فيروزهاي

8HFFFFFFvbWhite&سفيد

به عنوان مثال اين دستورات يک نقطه به رنگ آبي روي فرم نمايش مي دهد: 
Form1.ForeColor  =  vbBlue

PSet  (  1000, 200 )

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

7  رسم مي كند حال    5  و  اين دستور نقطه اي را با رنگ فيروزه اي در مختصات
اگر بالفاصله دستور زير اجرا شود: 

 PSet Step ( 500 , 700 ) , vbGreen

مختصات نقطه مربوطه با توجه به مختصات نقطه رس��م ش��ده قبلي محاسبه مي شود 
بنابراين دو نقطه روي يكديگر قرار نخواهند گرفت.

به اين منظور عمليات زير را به  ترتيب انجام دهيد:
1 - برنام��ه ويژوال بيس��يک را اج��را كرده و يک 

پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد.
2 - ن��ام ف��رم frmgraphic و عن��وان آن را روي 
Geraphic تنظيم كنيد س��پس يک دكم��ه فرمان با نام 

cmdpset و عنوان Pset& مطابق شكل 9-12 روي فرم 

قرار دهيد.

     مث��ال 1: مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه ده نقطه به صورت  تصادفي  روي  يک 
 فرم  ترسيم كند.

شكل 12-9

     مث��ال 
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3 - رويداد click دكمه PSet را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private  Sub  cmdpset_Click( )

        Dim  i  As  Integer

        Randomize

        For  i  =  1  To  10

                PSet  (Int(Rnd  *  1000  ),  Int(Rnd  *  2000 ))

        Next  i

End  Sub

 PSet ذخيره كنيد س��پس برنامه را اجرا و روي دكمه Point 4 - پ��روژه و فرم را با نام
1  نقطه به صورت تصادفي روي فرم ترسيم  شوند )شكل 12-9(.  كليک كنيد تا

5 - از برنامه خارج شويد و به پنجره ويژوال  بيسيک بازگرديد.

پروژه Point را به گونه اي تغيير دهيد كه نقاط با رنگ هاي مختلف به طور پيوسته روي 
فرم نمايش داده شوند. 

Line2-3-12متد
به وسيله متد Line مي توانيد انواع خطوط و مستطيل هاي توپر و توخالي را رسم كنيد. 

شكل كلي اين متد به صورت زير است:
object. Line  Step  (x1,y1) - ( x2,y2 ) , color, B F

عملكرد گزينه هاي object و Step مانند متد PSet اس��ت. مقادير y1 و x1 مختصات نقطه 
ابتداي خط و مقادير  y1 و x1  مختصات نقطه انتهايي را در خط تعيين مي كنند. به وس��يله 

بخش Color  نيز مي توانيد رنگ خط را مشخص كنيد.
 )BF( B به همراه حرف F يک مستطيل خالي و اس��تفاده از حرف B اس��تفاده از حرف
يک مس��تطيل توپر ايجاد مي كند، البته اس��تفاده از اين دو كاراكتر اختياري است. به عنوان 

مثال به دستورات زير توجه كنيد:
Line (500,800 ) – (1500 , 1500 )

Line (1000 , 2500) – ( 200,3500 ),vbBlue

    تمرين:
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Line Step (100 ,250) – ( 1400,3500) ), vbGreen

Line (410,870) – ( 1500,1800), vbBlue, B

Line (410,2500) – ( 2000,3700), vbRed, BF

 ForeColor در اين مجموعه دستورات، دستور اول يک خط با رنگي كه در خصوصيت
فرم تعيين ش��ده است ترسيم مي كند، دستور دوم يک خط با رنگ آبي و دستور سوم نيز 
يک خط با رنگ س��بز ترس��يم مي كنند اما در دستور سوم به دليل اس��تفاده از Step نقطه 
شروع از انتهاي نقطه اي كه خط دوم تعيين مي كند استفاده مي شود. دستور چهارم و پنجم 
نيز به ترتيب يک مس��تطيل توخالي با رنگ آبي و يک مس��تطيل توپر با رنگ قرمز رسم 

مي كنند. در شكل 10-12 و 11-12 نتيجه اجراي اين دستورات را مشاهده مي كنيد. 

شكل 10-12     شكل 12-11

Circle3-3-12متد
به وسيله اين متد مي توانيد انواع دايره، بيضي و كمان را رسم كنيد. شكل كلي اين متد 
 object.  Circle   step  )x,y( , radius  , color , start , end , aspect به صورت زير است:  
بخ��ش object و step و color مانند توضيحات ارايه ش��ده در متد PSet اس��ت. مقادير 
ع��ددي x و y از ن��وع Single ب��وده و مختصات مركز دايره يا بيض��ي را با توجه به مقدار 

ScaleMode تعيين مي كند. 

مق��دار ع��ددي radius ني��ز از ن��وع Single اس��ت و مقدار ش��عاع دايره را براس��اس 
مق��دار ScaleMode معي��ن مي كن��د. مقادير ع��ددي start و end از ن��وع Single و اختياري 
ب��وده و موقعي��ت ش��روع و خاتم��ه كمان را براي ترس��يم معي��ن مي كند. مق��دار مجاز 
ب��راي اي��ن دو مق��دار از  2π - رادي��ان تا 2π راديان اس��ت. در صورت عدم اس��تفاده از 
اي��ن دو مق��دار، كم��ان ترس��يمي از صف��ر ت��ا 2π رادي��ان در نظ��ر گرفت��ه مي ش��ود. 
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                 • جهت ترسيم كمان، خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت است. مقدار عددي aspect از نوع 
Single است و نسبت دو قطر عمودي و افقي را در بيضي معين مي كند اگر اين مقدار 1 باشد دايره و در غير اين 

صورت براي مقادير بزرگ تر از 1، بيضي هاي عمودي و براي مقادير كوچک تر از 1، بيضي هاي افقي ايجاد مي شود.
• منظور از عدد π, ثابت 3/14159265358979 است.

• براي رس��م قطاع هاي بيضي يا دايره همراه با خطوط ش��عاع آن ها از مقادير منفي اس��تفاده كنيد.

به عنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد:
Cricle (700 , 1000 ),500, vbRed

Cricle (600,2000), 400, Pi/2,3* Pi/2

   Cricle (600,3500), 400, -Pi/6, -Pi/3

Cricle (1700,1200), 500, vbRed,,,2

    Cricle (1700,2500), 500, vbRed,,,0.2

Cricle (1000,4000), 1500,, -0..001, Pi/2,0.4

نتيجه اجراي اين دستورات را در شكل هاي 12-12 و13-12 مشاهده مي كنيد.

   شكل 12-12   شكل 12-13

پروژه اي طراحي كنيد كه ش��كل 14-12 را 
روي يک فرم ترسيم كند.

   شكل 12-14

نكته

    تمرين:
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Point4-3-12متد
اين متد با دريافت مختصات يک نقطه، شماره رنگ آن را به صورت يک عدد صحيح 

از نوع Long بازمي گرداند. شكل كلي اين متد به صورت زير است:
 object. Point (x,y)

به عنوان مثال فرض كنيد كه با اس��تفاده از متد Line، يک مس��تطيل توپر با رنگ قرمز 
رسم شده است:

Line (500,500)-(2000,2500) , vbRed , BF

Print . Point (700,800)

 Point در دس��تور دوم مختص��ات نقطه اي را كه در مس��تطيل قرمز ق��رار دارد، به متد
مي دهد و در نتيجه مقدار 255 كه بيانگر رنگ قرمز اس��ت توس��ط متد Point بازگش��ت 

مي يابد و نمايش داده مي شود.

CurrentYوCurrentX5-3-12خصوصيات
به وسيله اين دو خصوصيت مي توانيد موقعيت جاري مكان نما در صفحه ترسيمات را 
تغيير دهيد. خصوصيت CurrentX مختصات مكان نما را در جهت محور X و خصوصيت 
CurrentY مختصات مكان نما را در جهت محور Y تعيين مي كنند. شكل كلي نحوه استفاده 

از اين دو خصوصيت به صورت زير است:
 object. CurrentX   = x

 object. CurrentY   = y

مقادير x و y مقادير عددي هس��تند كه موقعيت مكان نما را در سطح شئ كه ترسيمات 
گرافيكي روي آن انجام مي گيرد مشخص مي كنند. اگر مقادير  xو y استفاده نشود مي توان 

مختصات فعلي مكان نما را به دست آورد. به دستورات زير توجه كنيد:
 Form1.CurrentX  =  2000

 Form1.CurrentY  = 1000

PSet  (CurrentX,  CurrentY)

2( تغيير پيدا مي كند     1 و    در اين دستورات ابتدا مختصات مكان نما به نقطه )
س��پس به وس��يله مقدار اين دو خصوصيت نقطه اي در همين مختصات رسم مي شود. به 

عنوان مثالي ديگر به رويه زير توجه كنيد:
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Private  Sub  cmdshow_Click(  )

        Form1.CurrentX  =  ScaleWidth  /  2

        Form1.CurrentY  =  ScaleHeight  /  2

        Line  (CurrentX,  CurrentY)-(500,  2000)

End  Sub

با استفاده از خصوصيات ScaleWidth و ScaleHeight ابعاد فرم به دست آمده و با تقسيم آن ها 
 بر عدد 2 مختصات نقطه مياني در فرم محاسبه شده است و فرمان Line، خطي را از اين نقطه تا نقطه 

5( رسم مي كند )شكل 12-15(.   2و     (

   شكل 12-15

 پروژه اي طراحي كنيد كه مختصات مركز يک دايره و شعاع و رنگ آن را دريافت كرده 
و دايره موردنظر را رسم كند.

