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مقدمه
كتاب حاضر براي رفع نيازهاي آموزشي پيمانه مهارتي برنامه نويسي پيشرفته، تأليف و ارائه شده است كه الزم است 
پس از پيمانه مهارتي برنامه نويسي مقدماتي مطالعه شود. كتاب از 9 واحد كار تشكيل شده است كه واحد كار اول 
تا هفتم به بررسي مباحث پيشرفته در زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك 6، واحد كار هشتم به زبان برنامه نويسي 
ويژوال بيسيك Net. و واحد كار آخر به زبان برنامه نويسي دلفي اختصاص داده شده اند. عالوه بر تمرين هاي موجود 
در هر واحد كار، در پايان هر واحد كار نيز يك آزمون نظري و عملي ارائه شده است تا مطالب مجدداً مرور شوند. در 
پايان از كليه همكاران و دانش آموزان تقاضا دارم اينجانب را از پيشنهادات و انتقادات ارزشمند خود بهره مند نمايند.

مؤلف         
vbbook6@yahoo.com         



واحد كار اول

 توانايي پردازش درايوها،

   پوشه ها، فايل ها و فايل هاي ترتيبي

پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:

1-مدلشئFile System Objectراتوضيحدهد.

2-اشيايDrive،FolderوFileراتوضيحدهد.

،CreatFolder،CopyFolder،CopyFile3-بتواندبامتدهاي

،FileExists،DriveExists،DeleteFolder،DeleteFile

،FolderExists GetDrive،GetDriveName

GetFile،MoveFolder،GetAbsolutePathName،GetParent FolderName,GetFolder

،CreateTextFile،MoveFile

OpenTextFile،GetTempNameوOpenAsTextStreamكاركند.

ReadLine،Read،WriteLine،WriteراتوضيحدهدوبتواندبامتدهايTextStream4-شئ

وReadAllكاركند.

5-بتواندباكنترلهايDriveListBox،DirListBoxوFileListBoxكاركند.

6-مفهومدسترسيترتيبيبهفايلهارابيانكند.

7-بتواندبافايلهابهصورتترتيبيكاركندوعملياتخواندن،نوشتنواضافهكردندادهراانجامدهد.

هدف جزيي

هدف هاي رفتاري

زمان)ساعت(

عملينظري
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پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
11واحدكاراول:توانايي پردازش درايو ها، پوشه ها، فايل ها و فايل هاي ترتيبي

كليات
برنامه نويسي، ذخيره سازي و نگهداري داده ها و اطالعات در حافظه دائم كامپيوتر  از مسائل مهم در  يكي 
مي باشد زيرا داده ها در حافظه اصلي كامپيوتر (RAM) به صورت موقت ذخيره و نگهداري مي شوند و با خارج 
شدن از برنامه داده هاي آن ها نيز از حافظه خارج شده و از بين مي روند. به عنوان مثال فرض كنيد مي خواهيد 
بخشي از يك متن را امروز و ادامه آن را در روزهاي بعد تايپ كنيد، در اين صورت نمي توان بخش تايپ شده 
در كنترل كادر متن را مدت زيادي نگهداري نمود زيرا با خارج شدن از برنامه، متن تايپ شده در كادرمتن 
نيز از بين مي رود. به عالوه گاهي اوقات الزم است در بعضي از برنامه ها عملياتي چون نسخه برداري، ايجاد و 
انتقال فايل ها، پوشه ها و مديريت درايوها را انجام داد. ويژوال بيسيك به اين منظور امكانات مختلفي را ارائه 

مي دهد.

)File System Object) FSO1-1مدلشئ
در ويژوال بيسيك ابزار جديد و قدرتمندي به نام  FSO براي انجام هر گونه عمليات روي فايل ها، پوشه ها و 
درايوها ارائه شده است.   FSO به شما اجازه مي دهد تا با استفاده از خواص و متدهاي موجود در آن، فايل ها، 
پوشه ها و درايوها را مورد پردازش قرار دهيد، به عبارت ديگر با استفاده از FSO شما قادر خواهيد بود تا 
فايل ها و پوشه ها را ايجاد كرده، انتقال داده يا حذف نماييد و در صورت نياز اطالعات موردنظر را درباره آن ها 
مانند تاريخ تشكيل يا ويرايش فايل ها و پوشه ها، ظرفيت درايوها و غيره به دست آوريد. مدل شئ FSO شامل 

اشياي زير مي باشد:

Drive1-1-1شئ
اين  دهد.  قرار  شما  اختيار  در  سيستم  در  موجود  درايوهاي  مورد  در  زيادي  اطالعات  مي تواند  شئ  اين 
شبكه، (درايو  درايو  نوع  سريال،  شماره  كل،  فضاي  دسترس،  قابل  فضاي  شامل  مي توانند   اطالعات 

CD ROM، پارتيشن هاي هاردديسك، فالپي ديسك) و نظاير آن باشند.

Folder2-1-1شئ
اين شئ مي تواند به شما اجازه دهد كه پوشه ها را ايجاد كرده، حذف كنيد يا انتقال دهيد. به عالوه مي توانيد 

اطالعاتي در خصوص نام، مسير و ساير ويژگي هاي پوشه ها به دست آوريد.

File3-1-1شئ
توسط اين شئ مي توان فايل ها را ايجاد كنيد، انتقال دهيد يا حذف نماييد؛ در ضمن امكان كسب اطالعاتي 

در رابطه با نام، مسير و ساير ويژگي هاي فايل ها نيز به دست آوريد.



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
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FileSystemObject4-1-1شئ
شئ اصلي گروه است. تمام متدهايي كه به شما اجازه مي دهند فايل ها و پوشه ها را ايجاد يا حذف كنيد و 

اطالعات مورد نياز را در رابطه با آن ها به دست آوريد در اين شئ قرار دارند.

TextStream5-1-1شئ
اين شئ امكان ايجاد فايل هاي متني و نوشتن و خواندن آن ها را فراهم مي كند.

FSO2-1نحوهايجادشئازمدلشئ
براي استفاده از امكانات موجود در مدل شئ FSO الزم است ابتدا يك نمونه شئ از آن ايجاد كرد، به اين 

منظور مي توان از دو روش مختلف استفاده نمود:

1- مي توانيد يك متغير از نوع FSO ايجاد كنيد.

نحوه انجام اين كار به صورت زير است:

Dim)ناممتغير)شئAs  New  FileSystemObject

گزينه پروژه  اجراي  از  قبل  مي كنيد  استفاده  روش  اين  از  صورتي  كه  در  باشيد  داشته   توجه 
پنجره  در  منظور  اين  به  كنيد،  انتخاب   References كادرمحاوره  در  را   Microsoft Scripting Runtime

 References كليك كنيد تا كادرمحاوره References… و سپس روي گزينه Project ويژوال بيسيك روي منوي
مطابق شكل 1-1 نمايش داده شود.

شكل1-1
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در اين كادرمحاوره در كادر ليست Available References گزينه Microsoft Scripting Runtime را انتخاب 
نماييد و در پايان روي دكمه OK كليك كنيد. در صورت عدم انتخاب اين گزينه اين دستور سبب ايجاد 

خطا خواهد شد (شكل 1-2).

شكل1-2

به عنوان مثال به اين دستور توجه كنيد:

Dim myfso As New FileSystemObject

2-در اين روش از تابع CreateObject مي توان استفاده نمود. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:

Set  )شئ(ناممتغير=CreateObject )"Scripting.FileSystemObject"(

به عنوان مثال به اين دستور توجه كنيد:

Set  myfso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")

FSO3-1متدهايشئ
مدل شئ FSO متدهاي متنوعي را براي انجام عمليات مختلف روي فايل ها، پوشه ها و درايو ها ارائه مي كند 

در اينجا به توضيح هر يك از آن ها مي پردازيم.

CopyFile1-3-1متد
به وسيله اين متد مي توان يك يا چند فايل را از يك محل به محل ديگر كپي كرد. شكل كلي نحوه استفاده 

از اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.CopyFile  source,destination [,overwrite]

اين متد داراي دو آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است. آرگومان source از نوع رشته اي مي باشد 
و مسير و نام فايل يا فايل هايي را كه كپي مي شوند، معين مي كند. آرگومان destination نيز از نوع رشته اي 
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است و مسيري را كه فايل ها در آن كپي مي شوند، تعيين مي كند. آرگومان overwrite اختياري بوده و از نوع 
منطقي مي باشد. اگر مقدار آن True (مقدار پيش فرض) باشد و فايل  يا فايل هايي كه در مقصد كپي مي شوند 
در آنجا وجود داشته باشند رونويسي خواهند شد اما اگر مقدار آن False باشد در صورت اجراي متد، پيام 

خطايي مطابق شكل 3-1 نمايش داده مي شود.

شكل1-3

به عنوان مثال به دستورات زير توجه كنيد:

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso.CopyFile "C:\ Readme.txt", " D:\ Test\"

در اين دستورات ابتدا شئ myfso از مدل شئ FSO ايجاد مي شود سپس با استفاده از متد CopyFile فايل 
Readme. كپي مي شود. در صورتي كه فايل D: در ريشه درايو Test در پوشه :C از ريشه درايو Readme.txt

txt در مسير D: \ Test وجود داشته باشد اين دستورات فايل Readme.txt را از ريشه درايو :C برروي اين 

فايل در مسير D: \ Test رونويسي مي كند. 

Private Sub txtdrive_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

        Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim myfolder As Folder

    If (KeyCode = 13) Then

        Set myfolder = myfso.GetFolder(txtdrive.Text)

        lblts.Caption = Str(myfolder.Size) + "  Byte"

        lblfs.Caption = myfolder.DateCreated
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        lblas.Caption = myfolder.DateLastAccessed

        lblfsm.Caption = myfolder.ParentFolder

    End If

End Sub

در آرگومان source اين متد مي توانيد از كاراكترهاي جانشين ? و * براي تعيين گروهي از فايل ها استفاده كنيد. به عنوان 
مثال اين دستورات، تمام فايل هاي متني موجود در پوشه C:\Tools را به فهرست ريشه درايو :D كپي مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso.CopyFile  "C:\Tools\ *.txt", "D:\"

اگر در آرگومان destination عالوه  بر مسير مقصد، نام جديدي براي فايل تعيين شود فايل مبدأ با اين نام 
در مسير مقصد كپي خواهد شد.

به عنوان مثال 

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso.CopyFile  "C:\Tools\ readme.txt", "D:\game\ letter.txt"

در صورت اجراي اين دستورات فايل readme.txt با نام letter.txt در پوشه game كپي خواهد شد.

  نكته: درصورتيكهفايليافايلهايتعيينشدهدرآرگومانsourceوجودنداشتهباشندپيام
خطاييمانندشكل4-1نمايشدادهميشود.

شكل1-4
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نكته:درصورتيكهپوشهمبدأيامقصدموجودنباشدپيامخطاييمانندشكل5-1نمايشداده
ميشود.

شكل1-5

تمرين:دستوراتي بنويسيد كه فايل هاي با پسوند BMP را از پوشه سيستم عامل ويندوز به فهرست 
ريشه درايو :C كپي كند.

تمرين:تمرين: رويه فرعي با نام CopyFiles بنويسيد كه بتواند نام يك يا گروهي از فايل ها همراه با مسير 
مبدأ و مقصد را دريافت كند و فايل هاي مورد نظر  را از مسير مبدأ به مسير مقصد كپي كند را از يك مسير 

در مسير ديگري كپي كند.

CopyFolder2-3-1متد
به وسيله اين متد مي توان يك پوشه را از يك محل به محل ديگر كپي كرد. شكل كلي نحوه استفاده از اين 

متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.CopyFolder  Source,destination [,overwrite]

اين متد داراي دو آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است. آرگومان Source از نوع رشته اي مي باشد 
و مسير و نام پوشه اي را كه كپي مي شود، معين مي كند. آرگومان destination نيز از نوع رشته اي است و 

مسيري را كه فايل ها در آن كپي مي شوند تعيين مي كند.

(مقدار  باشد   True آن  مقدار  اگر  مي باشد.  منطقي  نوع  از  و  بوده  اختياري   overwrite آرگومان 
خواهد  انجام  رونويسي  باشد  داشته  وجود  آنجا  در  مي شود  كپي  مقصد  در  كه  پوشه اي  و  پيش فرض) 
3-1 نمايش داده  False باشد، در صورت اجراي متد پيام  خطايي مطابق شكل  اما اگر مقدار آن  شد 
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مي شود.

به عنوان مثال دستورات زير، پوشه C:\ Tools را همراه محتويات آن در پوشه D:\ Test كپي مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. CopyFolder  "C:\ Tools", "D:\ Test\"

به عنوان مثال دستورات بعدي تمام پوشه هاي موجود در پوشه C:\Tools (بجز خود پوشه Tools) را به پوشه 
D:\Test كپي مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. CopyFolder "C:\ Tools\*" , "D:\ Test\"

كه  ديد  خواهيد  كنيد  مشاهده   My Computer برنامه  در  را  نتيجه  دستور  اين  اجراي  از  پس  اگر 
به وجود  مقصد  در   Tools نام  با  پوشه اي  اما  مي شود  كپي   Test پوشه  در   Tools پوشه  محتويات  تمام 

نمي آيد.

 نكته:درصورتيكهآرگومانdestinationبهكاراكتر\ ختمنشود،محتوياتپوشهذكرشده
درآرگومانsourceدرمقصدكپيميشوند.بهعنوانمثالدستورزيربهجايپوشهToolsمحتويات

آنرادرپوشهTestكپیمیكند.
myfso. CopyFolder  "C:\ Tools" , "D:\ Test"

 نكته:درصورتيكهپوشهمبدأموجودنباشدپيامخطاييمانندشكل5-1نمايشدادهميشود.

ايجاد  خودكار بهطور متد اجراي زمان در نباشد موجود مقصد پوشه صورتيكه در نكته:  
ميشود.

تمرين:تمرين: دستوراتي بنويسيد كه پوشه C:\ game را در مسير D:\ my Folder كپي كند.

تمرين:تمرين: رويه فرعي با نام CopyFolders بنويسيد كه بتواند يك پوشه را از يك مسير در مسير ديگر كپي كند.

CreatFolder3-3-1متد
به وسيله اين متد مي توان يك پوشه جديد ايجاد نمود. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:
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FSOناممتغيرازنوع.CreateFolder Foldername

اين متد يك آرگومان اجباري دارد. آرگومان Foldername از نوع رشته اي مي باشد و نام و مسير پوشه اي را 
كه ايجاد مي شود، مشخص مي كند.

به عنوان مثال دستورات زير، پوشه جديدي به نام game را در پوشه C:\Tools ايجاد مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

Myfso. CreateFolder "C:\Tools\game

نكته:درصورتيكهپوشهجديددرمسيرتعيينشدهوجودداشتهباشدپيامخطاييمطابق
شكل3-1نمايشدادهميشود.

نكته:درصورتيكهمسيرايجادپوشهجديداشتباهباشدپيامخطاييمطابقشكل5-1نمايش
دادهميشود.

تمرين:تمرين: يك رويه تابعي بنويسيد كه نام مسير هر پوشه دلخواهي را دريافت نمايد و آن را ايجاد كند.

DeleteFile4-3-1متد
به وسيله اين متد مي توان يك فايل يا گروهي از فايل ها را حذف كرد. اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.DeleteFile  filename [,force]

رشته اي  نوع  از   filename آرگومان  است.  اختياري  آرگومان  يك  و  اجباري  آرگومان  يك  داراي  متد  اين 
مي باشد و نام و مسير فايل (هاي) موردنظر را براي حذف مشخص مي كند. آرگومان force اختياري است و از 
نوع منطقي مي باشد و در صورتي كه مقدار آن True باشد فايل ها با صفت فقط خواندني نيز حذف مي شوند و 
اگر مقدار آن برابر False باشد فايل ها با صفت فقط خواندني حذف نخواهند شد و پيام خطايي مطابق شكل 

6-1 نمايش داده مي شود. مقدار اين آرگومان به طور پيش فرضFalse است.

به عنوان مثال دستورات زير فايل متني letter.txt را حذف مي كنند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. DeleteFile "D:\letter.txt"

به عنوان مثال اين دستورات تمام فايل هاي متني در ريشه درايو :D را حذف مي كند.
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Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. DeleteFile "D:\*.txt"

به عنوان مثالي ديگر اين دستورات كليه فايل هاي متني با صفت فقط خواندني را از ريشه درايو :D حذف مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. DeleteFile "D:\*.txt"

شكل1-6

  نكته: درصورتيكهمسيرفايلهاييكهحذفميشونديافايل)هاي(تعيينشدهبرايحذف

وجودنداشتهباشد،پيامخطاييمطابقشكل4-1نمايشدادهميشود.

تمرين:تمرين: يك رويه فرعي بنويسيد كه بتواند يك يا گروهي از فايل ها را حذف كند و در هنگام حذف 
فايل ها به صورت گروهي پيامي مبني بر تأييد حذف آن ها نمايش دهد.

DeleteFolder5-3-1متد
به وسيله اين متد مي توان يك پوشه را همراه با محتويات آن حذف كرد. شكل كلي اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.DeleteFolder  Foldername [,force]

اين متد داراي يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است. آرگومان foldername از نوع رشته اي 
مي باشد و نام و مسير پوشه اي را كه حذف مي شود، تعيين مي كند.

به عنوان مثال اين دستورات، پوشه Program را از ريشه درايو :D حذف مي كند.
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Set  myfso= Createobject ("Scripting. FileSystemObject")

myfso. DeleteFolder  "D:\Program" 

تمرين:تمرين:رويه اي بنويسيد كه نام و مسير يك پوشه فقط خواندني را دريافت كرده و آن را حذف كند.

متد  سپس  مي شود،  ايجاد   (myfso) شئ  يك   CreateObject تابع  از  استفاده  با  ابتدا  دستورات  اين  در 
DeleteFolder پوشه Program را حذف مي كند.

به عنوان مثال دستور زير تمام پوشه هاي موجود در پوشه Tools را حذف مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. DeleteFolder "C:\Tools\*"

نكته:درصورتيكهمسيرپوشهايكهحذفميشوداشتباهباشدياپوشهموردنظربرايحذف
وجودنداشتهباشدپيامخطاييمطابقشكل5-1نمايشدادهميشود.

تمرين:تمرين: يك رويه فرعي بنويسيد كه بتواند نام و مسير هر پوشه دلخواهي را دريافت كند و آن را حذف كند.

DriveExists6-3-1متد
 True اين متد وجود يا عدم وجود يك درايو را بررسي مي كند، در صورتي كه درايو تعيين شده موجود باشد مقدار

و در غير اين صورت مقدار False را بازگشت مي دهد. شكل كلي نحوه  استفاده از اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.DriveExists )drivename)

به  به عنوان مثال  تعيين مي كند.  را  نام درايو  نوع رشته اي است كه  از  اين متد  drivename در  آرگومان 
دستورات زير توجه كنيد:

Dim myfso As New FileSystemObject

If  myfso. DriveExists )"D:")  Then

    Print  "The Drive Already Exists."

Else

    Print  "The Drive Doesn't Exist."

End If

تمرين:تمرين: رويه اي بنويسيد كه نام و مسير يك پوشه فقط خواندني را دريافت كرده و آن را حذف كند.
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ازمقداربازگشتيدر  نكته:درتوابعيكهمقدارمنطقيبازگشتميدهندميتوانمستقيمًا
دستورشرطيIFاستفادهكردونيازيبهمقايسهمقداربازگشتيبامقدارTrueياFalseنميباشد.به
If my fso Drive Exists:رابهاينصورتنيزنوشتIfعنوانمثالدردستوراتقبلميتواندستور

)ًD:ً(=True Then

 نكته:درصورتيكهازاينمتدبرايدرايوهايديسكت،CD ROMياDVD ROMاستفاده
شود،متدوجودديسكدردرايوراتشخيصنميدهد.

متد  و   If دستور  يك  از  استفاده  با  سپس  مي شود  ايجاد   FSO نوع  از  شئ  يك  ابتدا  دستورات  اين  در 
DriveExists وجود درايو :D بررسي مي شود. در صورتي كه اين درايو روي سيستم وجود داشته باشد پيام 

موجود بودن درايو و در غير اين صورت پيام عدم وجود درايو نمايش داده مي شود.

تمرين:تمرين: تابعي بنويسيد كه نام يك درايو را دريافت نموده و وجود يا عدم وجود آن را مشخص كند.

FileExists7-3-1متد
اين متد وجود يا عدم وجود يك فايل را در مسير تعيين شده بررسي مي كند، در صورتي كه فايل تعيين شده 
موجود باشد مقدار True و در غير اين صورت مقدار False را بازگشت مي دهد. شكل كلي اين متد به صورت 

زير است:

FSOنامشئازنوع.FileExists )filename)

تمرين:تمرين: رويه فرعي CopyFiles را به گونه اي تغيير دهيد كه ابتدا با استفاده از متد FileExists وجود 
فايل بررسي شود و در صورت عدم وجود فايل پيام "File Not Found" نمايش داده شده و در غير اين صورت 

عمليات كپي انجام شود.

FolderExists8-3-1متد
اين متد وجود يا عدم وجود يك پوشه را در مسير تعيين شده بررسي مي كند، در صورتي كه پوشه تعيين 
شده موجود باشد مقدار True و در غير اين صورت مقدار False را بازگشت مي دهد. شكل كلي نحوه استفاده 

از اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.FolderExists )foldername)
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 FolderExists را به گونه اي تغيير دهيد كه ابتدا با استفاده از متد CopyFolders تمرين:تمرين: رويه فرعي
وجود پوشه بررسي شود و در صورت عدم وجود پوشه پيام "Path Not Found" نمايش داده شده و در غير 

اين صورت عمليات كپي انجام شود.

GetDrive9-3-1متد
ديسك سخت،  پارتيشن هاي  يا  درايو  يك  درباره  را  خود  نياز  مورد  اطالعات  مي توانيد  متد  اين  وسيله  به 
ديسكت يا انواع ديسك هاي فشرده CD ROM و DVD ROM به دست آوريد. شكل كلي اين متد به صورت 

زير مي باشد:

FSOنامشئازنوع.GetDrive )drivename)

آرگومان drivename از نوع رشته اي است و مي تواند شامل نام درايو به تنهايي (مانند "C" براي درايو 
به  باشد.   ("C:\" (مانند   \ كاراكتر  با  همراه  درايو  نام  ":C")يا  (مانند   : كاراكتر  با  همراه  درايو  نام   ،(C:
دستور  از  مي توان  مي آيد  به دست  متد  اين  به وسيله  كه  درايو  به  مربوط  اطالعات  ذخيره سازي  منظور 
Set استفاده نمود و اطالعات به دست آمده را در يك متغير از نوع Variant يا از نوع شئ Drive ذخيره 

ارائه شده در جدول 1-1 و 2-1 به اين اطالعات دسترسي پيدا  با استفاده از خاصيت هاي  كرد سپس 
نمود.

نكته:درصورتيكهدرايوتعيينشدهدرسيستموجودنداشتهباشدپيامخطاييمشابهشكل
7-1نمايشدادهميشود.

شكل1-7
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Driveجدول1-1خواصمربوطبهشئ

نامخاصيتتوضيح

AvailableSpaceفضاي قابل دسترسي درايو را براساس بايت مشخص مي كند.

DriveLetterنام درايو فيزيكي يا درايو شبكه را مشخص مي كند.

DriveTypeنوع درايو را با توجه به جدول 2-1 مشخص مي كند.

نوع سيستم آدرس دهي را در درايو مشخص مي كند.
(NTFS ،FAT32 ،FAT16 و ...)

FileSystem

FreeSpaceفضاي خالي درايو را براساس بايت مشخص مي كند.

اين  غير  در  و  است  آماده  درايو  باشد   True اين خاصيت  مقدار  درصورتي كه 
IsReadyصورت درايو آماده نمي باشد.

SerialNumberشماره سريال ديسك را مشخص مي كند.

TotalSizeفضاي كل درايو را براساس بايت مشخص مي كند.

VolumeNameبرچسب (Label) درايو را مشخص مي كند.

 مثال1: يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم مطابق شكل 8-1 طراحي كنيد كه با تعيين 
نام يك درايو بتوان مشخصات آن را مشاهده نمود. براي اين كار عمليات بعدي را به ترتيب انجام دهيد.

شكل1-8
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DriveTypeجدول2-1مقاديرمربوطبهخاصيت

مقدارتوضيح

0نامعين

(Removable) 1قابل جابه جايي

(Fixed) 2ثابت

3درايو شبكه

DVD ROM و CD ROM 4درايو

(RAM (RAM Disk 5ديسك

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم با عرض 5500  
و ارتفاع 4500 ايجاد كنيد.

2- رويداد KeyDown كنترل كادرمتن txtdrive را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub txtdrive_KeyDown (KeyCode As Integer, Shift As Integer)

    Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim mydrv As Drive

    If (KeyCode = 13) Then         

        Set mydrv = myfso.GetDrive (txtdrive.Text)

        lblts.Caption = Str (mydrv.TotalSize) + "  Byte"

        lblfs.Caption = Str (mydrv.FreeSpace) + "  Byte"

        lblvn.Caption = mydrv.VolumeName

        lblfsm.Caption = mydrv FileSystem

     End If
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End Sub

 Drive از نوع (mydrv) ايجاد مي شود، سپس يك متغير FSO از نوع (myfso) در اين رويداد ابتدا يك شئ
براي ذخيره كردن اطالعات مربوط به درايو تعريف مي شود. در مرحله بعد با استفاده از يك دستور If كد 
 GetDrive فشرده شده باشد متد Enter بررسي مي گردد، اگر كليد txtdrive كليد فشرده شده در كادرمتن
شئ myfso نام درايو را از كادرمتن دريافت نموده و اطالعات درايو را در متغير mydrv ذخيره مي نمايد 
سپس فضاي درايو، فضاي خالي، برچسب و نوع سيستم فايلي درايو تعيين شده به ترتيب در كنترل هاي 

برچسب نمايش داده مي شوند.
3-پروژه و فرم را با نام DriveInformation ذخيره كنيد، سپس پروژه را اجرا نموده و نام يك درايو را در 
كادرمتن txtdrive تايپ كنيد و كليد Enter را فشار دهيد و نتيجه اجراي دستورات را در برنامه مشاهده 

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

تمرين:تمرين:پروژه مثال 1 را به گونه اي تغيير دهيد تا ابتدا وجود درايو تعيين شده بررسي شود و در 
صورت عدم وجود آن پيام خطاي مناسب نمايش داده شود.

)DriveListBox)10-3-1كنترلكادرليستدرايو
به وسيله اين كنترل مي توانيد ليستي از درايوهاي موجود در سيستم را به منظور انتخاب كاربر نمايش دهيد. 
اين كنترل تمام پارتيشن هاي ديسك سخت، ديسكت، DVD ROM ،CD ROM و درايوهاي شبكه را به طور 

خودكار شناسايي مي كند و در اختيار كاربر قرار مي دهد (شكل 1-9). 

شكل1-9
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اين كنترل عالوه بر ويژگي هاي مشتركي كه با ساير كنترل ها دارد داراي خاصيت ها و رويدادهاي ويژه اي 
نيز مي باشد.

Driveخاصيت
مشخص  است  كرده  انتخاب  ليست  از  كاربر  كه   را  درايوي  نام  و  مي باشد  رشته اي  نوع  از  خاصيت  اين 
مي كند، به عالوه به وسيله اين خاصيت مي توانيد درايو موردنظر را به عنوان درايو انتخاب شده در كنترل 
تعيين كنيد؛ در غير اين صورت درايو جاري (درايوي كه پروژه از روي آن اجرا مي شود) در كنترل انتخاب 

خواهد شد.

شكل كلي اين خاصيت به صورت زير است:

DriveListBoxنامكنترل.Drive=drive

 (=drive) يك عبارت رشته اي است كه نام درايو موردنظر را تعيين مي كند. در صورتي كه از اين بخش drive

استفاده نشود، نام درايو انتخاب شده را در كنترل مشخص مي كند. به عنوان مثال دستور زير سبب مي شود 
در هنگام نمايش، درايو :D به عنوان درايو انتخاب شده در نظر گرفته شود.

DriveListBox1. Drive= "D:"

دستور زير نيز درايو انتخاب شده در كنترل را روي فرم نمايش مي دهد.

Print  DriveListBox1. Drive

نكته:درصورتيكهدرايويدارايبرچسبباشد،برچسبآننيزهمراهبانامدرايودرخاصيت
DriveكنترلDriveListBoxارائهميشود.

ListCountخاصيت
اين خاصيت تعداد درايوهاي موجود در كادرليست كنترل را مشخص مي كند. به عنوان مثال دستور زير تعداد 

درايوها را روي فرم نمايش مي دهد.

Print  DriveListBox1. ListCount

ListIndexخاصيت
در كنترل DriveListBox، هر درايو داراي يك شماره منحصر به فرد است. شماره ها از صفر براي اولين درايو 
آغاز شده و به ترتيب تا آخرين درايو ادامه مي يابند، به وسيله اين خاصيت مي توان شماره درايو انتخاب شده 
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در كنترل را به دست آورد. به عنوان مثال در كنترل شكل 9-1 اگر كاربر روي درايو :a كليك كند مقدار اين 
خاصيت برابر با صفر و اگر روي درايو :f كليك كند مقدار آن برابر با 4 خواهد بود. شكل كلي اين خاصيت 

به اين  صورت مي باشد:

DriveListBoxنامكنترل.ListIndex =index

index يك مقدار عددي صحيح مثبت است كه از صفر شروع مي شود و درايو انتخاب شده در كنترل را تعيين 

مي كند. در صورت عدم استفاده از index، شماره درايوي كه در كنترل انتخاب شده است مشخص مي شود. 
به عنوان مثال دستورات زير ابتدا درايو :C را به عنوان درايو انتخاب شده تعيين مي كند سپس درايو انتخاب 

شده روي فرم نمايش داده مي شود.

DriveListBox1. ListIndex= 1

Print  DriveListBox1. ListIndex

Changeرويداد
از  را  اين رويداد زماني اجرا مي شود كه كاربر درايوي  Change است.  اين كنترل رويداد  مهم ترين رويداد 

كادرليست كنترل انتخاب كند.

 نكته:تغييردرايوجاريدراينكنترل،درايوجاريراازنظرسيستمعاملوسايردستورات
دربرنامهتغييرنميدهد.

 نكته:دركنترلكادرليستدرايوبهطورپيشفرضدرايويكهبرنامهدررويآنذخيرهواجرا
شدهاستانتخابميشود.

مثال2:مي خواهيم پروژه DriveInformation را به گونه اي تنظيم كنيم تا كاربر به جاي تايپ نام 
درايو، ليست تمام درايوهاي موجود روي سيستم را مشاهده نموده و يك درايو را انتخاب كند. به اين منظور 

عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1- پروژه DriveInformation را باز  كنيد و كنترل كادرمتن را از روي آن حذف نماييد.

2- در جعبه ابزار روي آيكن كنترل DriveListBox  دابل كليك كنيد و كنترل جديد را در محل كنترل 
كادرمتن قرار دهيد (شكل 10-1). سپس خاصيت نام آن را روي drvdrive تنظيم كنيد.
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شكل1-10

3- دستورات موجود در رويداد txtdrive_KeyDown را به رويداد Change كنترل drvdrive منتقل نماييد، 
سپس دستورات را به اين صورت تغيير دهيد:

Private Sub drvdrive_Change()

    Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim mydrv As Drive

    Dim strdrive As String

    strdrive = Left (drvdrive.Drive, 2)

    Set mydrv = myfso.GetDrive (strdrive)

    lblts.Caption = Str (mydrv.TotalSize) + "  Byte"

    lblfs.Caption = Str (mydrv.FreeSpace) + "  Byte"

    lblvn.Caption = mydrv.VolumeName

    lblfsm.Caption = mydrv FileSystem
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End Sub

در اين رويداد يك متغير جديد (strdrive) براي نگهداري نام درايو تعريف شده است، سپس با استفاده 
drvdrive مشخص مي شود  Drive كنترل  Left دو كاراكتر اول در رشته اي كه به وسيله  خاصيت  از تابع 
جدا مي شود و در متغير strdrive ذخيره مي گردد، چون ممكن است درايو انتخاب شده داراي برچسب 
باشد كه همراه نام آن در خاصيت Drive كنترل drvdrive قرار مي گيرد. اما متد GetDrive فقط به نام 
درايو نياز دارد، دستور If هم در اين رويداد كاربردي ندارد بنابراين حذف شده است زيرا با انتخاب نام 
يك درايو در كنترل drvdrive رويداد Change آن اجرا شده و به طور خودكار اطالعات درايو انتخاب شده 

نمايش داده مي شود.
4- تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد، سپس نام يك درايو را از كادرليست كنترل انتخاب نماييد 

تا مشخصات آن روي فرم نمايش داده شود.
5- اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

GetDriveName11-3-1متد
اين متد مي تواند يك مسير دلخواه را دريافت نمايد و نام درايو آن را به صورت يك رشته بازگشت دهد. شكل 

كلي اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.GetDriveName (path)

آرگومان path از نوع رشته اي است و يك مسير دلخواه را مشخص مي كند.
به عنوان مثال دستورات زير عبارت :C را روي فرم نمايش مي دهد.

Dim myfso As New FileSystemObject

Print  myfso. GetDriveName ("C:\Windows")

نكته:درصورتيكهدرآرگومانpathنامدرايوذكرنشوديكرشتهباطولصفربازگشتداده
ميشود.

نكته:درصورتيكهمسيرتعيينشدهوجودنداشتهباشددرعملكرداينتابعهيچتغييري 
ايجادنميشودونامدرايوبازگشتدادهميشود.
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GetFolder12-3-1متد
به وسيله اين متد مي توانيد اطالعات مورد نياز خود را در رابطه با يك پوشه مانند تاريخ تشكيل، پوشه 
صورت  اين  به  متد  اين  از  استفاده  نحوه  كلي  شكل  آوريد.  دست  به  غيره  و  آن  محتويات  حجم  والد، 

است:

FSOنامشئازنوع.GetFolder )foldername)

منظور  به  مي كند.  تعيين  را  موردنظر  پوشه  مسير  و  نام  و  است  رشته اي  نوع  از   foldername آرگومان 
ذخيره سازي اطالعات مربوط به پوشه كه به وسيله اين متد به دست مي آيد مي توان از دستور Set استفاده 
نمود و اطالعات به دست آمده را در يك متغير از نوع Variant يا از نوع شئ Folder ذخيره كرد، سپس با 

استفاده از خاصيت هاي ارائه شده در جدول 3-1 و 4-1 به اين اطالعات دسترسي پيدا نمود.

Folderجدول3-1خواصمربوطبهشئ

نامخاصيتتوضيح

Attributesصفت هاي پوشه را با توجه به جدول 4-1 تنظيم كرده يا مشخص مي كند.

Date Createdتاريخ تشكيل پوشه را مشخص مي كند.

DateLastAccessedتاريخ آخرين دسترسي به پوشه را مشخص مي كند.

Driveنام درايوي را كه پوشه در آن قرار گرفته است مشخص مي كند.

IsRootFolderدر صورتي كه مقدار آن برابر با True باشد پوشه فهرست ريشه است.

Nameنام پوشه را مشخص مي كند.

ParentFolderنام پوشه والد را مشخص مي كند.

Pathمسير پوشه را مشخص مي كند.

Sizeحجم محتويات پوشه را مشخص مي كند.

DateLastModifiedتاريخ آخرين ويرايش پوشه را مشخص مي كند.
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Attributeجدول4-1مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابترشتهايثابتعدديتوضيح

0Normalبدون صفت

1ReadOnlyصفت فقط خواندني

2Hiddenصفت مخفي

4Systemصفت سيستمي

8Volumeبرچسب ديسك درايو

16Directoryپوشه

32Archiveصفت بايگاني

(Shortcut) 64ميانبرAlias

128Compressedفايل فشرده

مثال3:يك پروژه  از نوع Standard EXE به همراه يك فرم مانند شكل 11-1 طراحي كنيد كه 
با تعيين نام و مسير يك پوشه دلخواه بتوان مشخصات آن را مشاهده نمود. براي اين كار عمليات بعد را به 

ترتيب انجام دهيد.

شكل1-11
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1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم با عرض 6000 
و ارتفاع 5000 ايجاد كنيد.

2- رويداد KeyDown كنترل كادرمتن txtfolder را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub txtfolder_KeyDown (KeyCode As Integer, Shift As Integer)

    Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim myfolder As Folder

    If  (KeyCode = 13) Then

        Set myfolder = myfso.GetFolder (txtfolder.Text)

        lblts.Caption = Str (myfolder.Size) + "  Byte"

        lbldc.Caption = myfolder.DateCreated

        lblla.Caption = myfolder DateLastAccessed

        lblpf.Caption = myfolder.ParentFolder

    End If

End Sub

 Folder از نوع myfolder ايجاد مي شود سپس يك متغير FSO از نوع (myfso) در اين رويداد ابتدا يك شئ
براي ذخيره سازي اطالعات مربوط به پوشه موردنظر تعريف مي شود؛ در مرحله بعد با استفاده از يك دستور 
شرطي كد كليد فشرده شده در كادرمتن txtfolder بررسي مي گردد، اگر كليد Enter فشرده شده باشد 
متد GetFolder شئ myfso نام و مسير پوشه را از كادرمتن دريافت نموده و اطالعات پوشه را در متغير 
myfolder ذخيره مي نمايد سپس حجم محتويات ، تاريخ تشكيل،  تاريخ آخرين دسترسي و پوشه والد آن 

نمايش داده مي شود.
3- پروژه و فرم را با نام FolderInformation ذخيره كنيد، سپس پروژه را اجرا نموده و نام و مسير يك 
پوشه دلخواه را در كادرمتن txtfolder تايپ كنيد و كليد Enter را فشار دهيد، سپس نتيجه اجراي دستورات 

را روي فرم مشاهده نماييد.
4- اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:تمرين: پروژه مثال 3 را به گونه اي تغيير دهيد تا ابتدا وجود پوشه روي سيستم بررسي شود و در 
صورت عدم وجود آن پيام خطاي مناسبي نمايش داده شود.
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)DirListBox)13-3-1كنترلكادرليستپوشهها
به وسيله اين كنترل مي توانيد ليستي از پوشه هاي موجود در يك مسير روي پارتيشن هاي ديسك سخت، 
ديسكت، DVDROM ،CDROM و مانند آن ها را مشاهده كنيد و در صورت نياز وارد پوشه موردنظر شويد، اين 
كنترل به طور خودكار زير پوشه هاي پوشه انتخاب شده را نمايش مي دهد. براي باز كردن هر پوشه و ورود به آن 

بايد روي آيكن پوشه در كنترل دابل كليك كنيد، در شكل 12-1 نمونه اي از اين كنترل را مشاهده مي كنيد.

شكل1-12

اين كنترل عالوه بر خاصيت هاي مشتركي كه با ساير كنترل ها دارد، داراي خاصيت هاي مخصوص به خود 
نيز مي باشد كه به اين شرح هستند:

ListCountخاصيت
باز شده در كنترل وجود دارند  از نوع عددي مي باشد و تعداد زيرپوشه هايي را كه در پوشه  اين خاصيت 
مشخص مي كند. به عنوان مثال دستور زير تعداد زيرپوشه هاي موجود در فهرست ريشه درايو :C را (مقدار 

5) در كنترل DirListBox شكل 12-1 نمايش مي دهد.

Print  DirListBox1. ListCount

ListIndexخاصيت
در كنترل  DirListBox، هر پوشه داراي يك شماره منحصر به فرد مي باشد كه مقدار آن با توجه به ترتيب 
خاصيت  مقدار  مثال  عنوان  به  مي شود.  تنظيم  است  شده  باز  كه  پوشه اي  به  نسبت  پوشه ها  قرارگرفتن 
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 Documents And پوشه  براي  و  مي باشد   -1  ،1-13 شكل  در   Administrator پوشه  براي   ListIndex

Settings، 2- و براي فهرست ريشه يعني \:C، 3- است. به عالوه مقدار اين خاصيت براي پوشه هايي كه در 

پوشه Administrator قرار گرفته اند به ترتيب براي پوشه Cookies، صفر براي پوشه Desktop، 1 و به همين 
ترتيب تا آخرين پوشه تنظيم مي شود.