Cls6-3-12متد
شكل كلي اين متد به  صورت زير است:

object. Cls

( انتقال مي دهد. قباًل با نحوه   و  اين متد صفحه را كاماًل پاك كرده و مكان نما را به مختصات )
استفاده از اين متد آشنا شده ايد. به عنوان مثال در رويه زير ابتدا يک مستطيل توپر با رنگ بنفش 
 و يک دايره با رنگ قرمز رسم مي شود و بعد از رسم آن ها يک كادر پيغام )MessageBox( با جمله
Choose ok to clear this background نمايش داده مي شود كه در صورت فشرده شدن دكمه 

    تمرين:
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فرمان OK در كادر پيغام، س��طح فرم پاك مي ش��ود و مقدار صفر براي دو خصوصيت 
CurrentX و CurrentY در كادر پيغام ديگري به نمايش درمي آيد كه نش��ان دهنده عملكرد 

متد Cls در تغيير موقعيت جاري مكان نماست. 
Private  Sub  cmdcls_Click( )

         Dim  pi,  msg

        pi  =  3.14159265358979

    Line (200, 150)-(850 ,600) ,  vbMagenta,  BF

          Circle (1600 ,1800 ),  400 ,  vbRed

        msg  =  "Choose  OK  to  clear  this  background"

        MsgBox  msg

        Cls

       MsgBox  "CurrentX="  +  Str(CurrentX)  + "CurrentY="  +  Str(CurrentY)

   End  Sub

     مثال 2: پروژه اي طراحي كنيد كه به وس��يله آن كاربر بتواند اش��كال هندسي مانند 
نقطه, خط و انواع مستطيل را رسم كند. به اين منظور مراحل بعد را انجام دهيد:

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد كه ش��امل يک فرم با عرض و ارتفاع
 Drawing و Frmdrawing 6  باش��د. سپس نام و عنوان آن را به ترتيب روي    8 و   

 تنظيم كنيد.)شكل 12-16(.  -Flat آن را روي Appearance تنظيم كنيد و خصوصيت
2 - در اين مرحله بخش تعاريف فرم و رويدادهاي ماوس را به صورت زير تنظيم كنيد:

Option Explicit

Dim intx As Integer, inty As Integer

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer,Shift As_

                      Integer , X As Single, Y As Single)

    If Button = vbLeftButton Then

     مثال 
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               Pset (X,Y)

 intx = X

        inty = Y

    End If

End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer,Shift As Integer , X As Single, Y As Single)

    If Button = vbLeftButton Then

        Select Case Shift

Case vbCtrlMask: Line (intx, inty)-(X,Y)

            Case vbShiftMask: Line (intx, inty)-(X,Y),  , B

             Case vbAltMask: Line (intx, inty)-(X, Y),  , BF

           End Select

    End If

End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer,Shift As_

                        Integer , X As Single, Y As Single)

     If Button = vbRightButton Then

         PSet (X,Y)

     End If

End Sub
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   شكل 12-16

در رويداد MouseDown با استفاده از دستور If مقدار آرگومان Button بررسي مي شود. 
اگر اين مقدار برابر با vbLeftButton باش��د به اين معني اس��ت كه كليد سمت چپ ماوس 
فشرده شده است و با استفاده از دستور PSet يک نقطه در موقعيتي كه اشاره گر ماوس قرار 
دارد، ترس��يم مي شود و همين مقادير يعني X و Y در دو متغير عمومي ذخيره مي شوند تا 
براي رويداد MouseUp مورد استفاده قرار گيرند. متد PSet مي تواند يک نقطه در مختصات 
x و y با رنگ color ايجاد كند، color مي تواند يكي از ثابت هاي رنگ ويژوال بيسيک باشد. 
شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت PSet )x,y(,color مي باشد. استفاده از آرگومان 

color اختياري است.

از رويداد MouseUp براي ترس��يم انواع خطوط و مستطيل هاي توپر و توخالي استفاده 
 If ش��ده اس��ت. در اين رويداد ابتدا رها شدن كليد س��مت چپ ماوس به وسيله دستور
 ،Ctrl فش��رده شدن كليدهاي Select Case كنترل مي ش��ود، س��پس با استفاده از يک دستور
Shift و Alt در زمان رها ش��دن كليد چپ ماوس بررسي مي شود و اگر در زمان رها شدن 

كليد س��مت چپ ماوس، كليد Ctrl نگه داش��ته ش��ود، متدLine )intx,inty(-)X,Y( در اولين 
Case اجرا ش��ده و يک خط بين نقطه با مختصات )intx,inty( يعني محل اشاره گر در زمان 

فشرده شدن كليد چپ ماوس و نقطه با مختصات )X,Y( يعني محل اشاره گر در زمان رها 
 Shift شدن كليد چپ ماوس رسم مي شود. اگر در زمان رها شدن كليد چپ ماوس، كليد
نگه داش��ته ش��ود، متد )Line )intx,inty(-)X ,Y, B( در Case دوم اجرا ش��ده و يک مستطيل 
بين نقاط )intx,inty( و )X,Y( رس��م مي كند. پارامتر B در متد Line سبب رسم يک مستطيل
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خواهد شد. اما اگر در زمان رها شدن كليد چپ ماوس، كليد Alt نگه داشته شود، متد 
Line )intx,inty(-)X,Y(,,BF در Case آخر اجرا ش��ده و يک مس��تطيل توپر بين نقاط مربوطه 

رسم خواهد شد.
متد Line مي تواند يک خط را با دريافت موقعيت نقاط ابتدا و انتهاي آن ترس��يم كند. 
ش��كل كلي اين متد به صورت Line (x1,y1)-(x2,y2),color اس��ت ك��ه x2,x1 فاصله نقاط 
ابتدا و انتهاي خط از س��مت چپ فرم و y1 و y2 فاصله نقاط ابتدا و انتهاي خط از باالي فرم 
مي باش��د, آرگومان color رنگ خط ترس��يمي را مشخص مي كند. استفاده از اين آرگومان 

اختياري است.
 Line (x1,y1)-(x2,y2),color,B به صورت Line در متد B براي  رسم  يک مستطيل توخالي از كاراكتر
 اس����تفاده ك�نيد و براي رس�م ي�ک مستطيل توپر از ع�بارت BF در متد Line به ص�ورت

Line (x1,y1)-(x2,y2),color,BF استفاده كنيد.

آخري��ن رويداد در ماژول فرم، رويداد MouseMove فرم اس��ت ك��ه در اين رويداد با 
بررس��ي آرگومان Button فشرده شدن دكمه راس��ت ماوس بررسي مي شود. اگر در زمان 
حركت اش��اره گر ماوس كليد راست ماوس نگه داشته ش��ود )Right Drag( متد PSet اجرا 

شده و يک نقطه در محل اشاره گر ترسيم خواهد كرد.
3 - پروژه را با نام drawing ذخيره كرده و سپس آن را اجرا كنيد.

4 - روي فرم، عمل كليک انجام دهيد. مشاهده مي كنيد كه نقاط كوچكي با رنگ سياه 
روي فرم ايجاد خواهد شد.

5 - روي ف��رم عمل درگ انجام دهيد و هم زمان كليد Ctrl را پايين نگه داريد، س��پس 
كليد چپ ماوس را رها كنيد. مش��اهده مي كنيد كه يک خط با رنگ سياه ترسيم مي شود. 

همين عمل را با كليدهاي Shift و Alt انجام دهيد و نتيجه را بررسي كنيد. 
6 - در اي��ن مرحل��ه با كليد راس��ت ماوس عمل درگ را انجام دهي��د، مي بينيد كه با 

حركت ماوس نقاط ترسيم مي شوند.
7 - از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.
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Print7-3-12متد
تاكنون بارها از اين متد اس��تفاده كرده ايد. اين مت��د مي تواند هرگونه اطالعات اعم از 
متن, مقادير عددي، مقادير مربوط به خصوصيات و نظاير آن ها را روي فرم نمايش دهد. 

شكل كلي اين متد به  صورتي است كه در ادامه مي آيد:  
object. Print      outputlist

object نام شيئي است كه اطالعات روي آن نمايش داده مي شوند. outputlist اطالعاتي 

اس��ت كه توسط متد Print روي ش��ئ object نمايش داده مي شود. استفاده از outputlist و 
object اختياري اس��ت و در صورتي كه outputlist اس��تفاده نشود يک خط خالي نمايش 

داده خواهد شد. 

            
• اس��تفاده از كاراكتر " ; " در متد Print س��بب مي ش��ود تا اطالعات به صورت چسبيده به هم و 

بدون فاصله از هم نمايش داده شوند.
• اس��تفاده از كاراكتر " , " در متد  Print س��بب مي شود تا اطالعات با فاصله 14 ستون از يكديگر 

نمايش داده شوند.

به عن��وان مث��ال, رويداد زير عب��ارت Visual Basic 6 را به ش��كل هاي مختلف نمايش 
مي دهند: 

Private  Sub  cmdprint_Click(  )

        Dim  str1  As  String

        Dim  str2  As  String

        Dim  str3  As  String

str1  =  "Visual"

        str2  =  "Basic"

        str3  =  "6"

        Print  str1;  str2;  str3

نكته:
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        Print  str1,  str2,  str3

        Print  str1;

        Print  str2,

        Print  str3

End  Sub

نتيجه اجراي اين دستورات به صورت زير خواهد بود:
Visual Basic 6

Visual            Basic     6

VisualBasic        6

شكل 12-17
براي نمايش فضاهاي خالي توس��ط متد Print، مي توانيد از تابع Spcace اس��تفاده كنيد. 

مثاًل دستور زير قبل از نمايش كلمه BASIC، 5 فضاي خالي ايجاد مي كند.
Print  Spcace (5) ; " BASIC "

در ضمن مي توانيد به وسيله تابع Tab اطالعات خود را در ستون هاي مورد نظر نمايش 
دهيد. شكل كلي تابع Tab به اين  صورت است:                 

    Tab (n)

كه در آن n يک مقدار عددي است كه شماره ستون مورد نظر را معين مي كند. مثاًل فرمان 
زير، كلمه VISUAL را از ستون دوم به بعد و كلمه BASIC را از ستون دهم به بعد نمايش مي دهد. 
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Print      Tab (2) ; " VISUAL " ; Tab (10) ; " BASIC"

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

كلمه VISUAL از ستون دوم خط جاري نمايش داده مي شود اما چون پس از نمايش كلمه 
VISUAL، مكان نما در س��تون هشتم قرار مي گيرد و Tab دوم به ستون پنجم اشاره مي كند 

بنابراين كلمه BASIC در ستون پنجم خط بعد نمايش داده خواهد شد. 

            در صورتي كه مقدار n در تابع Tab عددي منفي باش��د، س��تون ش��ماره 1 در نظر 
گرفته خواهد شد.

TextHeightوTextWidth8-3-12متدهاي
مت��د TextWidth عرض متن مورد نظر و مت��د TextHeight ارتفاع متن مورد نظر براي 

نمايش را معين مي كنند. شكل كلي اين دو متد به صورت زير است:
object. TextWidth ( string )

object. TextHeight ( string )

string ي��ک عبارت رش��ته اي اس��ت. هر دو متد ي��ک مقدار عددي از ن��وع Single را 

بازمي گردانند مثاًل براي نمايش عبارت VISUAL BASIC در وس��ط صفحه مي توانيد به اين 
 صورت عمل كنيد: 

Private  Sub  cmdtext_Click(  )

        CurrentX  =  (ScaleWidth  -  TextWidth ("VISUAL  BASIC"))  /  2

        CurrentY  =  (ScaleHeight  -  TextHeight ("VISUAL  BASIC"))  /  2

        Print  "VISUAL  BASIC"

End  Sub

نتيجه اجراي اين رويه را در شكل 18-12 مشاهده كنيد:
در اين رويه به وسيله دو متد TextWidth و TextHeight و محاسبه عرض و ارتفاع متن 
و با كم كردن اين مقادير از عرض و ارتفاع فرم كه به وس��يله خصوصيات ScaleWidth و 
ScaleHeight به دس��ت مي آيند و تقسيم مقدار به دست آمده بر عدد 2، محل نمايش متن را 

به گونه اي كه در وسط صفحه قرار گيرد محاسبه شده اند. مزيت اين كار اين است كه حتي 
اگر ابعاد فرم تغيير يابد و رويه مجدداً اجرا شود متن مورد نظر با توجه به ابعاد جديد باز 

نكته
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شده و در وسط صفحه قرار مي گيرد. 

شكل 12-18

AutoRedraw9-3-12خصوصيت
شايد تاكنون در هنگام استفاده از دستورات گرافيكي به اين نكته دقت كرده ايد كه در 
بعضي از مواقع ترس��يمات انجام ش��ده در روي فرم از بين مي رود يا در اثر قرار گرفتن 
پنجره هاي ديگر روي پنجره اي كه ترس��يمات در آن انجام ش��ده اس��ت ترس��يمات شما 
مخدوش مي شود. به عنوان مثال يک فرم با يک دكمه فرمان به گونه اي طراحي كنيد كه با 
فش��ردن دكمه فرمان يک مستطيل توپر در روي فرم رسم شود سپس برنامه را اجرا كرده 
و روي دكمه فرمان كليک كنيد و بعد پنجره برنامه را به حداقل اندازه برس��انيد )به وسيله 
دكمه كنترل��ي            Minimize ( و مج��دداً روي آيك��ن پنجره در ن��وار وظيفه كليک كنيد 
تا پنجره برنامه به حالت قبل بازگردد. در اين صورت اثري از ش��كل رس��م شده مشاهده 

نخواهد شد.
فرم ه��ا و بعضي از كنترل ها مانند PictureBox خصوصيتي به نام AutoRedraw دارند كه 
در حالت پيش فرض مقدار اين خصوصيت False اس��ت اگر اين خصوصيت روي مقدار 
True تنظيم شود در هنگام تغيير مكان يا تغيير اندازه فرم و نظاير آن، ترسيمات موجود از 

بين نمي روند و با نمايش مجدد فرم يا كنترل نمايش داده مي شوند. 
در مثالي كه در اين قس��مت انجام داديد خصوصيت AutoRedraw را براي فرم برنامه 
روي مقدار True تنظيم كنيد و برنامه را مجدداً اجرا كنيد و روي دكمه فرمان كليک كنيد. 
فرم را به حالت Minimize درآورده و دوباره آن را روي دسک تاپ نمايش دهيد. مشاهده 

مي كنيد در اين حالت مشكل قبلي از بين رفته است.
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شكل كلي استفاده از اين خصوصيت به  اين صورت است: 
 object. AutoRedraw  = Boolean

object يک مقدار اختياري اس��ت كه مي تواند نام فرم يا كنترل باشد و در صورت عدم 

استفاده از آن، نام فرمي كه فوكوس دارد استفاده مي شود. 
مقدار Boolean يک مقدار منطقي است كه مي تواند True يا False باشد. در صورت عدم 
استفاده از مقدار Boolean، مقدار خصوصيت بازگشت داده مي شود. مقدار پيش فرض اين 

خصوصيت False است. 

از خصوصيت AutoRedraw در پروژه هايي كه تاكنون طراحي كرده ايد اس��تفاده كرده و 
نتيجه را با حالت قبل از استفاده اين خصوصيت بررسي كنيد.

DrawMode10-3-12خصوصيت
به وسيله اين خصوصيت مي توان شكل ظاهري ترسيماتي )از نظر رنگ( را كه به وسيله 
متدهاي گرافيكي نظير PSet ،Line ،Circle و غيره انجام مي ش��وند تعيين كرد. ش��كل كلي 

نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
object. DrawMode  = value

مقدار value نيز اختياري بوده و شكل ظاهري ترسيمات را مشخص مي كند. درصورت 
عدم اس��تفاده از اين مقدار، مقدار خصوصيت بازگش��ت داده مي شود. مقاديري كه بخش 

value مي تواند كسب كند در جدول 3-12 آورده شده  اند.

توجه داشته باشيد كه در جدول 3-12منظور از رنگ pen، رنگي است كه متد گرافيكي 
براي رسم شكل گرافيكي از آن استفاده مي كند. در واقع اين خصوصيت به ويژوال بيسيک 
مي گوي��د كه چگونه رنگ يک pixel نمايش��ي روي صفحه را تعيي��ن كند به عبارت ديگر 
ويژوال بيس��يک بر اس��اس رنگ فعلي pixel و رنگ نقطه اي كه در اين pixel به وسيله متد 
 ScaleMode گرافيكي ايجاد مي شود, تركيب رنگي مناسب را با توجه به مقدار خصوصيت
تعيين مي كند. به عنوان مثال دستورات زير نحوه استفاده از اين خصوصيت را نشان مي دهند:

    تمرين:
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Form1.DrawMode  =  vbInvert

Form1.BackColor  =  vbRed

 Line (500 , 500  ) - (2000 , 2500) vbGreen,  BF

در حالت عادي اين دس��تورات يک مس��تطيل توپر به وس��يله متد Line با رنگ س��بز 
رس��م مي كنند اما چون مقدار خصوصيت DrawMode روي vbInvert تنظيم شده، از رنگ 
معك��وس رنگ قرمز )يعني رنگ فعلي نقاطي كه مس��تطيل به وس��يله آن ه��ا نمايش داده 
مي ش��ود( اس��تفاده مي شود و مس��تطيل با اين رنگ ديده خواهد ش��د. بنابراين اگر رنگ 

ديگري نيز در دستور Line استفاده شود تغييري در رنگ مستطيل ايجاد نمي شود.

348

DrawModeجدول3-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابترشتهايثابتعدديتوضيح

1vbBlacknessرنگسياه
15-vbMergePen2عكسحالتvbNotMergePen

pen3تركيبرنگبراساسرنگزمينهورنگمعكوسvbMaskNotPen

13-CopyPen4عكسحالتvbNotCopyPen
تركيبرنگهايعموميبارنگpenورنگمعكوس،رنگيكه

5vbMaskPenNotنمايشدادهشدهاست.