شكل1-13

توجه داشته باشيد كه اين خاصيت در هر لحظه شماره پوشه اي را كه در كنترل انتخاب شده است مشخص 
مي كند و شماره ها همواره با توجه به پوشه اي كه باز مي شود (روي آن دابل كليك مي شود) براي پوشه هاي 

والد و زيرپوشه ها مجدداً تنظيم مي گردد.

نكته:مقدارخاصيتListIndexهموارهبرايپوشهايكهبازشدهاست1-ميباشد.

شكل كلي اين خاصيت به اين صورت است:

DirListBoxنامكنترل.ListIndex =index

index يك مقدار از نوع عددي صحيح است و پوشه جاري (پوشه اي كه باز شده است) را در كنترل تعيين 

مي كند. در صورت عدم استفاده از index، شماره پوشه انتخاب شده در كنترل مشخص مي شود. به عنوان 
مثال اين دستورات با توجه به شكل 13-1 ابتدا پوشه Desktop را در كنترل انتخاب نموده سپس شماره آن 

را (مقدار 1) روي فرم نمايش مي دهند.
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DirListBox1. ListIndex = 1

Print  DirListBox1. ListIndex

Pathخاصيت
اين خاصيت از نوع رشته اي مي باشد و مسير پوشه اي را كه در حال حاضر در كنترل DirListBox باز شده 
است مشخص مي كند، به عالوه به وسيله اين خاصيت مي توانيد پوشه جاري (پوشه باز) را نيز در كنترل 

انتخاب كنيد.

شكل كلي اين خاصيت به صورت زير است:

DirListBoxنامكنترل.Path =pathname

Pathname از نوع رشته اي است كه پوشه جاري را در كنترل تعيين مي كند، در صورتي كه از اين بخش 

(pathname=) استفاده نشود خاصيت Path مسير پوشه جاري در كنترل را مشخص مي كند.

به عنوان مثال اين دستورات ابتدا پوشه C:\Windows را به عنوان پوشه جاري در كنترل تعيين نموده و 
سپس نام و مسير آن را روي فرم نمايش مي دهند.

DirListBox1. Path ="C:\Windows"

Print  DirListBox1. Path

Changeرويداد
اين رويداد زماني اجرا مي شود كه كاربر در كنترل روي يك پوشه دابل كليك كند.

 نكته:باتغييرپوشهجاريدركنترل،پوشهجاريازنظرسيستمعاملوسايردستوراتدر
برنامهتغييرنميكند.

مثال4:مي خواهيم پروژه FolderInformation را به گونه اي تنظيم كنيم تا كاربر به جاي تايپ نام 
و مسير پوشه ها، ليست تمام پوشه ها را در يك مسير مشاهده نموده و پوشه موردنظر خود را انتخاب كند. 

براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
1-پروژه FolderInformation را باز كنيد و كنترل كادرمتن را از روي آن حذف نماييد.

دابل كليك كنيد و كنترل جديد را در محل كنترل   DirListBox 2- در جعبه ابزار روي آيكن كنترل
كادرمتن قرار دهيد (شكل 14-1)، سپس خاصيت نام آن را روي dirpath تنظيم كنيد.
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شكل1-14

3- دستورات موجود در رويداد txtfolder_KeyDown را به رويداد Change كنترل dirpath منتقل نماييد 
سپس دستورات را به اين صورت تغيير دهيد:

Private Sub dirpath_Change()

    Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim myfolder As Folder

    Set myfolder = myfso.GetFolder (dirpath Path)

    lblts.Caption = Str (myfolder.Size) + "  Byte"

    lbldc.Caption = myfolder DateCreated

    lblla.Caption = myfolder.DateLastAccessed

    lblpf.Caption = myfolder.ParentFolder

End Sub

4- تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد، سپس يك پوشه را از كادرليست كنترل dirpath انتخاب 
نماييد و آن را باز كنيد تا مشخصات آن روي فرم نمايش داده شود.

5- اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:تمرين: پروژه FolderInformation را به گونه اي تنظيم كنيد تا كاربر بتواند نام درايو را با استفاده 
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از يك كنترل DriveListBox انتخاب كند، سپس در يك كنترل DirListBox پوشه موردنظر خود را از درايو 
انتخاب شده تعيين نماييد.

GetParentFolderName14-3-1متد
اين متد مي تواند با دريافت نام و مسير يك پوشه، مسير پوشه والد آن را بازگشت دهد. نوع داده بازگشتي در 

اين متد از نوع رشته اي مي باشد. شكل كلي اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.GetParentFolderName (path)

آرگومان Path يك عبارت رشته اي است كه نام و مسير پوشه موردنظر را تعيين مي كند. به عنوان مثال اين 
دستورات عبارت رشته اي D:\Program را نمايش مي دهند.

Dim myfso As New FileSystemObject

Print  myfso. GetParentFolderName ("D:\Program\Vbasic6")

GetAbsolutePathName15-3-1متد
اين متد نام يك پوشه را دريافت مي كند و مسير كامل آن را به صورت يك عبارت رشته اي بازگشت مي دهد. 

شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.GetAbsolutePathName (foldername)

آرگومان foldername از نوع رشته اي است كه مسير يا نام يك پوشه يا نام يك درايو را مشخص مي كند. 
به عنوان مثال فرض كنيد كه مسير جاري در هنگام اجراي يك برنامه، D:\Program\Vbasic باشد در اين 

صورت عملكرد اين متد در حالت هاي مختلف مطابق جدول 5-1 خواهد بود.

جدول1-5

مقدارآرگومانfoldernameمقداربازگشتي

«D:\Program\Vbasic»«D:»

«D:\Program»«D: ..»

«D:\»«D:\»

«D:\Program\Vbasic»«Vbasic»

«D:\Program\Vbasic»« «
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MoveFolder16-3-1متد
با استفاده از اين متد مي توانيد يك يا چند پوشه را به همراه محتويات آن ها از محلي به محل ديگر منتقل 

كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:

FSOنامشئازنوع.MoveFolder   source,destination

آرگومان source از نوع رشته اي است و نام و مسير پوشه  يا پوشه هايي را كه منتقل مي شوند معين مي كند. 
آرگومان destination نيز از نوع رشته اي است و نام و مسير پوشه مقصد را مشخص مي كند به عنوان مثال 

اين دستورات پوشه C:\game را با تمام محتوياتش به پوشه D:\test منتقل مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. MoveFolder  "C:\game" , "D:\test"

 D:\test به پوشه (game بجز خود پوشه) را C:\game به عنوان مثال اين دستورات تمام پوشه هاي موجود در پوشه
منتقل مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. MoveFolder  "C:\game\*", "D:\test"

 نكته:درصورتيكهپوشهمبدأموجودنباشدپيامخطاييمانندشكل5-1نمايشدادهميشود.

نكته:درصورتيكهپوشهمقصدموجودنباشد،درزماناجرايمتدبهطورخودكارايجادميشود.
بهعنوانمثالايندستوراتپوشهletterرابانامDocumentبهپوشهD:\testمنتقلمينمايند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. MoveFolder "C:\letter" , "D:\test\Document"

تمرين:تمرين: پروژه اي طراحي كنيد كه با استفاده از كنترل هاي DirListBox و DriveListBox بتوان هر 
پوشه اي را از يك مسير به مسير دلخواه منتقل نمود.

MoveFile17-3-1متد
با استفاده از اين متد مي توان يك يا گروهي از فايل ها را از يك مسير به مسير ديگر منتقل نمود. شكل كلي 

نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
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FSOنامشئازنوع.MoveFile    source,destination

آرگومان source از نوع رشته اي است و نام و مسير فايل يا  فايل هايي را كه منتقل مي شوند معين مي كند. 
آرگومان destination نيز از نوع رشته اي است و مسيري را كه فايل  يا فايل ها به آنجا منتقل مي شوند، مشخص 

مي كند. به عنوان مثال اين دستورات فايل text.txt را از ريشه درايو :C به پوشه d:\Program منتقل مي كنند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. MoveFile  "C:\text.txt", "D:\program"

C:\ پوشه  به   D:\graphic پوشه  از  را   BMP نوع  از  فايل هاي گرافيكي  تمام  اين دستورات  مثال  عنوان  به 
Pictures منتقل مي نمايند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. MoveFile "D:\graphic\*.*", "C:\pictures"

اگر در آرگومان destination عالوه بر مسير مقصد نام جديدي براي فايل تعيين شود، فايل مبدأ با اين نام 
mydocument. را با نام جديد letter.txt در مسير مقصد كپي خواهد شد. به عنوان مثال اين دستورات فايل

txt به پوشه game منتقل مي نمايد.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. MoveFile  "C:\tools\letter.txt", "D:\game\mydocument.txt"

نكته: درصورتيكهفايليافايلهايتعيينشدهدرآرگومانsourceوجودنداشتهباشند،
پيامخطايFile not foundمانندشكل4-1نمايشدادهميشود.

 نكته:درصورتيكهپوشهمبدأيامقصدموجودنباشدپيامخطايPath not foundمانند
شكل5-1نمايشدادهميشود.

تمرين:تمرين: يك رويه فرعي بنويسيد كه به وسيله آن بتوان هر فايل دلخواهي را با دريافت نام و مسير 
آن به مسير ديگري منتقل نمود.

)FileListBox) 18-3-1كنترلكادرليستفايل
به وسيله اين كنترل مي توانيد ليستي از فايل هاي موجود در يك پوشه را مشاهده كنيد و در صورت نياز يك فايل را 
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انتخاب نماييد. در شكل 15-1 نمونه اي از اين كنترل را مشاهده مي كنيد. 

شكل1-15

اين كنترل عالوه بر خاصيت هاي مشتركي كه با ساير كنترل ها دارد داراي خاصيت ها و رويدادهاي مخصوص به خود 
مي باشد:

FileNemeخاصيت
اين خاصيت از نوع رشته اي مي باشد و نام فايلي را كه در كنترل FileListBox انتخاب شده است، مشخص مي كند. 

شكل كلي نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است:

FileListBoxنامكنترل.FileName =filename

filename از نوع رشته اي است و مسير و نام فايل هايي را كه در كنترل نمايش داده مي شوند، تعيين مي كند و در 

صورت عدم استفاده از آن نام فايل انتخاب شده در كنترل قابل دسترسي مي باشد. به عنوان مثال در اين دستورات 
 (coffee Bean.bmp) براي نمايش فايل ها در كنترل تنظيم مي شوند سپس نام فايل انتخاب شده C:\ pictures ابتدا مسير

روي فرم نمايش داده مي شود (شكل 1-15). 

 FileListBox1.FileName = "C:\ pictures"

Print  FileListBox1.FileName

در عبارت رشته اي filename مي توان از كاراكترهاي ? و * استفاده نمود، به عنوان مثال اين دستور سبب نمايش 
فايل هاي bmp در كنترل مي شود (شكل 1-16).

FileListBox1.FileName = "C:\ pictures\*.bmp"
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شكل1-16

ListCountخاصيت
اين خاصيت از نوع عددي بوده و تعداد فايل هاي موجود در پوشه را مشخص مي كند. شكل كلي نحوه استفاده از اين 

خاصيت به صورت زير مي باشد:

FileListBoxنامكنترل.ListCount

به عنوان مثال اين دستور با توجه به شكل 15-1 مقدار 5 را نمايش مي دهد. 

Print FileListBox1.ListCount

ListIndexخاصيت
در كنترل FileListBox، هر فايل داراي يك شماره منحصر به فرد است كه مقدار آن براي اولين فايل، صفر، براي دومين 
فايل 1 و به همين شكل تا آخرين فايل موجود در كادرليست كنترل ادامه مي يابد. وقتي يك فايل در كنترل انتخاب 

مي شود شماره آن به وسيله اين خاصيت قابل دسترسي مي باشد. شكل كلي اين خاصيت به اين صورت مي باشد:

FileListBoxنامكنترل.ListIndex

به عنوان مثال با توجه به شكل 15-1 اگر دومين فايل انتخاب شده باشد اين دستور شماره 1 را روي فرم نمايش مي دهد.

Print FileListBox1.ListIndex

و اين دستور مسيري را كه خاصيت Path كنترل كادر ليست فايل روي آن تنظيم شده است روي فرم نمايش مي دهد.

Print File list Box1. Path
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Pathخاصيت
اين خاصيت از نوع رشته اي مي باشد و مسيري را كه اسامي فايل هاي آن در كنترل FileListBox نمايش داده 

مي شوند، مشخص مي كند. شكل كلي اين خاصيت به اين صورت مي باشد:

FileListBoxنامكنترل.Path =Pathname

Pathname از نوع رشته اي است و مسير موردنظر را براي نمايش فايل ها در كنترل تعيين مي كند، در صورت عدم 

استفاده از آن مسيري كه كنترل فايل هاي آن را نمايش مي دهد، مشخص مي شود.

به عنوان مثال اين دستور سبب مي شود فايل هاي موجود در پوشه C:\ Windows در كنترل نمايش داده شوند.

FileListBox1.Path = "C:\ Windows"

و اين دستور مسيري را كه خاصيت Path كنترل كادر ليست فايل روي آن تنظيم شده است روي فرم نمايش 
مي دهد.

Print File list Box1. Path 

Patternخاصيت
اين خاصيت از نوع رشته اي مي باشد و به وسيله آن مي توان نوع فايل هايي را كه در كنترل نمايش داده مي شوند، تعيين 

نمود. شكل كلي نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است:

FileListBoxنامكنترل.Pattern =strpattern

strpattern يك عبارت رشته اي است كه نوع فايل ها را براي نمايش در كنترل تعيين مي كند. به عنوان مثال اين دستور 

سبب مي شود فقط فايل هاي متني در كنترل نمايش داده شوند.

FileListBox1.Pattern = "*.TXT"

Hiddenخاصيت
اين خاصيت از نوع منطقي مي باشد و وقتي مقدار آن روي True تنظيم شود فايل ها با صفت مخفي در كنترل نمايش 

داده مي شوند.

ReadOnlyخاصيت
اين خاصيت نيز از نوع منطقي مي باشد و وقتي مقدار آن روي True تنظيم شود فايل ها با صفت فقط خواندني در 

كنترل نمايش داده مي شوند.
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Listخاصيت
 FileListBox اين خاصيت يك آرايه يك بعدي رشته اي مي باشد كه هر عضو آن نام يكي از فايل هاي موجود در كنترل

را در خود نگهداري مي كند. شكل كلي نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است:

FileListBoxنامكنترل.List )index)

index يك مقدار عددي بزرگ تر يا مساوي صفر است و شماره فايلي را كه در كنترل نمايش داده شده است، مشخص 

مي كند. به عنوان مثال به اين دستورات توجه كنيد:

Print  FileListBox1.List )0)

Print  FileListBox1.List )4)

Print  FileListBox1.List )FlieListBox1.ListCount-1)

دستور اول نام اولين فايل و دستور دوم نام پنجمين فايل موجود در كنترل را روي فرم نمايش مي دهد. در دستور سوم 
ابتدا تعداد فايل هاي موجود در كنترل با استفاده از خاصيت ListCount به دست آمده است، سپس يك واحد از آن كم 
مي شود در نتيجه شماره آخرين فايل در كنترل به دست مي آيد زيرا شماره فايل ها از مقدار صفر شروع مي شود، بنابراين 

دستور سوم، نام آخرين فايل را نمايش مي دهد.

تمرين:تمرين: رويه اي بنويسيد كه با استفاده از خاصيت List نام تمام فايل ها را در كنترل FileListBox روي فرم 
نمايش دهد.

MultiSelectخاصيت
كنترل  در  فايل ها  از  گروهي  انتخاب  براي  را  مختلفي  روش هاي  مي توان  خاصيت  اين  به وسيله 
يك  انتخاب  امكان  فقط  شود،  تنظيم   0-None مقدار  روي  خاصيت  اين  اگر  نمود.  تعيين   FileListBox

مي توانيد   1-Simple مقدار  روي  خاصيت  اين  تنظيم  صورت  در  داشت.  خواهد  وجود  كنترل  در  فايل 
مقدار روي  خاصيت  اين  صورتي كه  در  و  كنيد  انتخاب   Space كليد  فشردن  يا  كليك  عمل  با  را  فايل  چند 

Extended-2 تنظيم شود انتخاب چند فايل با عمل كليك همراه با فشردن كليد Ctrl و عمل كليك همراه با فشردن 

كليد Shift يا فشردن كليدهاي جهت دار همراه با كليد Shift امكان پذير مي شود.

Selectedخاصيت
براي شناسايي فايل هاي انتخاب شده در حالت Simple و Extended مي توانيد از خاصيت Selected استفاده كنيد. اين 
خاصيت يك آرايه از نوع منطقي مي باشد و با دريافت شماره انديس هر فايل در كنترل FileListBox در صورتي كه فايل 

انتخاب شده باشد مقدار آن True و در غير اين صورت مقدار آن False خواهد بود.
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به عنوان مثال اين دستور مشخص مي كند كه آيا دومين فايل در كنترل FileListBox انتخاب شده است يا خير.

Print  FileListBox1.Selected )1)

اگر اجراي اين دستور عبارت True را روي فرم نمايش دهد نشان دهنده آن است كه دومين فايل انتخاب شده است 
اما اگر عبارت False نمايش داده شود به معني عدم انتخاب فايل مي باشد.

تمرين:تمرين: رويه اي بنويسيد كه اسامي فايل هاي انتخاب شده در كنترل FileListBox را نمايش دهد.

مثال5:پروژه اي مطابق شكل 17-1 طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان يك فايل را به هر مسير دلخواهي 
منتقل نمود. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد.

شكل1-17

مانند  فرم  يك  همراه  به   Standard EXE نوع  از  پروژه  يك  و  كرده  اجرا  را  ويژوال بيسيك  برنامه   -1
شكل 17-1 ايجاد كنيد. 

2- دو كنترل قاب (Frame) روي فرم قرار داده و روي هريك از آن ها يك كنترل كادرمتن براي دريافت نام درايو و 
مسير فايل ها، يك كنترل FileListBox براي مشاهده اسامي فايل ها و دو كنترل برچسب قرار دهيد و در پايان يك 
كنترل دكمه فرمان در قسمت پايين فرم بگذاريد سپس عنوان كنترل هاي قاب و برچسب دكمه فرمان را مانند شكل 

17-1 تنظيم كنيد. 

3-رويداد كنترل هاي كادرمتن را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub txtdespath_KeyDown)KeyCode As Integer, Shift As Integer)

    If )KeyCode = 13) Then flbdestination.Path = txtdespath.Text
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End Sub

Private Sub txtsourcepath_KeyDown)KeyCode As Integer, Shift As Integer)

    If )KeyCode = 13) Then flbsourcePath = txtsourcepath.Text

End Sub

در هر يك از اين رويدادها يك دستور If براي شناسايي كليد فشرده شده استفاده مي شود تا در صورت فشرده شدن 
كليد Enter، مسير تايپ شده در هريك از كادرهاي متن در خاصيت Path كنترل FileListBox مربوط به آن قرار  گيرد 

تا كنترل هاي FileListBox بتوانند فايل هاي مسيرهاي تعيين شده را به كاربر نشان دهند.

4- رويداد Click دكمه فرمان Move را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmdmovefile_Click))

    Dim myfso As New FileSystemObject

    myfsoMoveFile flbsourcePath + "\" + _

    flbsource.FileName, flbdestinationPath + "\"

End Sub

 flbsource كنترل كادرليست فايل FileName و Path در اين رويداد مسير و نام فايل مبدأ به ترتيب با استفاده از خاصيت
به دست مي آيد و در اختيار متد MoveFile قرار مي گيرد. به عالوه مسيري كه فايل انتخاب شده در كادرليست فايل 
flbsource به آنجا منتقل مي شود نيز با استفاده از خاصيت Path كنترل كادرليست فايل flbdestination به دست آمده 

و در اختيار متد MoveFile قرار مي گيرد تا فايل را به محل تعيين شده انتقال دهد.

5- پروژه و فرم را با نام MoveFile ذخيره كنيد و سپس پروژه را اجرا نماييد.