6vbInvertرنگمعكوس،رنگيكهنمايشدادهشدهاست.

7vbXorPenتركيبرنگهابراساسرنگpenيارنگيكهنمايشدادهشدهاست.

9-MaskPen8عكسحالتvbNotMaskPen

تركي��برنگهايعموم��يبارنگpenورنگيك��هنمايشداده
شد.

9vbMaskPen

7-vbXorPen10عكسحالتvbNotXorPen

11vbNopترسيميانجامنميشود.
12vbMergeNotePenتركيبرنگمعكوس،رنگpenورنگيكهنمايشدادهشدهاست.

بهطورپيشفرضرنگpenواگررنگpenتعييننشودرنگ
ForeColor13vbCopyPenاستفادهميشود.

14vbMergePenNotتركيبرنگpenورنگمعكوس،رنگيكهنمايشدادهشدهاست.

15vbMergePenتركيبرنگpenورنگيكهنمايشدادهشدهاست.

16vbWhitenessرنگسفيد
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مقدارپيشفرضخصوصيت DrawMode، 13-vbCopyPenاس��تكهس��ببميشوداز
رنگيكهدرمتدگرافيكيتعيينميش��وداس��تفادهشودودرصورتيكهرنگتوسطمتدتعييننشود

ازرنگيكهدرخصوصيتForeColorتعيينشدهاستفادهشود.

DrawStyle11-3-12خصوصيت
به وس��يله اين خصوصيت مي توان نوع و حالت خطوط را در ترسيمات گرافيكي تعيين 

كرد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 object.  DrawStyle  = value

مقدار value اختياري بوده و نوع و حالت ترس��يمات را مشخص مي كند. در صورت 
 value عدم اس��تفاده از اين مقدار، مقدار خصوصيت بازگشت داده مي ش��ود. مقاديري كه

مي تواند كسب كند در جدول 4-12 ارايه شده است. 

DrawStyleجدول4-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت رشته ايثابتعدديحالتنمايشي
��������������vbsolid

�����������1vbDash

������2vbDot

������..����.3vbDashDot

������.. ������4vbDashDotDot

5vbInvisibleخطنامريي

6vbInsideSolidلبهبيرونيحاشيهبرلبهبيرونيشكلمنطبقاست.

رويداد زير، حالت هاي مختلف ترسيم را براي مقادير صفر تا 4 مورد استفاده قرار مي دهد.
Private  Sub  cmdshow_Click(  )

        DrawStyle  =  vbSolid

Line  (500, 200)-(5000, 200),  vbBlue

        DrawStyle  =  vbDash

             Circle  (900,1000), 400,  vbRed

نكتهمقدارپيشفرضخصوصيت
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DrawStyle  =  vbDot

 Line  (2000, 500)-(5000, 1500),  vbBlue,  B

        DrawStyle  =  vbDashDot

        Circle  (900,  2500),400,  vbRed

        DrawStyle  =  vbDashDotDot

        Line  (2000 ,2000)-( 5000-3000),  vbBlue,  B

End  Sub

شكل 12-19

DrawWidth12-3-12خصوصيت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد ضخامت خطوط را براي ترسيمات گرافيكي معين 

كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 object. DrawWidth = size

مقدارsize اختياري بوده و يک عبارت عددي اس��ت كه اندازه قلم را براي ترس��يمات 
معين مي كند و در صورت عدم اس��تفاده از اين مقدار، مقدار خصوصيت بازگش��ت داده 

مي شود. مقدار size مي تواند مقداري بين 1 تا 32767 باشد. 

در اين رويداد حالت هاي مختلف ترسيم را با اندازه هاي مختلف قلم مشاهده مي كنيد 
)شكل 12-20(. 

Private  Sub  cmdshow_Click(  )

        DrawStyle  =  vbDot

        DrawWidth  =  1

        Line  (500,  150)-(5000,  150),  vbBlue

        DrawWidth  =  2
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        Circle  (900,  1000),  400,  vbRed

        DrawWidth  =  3

        Line  (2000,  500)-(5000,  1500),  vbBlue,  B

        DrawWidth  =  4

        Circle  (900,  2500),  400,  vbRed

        DrawWidth  =  5

        Line  (2000,  2000)-(5000,  3000),  vbBlue,  B

End  Sub

            در صورت��ي ك��ه خصوصيت DrawWidth روي عدد بزرگ تر از يک تنظيم ش��ود 
مقادير 1 تا 4 براي خصوصيت DrawStyle در زمان اجراي متدهاي گرافيكي عملكردي از خود 

نشان نمي دهند و مانند مقدار vbSolid عمل مي كنند.

FillStyle13-3-12خصوصيت
به وس��يله اي��ن خصوصيت مي توانيد ترس��يماتي نظي��ر دايره، بيضي و مس��تطيل را با 
حالت هاي مختلف پر كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 object. FillStyle   = number

مق��دار number اختياري بوده و عددي صحيح اس��ت كه حال��ت موردنظر را براي پر 
كردن ترس��يمات معين مي كند. در صورت عدم اس��تفاده از اين بخش، مقدار خصوصيت 

بازگشت داده مي شود. مقادير مجاز براي number در جدول 5-12 ارايه شده است: 

شكل 12-20

نكته
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FillStyleجدول5-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت توضيح

عددي
ثابت رشته اي

vbFsSolidداخلشكلبارنگيكهدرخصوصيتFillColorتعيينشدهپرميشود.

1vbFStransparentداخلشكلبارنگزمينهپرميشود.

2vbHorizontalLineداخلشكلباخطوطافقيپرميشود.

3vbVerticalLineداخلشكلباخطوطعموديپرميشود.

4vbUpwardDiagonalداخلشكلباخطوطمايلپرميشود)ازچپبهراست(.

5vbDownwardDiagonalداخلشكلباخطوطمايلپرميشود)ازراستبهچپ(.
6vbCrossداخلش��كلباخطوطعموديوافقيپرميش��ود)حالتش��طرنجي(.

7vbDiagonalCrossداخلشكلباخطوطعموديوافقيمايلپرميشود)حالتشطرنجيمايل(.

در اي��ن روي��داد حالت هاي مختلف ترس��يم را براي مقادير متفاوت��ي از خصوصيت       
FillStyle نشان مي دهد:

Private  Sub  cmdshow_Click( )

        DrawStyle  =  vbSolid

 DrawWidth  =  1

FillColor  =  vbGreen

 FillStyle  =  0

 Circle  (900,  1000), 400,  vbRed

 FillColor  =  vbBlack

 FillStyle  =  1

  Line  (2000,  500)-(5000, 1500),  vbBlue,  B

  FillStyle  =  2

  Circle  (900,2200), 400,  vbRed

   FillStyle  =  3

     Line  (2000,  1700)-(5000, 2700),  vbBlue,  B

   FillStyle  =  4

   Circle  (900,3500), 400,  vbRed

   FillStyle  =  5    
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   Line  (2000, 3000)-(5000, 4000),  vbBlue,  B

        FillStyle  =  6

        Circle  (900, (4800, 400,  vbRed

        FillStyle  =  7

        Line  (2000, 4300)-(5000,5300),  vbBlue,  B

End  Sub

در اي��ن روي��داد پ��س از تعيين مقادي��ر مورد نظر ب��راي خصوصي��ات DrawStyle و
-FillCo روي سبز تنظيم شده است. خصوصيت FillColor مقدار خصوصيت ،DrawWidth 

or رنگ قلم را براي ترسيماتي كه به وسيله خصوصيت FillStyle ايجاد مي شود معين مي كند. 

به عن��وان مثال در دايره اول چون مقدار 
خصوصي��ت FillStyle، صفر اس��ت دايره با 
رنگ FillColor يعني س��بز پر مي ش��ود. در 
مورد ساير مقادير FillStyle نيز خصوصيت 
FillColor رن��گ خط��وط عم��ودي، افقي، 

مايل و غيره كه ش��كل را پر مي كند تعيين 
مي كن��د. نتيج��ه اج��راي اين روي��داد را 
مي توانيد در ش��كل 21-12 مشاهده كنيد. 

شكل 12-21

پ��روژه اي طراح��ي كني��د كه اين 
شكل را روي يک فرم نمايش دهد:

شكل 12-22

    تمرين:
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 QBcolor 4-12 تابع

اين تابع با دريافت يک عدد بين صفر و 15، يک عدد از نوع Long را كه بيانگر رنگ 
معادل عدد دريافتي است بازمي گرداند. شكل كلي اين تابع به صورت زير است:

QBColor ( color )
آرگومان color يک عدد از نوع صحيح اس��ت كه براس��اس جدول 6-12 قابل استفاده 

خواهند بود.
colorجدول6-12مقاديرقابلاستفادهبرايآرگومان

مقدار عدديرنگمقدار عدديرنگ
سياه8خاكستري

1آبي9آبيروشن
2سبز10سبزروشن

3فيروزهاي11فيروزهايروشن
4قرمز12قرمزروشن
5بنفش13بنفشروشن
6زرد14زردروشن
7سفيد15سفيدروشن

5   نقطه با رنگ هاي      ،QBColor به عنوان مثال در دستورات زير با استفاده از تابع
متفاوت نمايش داده خواهد شد. 