6- در كادرمتن موجود در كنترل قاب Source، مسيري را كه فايل شما در آنجا قرار دارد (مبدأ)، تايپ كنيد و كليد 
Enter را بفشاريد، در اين لحظه كادرليست فايل flbsource نام و پسوند فايل هاي موجود در مسير تعيين شده را نشان 

مي دهد. يك فايل را در كنترل كادرليست فايل انتخاب كنيد.

7- در كادرمتن موجود در كنترل قاب Destination نيز درايو مسير مقصد را تعيين نموده و كليد Enter را بفشاريد، 
كنترل كادرليست فايل flbdistination اسامي فايل هاي موجود در مسير تعيين شده را نشان مي دهد. بررسي كنيد آيا 

فايل مبدأ در مسير مقصد موجود مي باشد يا خير.

8-روي دكمه فرمان Move كليك كنيد تا فايل تعيين شده به مسير موردنظر منتقل شود، نتيجه را به وسيله برنامه 
My Computer بررسي كنيد.
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9- اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

GetFile19-3-1متد
به وسيله اين متد مي توانيد اطالعات مورد نياز خود را در رابطه با يك فايل مانند تاريخ تشكيل، تاريخ آخرين ويرايش، 

تاريخ آخرين دستيابي، حجم فايل و غيره به دست آوريد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:

FSOنامشئازنوع.GetFile )filename)

آرگومان filename از نوع رشته اي است و نام و مسير فايل موردنظر را تعيين مي كند. به منظور ذخيره سازي اطالعات 
مربوط به فايل كه به وسيله اين متد به دست مي آيد مي توان از دستور Set استفاده نمود و اطالعات به دست آمده را در 
يك متغير از نوع Variant يا از نوع شئ File ذخيره كرد، سپس با استفاده از خاصيت هاي ارائه شده در جدول 6-1 به 

اين اطالعات دسترسي پيدا نمود.

Fileجدول6-1خاصيتهايمربوطبهشئ

نامخاصيتتوضيح
Attributesصفت هاي فايل را با توجه به جدول 4-1 تنظيم كرده يا مشخص مي كند.

DateCreatedتاريخ تشكيل فايل را مشخص مي كند.

DateLastAccessedتاريخ آخرين دسترسي به فايل را مشخص مي كند.

Driveنام درايوي را كه فايل در آن قرار گرفته است مشخص مي كند.

DateLastModifiedتاريخ آخرين ويرايش فايل را مشخص مي كند.

Nameنام پوشه را تنظيم كرده يا مشخص مي كند.

ParentFolderنام پوشه اي را كه فايل در آن قرار دارد مشخص مي كند.

Pathمسيري  را كه فايل در آن قرار دارد  مشخص مي كند.

Sizeاندازه فايل را مشخص مي كند.

Typeنوع فايل را مشخص مي كند.

نام فايل را به صورت خالصه ارائه مي كند (8 كاراكتر براي نام و 3 كاراكتر 
Shortnameبراي پسوند).

مسير فايل را به صورت خالصه ارائه مي كند (8 كاراكتر براي نام و 3 كاراكتر 
ShortPathبراي پسوند).
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مثال6:مي خواهيم يك پروژه از نوع Standard EXE همراه با يك فرم مانند شكل 18-1 طراحي كنيم كه 
با انتخاب فايل موردنظر بتوان مشخصات آن را مشاهده نمود. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد.

شكل1-18

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم و كنترل هاي آن 
مانند شكل 18-1 ايجاد كنيد.

2-رويداد Change كنترل هاي drvdrive و dirpath را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub drvdrive_Change()

    dirpath Path = drvdrive.Drive

    filfile.Path = dirpath.Path

End Sub

Private Sub dirpath_Change()

        filfile Path = dirpath Path

End Sub

 filfile و dirpath در كنترل هاي Path و خاصيت drvdrive در كنترل Drive در اين رويدادها با استفاده از خاصيت
به گونه اي عمل مي شود تا با تغيير درايو بالفاصله كنترل هاي DirListBox و FileListBox تغييرات را دريافت كرده 
و پوشه ها و فايل هاي درايو انتخاب شده را نمايش دهند، به عالوه با تغيير پوشه در كنترل DirListBox و باز كردن 

يك پوشه جديد نيز كنترل FileListBox تغييرات را دريافت كرده و فايل ها را روي مسير جديد نمايش دهد.

3- رويداد Click كنترل filfile را به اين صورت تنظيم كنيد:
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Private Sub filfile_Click()

    Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim myfile As File

    Set myfile = myfso.GetFile (filfile.Path + "\" + filfile FileName)

    lblname.Caption = myfile Name

    lbldatecreated.Caption = myfile DateCreated

    lblparentfolder.Caption = myfile.ParentFolder

    lbldrive.Caption = myfile.Drive

    lblreadonly.Caption = myfile Attributes

    lbltype.Caption = myfile.Type

    lblsize.Caption = myfile.Size

End Sub

در اين رويداد ابتدا يك شئ از نوع FileSystemObject و يك شئ از نوع File ايجاد مي شوند، سپس با استفاده 
از متد GetFile شئ myfso اطالعات فايل انتخاب شده در كنترل filfile در شئ myfile قرار مي گيرند و بعد 

از آن با استفاده از خاصيت هاي شئ myfile اطالعات مربوط به فايل، روي فرم نمايش داده مي شوند.

4- فرم و پروژه را با نام Fileinformation ذخيره كنيد و پروژه را اجرا نماييد سپس در درايو و پوشه هاي 
سيستم خود فايل موردنظر را انتخاب كنيد و نتيجه به دست آمده را بررسي نماييد.

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

از  مقصد  و  مبدأ  و مسير  درايو  تعيين  براي  تا  تغيير دهيد  گونه اي  به  را   MoveFile مثال  تمرين:تمرين: 
كنترل هاي كادرليست درايو و كادرليست پوشه استفاده شود.

CreateTextFile20-3-1متد
به وسيله اين متد مي توانيد يك فايل متني در مسير موردنظر خود ايجاد كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از 

اين متد به اين صورت مي باشد:

FSOنامشئازنوع.CreateTextFile   filename,overwrite

اين متد داراي يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است. آرگومان filename از نوع رشته اي است 
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و نام و مسير فايل متني را كه ايجاد مي شود تعيين مي كند. آرگومان overwrite اختياري است و از نوع 
منطقي مي باشد، در صورتي كه مقدار آن True باشد و فايل در مسير تعيين شده وجود داشته باشد عمل 
رونويسي فايل انجام مي شود و فايل قبلي از بين مي رود اما در صورتي كه مقدار آن False باشد و فايل در 
مسير تعيين شده وجود داشته باشد اجراي متد سبب ايجاد خطا شده و پيام خطايي مانند شكل 3-1 نمايش 

داده مي شود. در صورت عدم استفاده از اين آرگومان مقدار پيش فرض آن True مي باشد.

به عنوان مثال اين دستورات يك فايل متني با نام Letter در فهرست ريشه درايو :D ايجاد مي كنند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso.CreateTextFile  "D:\Letter.txt"

 نكته:اينمتدفقطيكفايلخاليرارويمسيرتعيينشدهايجادميكندوهيچمحتوياتيرا
درآنذخيرهنميكند.

 نكته: درصورتيكهمسيرتعيينشدهاشتباهباشدپيامخطايPath not foundمانندشكل
5-1نمايشدادهميشود.

تمرين:تمرين: تابعي بنويسيد كه مسير و نام يك فايل متني را دريافت كند و در صورت موجود بودن فايل 
از ايجاد آن خودداري كند و مقدار False را بازگشت دهد، اما اگر فايل در مسير تعيين شده وجود نداشته 

باشد آن را ايجاد كند و مقدار True را بازگشت دهد.

GetTempName21-3-1متد
اين  كه  داشت  توجه  بايد  ايجاد مي كند.   tmp پسوند  با  و  تصادفي  به صورت  موقت  فايل  نام  متد يك  اين 
متد  در  آن  از  مي توان  كه  مي كند  توليد  فايل  نام  يك  بلكه  نمي آورد  وجود  به  فايلي  عنوان  هيچ  به  متد 
CreateTextFile يا ساير متدهاي مرتبط براي ايجاد يك فايل موقت در هنگام اجراي برنامه ها استفاده كرد. 

شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.GetTempName

مقدار بازگشتي اين متد يك داده رشته اي است كه نام يك فايل موقت را دربرمي گيرد. به عنوان مثال در اين 
دستورات ابتدا يك نام فايل موقت با استفاده از متد GetTempName توليد مي شود، سپس به وسيله متد 

CreateTextFile يك فايل متني با نام فايل موقت ايجاد مي گردد.

Dim myfso As New FileSystemObject
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Dim tempfile As String

tempfile = myfso.GetTempName

myfso.CreatTextFile ("D:\" + tempfile)

نكته:پسوندنامفايليكهبهوسيلهمتدGetTempNameتوليدميشود،tmpميباشد.

OpenTextFile22-3-1متد
به وسيله اين متد مي توانيد يك فايل متني با قالب ASCII يا Unicode ايجاد كنيد يا در يك فايل متني اطالعاتي 

را نوشته يا از آن اطالعات ذخيره شده را بازيابي كنيد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:

FSOنامشئازنوع.openTextFile filename,iomode,create,format

اين متد داراي يك آرگومان اجباري filename و سه آرگومان اختياري create ،iomode و format مي باشد. 
آرگومان filename از نوع رشته اي مي باشد و نام و مسير فايل را معين مي كند. آرگومان iomode حالت و 
نحوه استفاده از فايل را مشخص مي كند و مي تواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول 7-1 را كسب كند. در 

صورت عدم استفاده از اين آرگومان فايل به منظور خواندن اطالعات باز مي شود.

iomodeجدول7-1مقاديرمربوطبهآرگومان

ثابتتوضيح
عددي

ثابترشتهاي

1ForWritingفايل براي نوشتن اطالعات باز مي شود.

2ForReadingفايل براي خواندن اطالعات باز مي شود.

باز  قبلي  محتويات  به  اطالعات  كردن  اضافه  براي  فايل 
مي شود.

8ForAppending

آرگومان create از نوع منطقي مي باشد، اگر مقدار آن True باشد يك فايل جديد ايجاد مي شود و اگر فايل 
در مسير تعيين شده وجود داشته باشد، رونويسي خواهد شد اما اگر مقدار اين آرگومان False باشد در صورت 
وجود فايل در مسير تعيين شده فايل جديد ايجاد مي شود و فايل قبلي را رونويسي مي كند ولي اگر فايل 
در مسير تعيين شده موجود نباشد پيام خطايي مانند شكل 4-1 نمايش داده خواهد شد، در صورت عدم 
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استفاده از اين آرگومان مقدار False مورد استفاده قرار مي گيرد.

اگر  مي كند،  تعيين  را  فايل  در  اطالعات  ذخيره سازي  استاندارد   ،format يعني  آرگومان  آخرين 
ASCII انتخاب شود يك بايت براي ذخيره سازي هر كاراكتر استفاده مي شود در صورتي كه  استاندارد 

استفاده مي شود  كاراكتر  براي ذخيره سازي هر  بايت  استفاده شود دو   Unicode استاندارد  از 

(جدول 1-8).

formatجدول8-1مقاديرمربوطبهآرگومان

ثابترشتهايثابتعدديتوضيح

فرمت 
Unicode-1TristateTrue

ASCII 0فرمتTristateFalse

در صورت عدم استفاده از اين آرگومان استاندارد ASCII مورد استفاده قرار مي گيرد.

نكته:متدOpenTextFileبهتنهاييهيچاطالعاتيرادرفايلذخيرهنميكندبلكهفقطفايل
رابرايخواندنونوشتناطالعاتآمادهميكند.

به عنوان مثال اين دستورات يك فايل متني با استاندارد ASCII به منظور نوشتن اطالعات با نام Letter در 
فهرست ريشه درايو :D باز مي كنند.

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso.OpenTextFile  "D:\ Letter.txt", ForWriting, True, 0

به عنوان مثالي ديگر، به اين دستورات توجه كنيد:

Dim myfso As New FileSystemObject

myfso. OpenTextFile "D:\ Letter.txt", ForAppending

باز  آن  محتويات  به  اطالعات  افزودن  براي  را   D: درايو  ريشه  در  موجود  متني  فايل  دستورات  اين 
مي كنند.
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كردن اضافه براي ForAppending مقدار با OpenTextFile متد صورتيكه در نكته:  
اطالعاتبهفايلاجراشودامافايلدرمسيرتعيينشدهموجودنباشد،فايلجديدايجادميشود.

TextStream23-3-1شئ
متدهاي OpenTextFile و CreateTextFile، يك شئ از نوع TextStream را به محل فراخواني خود بازگشت 
مي دهند. اين شئ امكان انجام عمليات مختلف مانند خواندن و نوشتن به روش ترتيبي را روي فايل ها فراهم 
مي كند. در روش دسترسي ترتيبي، داده و اطالعات به همان ترتيبي كه روي فايل در يك رسانه ذخيره سازي 
را  اين شئ متدهاي مختلفي  قرار مي گيرند.  بازيابي شده و مورد دسترسي  مانند ديسك ذخيره مي شوند 
نوع  از  تعريف يك شئ  نحوه  ارائه مي كند. شكل كلي  فايل  در  اطالعات  و  داده ها  نوشتن  و  براي خواندن 

TextStream به صورت زير مي باشد:

DimنامشئAs    TextStream

Writeمتد
به وسيله اين متد مي توان يك رشته را در فايل موردنظر ذخيره كرد. متد Write رشته موردنظر را پشت سر 
رشته اي كه متد Write قبل از آن نوشته است، ذخيره مي كند. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به صورت 

زير مي باشد:

TextStreamنامشئازنوع.Write (string)

مشخص  را  فايل  در  شدن  نوشته  براي  موردنظر  رشته  و  است  رشته اي  نوع  از   string آرگومان 
مي كند.

 Visual Studio و Visual Basic 6.0 به عنوان مثال اين دستورات يك فايل متني را ايجاد كرده و عبارت هاي
6.0 را در آن ذخيره مي كند. 

Dim myfso As New FileSystemObject

Dim myfile As TextStream

Set myfile = myfso. OpenTextFile ("D:\ mytext.txt", For Writing, True)

myfile.Write ("Visual Studio 6.0")

myfile.Write ("Visual Basic 6.0")

myfile.Close
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در اين دستورات ابتدا يك شئ از نوع FSO تعريف مي شود تا به وسيله آن بتوان متد OpenTextFile را اجرا 
كرد و فايل را براي ذخيره كردن اطالعات باز نمود، سپس يك شئ (myfile) از نوع TextStream تعريف 
مي شود و از اين شئ براي اجراي متد Write كه عمليات نوشتن در فايل را انجام مي دهد، استفاده مي شود. 
در مرحله بعد با استفاده از متد OpenTextFile فايل mytext.txt روي درايو \:D به منظور انجام عمليات 
نوشتن (ForWriting) باز مي شود. آرگومان سوم در اين متد True مي باشد تا در صورت عدم وجود فايل در 

مسير تعيين شده خطايي به وجود نيايد.

پس از باز شدن فايل به وسيله متد OpenTextFile اين متد يك شئ از نوع TextStream را بازگشت مي دهد. 
دستور Set اين شئ را در اختيار شئ myfile كه خود نيز از نوع TextStream است قرار مي دهد. با ايجاد 
اين ارتباط بين فايل باز شده و شئ myfile مي توان عمليات نوشتن اطالعات در فايل را انجام داد. سپس 
با استفاده از متدهاي Write در شئ myfile عبارت هاي Visula Studio 6.0 و Visual Basic 6.0 در فايل 
mytext نوشته مي شوند و در مرحله آخر متد Close اجرا مي گردد تا فايل بسته شود و انجام عمليات روي 

 mytext.txt فايل خاتمه پيدا كند و در صورت لزوم ساير برنامه ها بتوانند از اين فايل استفاده كنند. اگر فايل
را با برنامه NotePad ويندوز باز كنيد عبارت هاي ذخيره شده را مانند شكل 19-1 پشت  سر هم مشاهده 

خواهيد نمود.

شكل1-19

مثال7:مي خواهيم پروژه اي مطابق شكل 20-1 طراحي كنيم تا به وسيله آن بتوان يك فايل متني 
دلخواه را ايجاد نمود، محتويات آن را تايپ و در صورت نياز آن را ذخيره نمود. براي اين كار عمليات بعد را 

به ترتيب انجام دهيد:
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شكل1-20

1-برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه جديد از نوع Standard EXE همراه با يك فرم و يك منو 
مانند شكل 20-1 ايجاد كنيد.

2- يك كنترل كادرمتن با نام txttext مانند شكل 20-1 روي فرم قرار دهيد و خاصيت Text آن را خالي 
3- كنيد و سپس خاصيت multiLine آن را روي مقدار True تنظيم نماييد. 

رويداد munsaveas_Click مربوط به گزينه Save As ... در منوي File را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub mnusaveas_Click()

    Dim strfilename As String

    Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim myfile As TextStream

    strfilename = InputBox("Enter Path and Filename :", "Save As")

    If strfilename <> "" Then

        Set myfile = myfso.OpenTextFile(strfilename, ForWriting, True)

        myfile.Write (txttext.Text)

        myfile.Close

    End If
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End Sub

داده  ورود  كادر  يك  وسيله  به  سپس  مي شوند،  تعريف  نياز  مورد  اشياي  و  متغيرها  ابتدا  رويداد  اين  در 
(InputBox)، نام و مسير فايل از كاربر دريافت مي شود. در مرحله بعد با استفاده از دستور شرطي If پاسخ 
كاربر بررسي مي شود تا در صورتي كه نام و مسير فايل تعيين و در كادر ورود داده روي دكمه OK كليك 
شود متد OpenTextFile اجرا  شود و سپس متد Write محتويات كادرمتن txt text را در فايل ذخيره  كند، 
اما اگر كاربر در كادر ورود داده روي دكمه Cancel كليك كند يا نام و مسير فايل را تعيين نكند هيچ عملي 

انجام نخواهد شد.

4-پروژه و فرم را با نام texteditor ذخيره كنيد، سپس پروژه را اجرا كنيد.

5- يك متن دلخواه را در كادرمتن برنامه تايپ كنيد، سپس روي گزينه Save As در منوي File كليك كنيد. 
مسير و نام فايل را در كادر ورود داده تايپ نماييد و روي دكمه OK كليك كنيد.

6- اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

بررسي  را  باز كنيد و محتويات آن  را  فايل متني ذخيره شده  NotePad ويندوز،  برنامه  از  استفاده  با   -7
نماييد.

تمرين:تمرين: با استفاده از متد Write چند عبارت ديگر را به محتويات فايل mytext.txt اضافه كنيد و پس 
از اجراي دستورات محتويات آن را با برنامه NotePad مشاهده كرده و نتيجه را بررسي نماييد.

WriteLineمتد
با  متد  اين  تفاوت  نمود.  ذخيره  موردنظر  فايل  در  را  رشته  يك  مي توان  نيز  متد  اين  وسيله  به 
جديد خط  كاراكتر  شده،  تعيين  رشته  شدن  نوشته  از  پس  متد  اين  در  كه  است  اين   Write متد 

(New Line Character) را در انتهاي آن ذخيره مي كند. اين كاراكتر امكان ذخيره سازي رشته ها را به صورت 
سطرهاي جداگانه در داخل فايل متني فراهم مي نمايد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به صورت زير مي باشد:

TextStreamنامشئازنوع.WriteLine )string)  

آرگومان string از نوع رشته اي است و رشته موردنظر براي نوشته شدن در فايل را مشخص مي كند.

به عنوان مثال اين دستورات فايل متني mytext.txt را به منظور اضافه كردن اطالعات باز كرده و عبارت هاي 
Visual Studio 6.0 و Visual Basic 6.0 را در آن ذخيره مي كند.