Dim  i  As  Integer

Dim  XPos  As  Single,  YPos      As  Single

DrawWidth  =  4

Randomize

For  i  =  1  To  5000

       XPos  =  Rnd  *  ScaleWidth     

    YPos  =  Rnd  *  ScaleHeight     

   PSet  (XPos,  YPos),  QBColor(Rnd  *  15)  

  Next  i
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RGB5-12تابع

در ويژوال بيس��يک تابع ديگري به نام RGB وجود دارد كه مي تواند تركيبات رنگي را 
با توجه به نياز ايجاد كند. اين تابع مي تواند با دريافت س��ه مقدار عددي براي س��ه رنگ 

اصلي تمام تركيبات مورد نظر را ايجاد كند. 
شكل كلي اين تابع به صورت زير است:

 RGB ( red , green , blue ) 
اين تابع سه آرگومان اجباري دارد كه مي توانند اعداد صحيح از صفر تا 255 را كسب 
 blue مقدار رنگ س��بز و آرگومان green مق��دار رنگ قرمز، آرگومان red كنن��د. آرگومان
مقدار رنگ آبي را معين مي كنند. مقدار بازگشتي اين تابع يک عدد از نوع Long است كه 
بيانگر تركيب رنگي درخواس��تي است. مقادير سه آرگومان فوق براي رنگ هاي استاندارد 

در جدول 7-12 ارايه شده است. 

جدول7-12مقاديرسهرنگاصليبرايرنگهاياستاندارد
blue مقدار آرگومانgreen مقدار آرگومانred رنگمقدار آرگومان

سياه
255آبي
255سبز

255255فيروزهاي
255قرمز

255255بنفش
255255زرد

سفيد255255255

به عنوان مثال دستورات زير پانصد دايره با ابعاد و مختصات و رنگ هاي تصادفي ايجاد مي كند. 
Dim  i  As  Integer

Dim  XPos  As  Single,  YPos  As  Single

DrawWidth  =  4
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Randomize

For  i  =  1  To  500

     XPos  =  Rnd  *  ScaleWidth      

     YPos  =  Rnd  *  ScaleHeight      

(Circle  (XPos,  YPos),  Rnd  *  800,  RGB(Rnd * _ 255,  Rnd  *  255,  Rnd  *  255      

Next  i

 )Printer Object( 6-12 شئ چاپگر

تاكنون كليه عملياتي كه انجام داده ايد روي فرم و صفحه نمايش انجام ش��ده است اما 
گاهي اوقات الزم اس��ت تا اطالعات مورد نياز خود را به وس��يله چاپگر روي كاغذ چاپ 
كنيد. ويژوال بيس��يک در اين زمينه نيز امكانات الزم را مهيا كرده اس��ت. ش��ما با استفاده 
از ش��ئ چاپگر، عالوه بر انجام عمليات چاپ مي توانيد به وس��يله خصوصيات اين ش��ئ 
عمليات چاپ را به نحو مناس��بي مديريت كنيد. در اين بخش به معرفي متدهاي چاپ و 

معرفي خصوصيات شئ چاپگر مي پردازيم. 

1-6-12متدهايچاپ
تاكنون متدهاي مختلفي را براي نمايش اطالعات و ترسيمات آموختيد. در اين متدها 
مي توانيد به جاي پارامتر object از ش��ئ چاپگر اس��تفاده كنيد؛ بنابراين به آساني مي توانيد 
از متدهاي TextWidth ،TextHeight ،Scale ،PSet ،Line ،Circle و Print اس��تفاده كنيد. فقط 
كافي است براي مع�رفي شئ چاپ�گر از كل�مه Printer استفاده كنيد. به ع�نوان م�ثال نتايج 

حاصل از اجراي دست�ورات زير روي كاغذ چاپ خواهند شد. 
Printer. Print  " IN THE NAME OF GOD. "

   )Printer. Line )100,100( – )800,800

Printer. Circle )150,150(, 500

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

 KillDoc متد
اين متد مي تواند در زمان چاپ اطالعات، عمليات چاپ را خاتمه دهد. ش��كل كلي 

نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است: 
Printer. KillDoc

 NewPage متد
مت��د Newpage مي تواند عمليات چاپ صفحه جاري را خاتمه داده و چاپگر، چاپ را 

از صفحه بعدي انجام دهد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد در ادامه مي آيد: 
Printer. NewPage

2-6-12خصوصياتشئچاپگر
تنظيمات مربوط به چاپگرها نيز مانند اش��ياي ديگر به وسيله تعدادي از خصوصيت ها 
قابل دس��تيابي و تغيير هس��تند. در اين بخش مهم ترين خصوصيات شئ چاپگر را مورد 
-Dra  بررس��ي قرار مي دهيم. بعضي از خصوصيات نيز قباًل توضيح داده ش��ده اند مانند:

DrawWidth ،FillColor ، FillStyle،CurrentX ،CurrentY ،DrawMode ،Style، خصوصي��ات 

مربوط به قلم ها )Fonts( و ... 
 ColorMode خصوصیت

به وسيله اين خصوصيت مي توان نوع چاپگر را از نظر چاپ رنگي يا سياه سفيد تعيين 
كرد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است: 

 Printer. ColorMode  = value

value ي��ک ثابت عددي يا رش��ته اي اس��ت كه نوع چاپ را معي��ن مي كند. اين مقدار 

مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 8-12 باش��د. در صورت عدم استفاده از بخش 
value، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 

ColorModeجدول8-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

1vbPRCMMonochromeچاپسياهسفيد

2vbPRCMColorچاپرنگي
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           استفاده از چاپ رنگي يا سياه سفيد به امكانات چاپگر بستگي دارد.

Copies خصوصیت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد تعداد نس��خه هايي كه چاپگر چاپ مي گيرد تعيين 

كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
 Printer. Copies  = number

Number يک عبارت عددي از نوع صحيح است كه تعداد نسخه ها را براي چاپ معين 

مي كند و در صورت عدم استفاده از آن، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 
DeviceName خصوصیت

اين خصوصيت نام دس��تگاه چاپگر پيش فرض را باز مي گرداند. نام چاپگرها در زمان 
نصب آن ها از طريق برنامه Control Panel توسط كاربر تعيين مي شود. مثاًل اگر يک چاپگر 
EPSON LQ 300 را با نام myprinter و به صورت  پيش فرض نصب كرده  باش��يد فرمان  زير 

نام  چاپگر يعني myprinter را نمايش مي دهد. 
 Print  Printer. DeviceName

DriverName خصوصیت
اي��ن خصوصيت ن��ام راه انداز )driver( دس��تگاه چاپگر پيش فرض را ب��از مي گرداند. 
به عنوان مثال اگر چاپگر EPSON LQ 500 را با نام myprinter نصب كرده باشيد فرمان زير 

نام راه انداز نصب شده يعني EPSON LQ 500 را نمايش خواهد داد. 
 Print  Printer. DriverName

Orientation خصوصیت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد جهت انج��ام عمليات چاپ را روي صفحه كاغذ 
تعيين كنيد. عمليات چاپ مي تواند به صورت portrait يا landscape باشد. در شكل 12-23 

تفاوت اين دو حالت نمايش داده شده است. 

شكل 12-23

نكته
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شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:

 Printer. Orientation = value

value يک ثابت عددي يا رشته اي است كه جهت چاپ اطالعات را روي كاغذ معين 

مي كند. اين مقدار مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 9-12 باشد. در صورت عدم 
استفاده از مقدار value، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 

Orientationجدول9-12مقاديرمربوطبهخصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

portrait1چاپبهصورتvbPRORPortrait

landscape2چاپبهصورتvbPRORLandscape

Page خصوصیت
اين خصوصيت ش��ماره صفحه در حال چاپ را در اختيار برنامه قرار مي دهد. ش��كل 

كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به اين  صورت است:

Printer.Page

 PaperSize خصوصیت
به وس��يله اين خصوصيت مي توانيد نوع و ابعاد كاغذ چاپ را تنظيم كنيد. ش��كل كلي 

نحوه استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:

 Printer.PaperSize  = value

value ي��ک ثابت عددي يا رش��ته اي اس��ت كه ابعاد كاغذ را معي��ن مي كند. اين مقدار 

مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 10-12 باشد. در صورت عدم استفاده از مقدار 
value، مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 
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PageSizeجدول10-12مقاديرمربوطبهاندازهكاغذدرخصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديابعاد كاغذ

8×11Inch1vbPRPSLetter

11Inch2vbPRPSLetterSmall×8)اندازهكوچك(

11×17Inch3vbPRPSTabloid

17×11Inch4vbPRPSLedger

8×14Inch5vbPRPSLegal

5×Inch86vbPRPSStatement

7×Inch7vbPRPSExecutive

A3)297×mm(8vbPRPSA3

A4)×297mm(9vbPRPSA4

A41)اندازهكوچك( vbPRPSA4Small

A5)148×mm(11vbPRPSA5

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

 Port خصوصیت
به وسيله اين خصوصيت مي توان نام پورت مربوط به چاپگري را كه چاپ به آن ارسال 

مي شود به دست آورد. شكل كلي نحوه استفاده از اين خصوصيت به  اين صورت است:
Printer.Port   

                  چاپگرها معموال از پورت هاي موازي LPT1 و LPT2 استفاده مي كنند.