Dim myfso As New FileSystemObject

Dim myfile As  TextStream
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Set myfile = myfso.OpenTextFile ("D:\ my text.txt" , ForWriting, True)

myfile.WriteLine ("Visual Studio 6.0")

myfile.Write ("Visual Basic 6,0")

myfile.Close

در اين دستورات ابتدا يك شئ از نوع FSO و myfile تعريف مي شوند، سپس متد OpenTextFile فايل را 
 Visual عبارت WriteLine براي ذخيره كردن اطالعات در آن باز مي كند و دستورات بعدي با اجراي متدهاي
Studio 6.0 و متد Write عبارت Visual Basic 6.0 را در فايل مي نويسند و آخرين دستور با اجراي متد 

Close فايل را مي بندد.

اگر فايل mytext.txt را با برنامه NotePad ويندوز باز كنيد، عبارت هاي ذخيره شده را مانند شكل 1-21 
مشاهده خواهيد كرد. عبارت Visual Basic 6.0 در زير عبارت Visual Studio 6.0 قرار دارد زيرا عبارت اول 
با استفاده از متد WriteLine ذخيره شده است كه در انتهاي عبارت كاراكتر خط جديد را نيز ذخيره مي كند 

و اين امر سبب مي شود عبارت دوم در خط بعدي نمايش داده شود.

شكل1-21

 mytext.txt چند عبارت ديگر را به محتويات فايل Write و WriteLine تمرين:تمرين: با استفاده از متد
اضافه كنيد و پس از اجراي دستورات محتويات آن را با برنامه NotePad مشاهده كرده و نتيجه را بررسي 

نماييد.

مثال8:مي خواهيم پروژه اي مطابق شكل 22-1 طراحي كنيم تا به وسيله آن بتوان نام و نام خانوادگي 
تعدادي از دانش آموزان را در يك فايل متني ذخيره نمود. براي اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:
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شكل1-22

1-برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE همراه با يك فرم و كنترل هاي آن 
مانند شكل 22-1 ايجاد كنيد.

2-در بخش تعاريف ماژول فرم اين دستورات را بنويسيد:

Dim myfso As New FileSystemObject

Dim myfile As textStream

شئ myfso و myfile در بخش تعاريف فرم تعريف شده اند تا در تمام رويدادها قابل شناسايي باشند.

3- در رويداد Load فرم با استفاده از متد OpenTextFile فايل را باز كنيد:

 Set myfile = myfso.OpenTextfile (“D:\ information.txt”, For Appending, True)

4- اين دستورات را در رويداد Click دكمه Save تايپ كنيد:

myfile.WriteLine (txtname.Text)

myfile.WriteLine (txtfamily.Text)

در اين رويداد با استفاده از متد WriteLine نام و نام خانوادگي دانش آموزان كه در كادرهاي متن txtname و 
txtfamily تايپ شده اند همراه با كاراكتر خط جديد در فايل ذخيره مي شوند تا نام و نام خانوادگي هر شخص 

به طور جداگانه قابل دسترسي باشد.
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5-در رويداد unload فرم فايل را با استفاده از متد Close ببنديد تا در هنگام بسته شدن فرم و خروج از 
برنامه فايل نيز بسته شود.

myfile.Close

6- پروژه و فرم را با نام Students ذخيره كنيد، سپس پروژه را اجرا نماييد.

7- نام و نام خانوادگي يك دانش آموز را در كادرهاي متن تايپ كنيد و روي دكمه Save كليك كنيد به 
همين ترتيب نام و نام خانوادگي چند دانش آموز ديگر را در فايل ذخيره نماييد.

8- اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

9- فايل information.txt را با برنامه NotePad باز كنيد و محتويات آن را مشاهده نماييد. (شكل 1-23)

شكل1-23

تمرين:تمرين: پروژه Students را به شكلي تغيير دهيد تا عالوه بر نام و نام خانوادگي دانش آموز بتوان كد 
دانش آموزي وي را نيز ذخيره كرد.

Readمتد

اين متد مي تواند يك يا تعدادي كاراكتر را از فايل متني به همان ترتيبي كه نوشته شده اند بخواند و به صورت 
يك رشته بازگشت دهد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت مي باشد:

TextStreamنامشئازنوع.Read (characters)
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آرگومان characters از نوع عددي صحيح و مثبت است و تعداد كاراكترهايي را كه در هر بار اجراي متد از 
فايل خوانده مي شوند، مشخص مي كند. به عنوان مثال اين دستورات فايل متني mytext.txt را باز كرده و 

محتويات آن را با استفاده از متد Read مي خواند.

Dim myfso As New FileSystemObject

Dim myfile As textStream

Set myfile = myfso.OpenTextFile ("d:\ mytext.txt" , ForReading)

Do While (myfile AtEndOfStream <> True)

Print  myfile. Read (1)

Loop

myfile.Close

 OpenTextFile متد  سپس  شده اند،  ساخته  فايل  با  كار  براي  نياز  مورد  اشياي  ابتدا  دستورات  اين  در 
باز مي كند. در مرحله بعد متد  ايجاد شده است براي خواندن  mytext.txt را كه در مثال هاي قبل  فايل 
Read با استفاده از يك حلقه خواندن محتويات فايل را به همان ترتيبي كه داده ها ذخيره شده اند بازيابي 

مي كند. 

دليل استفاده از حلقه اين است كه چون تعداد كاراكترهاي ذخيره شده در فايل مشخص نيست در نتيجه 
بايد از يك حلقه با تكرار نامعين مثل حلقه هاي while يا until استفاده كرد، در ضمن براي كنترل عمليات 

خواندن از خاصيت AtEndOfStream در شرط حلقه استفاده شده است. 

مقدار  صورت  اين  غير  در  و   True مقدار  باشيم  رسيده  فايل  انتهاي  به  صورتي كه  در  خاصيت  اين 
خاتمه  نيز  حلقه  اجراي  شود  خوانده  فايل  محتويات  تمام  وقتي  روش  اين  با  مي كند،  ارائه  را   False

مي يابد. 

متد Read نيز در حلقه هر بار يك كاراكتر را از فايل خوانده و آن را به صورت يك رشته در اختيار دستور 
Print قرار مي دهد تا نمايش دهد. در خاتمه نيز فايل با متد Close بسته مي شود. نتيجه اجراي اين دستورات 

مانند شكل 24-1 مي باشد.

 نكته:درصورتيكهبدوناستفادهازخاصيتAtEndOfStreamعملياتخواندناطالعات
انجامشودبارسيدنبهانتهايفايلپيامخطاييمشابهشكل24-1نمايشدادهميشود.
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شكل1-24

تمرين:تمرين: پروژه texteditor را به گونه اي تنظيم كنيد كه به وسيله آن بتوان عالوه بر ذخيره سازي متن 
روي ديسك، فايل هاي موجود را خوانده و محتويات آن ها را داخل كادرمتن مشاهده كرد.

ReadLineمتد

عملكرد اين متد شبيه به متد Read مي باشد با اين تفاوت كه اين متد تمام كاراكترها را تا رسيدن به كاراكتر 
خط جديد در يك مرحله خوانده و نتيجه را به صورت يك رشته بازمي گرداند. شكل كلي اين متد به اين 

صورت مي باشد:

TextStreamنامشئازنوع.ReadLine

 ReadLine را باز كرده و محتويات آن را با استفاده از متد mytext.txt به عنوان مثال اين دستورات فايل متني
مي خواند.

Dim myfso As New FileSystemObject

Dim myfile As TextStream

 Set myfile = myfso.OpenTextFile ("d:\ mytext.txt" , ForReading)

Do While (myfile.AtEndOfStream <> True)

Print myfile.ReadLine

Loop

myfile.Close

ايجاد مي شوند سپس  فايل  انجام عمليات خواندن روي  براي  نياز  اشياي مورد  ابتدا  نيز  اين دستورات  در 
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محتويات فايل با متد ReadLine بازيابي شده و مانند شكل 25-1 نمايش داده مي شوند.

شكل1-25

تمرين:تمرين: پروژه students را به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان اطالعات تمام دانش آموزان را روي يك فرم 
مشاهده نمود.

ReadAllمتد

عملكرد اين متد شبيه به متد ReadLine است با اين تفاوت كه اين متد تمام محتويات فايل متني را به طور 
همزمان و در يك مرحله تا رسيدن به انتهاي فايل مي خواند و به صورت يك رشته واحد بازمي گرداند. شكل 

كلي اين متد به اين صورت مي باشد:

TextStreamنامشئازنوع.ReadAll

به عنوان مثال اين دستورات فايل متني mytext.txt را باز كرده و محتويات آن را با استفاده از يك متد 
ReadAll و بدون استفاده از حلقه مي خواند:

Dim myfso As New FileStreamObject

Dim myfile As TextStream

Set myfile = myfso.OpenTextFile ("d:\ mytext.txt" , ForReading)

Print  myfile.ReadAll

myfile.Close
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 Read را طوري تنظيم كنيد تا براي خواندن فايل هاي متني به جاي متد texteditor تمرين:تمرين: پروژه
از متد ReadAll استفاده شود.

OpenAsTextStream24-3-1متد
عملكرد اين متد مشابه متد OpenTextFile است و به وسيله آن مي توان يك فايل متني ايجاد نمود و داده ها 
را در آن ذخيره كرد، اطالعاتي را به يك فايل متني موجود اضافه كرد يا محتويات يك فايل را خواند. شكل 

كلي اين متد به صورت زير است:

Fileنامشئازنوع.OpenAsTextStream (iomode,format)

اين متد داراي دو آرگومان اختياري است. آرگومان iomode حالت استفاده از فايل را مشخص مي كند و 
مي تواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول 7-1 را كسب كند. در صورت عدم استفاده از اين آرگومان فايل 

به منظور خواندن اطالعات باز مي شود.

آرگومان format نيز استاندارد ذخيره سازي اطالعات در فايل را تعيين مي كند و مي تواند يكي از مقادير ارائه 
شده در جدول 7-1 را كسب كند، در صورتي كه اين آرگومان حذف شود از استاندارد ASCII استفاده مي شود. 

اين متد پس از باز كردن فايل يك شئ از نوع TextStream را بازمي گرداند.

به عنوان مثال اين دستورات فايل color.txt را براي ذخيره سازي اطالعات باز مي كنند و اسامي رنگ ها را 
در آن مي نويسند:

Dim myfso As New FileSystemObject

Dim myfile As TextStream

Dim textfile As File

myfso.CreateTextFile "d:\ color.txt"

Set textfile = myfso.GetFile ("d:\ color.txt")

Set myfile = textfile.OpenAsTextStream (ForWriting)

myfile.WriteLine ("Red")

myfile.WriteLine ("Green")

myfile.WriteLine ("Yellow")

myfile.Close
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 CreateTextFile ابتدا يك فايل متني جديد با استفاده از متد  در اين دستورات پس از تعريف اشيا، 
 textfile اختيار شئ  در   color.txt فايل  از  GetFile يك شئ  متد  از  استفاده  با  ايجاد مي شود سپس 
 textfile OpenAsTextStream شئ  متد  بعد  مرحله  در  مي گيرد.  قرار  مي باشد،   File نوع شئ  از  كه 
اختيار  در  را   TextStream نوع  از  شئ  يك  و  مي كند  باز  آن  در  داده ها  نوشتن  براي  را   color فايل 
فايل  در  را  رنگ ها  اسامي   WriteLine متد  سه  متد،  اين  اجراي  از  بعد  و  مي دهد  قرار   myfile شئ 

مي نويسند.

 Learn in English

CreateTextFile Method
Description

Creates a specified file name and returns a TextStream object that can be used to read from or 

write to the file.

Syntax

object.CreateTextFile)filename[, overwrite[, unicode]](

The CreateTextFile method has these parts:

Part Description

object Required. Always the name of a FileSystemObject or Folder object.

filename Required. String expression that identifies the file to create.

overwrite
Optional. Boolean value that indicates if an existing file can be overwritten. 
The value is True if the file can be overwritten; False if it can,t be 
overwritten. If omitted, existing files are not overwritten.

unicode

Optional. Boolean value that indicates whether the file is created as a 
Unicode or ASCII file. The value is True if the file is created as a Unicode 
file; False if it,s created as an ASCII file. If omitted, an ASCII file is 
assumed.
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واژهنامه

Destinationمقصد

Overwriteرونويسي كردن 

Parentوالد

Pathمسير 

Patternطرح، الگو  

Sourceمبدأ، منبع

Temporaryموقت 

خالصهمطالب
 مدل شئ FSO امكان انجام عمليات روي درايوها، پوشه ها و فايل ها را فراهم مي كند.

 مدل شئ FSO شامل اشيايي مانند FileSystemObject ،File ،Folder ،Drive وTextStream است. 
 شئ Drive مي تواند اطالعات ارزشمندي در رابطه با درايوهاي موجود در سيستم ارائه كند.

 شئ Folder مي تواند اطالعات ارزشمندي در رابطه با پوشه ها ارائه كند. 
 شئ File مي تواند اطالعات ارزشمندي در رابطه با فايل ها ارائه كند. 

 شئ FileSystemObject متدهاي مختلفي براي انجام عمليات روي فايل ها و پوشه ها ارائه مي كند. 
 شئ TextStream امكان ايجاد فايل هاي متني و عمليات خواندن و نوشتن به روش ترتيبي را روي فايل ها 

فراهم مي كند. 
 متد CopyFile براي نسخه برداري از يك يا گروهي از فايل ها استفاده مي شود.

 متد CopyFolder براي نسخه برداري از يك يا چند پوشه استفاده مي شود.
 متد CreatFolder، يك پوشه در مسير تعيين شده ايجاد مي كند.

 متد CreatTextFile يك فايل متني در مسير تعيين شده ايجاد مي كند.
 متد DeleteFile براي حذف يك يا گروهي از فايل ها استفاده مي شود.

 متد DeleteFolder براي حذف يك يا گروهي از پوشه ها استفاده مي شود.
 متد DriveExists وجود يا عدم وجود يك درايو را روي سيستم مشخص مي كند.



پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
65واحدكاراول:توانايي پردازش درايو ها، پوشه ها، فايل ها و فايل هاي ترتيبي

 متد FolderExists وجود يا عدم وجود يك پوشه را در مسير تعيين شده مشخص مي كند.
 متد FileExists وجود يا عدم وجود يك فايل را در مسير تعيين شده مشخص مي كند.

 متد GetAbsolutePathName مسير كامل يك مسير دلخواه را مشخص مي كند.
 متد GetDrive اطالعاتي در رابطه با درايو موردنظر ارائه مي كند.

 متد GetDriveName يك مسير را دريافت كرده و نام درايو آن را مشخص مي كند.
 متد GetFolder اطالعاتي در رابطه با پوشه موردنظر ارائه مي كند.

 متد GetParentFolderName مسير پوشه والد هر پوشه دلخواهي را مشخص مي كند.
 متد GetTempName يك نام فايل موقت به صورت تصادفي و با پسوند tmp توليد مي كند.

 متد GetFile اطالعاتي در رابطه با فايل موردنظر ارائه مي كند.
 متد MoveFile يك يا گروهي از فايل ها را از يك مسير به مسير ديگر منتقل مي كند.

 متد MoveFolder يك يا چند پوشه را از يك مسير به مسير ديگر منتقل مي كند.
 متد OpentTextFile مي تواند يك فايل متني با استاندارد ASCII يا Unicode ايجاد كند.

 متد OpenTextFile مي تواند يك فايل متني را براي خواندن يا نوشتن داده ها و اطالعات باز كند.
 متد Write داده ها را به صورت متوالي داخل فايل مي نويسد.

 متد WriteLine هر داده را همراه با كاراكتر خط جديد (NL) در داخل فايل متني مي نويسد.
به صورت يك رشته  و  بخواند  متني  فايل  از يك  را  كاراكترها  از  يا مجموعه اي  Read مي تواند يك  متد   

بازگشت دهد.
و  بخواند  متني  فايل  از يك   (NL) كاراكتر خط جديد  به  تا رسيدن  را  داده ها  ReadLine مي تواند  متد   

به صورت يك رشته بازگشت دهد.
 متد ReadAll مي تواند تمام محتويات فايل متني را در يك مرحله از فايل متني بخواند و به صورت يك 

رشته بازگشت دهد.
 متد Close فايل را پس از خاتمه عمليات مي بندد.

 متد OpenAsTextStream يك فايل متني را براي خواندن و نوشتن يا اضافه كردن داده و اطالعات باز 
مي كند.

 از كنترل DriveListBox براي نمايش و انتخاب درايوهاي موجود در يك سيستم استفاده مي شود.
 از كنترل DirListBox براي نمايش و انتخاب پوشه ها استفاده مي شود.
 از كنترل FileListBox براي نمايش و انتخاب فايل ها استفاده مي شود.
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آزموننظري
كدامشئامكانانجامعملياترويفايلهايمتنيرافراهمميكند؟ 1 -

TextStream-د  Text -ج  Folder-ب  Drive -الف
كدامخاصيتنوعوروشآدرسدهيفايلهاوپوشههادريكدرايورامشخصميكند؟ 2 -

  FolderType-د   DriveLetter-ج   FileSystem-ب  DriveType-الف
كداممتدميتواندتمامكاراكترهارابهطورهمزمانازيكفايلمتنيبخواند؟ 3 -
ReadEOF-د   ReadLine -ج  ReadAll -ب   Read-الف

صحيحاست؟ 4 -GetTempNameكدامگزينهدررابطهبامتد
ب- يك فايل متني ايجاد مي كند. الف- يك فايل تصادفي ايجاد مي كند. 

د-به صورت تصادفي يك نام فايل موقت توليد مي كند. ج- يك فايل موقت ايجاد مي كند. 
نوعدرايورامشخصميكند؟ 5 -Driveكدامخاصيتازشئ

SerialNumber -د   VolumeName-ج  DriveLetter -ب  DriveType -الف
درمسيرهايتعيينشدهموجودباشندنتيجهاجراياين 6 -text.txtوphone.txtاگرفايلهاي

دستوراتچيست؟
Dim mycopy As New FileSystemObject

mycopy.CopyFile "c:\ text.txt","D:\ phone.txt"

الف- عمليات كپي انجام نمي شود. 
ب- پيام خطا نمايش داده مي شود و عمليات كپي متوقف مي شود.
ج- عمليات كپي انجام شده و فايل phone.txt رونويسي مي شود.

د- عمليات كپي انجام شده و فايل text.txt رونويسي مي شود.
نتيجهاجرايدستورزيرچيست؟ 7 -

Dim mydelete As New FileSystemObject

\mydelete.DeleteFolder "D:\ Documents\"

الف- پوشه Documents با محتوياتش حذف مي شود.
ب- فقط محتويات پوشه Documents حذف مي شوند.
ج- پيام خطاي Path not found نمايش داده مي شود.

د- فقط پوشه هاي موجود در پوشه Documents حذف مي شوند.
................... 8 -DriveListBoxدركنترلListIndexخاصيت

الف- اسامي درايوهاي موجود روي سيستم را نگهداري مي كند.
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ب- نام درايو انتخاب شده در كنترل را مشخص مي كند.
ج- شماره درايو انتخاب شده در كنترل را مشخص مي كند.

د- نام و شماره درايو انتخاب شده در كنترل را مشخص مي كند.
كدامخاصيتتعدادزيرپوشههادريكپوشهرامشخصميكند؟ 9 -

ListName -د  ListCount -ج  Count -ب  ListIndex -الف
كداممتدميتواندپوشهوالديكپوشهدلخواهرامشخصكند؟ 10 -

GetParentName -د    GetParentFolderName -ج    GetParentFolder -ب   GetParent -الف
مسيرجاريباشدنتيجهاجراياين 11 -D:\Winxp\System32\drivers باتوجهبهاينكهمسير

دستوراتچيست؟
Dim myfso As New FileSystemObject

Print myfso.GetAbsolutePathName )"D:..\..(

ب- عبارت \:D نمايش داده مي شود. الف- عبارت :D نمايش داده مي شود. 
د- عبارت D:\winxp\System32 نمايش داده مي شود. ج- عبارت D:\winxp نمايش داده مي شود. 

وجودنداردنتيجهاجرايايندستوراتچيست؟ 12-Toolsباتوجهبهاينكهپوشه
Dim myfso As New FileSystemObject

myfso.MoveFolder  "D:\VB6" ,"C:\ Programs\ tools"

الف- پوشه VB6 با نام tools به پوشه Programs منتقل مي شود. 
ب- پيام خطا نمايش داده مي شود.

ج- محتويات پوشه VB6 با نام Tools به پوشه Programs منتقل مي شود.
د- پوشه VB6 بدون محتوياتش به پوشه Programs منتقل مي شود.

ميتوانفايلهارافيلتركرد؟ 13-FileListBoxبهوسيلهكدامخاصيتدركنترل
Pattern -د   ListIndex-ج   List-ب  FileName -الف

نتيجهاجرايايندستوراتچيست؟ 14-
Set myfso =CreateObject )"Scripting.FileSystemObject)

myfso.OpenTextFile "C:\drivers.txt",ForWriting,True,TristateFalse

الف- يك فايل متني جديد را با استاندارد ASCII براي ذخيره سازي داده ها باز مي كنند.
ب- يك فايل متني جديد را با استاندارد Unicode براي ذخيره سازي داده ها باز مي كنند.

ج- يك فايل متني جديد را با استاندارد ASCII براي خواندن اطالعات باز مي كنند.
د- يك فايل متني جديد را با استاندارد ASCII براي خواندن و نوشتن اطالعات باز مي كنند.

عملكند؟ 15-FSOازمدلشئOpenTextFileكداممتدميتواندشبيهبهمتد
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File از شئ OpenAsTextStream ب- متد  File از شئ OpenTextFile الف- متد
FSO از شئ OpenTextStream د- متد  FSO از شئ OpenAsTextStream ج- متد

16-The Creat TextFile method Creates a text File and returns a .......object.

a- Text  b- Text Stream  c- Text File  d- Fso

17-مدلشئFileSystemObjectواشيايتشكيلدهندهآنراتوضيحدهيد.
18-روشهايتعريفشئازنوعFSOراباذكرمثالبيانكنيد.

رويدادهاي و باخاصيتها همراه را DriveListBox و DirListBox ،FileListBox كنترلهاي -19
هريكتوضيحدهيد.

20-نحوهايجادفايلهايمتنيونوشتن،خواندنواضافهكردندادههاواطالعاتبهآنهارا
توضيحدهيد.

21-شئTextStreamرابههمراهمتدهايآنبهطوركاملتوضيحدهيد.
و CreateTextFile ،MoveFile ،GetFile ،FileExists ،DeleteFile ،CopyFile متدهاي -22

GetTempNameراهمراهباكاربردهريكتوضيحدهيد.

،GetFolder،FolderExists،MoveFolder،DeleteFolder،CreateFolder،CopyFolder23-متدهاي
GetParentFolderNameوGetAbsolutePathNameراهمراهباكاربردهريكتوضيحدهيد.

24-متدهايGetDrive،DriveExistsوGetDriveNameراهمراهباكاربردهريكتوضيحدهيد.
25-نحوهايجادفايلمتنيرابامتدOpenAsTextStreamتوضيحدهيد.

آزمونعملي
FileListBoxوDriveListBox،DirListBox1-پروژهايطراحيكنيدكهبااستفادهازكنترلهاي
امكانانجامعملياتمختلفرويدرايوها،پوشههاوفايلهامانندكپيكردن،انتقال،حذفكردن،

ايجادفايلهاوپوشههاودريافتاطالعاتدررابطهبايكدرايو،فايلياپوشهوجودداشتهباشد.
2-پروژهايطراحيكنيدكهبهوسيلهآنبتواننام،نامخانوادگي،آدرسوشمارهتلفنافرادرادريك
فايلذخيرهنمود،بهعالوهامكانجستجويتلفنافرادبااستفادهازنامونامخانوادگيآنهانيزوجود

داشتهباشد.
3-پروژهايطراحيكنيدكهبهوسيلهآنبتواننمراتهردرسدانشآموزانرابهصورتدائمذخيره
نمودودرصورتنيازكارنامههردانشآموزهمراهباجمعنمرات،معدلوقبولياردشدنويدرهردرس

نمايشدادهشود)اطالعاتيكهذخيرهميشوندعبارتندازشمارهدانشآموزي،نامدرس،نمرهدرس(.



زمان)ساعت(

عملينظري

816

واحد كار دوم

توانايي دسترسى به فايل ها 

و خواندن و نوشتن در آن ها  با روش تصادفى

پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
1-روشدسترسيتصادفيبهفايلهارابداند.

2-بتواندفايلرابادسترسيتصادفيبازكردهوببنددوعملياتخواندنونوشتندادههارا
رويآنانجامدهدوبادستوراتOpen،PutوGetكاركند.
3-نحوهتعريفيكنوعدادهجديدرابادستورTypeبداند.

4-بتواندازنوعدادهجديدتعريفشدهيكركوردايجادنمايد.
5-نحوهنوشتنوخواندندادههارابهصورتركوردبداند.

هدف جزيي

هدف هاي رفتاري
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كليات
قباًل نحوه ذخيره سازی و بازيابی داده ها و اطالعات به وسيله فايل های متنی و با دسترسی ترتيبی را فراگرفته ايد. 
در اين واحدكار مي خواهيم اين كار را با روش دستيابی تصادفی و روی فايل هايي با ساختار غيرمتنی انجام 
دهيم. در اين روش داده ها و اطالعات به همان صورت كه در حافظه اصلی ذخيره مي شوند در ديسك قرار 
به عبارت ديگر نوع داده ها در نحوه ذخيره سازی آن ها و حجم اشغالی داده در ديسك دخالت  مي گيرند، 
مي كند. به عنوان مثال اگر يك عدد از نوع Integer در چنين فايلی ذخيره شود 2 بايت، يك عدد از نوع 
صحيح بلند (Long)، 4 بايت و يك كاراكتر اسكی 1 بايت را اشغال مي كند. بنابراين در اين نوع از فايل ها 

مي توان تركيبی از چند نوع داده را نيز در كنار هم روی ديسك ذخيره نمود.

در ضمن در اين روش الزم نيست داده ها به صورت ترتيبی در فايل ذخيره يا از آن بازيابی شوند بلكه عالوه 
بر اين روش مي توان به صورت مستقيم به هر بخش از داده ها و اطالعات موردنظر دسترسی پيدا كرد يا در 

محل خاصی از فايل داده ها را ذخيره نمود. 

بايد  شود  ويرايش  يا  ذخيره  خوانده،  داده ها  از  بخشی  تا  باشد  الزم  اگر  ترتيبی  روش  در  ديگر  عبارت  به 
داده هايي كه قبل از آن بخش قرار دارند خوانده شوند و نمي توان به صورت مستقيم به آن بخش دسترسی 
پيدا كرد، ولی در روش تصادفی مي توان به طور مستقيم به هر بخش از داده ها دسترسی پيدا كرد، آن ها را 

خواند، ويرايش نمود يا در محلی از فايل داده هايي را ذخيره كرد، بدون آن كه به ساير داده ها مراجعه شود.

1-2نحوهبازكردنفايلهاباروشدسترسیتصادفی)مستقيم(
برای باز كردن فايل ها به روش دسترسی تصادفی مي توان از دستور Open به اين صورت استفاده كرد: 

   Open pathname For Random ]Access access[ As ]#[ filenumber Len= reclength

در اين دستور pathname از نوع رشته ای است كه نام و مسير فايل را تعيين مي كند. بخش Access اختياری 
 Write ،Read مي تواند يكی از مقادير access .است كه حالت فايل را براي انجام عمليات مشخص مي كند
يا Read Write را كسب كند. مقدار Read فايل را برای خواندن، مقدار Write، فايل را برای نوشتن و مقدار 
Read Write فايل را برای خواندن و نوشتن به طور همزمان باز مي كند. بخش filenumber يك مقدار عددی 

بين يك تا 512 است، از اين مقدار عددی برای دسترسی به فايل جهت انجام عمليات خواندن يا نوشتن 
استفاده مي شود. استفاده از كاراكتر # قبل از اين بخش نيز اختياری است. 

بخش Len مقدار بايتی را كه در هر بار، عمليات خواندن يا نوشتن براساس آن انجام مي شود، تعيين مي كند. 
reclength يك عدد صحيح بين 1 تا 32767 مي باشد.

به عنوان مثال اين دستور فايل Data.dat را به منظور نوشتن داده ها با طول 4 بايت و با شماره دسترسی 2 باز مي كند.
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Open "D:\ Data. dat" For Random Access Write As#2 Len=4

با شماره  و  بايت   4 با طول  داده ها  منظور خواندن  به  را   Data.dat فايل  اين دستور  ديگر  مثال  عنوان  به 
دسترسی 3 باز مي كند.

 Open "D:\ Data. dat" For Random Access Read As 3 Len=4

 نكته: اگرفايلتعيينشدهدرpathnameموجودنباشدفايلجديدیايجادميشود.

  نكته: هنگامبازكردنفايلهابايددقتشودتابهطورهمزمانازيكشمارهدسترسیاستفادهنگردد.

 نكته: يكفايلراميتوانيدبااستفادهازشمارههایدسترسیمتفاوتبهطورهمزمانبيشاز

يكباربازكنيد.

2-2نحوهنوشتندادههادريكفايلباروشدستيابیتصادفی
پس از باز كردن فايل با دستور Open مي توان با دستور Put داده ها را در آن ذخيره نمود. شكل كلی نحوه 

استفاده از اين دستور به صورت زير است:

 Put # filenumber, ]recnumber[ , varname

از  Open مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده  فايل است كه در دستور  filenumber شماره دسترسی 

كاراكتر # قبل از شماره دسترسی اختياری است.

recnumber شماره داده ای را كه در فايل نوشته مي شود مشخص مي كند، اين شماره برای اولين داده مقدار 

1، برای دومين داده مقدار 2 و به همين ترتيب تا آخرين داده ادامه مي يابد و از نوع عددی صحيح و مثبت 
(Long) مي باشد استفاده از اين بخش نيز اختياری است؛ در صورتی كه از recnumber استفاده نشود عمليات 

نوشتن ركورد بعد، از موقعيت فعلي در فايل (ركورد جاری) انجام مي شود. 

دستور از استفاده با را فايل فايل، در اطالعات ذخيرهسازی عمليات پايان در نكته:   

Close#filenumberببنديد.

filenumber شماره دسترسی فايل است كه در دستور Open مورد استفاده قرار گرفته است.
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روش  با  بايت   2 ركورد  و طول   3 دسترسی  با شماره  را   mydata.dat فايل  دستورات  اين  مثال  عنوان  به 
دسترسی تصادفی برای نوشتن و ذخيره سازی داده ها باز مي كنند و پس از نوشتن سه عدد صحيح در آن 

فايل بسته مي شود.

 Open "D:\ mydata.dat" For Random Access

Write As 3 Len= 2

Put # 3,1,10

Put # 3,2,20

Put # 3,3,30

Close # 3

در اين دستورات پس از باز شدن فايل به وسيله دستور Open، سه دستور Put به ترتيب هريك اعداد20،10 
و30 را در فايل مي نويسند. شماره ركورد در دستور Put اول عدد 1 است زيرا عدد 10 اولين داده ای است كه 
در فايل ذخيره مي شود و شماره ركورد برای عدد20، مقدار 2 خواهد بود و به همين ترتيب الی آخر (شكل 

1-2) و در پايان عمليات نيز دستور Close فايل را مي بندد.

شكل2-1

2 بايت2 بايت2 بايت

302010

اولين عدددومين عددسومين عدد

البته بايد توجه داشت كه دستورات Put را در اين مثال مي توان بدون شماره ركورد نيز استفاده كرد بنابراين 
دستورات Put را در اين مثال مي توان به اين صورت نيز استفاده كرد:

 Put # 3,,10

Put # 3,,20

Put # 3,,30

اگر در چند دستور Put از يك شماره ركورد ثابت استفاده شود اعداد روی هم ذخيره مي شوند، به عبارت ديگر اعداد 
در يك موقعيت ثابت در فايل روی هم قرار گرفته و در نتيجه عدد قبلی در آن موقعيت رونويسی مي شود. به عنوان 

مثال اگر سه دستور Put را در مثال قبل به اين صورت تغيير دهيد در فايل فقط عدد30 ذخيره مي شود.
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Put # 3,1,10

Put # 3,1,20

Put # 3,1,30

تمرين:تمرين: يك پروژه با نام RandomNumbers بنويسيد كه 10 عدد دو رقمی را به صورت تصادفی توليد 
كرده و در يك فايل با روش تصادفی ذخيره كند.

3-2نحوهخواندندادههاازفايلباروشدستيابیتصادفی
با استفاده از دستور Get مي توان داده ها را از فايل ها خواند و مورد دسترسی قرار دارد، شكل كلی اين دستور 

به اين صورت است:

Get ]#[ filenumber , ]recnumber[ , Varname

 Varname مي باشد و Put مشابه همين قسمت ها در دستور recnumber و filenumber عملكرد بخش های
نام متغيری است كه داده های خوانده شده از فايل در آن ذخيره مي شود. استفاده از كاراكتر # در اين دستور 

اختياری است.

Close #نكته: درپايانعملياتخواندندادهواطالعاتازفايل،آنرابااستفادهازدستور  

filenumberببنديد.

filenumber شماره دسترسی فايل است كه در دستور Open مورد استفاده قرار گرفته است.

به عنوان مثال اين دستورات فايل mydata.dat را با روش دسترسی تصادفی برای خواندن باز مي كنند سپس 
داده ها را از آن مي خوانند و روی فرم نمايش مي دهند.

Open "D:\ mydata.dat" For Random Access Read As 3 Len=2

Dim intno As Integer

Get # 3,1, intno

Print intno

Get # 3,2, intno

Print intno
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Get # 3,3, intno

Print intno

Close # 3

در اين دستورات پس از باز شدن فايل برای عمليات خواندن داده ها يك متغير از نوع صحيح تعريف مي شود 
تا اعدادی كه به وسيله متد Get از فايل خوانده مي شوند در آن ذخيره شده و سپس نمايش داده شوند. سپس 
اولين متد Get اجرا مي شود كه ركورد شماره 1 را از فايل mydata.dat مي خواند و در متغير intno ذخيره 
مي كند و در مرحله بعد دستور Print مقدار متغير intno را روی فرم نمايش مي دهد و به همين شكل دستور 
Get دوم و سوم، دومين و سومين عدد را به ترتيب مي خوانند و نمايش مي دهند و در پايان متد Close فايل 

را مي بندد. نتيجه اجرای اين دستورات مانند شكل 2-2 مي باشد.

شكل2-2

در اين مثال اگر دستورات Get را به اين صورت تغيير دهيد عدد 20 سه بار خوانده شده و نمايش داده 
مي شود (شكل 2-3).

Get # 3,2, intno

Print  intno

Get # 3,2, intno

Print intno

Get # 3,2, intno

Print intno
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شكل2-3

با توجه به مثال های مطرح شده مي توان روش ذخيره سازی و بازيابی داده ها را به روش مستقيم يا تصادفی 
به وضوح مشاهده نمود. در اين مثال ها به وسيله شماره ركورد و طول هر ركورد بدون توجه به ساير داده ها  

مي توانيد به هر داده به طور مستقل دسترسی پيدا كرده يا در هر مكان از فايل داده ای را ذخيره كنيد.

تمرين:تمرين: پروژه RandomNumber را به شكلی تنظيم كنيد تا اعداد تصادفی ذخيره شده در فايل را 
بخواند و روی فرم نمايش دهد.

برای جلوگيری از تكرار دستور Get مي توانيد از حلقه هايي مانند For به اين صورت استفاده كنيد:

Open "D:\ mydata.dat" For Random Access Read As 3 Len=2

Dim intno As Integer

Dim inti As Integer

For inti=1 To 3

Get # 3,inti, intno

Print intno

Next inti

Close # 3

در اين دستورات پس از باز شدن فايل برای خواندن، يك حلقه For سه بار دستور Get را اجرا مي كند تا 
داده های ذخيره شده به ترتيب خوانده شوند و شماره ركورد نيز به وسيله شمارنده حلقه يعنی inti تعيين 

مي شود كه در هر بار اجرای حلقه For يك واحد افزايش مي يابد.
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مثال1:مي خواهيم يك پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيم تا تعدادی عدد اعشاری را از كاربر 
دريافت كرده و در يك فايل با روش دسترسی تصادفی بنويسد، به عالوه بتوان اعداد ذخيره شده را از فايل 

خوانده و مجموع آن ها را محاسبه نمود. برای انجام اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

1-برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE همراه يك فرم و كنترل های آن 
مانند شكل 4-2 ايجاد كنيد.

شكل2-4

2- در بخش تعاريف ماژول دستور زير را تايپ كنيد. متغير intrecno شماره ركوردی را كه در فايل نوشته 
مي شود، نگهداری مي كند.

Dim  intrecno As Integer

3- رويداد Click دكمه فرمان Save را به اين صورت تنظيم كنيد.

Private Sub cmdsave_Click()

    intrecno = intrecno + 1

    Open "D:\numbers.dat" For Random Access Write As 1 Len = 4

    Dim sngno As Single

    sngno = Val(txtno.Text)

    Put #1, intrecno, sngno

    Close #1
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End Sub

در اين رويداد ابتدا متغير intrecno يك واحد افزايش مي يابد تا در هر بار اجرای رويداد بتواند شماره ركورد 
جديد را محاسبه و برای استفاده در دستور Put نگهداری كند سپس متغير sngno از نوع اعشاری تعريف 
مي شود تا بتوان اعداد وارد شده در كادر متن را پس از تبديل با تابع Val در آن ذخيره نمود. در مرحله 
بعد دستور Put با توجه به مقدار متغير intrecno عدد اعشاری ذخيره شده در متغير sngno را در فايل 

numbers.dat مي نويسد. 

در پايان نيز فايل با متد Close بسته مي شود.

4-رويداد Click دكمه فرمان Sum را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdsum_Click()

    Open "D:\numbers.dat" For Random Access Read As 1 Len = 4

    Dim sngno As Single

    Dim sum As Single

    Do While (Not EOF(1))

        Get #1, , sngno

         sum = sum + sngno

    Loop

    txtsum.Text = sum

    Close #1

End Sub

در اين رويداد پس از آنكه فايل numbers.dat با شماره دسترسی 1 و طول ركورد 4 بايت برای خواندن 
داده ها باز مي شود، چون هر عدد اعشاری از نوع single،4 بايت را در حافظه اشغال مي كند. بنابراين طول 
ركورد در فايل 4 بايت مي باشد، سپس با يك حلقه Do While دستور Get هر بار يك عدد اعشاری را از 
فايل خوانده و در متغير sngno ذخيره مي كند و در مرحله بعد مقدار متغير sngno به متغير sum اضافه 
مي شود تا مجموع اعداد خوانده شده محاسبه گردد. در اين حلقه برای تشخيص رسيدن به انتهای فايل از 
تابع EOF استفاده شده است. در صورتي كه هنگام اجرای دستور Get به انتهای فايل برسيم تابع EOF مقدار 
درست True را بازگشت مي دهد و به دليل اينكه عملكرد منطقی NOT مقدار True را به False تبديل 
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مي كند اجرای حلقه خاتمه مي يابد. پس از خاتمه اجرای حلقه مجموع اعداد خوانده شده به وسيله متغير 
 Close () نمايش داده مي شود و در مرحله آخر نيز فايل به وسيله دستور txtsum در كنترل كادر متن sum

بسته مي شود. 

با نام Numbers ذخيره كنيد سپس برنامه را اجرا كرده و چند عدد را با استفاده از  5- پروژه و فرم را 
كادرمتن txtno و دكمه فرمان Save در فايل ذخيره كنيد. 

6- پس از خاتمه ذخيره سازی اعداد روی دكمه فرمان sum كليك كنيد تا مجموع اعداد در كنترل كادرمتن 
txtsum نمايش داده شود و نتيجه را بررسی نماييد. مجدداً چند عدد ديگر را وارد نموده و مجموع آن ها را 

به دست آورده و نتيجه را بررسی كنيد.

7- اجرای برنامه را خاتمه داده و به پنجره برنامه ويژوال بيسيك بازگرديد. 

مثال2:مي خواهيم پروژه Numbers را به شكلی تغيير دهيم تا بتوانيم يكی از اعداد را با عدد جديدی 
در فايل تعويض كنيم. برای اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1-پروژه Numbers را باز كنيد و روی فرم آن كنترل دكمه فرمان مانند شكل 5-2 با نام cmdchange را 
اضافه كنيد. اين دكمه برای تغيير يك عدد با عدد جديد استفاده مي شود.