PrintQuality خصوصیت
اي��ن خصوصيت كيفيت وضوح چ��اپ را در چاپگر معين مي كند. ش��كل كلي نحوه 

استفاده از اين خصوصيت به صورت زير است:
Printer.PrintQuality  = value

value يک ثابت عددي يا رش��ته اي اس��ت كه ميزان وضوح چاپ را معين مي كند در 

صورت عدم استفاده از مقدار value مقدار فعلي خصوصيت بازگشت داده خواهد شد. 

نكته                  چاپگرها معموالً از پورت هاي موازي 
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مقدار value مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 11-12 باشد. 

PrintQualityجدول11-12مقاديرمربوطبهكيفيتچاپدرخصوصيت
ثابت رشته ايثابت عدديتوضيح

Draft1-چاپباكيفيتvbPRPQDraft

2vbPRPQLow-چاپباكيفيتپايين

3vbPRPQMedium-چاپباكيفيتمتوسط

4vbPRPQHigh-چاپباكيفيتباال

 )Multimedia(7-12چندرسانهاي

يكي از ويژگي هاي ديگر زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک توانايي استفاده از امكانات 
صوتي و تصويري در آن اس��ت. با اس��تفاده از كنترل هاي ارائه شده در زبان برنامه نويسي 
ويژوال بيسيک مي توان انواع فايل هاي ويدئويي، صوتي و موسيقي را مورد استفاده قرار داد.

MCI)Media Control Interface(1-7-12کنترل
با استفاده از اين كنترل مي توان انواع فايل هاي صدا، موسيقي، ويدئويي و سي دي هاي 

صوتي را پخش كرد.
 اي��ن كنترل به طور پيش فرض در جعبه ابزار مش��اهده نمي ش��ود. ب��راي اضافه كردن 
اي��ن كنترل گزين��ه Components را از منوي Project انتخاب كنيد س��پس در كادرمحاوره 
Components كه نمايش داده مي ش��ود كادر عالم��تMicrosoft Multimedia Control 6.0 را 

انتخ��اب كنيد و روي دكم��ه OK كليک كنيد. در اين مرحله كنت��رل MCI به كنترل جعبه 
ابزار اضافه مي ش��ود. كنترل MCI ش��امل 9 دكمه اس��ت كه وظايف مختلفي را به عهده 
دارند. عملكرد اين دكمه ها در شكل 24-12 و مطابق جدول 14-12 قابل مشاهده است.

شكل 12-24
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       مثال 3: مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه به وسيله آن بتوان فايل هاي ويدئويي 
از نوع avi را مشاهده كرد براي اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

1-  يک پروژه از نوع Standard EXE    ايجاد كنيد سپس خصوصيت هاي فرم را مطابق جدول
12-12 تنظيم كنيد.

جدول12-12خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmmultimediaName

MultimediaCaption

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

شكل 12-25

    MMControl را به جعبه اب��زار اضافه كنيد. در جعبه ابزار روي آيكن MCI 3 - كنت��رل
   دابل كليک كنيد تا كنترل MCI روي فرم قرار گيرد، س��پس خصوصيت Name آن را 

روي مقدار mcivideo و اندازه و موقعيت آن را مطابق شكل 25-12 تنظيم نماييد.
4 - به ماژول فرم برويد و دستورات زير را در رويداد Load فرم تايپ كنيد.

mcivideo.DeviceType = "aviVideo" 

mcivideo.hWndDisplay = picvideo.hWnd

 شماره:مطالعه آزاد        

       مثال 
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دستور اول با استفاده از خصوصيت DeviceType كنترل MCI را براي نمايش فايل ها با 
قالب بندي از نوع AVI آماده مي كند. با استفاده از اين خصوصيت مي توان انواع رسانه هاي 
مالتي مديا را براي اس��تفاده تنظيم  كرد.اين خصوصيت مي تواند مقادير ارائه شده در جدول 

13-12 را كسب كند.

جدول12-13
مقدارتوضيح

AVIپخشفايلهايصوتيتصويريAVIVideo

CDAudioپخشسيديصوتي
DigitalVideoپخشفايلهايويدئوييديجيتال

Videodiscپخشديسكهايويدئويي

WAVپخشفايلهايصوتيازنوعWaveAudio

دس��تور دوم در اين رويداد نيز س��بب مي ش��ود تصوير فايل ويدئويي در كنترل جعبه 
تصوير Picvideo نمايش داده شود.

5 - رويداد كليک گزينه mnuopen را به صورت زير تنظيم كنيد:
 Private Sub mnuopen_Click)(

Dim strpath As String    
strpath = InputBox)"Enter Path and Filename :", "Input Data"(

    mcivideo.FileName = strpath    
mcivideo.Command = "Open"

  End Sub

در اي��ن رويداد ابتدا با اس��تفاده از يک كادر ورود  داده، مس��ير و ن��ام فايل ويدئويي 
دريافت ش��ده و در متغير strpath ذخيره مي ش��ود سپس محتويات strpath در خصوصيت 
Filename كنت��رل MCI قرار مي گيرد تا كنترل MCI بتواند به فايل ويدئويي دسترس��ي پيدا 

كند س��پس خصوصيت Command كنترل MCI روي مقدار Open تنظيم مي شود تا كنترل 
آماده پخش فايل ويدئويي شود. اين خصوصيت مي تواند فرمان هاي مختلفي را براي اجرا 

در كنترل مشخص كند. اين فرمان ها در جدول 14-12 قابل مشاهده است.
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جدول12-14
مقدارتوضيح
OpenابزارموردنيازبرايكنترلMCIرابازميكند.

CloseابزارموردنيازبرايكنترلMCIراميبندد.

Playفايلويدئويي،صداياموسيقيراپخشميكند.

Pauseعملياتپخشياضبطراموقتاًقطعميكند.

Stopعملياتضبطياپخشراقطعميكند.

Backازموقعيتجاريكميبهعقبحركتميكند.

Stepازموقعيتجاريكميبهجلوحركتميكند.

بهابتدايشيار)Track(جاريحركتميكند.اگر3ثانيهازشيارجاريپخششده
باشدبهابتدايشيارقبليبازميگردد.

Prev

Nextيكتركبهجلوحركتميكند.

Recordعملياتضبطراآغازميكند.

Ejectسيديرابهدرايوواردياازآنخارجميكند.

6 - پروژه و فرم را با نام playvideo ذخيره كرده سپس برنامه را اجرا كنيد.
7 - روي گزينه Open از منوي File كليک كرده، نام و مسير فايل ويدئويي خود را كه 
داراي پس��وند avi اس��ت در كادر ورود داده تايپ كنيد و روي دكمه OK كليک نماييد تا 

به فرم برنامه بازگرديد.
8 - در اي��ن مرحله بعضي از دكمه هاي كنترل MCI فعال مي ش��وند روي دكمه پخش   
)Play( كليک كنيد تا فايل ويدئويي مورد نظرتان در كنترل جعبه تصوير نمايش داده شود 

سپس عملكرد ساير دكمه هاي كنترل MCI را بررسي نماييد.
9 - از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

پ��روژه playvideo را به گونه اي تغيير دهيد كه به وس��يله آن بت��وان فايل هاي صوتي با 
پسوند WAV را پخش كرد.

           در كنترل MCI با اس��تف��اده از خصوصيت Orientation مي توان كنترل را به صورت 
افقي )mciOrientHorz( يا عمودي )mciOrientVert( تنظيم نمود.

نكته

    تمرين:
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شكل 12-26

Microsoft Active Movie)MAM(2-7-12کنترل
 MIDI و WAV با استفاده از اين كنترل مي توان انواع فايل هاي صوتي و موسيقي مانند

را پخش كرد و فايل هاي تصويري مانند MPEG ،AVI و MOV را نمايش داد.
اين كنترل به طور عادي در جعبه ابزار مشاهده نمي شود. براي اضافه كردن اين كنترل 
گزينه  Components را از منوي Project انتخاب كنيد سپس در كادرمحاوره Components كه 
نمايش داده مي شود كادر عالمت Microsoft Active Movie Control را انتخاب كنيد و روي 
 MCI به جعبه ابزار اضافه شود. اين كنترل نيز مانند كنترل MAM كليک كنيد تا كنترل OK دكمه
دكمه هاي متعددي را شامل مي شود كه وظايف متفاوتي را بر عهده دارند )شكل 12-27(.

شكل 12-27

          كليه  دكمه هاي موجود دركنترل MCI را مي توان با اس��تفاده از صفحه هاي خصوصيت
)Property Pages( مرئ��ي ي��ا مخفي، فعال يا غيرفع��ال نمود. به منظور دسترس��ي به صفحه هاي 
خصوصي��ت در پنج��ره خصوصيات روي دكمه       روب��ه روي خصوصيت Custom كليک كنيد 

سپس زبانه Controls را انتخاب كنيد )شكل 12-26(.