شكل2-5

2- رويداد Click دكمه فرمان cmdchange را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmdchange_Click()

    Dim sngoldno As Single
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    Dim sngnewno As Single

    Dim stroldno As String

    Dim strnewno As String

    stroldno = InputBox("Enter Your Number :", "Input Number")

    strnewno = InputBox("Enter New Number :", "Input Number")

    sngoldno = Val(stroldno)

    sngnewno = Val(strnewno)

    Open "D:\numbers.dat" For Random Access Read Write As 1 Len = 4

    Dim sngno As Single

    Dim intrecno As Integer

    intrecno = 1

    Do While (Not EOF(1))

        Get #1, , sngno

        If (sngno = sngoldno) Then

            Put #1, intrecno, sngnewno

            Exit Do

        End If

        intrecno = intrecno + 1

    Loop

    Close #1

End Sub

در اين رويداد پس از تعريف متغيرهاي مورد نياز ابتدا با دو كادر ورود داده، عدد موردنظر و عدد جديدی كه 
جای آن در فايل قرار مي گيرد دريافت شده و به ترتيب در متغيرهای رشته ای stroldno و strnewno ذخيره 
 sngoldno اين دو رشته عددی به اعداد اعشاری تبديل و در متغيرهای Val مي شوند، سپس با استفاده از تابع
و sngnewno ذخيره مي شوند. پس از اجرای اين دستورات فايل numbers.dat با دستور Open برای عمليات 
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خواندن و نوشتن با يك شماره دسترسی باز مي شود، در مرحله بعد متغيرهای sngno و intrecno تعريف 
مي شوند. متغير sngno برای نگهداری اعدادی كه از فايل خوانده مي شوند و متغير intrecno برای مشخص 
 Do While اين مرحله يك حلقه  از  استفاده مي شوند. پس  كردن شماره ركوردی كه خوانده شده است، 
يك  مي كند. سپس  ذخيره   sngno متغير  در  و  می خواند  فايل  از  يكی يكی  را  اعداد   Get دستور  به وسيله 
دستور If عدد خوانده شده با عدد موردنظر كاربر كه در متغير sngoldno نگهداری مي شود بررسی شده، در 
صورتی كه نتيجه اين بررسی درست (True) باشد يك دستور Put با توجه به شماره ركوردی كه در متغير 
intrecno ذخيره شده است، عدد جديد را روی عدد پيدا شده در فايل رونويسی مي كند. بعد از اجرای اين 

دستور، دستور Exit Do نيز اجرای برنامه را از حلقه خارج مي كند زيرا ديگر نياز به ادامه جستجوی عدد 
وجود ندارد، اما اگر نتيجه بررسی شرط در دستور If نادرست (False) باشد دستورات موجود در دستور If اجرا 
نمي شوند و يك واحد به مقدار شمارنده ركوردها يعنی متغير intrecno اضافه مي شود و با رسيدن به دستور 
Loop اجرای برنامه به حلقه Do While منتقل مي گردد تا عدد بعدی خوانده شود. به اين صورت اگر عدد 

مورد نظر در فايل پيدا شود با عدد جديد عوض مي شود در غير اين صورت پس از خوانده شدن تمام اعداد 
از فايل و رسيدن به انتهای فايل تابع EOF مقدار False را بازگشت مي دهد و اجرای حلقه خاتمه مي يابد، 

بنابراين در هر دو صورت در خاتمه اجرای دستورات فايل با دستور Close بسته مي شود.

3- تغييرات را ذخيره كنيد و برنامه را اجرا نماييد، سپس روی دكمه Change Number كليك كنيد و يك 
عدد را كه در فايل موجود است، تايپ كرده و در كادر ورود داده دوم يك عدد جديد وارد كنيد. در اين مرحله 

عدد دوم به جای عدد اول در فايل قرار مي گيرد. با كليك روی دكمه Sum نتيجه را بررسی كنيد.

پنجره  به  و  داده  خاتمه  برنامه  اجرای  به  پايان  در  و  نماييد  آزمايش  نيز  ديگر  عدد  با چند  را  برنامه   -4
ويژوال بيسيك بازگرديد. 

4-2نحوهذخيرهسازیوبازيابیدادههابهصورتركورد
گاهی اوقات الزم است داده ها با انواع مختلفی به طور همزمان در فايل ذخيره شوند در اين حالت خواندن 
و نوشتن هريك از داده ها به طور جداگانه كار دشوار و زمان بری خواهد بود. به عالوه در هنگام خواندن يا 
نوشتن داده ها بايد كاماًل دقت شود تا نوع و ترتيب داده در هنگام خواندن آن ها دقيقاً مطابق با نوع و ترتيب 
داده در هنگام نوشتن آن ها در فايل باشد در غير اين صورت مشكالت جدی در كار با داده ها به وجود مي آيد. 
برای حل اين مشكل مي توانيد از واحدهای اطالعاتی با طول ثابت كه به آن ها ركورد (Record) مي گويند، 

استفاده كنيد.

يك ركورد خود شامل دو يا چند واحد اطالعاتی كوچك تر است كه به هريك از آن ها يك فيلد (Field) گفته 
مي شود. هر فيلد مي تواند يك ويژگی و مشخصه از مجموعه ويژگی های يك شئ را توصيف كند، در واقع 
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فيلدها عملكردی شبيه به متغيرها دارند.

به عنوان مثال اگر مشخصات تحصيلی يك دانش آموز را در نظر بگيريد داده هايي مانند نام، نام خانوادگی، 
شماره شناسنامه، رشته تحصيلی، تاريخ تولد، كد دانش آموزی و رشته تحصيلی مورد استفاده قرار مي گيرند. 
به هريك از اين داده ها فيلد مي گويند و مجموع اين فيلدها تشكيل يك ركورد را مي دهند كه برای دانشجو 

نيز يك ركورد مورد استفاده قرار مي گيرد. 

اين  نگهداری  برای  كرد.  اشاره  در كشور  فرد  به مشخصات شناسنامه ای هر  ديگر مي توان  مثال  عنوان  به 
مشخصات به چند فيلد مختلف احتياج داريد و هر فرد نيز به يك ركورد كه شامل تمام اين فيلدها مي شود 
احتياج خواهد داشت. اطالعاتی كه در هر ركورد و فيلدهای آن ذخيره مي شود برای هر فرد مجزا از ساير 
ركوردها خواهد بود، دقيقاً مانند شناسنامه های هر فرد كه قالب و شكل نگهداری اطالعات در همه آن ها يكی 
است ولی هريك نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه متفاوتی را نگهداری مي كنند. در يك فايل با دسترسی 
تصادفی ركوردها به صورت پشت سر هم روی ديسك ذخيره مي شوند. شكل 6-2 نحوه ذخيره سازی اطالعات 

در يك فايل با دسترسی تصادفی با ركوردی به طول 58 بايت را نشان مي دهد. 

شكل2-6

1-4-2نحوهتعريفيكنوعدادهجديد
برای ايجاد يك نوع داده جديد از تركيب انواع داده های معرفی شده در زبان برنامه نويسی ويژوال بيسيك از 

دستور Type استفاده مي شود. شكل كلی نحوه استفاده از اين دستور به اين صورت است:

Type نام نوع داده جديد

   نوع داده  As  نام داده اول

 نوع داده  As نام داده دوم
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.....
.....
.....
.....

End Type

به عنوان مثال برای ايجاد يك نوع داده جديد كه به وسيله آن بتوان مشخصات يك دانش آموز را ذخيره كرد، 
از دستور Type به اين صورت استفاده مي شود:

Type information

firstname As String * 20

lastname As String * 30

studentid As Long

b_date As Date

End Type

است  تعريف شده   information نام  به  داده جديد  نوع  Type يك  از دستور  استفاده  با  اين دستورات  در 
كه خود شامل چهار متغير يا به عبارت ديگر چهار فيلد مي باشد. فيلدهای firstname و lastname از نوع 
رشته ای، فيلد studentid از نوع عدد صحيح بلند و فيلد b_date از نوع تاريخ برای تاريخ تولد در نظر گرفته 
شده اند. در واقع اكنون مي توان با استفاده از نوع داده جديد information يك ركورد برای نگهداری اطالعات 

يك دانش آموز تعريف كرد. 

برای تعريف يك متغير از نوع داده جديد يا به عبارت بهتر يك ركورد از نوع داده information از همان 
شيوه معرفی شده برای ساير انواع داده ها استفاده كنيد. به عنوان مثال اين دستور، يك متغير از نوع داده 

information به نام student ايجاد مي كند.

Dim student As information

برای دسترسی به اعضای اين متغير كه از نوع داده جديد information تعريف شده است مي توانيد به اين 
صورت عمل كنيد:

student.firstname = "Ali"

student.lastname = "Rezaee"
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student.studentid = 8821437

student.b_date = "11.241995"

نياز برای يك دانش آموز را در خود نگهداری كرده  student تمام اطالعات مورد  اين دستورات ركورد  در 
است.

  نكته: بااستفادهازكلماتكليدیPrivateوPublicقبلازدستورTypeميتوانيدنوعداده
جديدرابهصورتمحلیياعمومیتعريفكنيد.

  نكته: برایتعريفنوعدادهجديدبااستفادهازدستورTypeميتوانيدازبخشتعاريفدر

ماژولفرمياماژولكداستفادهكنيد.

مثال3:مي خواهيم يك پروژه از نوع Standard EXE مانند شكل 7-2 طراحی كنيم كه به وسيله آن 
بتوان اطالعات دانش آموزان يك مدرسه را در يك فايل با روش دستيابی تصادفی ذخيره نمود. برای اين كار 

عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

شكل2-7

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE همراه يك فرم با نام frmmain و از 
نوع MDI مانند شكل 7-2 ايجاد كنيد، سپس يك كنترل منوی اصلی همراه با گزينه های آن مانند شكل های 

7-2 و 8-2 به فرم اضافه كنيد. 
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شكل2-8

2- يك ماژول كد به پروژه اضافه كنيد و نوع داده جديدی با نام information به اين صورت در آن تعريف كنيد:

PublicType information

firstname As String * 20

lastname As String * 30

stdentid As Long

b_date As Date

End Type

شكل2-9
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3- يك فرم جديد با نام frmregister به پروژه اضافه كنيد و كنترل های آن را مانند شكل 9-2 روی فرم 
قرار دهيد، از اين فرم برای اضافه كردن اطالعات دانش آموزان استفاده مي شود.

داده جديد  نوع  از  متغير  تا يك  كنيد  تايپ  را  اين دستور   frmregister فرم  ماژول  تعاريف  در بخش   -4
information تعريف شود:

Dim student As information

5-رويداد Load فرم frmregister را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub Form_Load()

Open "D:\ students.dat" For Random Access Write As # 1 Len=62

End sub

در اين رويداد فايل students.dat با شماره دسترسی 1 برای دريافت داده ها با طول ركورد 62 بايت و روش 
دسترسی تصادفی باز مي شود. برای محاسبه طول ركورد20 بايت برای فيلد firstname، 30 بايت برای فيلد 

lastname، 4 بايت برای فيلد studentid و 8 بايت برای فيلد b_date در نظر گرفته شده است. 

6- رويداد Click دكمه فرمان Save را نيز به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmdsave_Click()

    student.firstname = txtfirstname.Text

    student.lastname = txtlastname.Text

    student.studentid = Val(txtid.Text)

    student.b_date = CDate(txtbdate.Text)

    Put #1, , student

End Sub

 student در اين رويداد ابتدا داده های وارد شده در كنترل های كادر متن در فيلدهای متناظر خود در متغير
ذخيره مي شوند. با توجه به اينكه فيلد studentid از نوع عدد صحيح بلند (Long) و فيلد b_date از نوع تاريخ 
مي باشد، با استفاده از توابع Val و CDate محتويات كادرهای متن مربوط به اين دو فيلد ابتدا به نوع داده 
عددی و تاريخ تبديل شده سپس در فيلدهای مربوطه ذخيره مي شوند و در مرحله بعد با استفاده از دستور 
Put متغير student به صورت يك ركورد كامل در فايل students ذخيره مي گردد. به همين ترتيب در هر 

بار كليك روی دكمه فرمان Save يك ركورد جديد در فايل ذخيره مي شود.
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7- رويداد Click دكمه فرمان Close را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdclose_Click()

Close # 1

Unload Me

End Sub

8- فرم frmregister را با نام register ذخيره كنيد.

9- به فرم frmmain برويد و رويداد Click گزينه Register از منوی Information را به صورت زير تنظيم 
كنيد تا با كليك روی اين گزينه فرم ورود و ثبت اطالعات دانش آموزان نمايش داده شود:

Private Sub mnuregister_Click()

frmregister.Show()

mnudisplay.Enabled=False

End Sub

10- برای بازيابی و خواندن داده های ذخيره شده در فايل الزم است يك فرم جديد با نام frmdisplay به 
پروژه اضافه كنيد و كنترل های آن را مانند شكل 10-2 روی فرم قرار دهيد.

شكل2-10

11-رويداد Load فرم frmread را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub Form_Load()

Open "D:\ students.dat" For Random Access Write As # 1 Len=62
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 End Sub

در اين رويداد فايل students.dat با شماره دسترسی 1 برای خواندن داده ها با طول ركورد 62 بايت و روش 
دسترسی تصادفی باز مي شود.

نوع داده جديد  از  تا يك متغير  تايپ كنيد  را  اين دستور   frmdisplay تعاريف ماژول فرم  12- در بخش 
information تعريف شود.

Dim student As information

13- برای نمايش اطالعات دانش آموزان روی فرم مي توان از دكمه فرمان Display استفاده كرد. برای اين 
كار رويداد Click اين دكمه فرمان را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmddisplay_Click()

    Print

    Print

    Print Tab(5); "Student ID"; Tab(25); "Name"; Tab(50); "Family"; Tab(90); "Birth Date"

    Print Tab(3); String(165, "-")

    Do While (Not EOF(1))

        Get #1, , student

        If (Not EOF(1)) Then

            Print Tab(5); student.studentid; Tab(25); _

                student.firstname; Tab(50); student.lastname; Tab(90); student.b_date

        End If

    Loop

End Sub

در اين رويداد ابتدا دستورات Print عناوين مربوط به اطالعات را در محل مناسب روی فرم نمايش مي دهند، 
برای اين كار از تابع Tab استفاده شده است تا عنوان در موقعيت تعيين شده روی فرم نمايش داده شود، 
سپس با استفاده از يك حلقه Do While و متد Get يك ركورد از نوع داده information فايل خوانده شده 
و در متغير student ذخيره مي گردد. سپس با دستور Print هر يك از فيلدهای ركورد student به ترتيب 
در موقعيت مناسب روی فرم نمايش داده مي شود. دستور Print در داخل حلقه در يك دستور If قرار داده 
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شده است. 

بنابراين دستور Print تا زمانی اجرا مي شود كه ركوردی از فايل خوانده شود. با رسيدن به انتهای فايل اجرای 
 ،If را بازگشت دهد بنابراين بررسی شرط موجود در دستور True مقدار EOF سبب مي شود تابع Get دستور

نتيجه نادرست False خواهد داشت و دستور Print اجرا نمي شود. 

14- رويداد Click دكمه فرمان Close را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdclose_Click()

Close # 1

Unload Me

Frmmain_mnuregister Enabled=True

End Sub

15- فرم frmdisplay را با نام display ذخيره كنيد.

16- به فرم frmmain برويد و رويداد Click گزينه Display را از منوی Information به اين صورت تنظيم 
كنيد:

Private Sub mnudisplay_Click()

frmdisplay.Show()

mnuregister Enabled=False

Ens Sub

17- به فرم مادر frmmain برويد و رويداد Click گزينه Exit از منوی File را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub mnuexit_Click()

Unload Me

End Sub

18- فرم frmmain و پروژه را با نام students ذخيره نماييد، سپس برنامه را اجرا كرده و با استفاده از گزينه 
Register اطالعات چند دانش آموز را در فايل ذخيره كنيد.

19- پس از خاتمه ورود و ثبت داده ها، به وسيله گزينه Display از منوی Information داده ها را بازيابی 
كرده و روی فرم نمايش دهيد.
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20- اجرای پروژه را خاتمه داده و به پنجره برنامه ويژوال بيسيك بازگرديد.

تصادفی دسـترسی با فـايل از را معينی ركـورد اطالعات بخواهيد درصـورتیكـه نكته:    

بخوانيديابنويسيدشـمارهركـوردموردنظررادردســتورGetوPutواردكنيد.بـهعنوانمثال
دسـتور  Get # 1,2 ,students دومينركوردراميخواند.

تمرين:تمرين: پروژه students را به گونه ای تنظيم كنيد تا بتوان اطالعات هر دانشجوی دلخواهی را با وارد 
كردن شماره دانشجويي وی مشاهده نمود. به عالوه امكان ويرايش و تغيير اطالعات يك دانشجو نيز وجود 

داشته باشد.

 Learn in English

Using Random File Access
The File System Object model does not provide random file creation or access methods. If you 

need to create or read random files, this information will help you do so.

The bytes in random-access files form identical records, each containing one or more fields. 

A record with one field corresponds to any standard type, such as an integer or fixed-length 

string. A record with more than one field corresponds to a user-defined type. For example, the 

Worker Type defined below creates 19-byte records that consist of three fields:

Type Worker

   LastName As String * 10

   Title    As String * 7

   Rank     As String * 2

End Type

Declaring Variables
Before your application opens a file for random access, it should declare all variables required 

to handle data from the file. This includes user-defined types, which correspond to records in 

the file, as well as standard types for other variables that hold data related to processing a file 
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opened for random access.

Defining Record Types
Before opening a file for random access, define a type that corresponds to the records the file 

does or will contain. For example, an Employee Records file could declare a user-defined data 

type called Person as follows:

Type Person

   ID               As Integer

   MonthlySalary      As Currency

   LastReviewDate      As Long

   FirstName         As String * 15

   LastName            As String * 15

   Title            As String * 15

   ReviewComments      As String * 150

End Type

Declaring Field Variables in a Type Definition
Because all records in a random-access file must have the same length, it is often useful for 

string elements in a user-defined type to have a fixed length, as shown in the Person type 

declaration above, where, for instance, FirstName and LastName have a fixed length of 15 

characters.

If the actual string contains fewer characters than the fixed length of the string element to 

which it is written, Visual Basic fills the trailing spaces in the record with blanks (character 

code 32). Also, if the string is longer than the field size, it is truncated. If you use variable-

length strings, the total size of any record stored with Put or retrieved with Get must not 

exceed the record length specified in the Open statement’s Len clause.

Opening Files for Random Access
To open a file for random access, use the following syntax for the Open statement:

Open pathname ]For Random[ As filenumber Len = reclength



پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
91واحدكاردوم:توانايي دسترسي به فايل ها و خواندن و نوشتن در آن ها با روش تصادفي

Because Random is the default access type, the For Random keywords are optional.

The expression Len = reclength specifies the size of each record in bytes. Note that every string 

variable in Visual Basic stores a Unicode string and that you must specify the byte length of 

that Unicode string. If reclength is less than the actual length of the record written to the file, 

an error is generated. If reclength is greater than the actual length of the record, the record is 

written, although some disk space may be wasted.

You could use the following code to open a file:

Dim FileNum As Integer, RecLength As Long, Employee As Person

RecLength = LenB(Employee)

FileNum = FreeFile

Open «MYFILE.FIL» For Random As FileNum Len = RecLength
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واژهنامه

Accessدسترسی

Correspondرابطه داشتن، برابر بودن، مشابه بودن

Definitionتعريف

Elementجزء، عنصر

Fieldميدان 

Getبه دست آوردن 

Identicalمعني، مقصود، تصور

Modeحالت 

Optional اختياری 

Putثبت كردن، قرار دادن

Randomتصادفی

Recordسابقه

Registerثبت كردن 

Requireنياز داشتن، الزم داشتن 

Typeنوع 

Validدرست، صحيح

خالصهمطالب
تقسيم  تصادفی  دسترسی  روش  و  ترتيبی  دسترسی  روش  گروه  دو  به  فايل ها  به  دسترسی  روش های   

مي شوند.
 خواندن و نوشتن داده ها در يك فايل با دسترسی تصادفی بر اساس ركورد با طول ثابت انجام مي شود.