نكته
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در اي��ن كنترل به طور پيش فرض فقط دكمه هاي پخ��ش  )Play( و توقف )Stop( قابل 
اس��تفاده مي باشد. به منظور دسترسي به ساير دكمه ها مي توانيد پس از انتخاب كنترل، در 
پنج��ره خصوصي��ات روي دكمه        روبه روي خصوصيت Custom كليک كنيد. در كادر 
مح��اوره Property Pages روي زبانه Controls كليک كنيد )ش��كل 28-12(. با اس��تفاده از 
كادرهاي عالمت موجود در اين بخش مي توان دكمه  ها و ساير بخش هاي كنترل  را مخفي 

يا قابل مشاهده كرد.

شكل 12-28

مث��ال 4: مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه به وس��يله آن بت��وان فايل هاي صوتي، 
موسيقي و ويدئويي را پخش كرد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

                جدول12-15
خصوصيتمقدار

frmmpegName

MovieCaption

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد. خصوصيت هاي فرم را مطابق جدول 
15-12 تنظيم كنيد.

2 - يک كنترل منو مطابق شكل 29-12 روي فرم قرار دهيد سپس كنترل MAM را به 
جعب��ه اب��زار اضافه كنيد. در جعبه ابزار روي آيكن Active Movie            دابل كليک كنيد تا 

كنترل روي فرم قرارگيرد سپس خصوصيت Name آن را روي mammovie تنظيم كنيد.
 True آن را روي مقدار AutoStart را انتخاب كرده و خصوصيت mammovie 3 - كنترل
تنظيم كنيد تا در زماني كه فايل صوتي يا تصويري باز مي شود كنترل MAM آن را پخش كند.
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شكل 12-29
 True روي مق��دار mammovie را در كنت��رل ShowPositionControls 4 - خصوصي��ت

تنظيم كنيد تا چهار دكمه ديگر نيز قابل مشاهده و استفاده شوند.
5 - رويداد Click گزينه Open را به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub mnuopen_Click)(

  Dim strpath As String    
strpath = InputBox)"Enter Path and Filename :", "Input Data"(

mammovie.FileName = strpath    
   End Sub

در اين رويداد پس از دريافت نام و مسير فايل موسيقي يا ويدئويي و ذخيره سازي آن 
در متغير strpath، محتويات اين متغير در دستور سوم محتويات اين متغير در خصوصيت 

FileName كنترل mammovie قرار داده مي شود تا آن را پخش كند. 

6 - پروژه و فرم را با نام activemovie ذخيره كرده سپس برنامه را اجرا كنيد.
7 - با استفاده از گزينه Open در منوي File، مسير و نام يک فايل mpg را تعيين كنيد. 
س��پس در هنگام پخش فايل م��ورد نظرتان، عملكرد دكمه ها و س��اير بخش ها در كنترل 

mammovie را بررسي نماييد.

8 - از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

پروژه activemovie را براي انواع ديگر فايل ها آزمايش كنيد.
    تمرين:
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)Picture(8-12شئتصوير

با استفاده از شئ تصوير نيز مي توانيد يک تصوير را روي فرم يا در كنترل كادر تصوير 
نمايش دهيد. به منظور ايجاد يک ش��ئ تصوير از نوع داده Picture اس��تفاده مي شود. با 
شئ تصوير مي توان انواع فايل هاي گرافيكي مانند ICO ،GIF ،BMP و JPG را نمايش داد.

     مثال 5: مي خواهيم رويه اي بنويس��يم كه بتواند يک تصوير را با اس��تفاده از ش��ئ 
تصوير نمايش دهد.

به اين منظور مي توان از يک شئ تصوير همراه با تابع LoadPicture استفاده كرد به اين 
ترتيب رويه به صورت زير تعريف مي شود:

Public Sub showpicture)strpath As String(
   Dim objpicture As Picture    
 Set objpicture = LoadPicture)strpath(

Set picshow.Picture = objpicture    
End Sub

اين رويه با يک آرگومان )strpath( براي دريافت مس��ير و نام فايل تعريف شده است 
س��پس داخل رويه، يک ش��ئ از نوع Picture با نام objpicture با دستور Dim تعريف شده 
اس��ت در مرحله بعد با استفاده از دستور Set و تابع LoadPicture تصوير موردنظر در شئ 
تصوير objpicture بارگذاري مي ش��ود و در پايان با دس��تور ش��ئ تصوير در كنترل كادر 

تصوير picshow نمايش داده مي شود.
براي فراخواني رويه ShowPicture مي توان به صورت زير عمل نمود:

Call showpicture )" C:\WinXP\Coffee Bean.Bmp"(

اگر الزم باش��د تصوير روي فرم نمايش داده شود مي توان از متد PaintPicture استفاده 
كرد. به عنوان مثال دس��تور سوم در رويه showpicture را مي توان به اين صورت تغيير داد 

تا تصوير روي فرم نمايش داده شود.
PaintPicture  objpic, 20, 50, 3000, 4000

اين دس��تور شئ تصوير را در مختصاتX = 20 وY =50 با عرض 3000 و ارتفاع 4000 
روي فرم نمايش مي دهد.

     مثال 
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          • از متد PaintPicture مي توان در كنترل كادر تصوير و شئ چاپگر نيز استفاده كرد.

• متد LoadPicture از انواع فايل هاي گرافيكي مانند JPG ،GIF ،ICO ،BMP و ... پشتيباني مي كند.

 پ��روژه اي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از آن بتوان هر تصوير دلخواهي را با اس��تفاده 
از ي��ک كادر محاوره Open مش��اهده كرد به عالوه ام��كان بزرگ يا كوچک كردن تصوير 

موردنظر نيز وجود داشته باشد.

       مثال 6 : مي خواهيم پروژه اي طراحي كنيم كه به وسيله آن بتوان ترسيمات رسم 
شده روي فرم را در يک فايل ذخيره كرد. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد و فرم و كنترل هاي آن را مطابق شكل 

30-12 و جدول 16-12 و 17-12 تنظيم كنيد.

جدول16-12خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmdrawingName

Save PictureCaption

شكل 12-30

جدول17-12خصوصياتكنترلها

Picture BoxCommand ButtonCommand Button
كنترل

خصوصيت
picdrawingcmdsavecmddrawlineName

���������&Save&LineCaption

2 - رويداد Click دكمه Line را به صورت زير تنظيم كنيد.
 Private Sub cmddrawline_Click)(

ScaleMode = vbPixels   

    تمرين:

نكته          

       مثال 
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AutoRedraw = True  

Line )10, 10(-)200, 200(, vbRed   

End Sub

در اين رويداد عمليات رسم يک خط انجام مي گيرد.
3 - دستور زير را در رويداد Click دكمه Save تايپ كنيد:

SavePicture  Image, "C:\drawing.bmp"

رويه فرعي SavePicture مي تواند ترسيمات انجام شده روي فرم يا كنترل كادر تصوير 
را در ي��ک فاي��ل گرافيك��ي از نوع BMP ذخيره كن��د. آرگومان اول در اي��ن رويه فرعي 
خصوصيت Image فرم يا كنترل كادر تصويري اس��ت كه ترس��يمات روي آن انجام شده 

است و آرگومان دوم مسير و نام فايلي است كه ترسيمات در آن ذخيره مي شود.
4 - پروژه و فرم را با نام savepicture ذخيره كرده س��پس آن را اجرا كنيد و ابتدا روي 
دكمه  Line و سپس Save كليک كنيد. در پايان به مسير\: C برويد و فايل drawing.bmp را 

با برنامه نقاشي ويندوز باز كرده و محتويات آن را بررسي كنيد.
5 - از برنامه خارج شويد و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

 ، GIF ،JPG پروژه اي طراحي كنيد كه به وس��يله آن بتوان هر نوع فاي��ل گرافيكي مانند
ICO ،CUR و ... را در فايل جديدي با قالب بندي BMP ذخيره كرد.

    تمرين:
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Learn  in English

Circle Method
Draws a circle, ellipse, or arc on an object.

Syntax
object.Circle [Step] (x, y), radius, [color, start, end, aspect]
The Circle method syntax has the following object qualifier 

and parts:

Part Description
object Optional. Object expression that evaluates to an object in the Applies To 

list. If object is omitted, the Form with the focus is assumed to be object.
Step Optional. Keyword specifying that the center of the circle, ellipse, or 

arc is relative to the current coordinates given by the CurrentX and 
CurrentY properties of object.

(x, y) Required. Single values indicating the coordinates for the center point of 
the circle, ellipse, or arc. The ScaleMode property of object determines 
the units of measure used.

radius Required. Single value indicating the radius of the circle, ellipse, or arc. 
The ScaleMode property of object determines the unit of measure used.

color Optional. Long integer value indicating the RGB color of the circle>s 
outline. If omitted, the value of the ForeColor property is used. You can 
use the RGB function or QBColor function to specify the color.

start, end Optional. Single-precision values. When an arc or a partial circle 
or ellipse is drawn, start and end specify (in radians) the beginning 
and end positions of the arc. The range for both is –2 pi radians to 2 
pi radians. The default value for start is 0 radians; the default for end 
is 2 * pi radians.

aspect Optional. Single-precision value indicating the aspect ratio of the 
circle. The default value is 1,0, which yields a perfect (non-elliptical) 
circle on any screen.
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واژه نامه
Circleدايره
Componentجزء

Currentجاري

Drawرسمكردن،كشيدن

Lineخط
Movieفيلم

Multimediaچندرسانهاي
Orientationجهت
Pointنقطه

Qualityكيفيت
Radiusشعاعدايره

Scaleمقياس
Styleسبك،روش

خالصه مطالب
• ترسيمات گرافيكي را مي توان روي فرم يا كنترل PictureBox يا چاپگر ايجاد كرد.

• به وسيله خصوصيت ScaleMode مي توان مقياس را در محورهاي مختصات تنظيم كرد.

• به وسيله خصوصيت ScaleLeft و ScaleTop مي توان مختصات نقطه مبنا را تنظيم كرد.
• خصوصيات ScaleHeight و ScaleWidth مقياس را مي توان در سيس��تم مختصات فرم 

يا كنترل PictureBox تنظيم كرد. 
• به وسيله خصوصيت Scale نيز مي توان مختصات نقطه مبنا و مقياس سيستم مختصات 

را در فرم يا كنترل مورد نظر تنظيم كرد. 
• به وسيله متد PSet مي توان هر نقطه دلخواهي را در موقعيت مورد نظر ترسيم كرد. 

• به وس��يله متد Line مي توان انواع خطوط مس��تطيل و مستطيل توپر را در مكان مورد 
نظر رسم كرد.

• متد Circle مي تواند انواع دايره، بيضي يا كماني از دايره و يا بيضي را رسم كند. 
• به وسيله متد Point مي توان رنگ يک نقطه را به دست آورد. اين متد رنگ نقطه مورد 

نظر را به صورت يک عدد از نوع Long باز مي گرداند. 
• متده��اي CurrentX و CurrentY موقعي��ت جاري مكان نما را در صفحه ترس��يمات 
 CurrentY و X موقعيت جاري مكان نما را در محور CurrentX معي��ن مي كنند. خصوصيت

موقعيت جاري مكان نما را در محور Y معين مي كنند. 
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• متد Cls مي تواند صفحه ترسيمات را پاك كند. 
• به وسيله متد Print هر نوع عبارت، مي توان مقدار متغيرها و خصوصيات را نمايش داد.
• با استفاده از تابع Spc در متد Print مي توان به تعداد مورد نظر فضاي خالي ايجاد كرد. 
• با استفاده از تابع Tab در متد Print مي توان اطالعات نمايشي را در ستون مورد نظر نمايش داد.

• متدهاي TextWidth و TextHeight مي توانند به ترتيب عرض و ارتفاع عبارت رشته اي 
را كه دريافت مي كنند معين كنند. 

• به وسيله خصوصيت AutoRedraw مي توان از حذف ترسيمات موجود در يک پنجره 
جلوگيري به عمل آورد. 

• خصوصيت DrawMode مي تواند رنگ ترسيمات گرافيكي را تعيين كند. 
• به وس��يله خصوصيت DrawStyle مي توان نوع خط��وط را در متدهاي گرافيكي نظير 

Line و Circle تعيين كرد.

• با اس��تفاده از خصوصيت DrawWidth مي توان ضخام��ت خطوط و نقاط را در متد 
Circle ،Line و PSet مشخص كرد. 

• خصوصي��ت FillStyle، نوع و حالت خطوطي كه س��طح يک ش��كل گرافيكي نظير 
مستطيل، دايره يا بيضي را پر مي كند تعيين مي كند. 

• به وس��يله خصوصيت FillColor مي توان رنگ مورد نظر را براي پوشاندن سطح يک 
شكل گرافيكي نظير مستطيل، دايره يا بيضي تعيين كرد. 

• تابع QBColor مي تواند با دريافت يک عدد صحيح، رنگ متناظر آن را به صورت يک 
عدد از نوع Long تعيين كند. 

• به وسيله تابع RGB مي توانيد تركيبات رنگي مورد نظرتان را بر اساس مقدار سه رنگ 
اصلي آبي، قرمز و سبز ايجاد كنيد. 

• با استفاده از شئ Printer و خصوصيات و متدهاي اين شئ, مي توان اطالعات مورد 
نظر را به وسيله چاپگر روي كاغذ چاپ كرده و بر نحوه انجام عمليات چاپ نظارت كرد. 
• به وسيله كنترل MCI و MAM مي توان انواع فايل هاي صدا، موسيقي و ويدئويي را پخش كرد.
• به وس��يله رويه هاي LoadPicture و PaintPicture مي ت��وان فايل هاي گرافيكي را روي 

كنترل كادر تصوير يا فرم نمايش داد.
• به وسيله رويه SavePicture مي توان ترسيمات روي فرم يا كنترل كادر تصوير را روي 

ديسک ذخيره كرد.
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آزمون نظري 
1 - به وسيله كدام  خصوصيت مي توان يكي از مقياس هاي  استاندارد را در ويژوال بيسيک 

انتخاب كرد؟ 
 Scale -د  ScaleWidth -ج   thgScaleHei -ب       ScaleMode -الف  

2 - كدام گزينه براي رسم يک مستطيل توپر توسط متد Line مناسب است؟ 
 FB -د              F -ج           BF -ب                  B -الف  

3 - كدام تابع در متد Print مي تواند اطالعات نمايشي را در ستون مشخصي نمايش دهد؟
 Spcb -د              Tab-ج          Point -ب         Spc -الف  

4 - خروجي فرمان,,, Circle   )150,200(, 1000 2 به صورت................ است.
الف- بيضي افقي          ب- بيضي عمودي   

ج- نيمدايره                       د- ربع دايره   

5 - به وسيله كدام خصوصيت مي توان ضخامت ترسيمات را تعيين كرد؟ 
 DrawStyle -ب                           DrawMode -الف  

 FillStyle -د               DrawWidth -ج  

6 - كدام متد مي تواند عمليات چاپ را خاتمه دهد؟
 KillDoc -د       NewPage -ج        Port -ب       EndDoc -الف  

7 - كدام تابع مي تواند تركيبات رنگي را بر اساس رنگ هاي اصلي ايجاد كند؟ 
 ColorMode -د       RGB -ج     BackColor -ب      QBColor -الف  

8 - كدام خصوصيت، رنگ مورد نظر براي پر كردن يک مستطيل يا دايره را معين مي كند؟
 FillColor -ب                    FillStyle -الف  

 ForeColor -د                ColorMode -ج  

 9 - به وسيله كدام خصوصيت موقعيت جاري مكان نما در صفحه ترسيمات در جهت محور 
افقي معين مي شود؟ 

 CurrentY -ب                   CurrentX -الف  
ج- Point                     د- گزينه هاي الف و ب صحيح هستند.  

10 - واحد اندازه گيري پيش فرض در سيس��تم مختصات ويژوال بيسيک عبارت است 
از:

 twip -د       pixel -ج              inch -ب   cm -الف  
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11 - روي��ه SavePicture ترس��يمات را به صورت فايل هاي گرافيك��ي از نوع ........... 
ذخيره مي كند.

 CUR -د             ICO -ج       BMP -ب   JPG -الف
12  -  كدام يک از كنترل ها امكان پخش فايل هاي ويدئويي با پسوند MPG را دارند؟ 

 Picture -د       MAM -ج        Image -ب   MCI-الف  

13 - Which of the following answer can be used in circle method to draw an ellipse?

  a- radius b- start                      c- aspect            d- end

14 -  سيستم مختصات در ويژوال بيسيک را توضيح داده و نحوه تنظيم آن را بيان كنيد.
15 - نحوه ساخت و استفاده از شئ تصوير را توضيح دهيد.

16 - نحوه استفاده از شئ چاپگر را بيان كرده و خصوصيت ها و متدهاي آن را توضيح دهيد.
17 - كاربرد متدهاي Circle ،Line ،PSet و Point را با ذكر مثال توضيح دهيد.

18 - كنترل هاي چند رس��انه اي را در ويژوال بيس��يک نام برده و نحوه استفاده از آن ها 
را براي پخش فايل هاي موسيقي و نمايش فيلم توضيح دهيد.

19 - خصوصيت ه��اي DrawStyle ،DrawMode ،CurrentY ،CurrentX و DrawWidth را 
توضيح دهيد.

20 - نحوه ذخيره سازي ترسيمات گرافيكي را با استفاده از شئ تصوير توضيح دهيد.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه شكل زير را نمايش دهد.

2 - پ��روژه اي طراح��ي كنيد كه كاربر بتواند انواع بيضي، داي��ره و كمان را با توجه به 
مقادير دلخواهش مشاهده كند.

3 - پ��روژه اي طراحي كنيد كه با دريافت معدل دانش آموزان 5 كالس20 نفره ميانگين 
معدل هر كالس را محاس��به كند, س��پس نتايج را به صورت نم��ودار ميله اي نمايش دهد.
4 - پروژه اي طراحي كنيد كه به طور پيوس��ته دايره ها با اندازه و رنگ هاي متفاوت به 

صورت تصادفي ايجاد و نمايش داده شوند.
5 - پروژه اي طراحي كنيد كه مختصات س��ه رأس يک مثلث را دريافت نموده، سپس 

آن را ترسيم كند.
6 - پروژه اي طراحي كنيد كه حركت يک اتومبيل را شبيه سازي كند.

7 - پروژه اي طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان هر تصوير دلخواه را با اندازه موردنظر 
مش��اهده كرد و در صورت تمايل آن را به صورت فايل گرافيكي از نوع BMP ذخيره نمود.