 به هر ويژگی و مشخصه از مجموعه ويژگی های يك شئ، شخص يا فيلد مي گويند.
 مجموع چند فيلد تشكيل يك ركورد مي دهند.

 از دستور Type برای تعريف يك نوع داده جديد كه شامل چند فيلد است، استفاده مي شود.
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 از يك نوع داده جديد كه به وسيله دستور Type تعريف مي شود، مي توان يك ركورد ايجاد نمود.
 با استفاده از دستور Open مي توان يك فايل را با دسترسی تصادفی برای عمليات خواندن يا نوشتن داده ها 

باز كرد. 
 برای نوشتن داده ها در فايل با دسترسی تصادفی از دستور Put استفاده مي شود.
 برای خواندن داده ها از فايل با دسترسی تصادفی از دستور Get استفاده مي شود.

 با استفاده از دستور Close مي توان يك فايل با دسترسی تصادفی را در پايان عمليات خواندن و نوشتن 
داده ها بست.

 تابع EOF با رسيدن به انتهای فايل مقدار True و در غير اين صورت مقدار False را بازمي گرداند.
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آزموننظري
1 كدامدستورامكاننوشتندادههادريكفايلبادسترسیتصادفیرافراهمميكند؟-

Write-د  Open -ج  Get-ب  Put -الف
2 وظيفهآرگومانLenدردستورOpenچيست؟-

الف-تعيين شماره دسترسی فايل            ب-تعيين شماره ركورد جاری
ج- تعيين شماره ركورد برای خواندن يا نوشتن داده ها       د- تعيين اندازه فايل 

3 درصورترسيدنبهانتهایيكفايلبادسترسیتصادفیتابعEOFچهمقداریرابازميگرداند؟-
Null د-رشته ج- يك رشته خالی   False -ب   True-الف

4 كدامدستوربرایتعريفيكنوعدادهجديداستفادهميشود؟-
Field-د  Type -ج  Record -ب   Dim-الف

5 دركدامنوعازانواعفايلهااستفادهازروشدسترسیترتيبیمناسبتراست؟-
ب- فايل های با دسترسی تصادفی  الف- فايل های باينري 

د- فايل های داده  ج- فايل های متنی  
6 كدامدستوربرایخواندندادههاازفايلبادسترسیتصادفیمناسباست؟-

ReadLine -د  Read -ج  Get -ب  Put -الف
7 حداكثرمقدار filenumberدردستورOpen..........ميباشد.-

د- 1024 ج- 512  ب- 256  الف-128  
8- Which of the following answer can define a eype of record for Read and Write information 

in the files?

a- Put  b- Get   c- Type   d- Records

9-تفاوتروشدسترسیترتيبیوتصادفیرادرفايلهابيانكنيد.
10-نحوهبازكردنفايلهاباروشدسترسیتصادفیراتوضيحدهيد.

باذكرمثالبهطور باروشدسترسیتصادفیرا 11-نحوهنوشتنوخواندندادههاواطالعات
كاملتوضيحدهيد.

12-نحوهتعريفيكنوعدادهجديدبهوسيلهدستورTypeراباذكرمثالتوضيحدهيد.
13-نحوهتعريفيكركوردازنوعدادهجديدراكهبهوسيلهدستورTypeتعريفميشود،بيان

كنيدوروشنوشتنوخواندنيكركوردرادرفايلهابادسترسیتصادفیتوضيحدهيد.
مثال ذكر با را تصادفی دسترسی با فايلها در خاص ركورد يك نوشتن و خواندن روش -14

توضيحدهيد.
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آزمونعملي
به مربوط اطالعات تصادفی دسترسی با فايل از استفاده با كه كنيد طراحی پروژه يك 1 -
راداشته اينعمليات انجام امكان و 1-2دريافتكند براساسجدول را اداره كارمندانيك

باشد:
الف- ثبت اطالعات يك كارمند

ب- ويرايش و اصالح اطالعات وارد شده
ج- جستجو و مشاهده اطالعات يك كارمند

د- مشاهده اطالعات تمام كارمندان

جدول1-2اطالعاتكارمندان

كدپرسنلي

نام

نامخانوادگي

تاريختولد

جنسيت

حقوقدريافتي

تاريخاستخدام

پروژهایطراحیكنيدكهبتوانداطالعاتوورودوخروجهزينهتوقفخودروهارادريك 2 -
پاركينگبااستفادهازفايلبادسترسیتصادفیذخيره،نگهداریومديريتنمايد.
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پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
1-ويژگيهايبرنامهنويسيبهروششئگرارابداندوتفاوتآنراباروشبرنامهنويسي

ساختيافتهبيانكند.
2-مفاهيمكالس،شيءوكپسولهكردنرابداند.

3-تواناييايجاديكClassراداشتهباشد.
4-عضوفيلدوخاصيترادريككالسايجادكندوتفاوتآنهارابداند.

5-عضومتدرادريككالسايجادكندوانواعآنهاراتوضيحدهد.
6-عضورويدادرادريككالسايجادكند.

7-رويدادهايكالسراتوضيحدادهوكاربردآنهارابيانكند.
8-كاربردClassBuilderوObjectBrowserرابداندوبتواندباآنهاكاركند.

9-مفهومكلكسيونرابداندوبتواندكلكسيونيازاشياراايجادكردهواستفادهكندومتدها
وخاصيتهايآنهارابهكارگيرد.

10-كاربرددستورForEachرابداندوبتواندازآناستفادهكند.
11-نحوهساختپروژههاازنوعActiveX DLLرابداند.

12-بتواندپروژههاازنوعActiveXDLLControlراايجادكند.
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كليات
يا  شئ گرا  روش  به  برنامه نويسي  نام  به  برنامه نويسي  جديد  روش هاي  از  يكي  واحدكار  اين   در 
OOP مي گويند فرامي گيرد. در روش هاي  به آن  به اصطالح  Object Oriented Programming را كه 

بخش هاي  به  برنامه   (Structural) يافته  ساخت  روش  به  برنامه نويسي  مانند  برنامه نويسي  قديمي تر 
از  استفاده  با  مي يابد، سپس  ادامه  اجزا  به كوچك ترين  رسيدن  تا  كار  اين  و  تقسيم مي شود  كوچك تر 
كوچك  اجزاي  گرفتن  كار  به  با  و  مي شوند  ساخته  و  طراحي  اجزا  اين  رويه ها  و  توابع  مانند  مفاهيمي 
اجزاي بزرگ تر و هدف هاي اصلي برنامه دنبال مي شوند. يكي از بزرگ ترين مشكالت اين روش اين است 
از محل فراخواني به  نياز  كه هنگام فراخواني توابع و رويه هاي فرعي همواره الزم است داده هاي مورد 
داخل تابع يا رويه  فرعي انتقال يابد، اين مسأله هنگامي كه داده ها زياد باشند اين كار را سخت و دشوار 
انجام  برنامه  بار و به دفعات زياد در طول  از يك   مي كند. خصوصاً اگر الزم باشد اين فراخواني ها بيش 
شود. در برنامه نويسي به روش شئ گرا از مفهوم شئ به همان معني كه در محيط پيرامون ما وجود دارد 
استفاده مي شود. در اين روش داده ها، توابع و رويه ها داخل يك بدنه واحد به نام شئ قرار مي گيرد و 
مجموعه اي  يا  يك  از  استفاده  با  يك  هر  كه  بخش هاي جداگانه اي  به صورت  برنامه  در  موجود  وظايف 
به سرعت  اين روش  و  برنامه نويسي شده  انجام شدن  و سريع تر  آسان تر  باعث  تأمين مي شوند،  اشيا  از 

قديمي مي شود. جايگزين روش هاي 

1-3مفاهيمبنياديدربرنامهنويسيشئگرا
يك  كلي  طور  به  است  كالس  شئ گرا،  برنامه نويسي  روش  در  مفاهيم  اصلي ترين  و  مهم ترين  از  يكي 
آورد.  وجود  به  را  نام شئ  به  واقعي  نمونه  يك  آن  وسيله  به  مي توان  كه  است  الگويي  و  قالب  كالس 
را  شئ  يك  عملكرد  و  ظاهري  شكل  مي تواند  كه  است  الگويي  و  قالب  كالس،  يك  ديگر  عبارت  به 

كند. مشخص 
به عنوان مثال فرض كنيد كه مي خواهيم در يك كارخانه شيريني پزي، كيك و كلوچه توليد كرده و به بازار 
عرضه كنيم، به اين منظور مي توانيم از روش  هاي مختلفي استفاده كنيم. در روش اول مي توان پس از آماده 
كردن خمير كيك، هر كارگر با جدا كردن يك تكه از خمير يك كلوچه را شكل داده و آماده پختن كند كه 
اين روش نه تنها براي فرم و شكل دهي به هر كيك به زمان زيادي نياز دارد بلكه سبب مي شود هيچ يك از 
كيك هاي توليد شده از نظر وزن و شكل ظاهر شبيه به هم نباشد. در روش ديگر مي توان يك قالب فلزي 
يا پالستيكي از كيك موردنظر براي هر كارگر به وجود آورد و تمام ويژگي هاي كيك از نظر وزن و شكل 
ظاهري را در آن ايجاد كرد. سپس كارگر با استفاده از اين قالب، كيك ها را بدون زحمت و صرف زمان زيادي 
شكل دهد. در اين حالت كليه كيك هايي كه توسط تمام كارگران به وجود مي آيد داراي وزن، اندازه و شكل 
ظاهري مشابه خواهند شد، حتي مي توان كارگران را از سيستم توليد حذف و از دستگاه هاي خودكار استفاده 



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
98

كرد. در اين روش قالب فلزي يا پالستيكي كيك در واقع خود كيك نيست اما ويژگي هاي كيك توليد شده را 
توصيف مي كند. اين قالب همان كالس است و به خميري كه داخل قالب كيك قرار مي گيرد و پس از پخته 
شدن قابل خوردن است، شئ مي گويند. اگر به محيط اطرافتان توجه كنيد مي بينيد كه براي توليد اشيا از 

اين روش استفاده مي شود.
انتخاب  ابزار  از جعبه  را  متن  كادر  ويژوال بيسيك يك كنترل  وقتي شما در محيط  ديگر  مثالي  عنوان  به 
مي كنيد و آن را روي فرم قرار مي دهيد، ويژوال بيسيك به طور خودكار از يك قالب آماده كه از قبل تعريف 
و ايجاد شده است يك كنترل جديد و واقعي ايجاد مي كند و روي فرم قرار مي دهد. به قالب و الگوي كنترل، 
كالس و به نمونه اي كه از  آن ساخته شده و روي فرم قرار مي گيرد شئ مي گويند. بنابراين يك كالس را 
مي توان چنين تعريف كرد: «به مجموعه اي از داده ها و دستورالعمل ها كه مي توان به وسيله آن يك شئ را 
به صورت كامل ايجاد نمود كالس مي گويند.» براي نگهداري داده ها از مفهوم فيلد و خاصيت و براي تعريف 
و اجراي دستورالعمل ها از مفهوم متد و رويداد استفاده مي شود، به عبارت ديگر يك كالس مجموعه اي از 
نگهداري داده ها و متدها و  فيلدها و خاصيت ها وظيفه  فيلدها، خاصيت ها، متدها و رويدادها مي باشد كه 
رويدادها وظيفه اجراي دستورالعمل ها را به عهده دارند. به هر يك از اجزاي تشكيل دهنده يك كالس مانند 

يك فيلد، خاصيت، متد يا رويداد، يك عضو (Member) كالس مي گويند.

)Encapsulation)2-3مفهومكپسولهكردن
كپسوله كردن يعني گردآوري و ايجاد مجموعه اي از اعضا در يك بخش واحد به نام كالس، به شكلي كه 
وقتي نمونه اي از كالس (شئ) ايجاد مي شود بتوان به راحتي از اعضا استفاده نمود، بدون آن كه الزم باشد 
از جزيياتي كه در رابطه با آن عضو وجود دارد اطالع و آگاهي داشت. به اين عمل مخفي كردن اعضا نيز 
مي گويند. به عنوان مثال وقتي شما خاصيت Width را در يك فرم يا كنترل مقداردهي مي كنيد الزم نيست 
را در  بايد مقدار موردنظر خود  بلكه فقط  باشيد،  اطالعاتي داشته  فرم  تنظيم عرض  با چگونگي  رابطه  در 
خاصيت مربوطه ذخيره كنيد يا وقتي كه با استفاده از متد SetFocus، فوكوس به يك كنترل انتقال داده 
مي شود الزم نيست در رابطه با چگونگي عملكرد اين متد اطالعاتي داشته باشيد بلكه متد را فراخواني كرده 

و از امكانات آن استفاده  كنيد.

3-3نحوهايجاديككالس
براي ايجاد يك كالس از ماژول كالس (Class Module) استفاده مي شود. ماژول كالس شبيه به ماژول كد 
است و شكل ظاهري مانند فرم ها ندارد براي اضافه كردن يك ماژول كالس به برنامه مي توانيد يكي از اين 

روش ها را استفاده كنيد:
1- در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Project كليك كنيد و سپس روي گزينه Add Class Module كليك 
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نماييد (شكل 1-3)، سپس در كادرمحاوره Add Class Module روي زبانه New كليك كنيد و بعد آيكن 
Class Module را انتخاب كنيد (شكل 3-2).

شكل3-1

شكل3-2

در پايان روي دكمه فرمان Open كليك كنيد در اين مرحله يك پنجره شبيه به پنجره ماژول كد در پنجره 
برنامه ويژوال بيسيك باز مي شود.
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شكل3-3

به طور پيش فرض براي نام ماژول كالس از نام Class1 استفاده مي شود كه در پنجره مرورگر پروژه و در نوار 
عنوان پنجره ماژول كالس قابل مشاهده است (شكل 3-3). ماژول كالس روي ديسك با نام ماژول كالس و 
پسوند cls به صورت يك فايل مستقل روي ديسك ذخيره مي شود، به عنوان مثال براي يك ماژول كالس به 

نام Class1 نام فايل آن Class1.cls مي باشد.
2- در  پنجره مرورگر پروژه كليك راست كنيد. در منويي كه نمايش داده مي شود اشاره گر ماوس را روي گزينه 

Add نگه داريد سپس در زيرمنويي كه باز مي شود روي گزينه Class Module كليك كنيد (شكل 3-4).

شكل3-4
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پس از مشاهده كادرمحاوره Add Class Module مي توانيد مانند روش اول عمل نماييد و يك ماژول كالس 
را به پروژه اضافه كنيد.

1-3-3نحوهايجادعضوفيلد
فيلد يكي از اعضاي تشكيل دهنده كالس هاست كه داده ها و اطالعات را مي توان در آن ذخيره كرد. در واقع 
فيلدها در كالس ها عملكردي شبيه به متغيرها دارند، بنابراين از همان روش هايي كه براي تعريف متغيرها 

به كار مي رود براي تعريف فيلدها مي توان استفاده كرد.
فيلدها را مي توان با دستور Dim يا Private به صورت خصوصي تعريف نمود، در اين حالت از فيلد فقط در 
همان ماژول كالس مي توان استفاده كرد اما اگر فيلد با دستور Public تعريف شود هم در ماژول كالسي كه 

در آن تعريف شده است و هم در ساير بخش هاي برنامه مي توان از آن استفاده نمود.
مثال1:مي خواهيم يك پروژه طراحي كنيم كه با استفاده از يك كالس بتوان اطالعات مربوط به 
يك كارمند را در يك مؤسسه ذخيره، نگهداري و بازيابي نمود. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام 

دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد.

مقدار  روي  را  آن   Name خاصيت  خواص  پنجره  در  كنيد، سپس  اضافه  پروژه  به  كالس  ماژول  يك   -2
clsemployee تنظيم كنيد.

3-  در اين مرحله مي خواهيم اعضايي در كالس تعريف كنيم تا بتوانند داده ها و اطالعات يك كارمند را 
دريافت و نگهداري كنند. براي اين كار مي توان از عضو فيلد استفاده كرد براي اين كار در پنجره ماژول كالس 

كليك كنيد و اين دستورات را در بخش تعاريف آن تايپ كنيد:

Public firstname As String

Public lastname As String

Public employeeid As Long

Public b_date As Date

در اين دستورات متغيرهاي firstname براي نام، lastname براي نام خانوادگي، studentid براي كد دانش آموز 
و b_date براي تاريخ تولد به عنوان فيلد در كالس clsemplayee به صورت عمومي تعريف شده اند. ماژول 

كالس را با نام clsemployee ذخيره نماييد. 
4- به پنجره فرم پروژه برويد و خاصيت نام آن را به frmmain تغيير دهيد، سپس فرم را به صورت يك فرم 
MDI. تنظيم كنيد و مانند شكل 5-3 يك كنترل منو روي فرم قرار داده و گزينه هاي آن را تنظيم كنيد. 

سپس آن را با نام main ذخيره كنيد.
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شكل3-5

5- در اين مرحله الزم است تا از كالس clsemployee يك شئ ايجاد شود تا در تمام برنامه بتوان از آن استفاده نمود. 
به دليل اين كه از خود كالس به طور مستقيم نمي توان استفاده كرد بنابراين ابتدا يك ماژول كد به پروژه اضافه كرده و 
اين دستورات را در آن تايپ كنيد تا يك شئ از كالس clsemployee به صورت عمومي معرفي شود تا در تمام برنامه 
قابل شناسايي باشد، البته بايد توجه داشته باشيد كه اين دستور شئ را ايجاد نمي كند بلكه فقط فضايي در حافظه براي 

آن اختصاص مي دهد كه توانايي دريافت و نگهداري شئ مشابه كالس clsemployee را داشته باشد.

Public employee As clsemployee

شكل3-6
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ماژول كد را با نام mdlobject ذخيره كنيد.
6-در اين مرحله الزم است براي ذخيره سازي داده در شئ employee از يك فرم استفاده كنيد، بنابراين به 
 frmregister پنجره مرورگر پروژه رفته و يك فرم جديد مانند شكل 6-3 به پروژه اضافه كنيد و نام آن را روي

تنظيم نماييد.
ابتدا  از داده هاي مربوط به يك كارمند دلخواه، الزم است  7- در اين مرحله براي ذخيره سازي هر يك 
يك شئ از كالس clsemployee ايجاد كرده و به هر يك از فيلدهاي آن به صورت مستقل دسترسي پيدا 

كنيد.
براي ايجاد شئ از يك كالس از دستور Set به اين صورت مي توان استفاده كرد:

Set نامشئ=New نامكالس
بنابراين براي ايجاد شئ از كالس clsemployee مي توانيد اين دستور را اجرا كنيد:

Set employee = New clsemployee

به عالوه براي دسترسي به هر يك از اعضاي يك شئ مي توان به اين صورت عمل نمود:

نامعضو.نامشئ
پس براي دسترسي به فيلد firstname از شئ employee و مقداردهي به آن مي توان به اين صورت عمل كرد:

employee firstname = txtfirstname.Text

اكنون رويداد Click دكمه فرمان Save را مي توانيد به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdsave_Click()

    Set mdlobject.employee = New clsemployee

    mdlobject.employee.firstname = txtfirstname.Text

    mdlobject.employee.lastname = txtlastname.Text

    mdlobject.employee.employeeid = Val(txtid.Text)

    mdlobject.employee.b_date = CDate(txtbdate.Text)

End Sub

در اين رويداد ابتدا با استفاده از دستور Set شئ employee از كالس clsemployee ايجاد مي شود و چون شئ 
employee در ماژول كد mdlobject معرفي شده است، الزم است قبل از نام شئ نام ماژول كد ذكر شود سپس 

اطالعات مربوط به كارمند از طريق كنترل هاي كادر متن در فيلدهاي متناظر با آن ها ذخيره مي شود.
8- فرم frmregister را با نام register ذخيره كنيد.
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  نكته: وقتيدرپنجرهكدنامشئوپسازآنكاراكترنقطهراتايپميكنيدبهطورخودكار

ليستيازاعضايشئ،مشابهاعضاييكهدركالسبهصورتعموميتعريفشدهاندنمايشدادهميشود
)شكل3-7(.

شكل3-7

9- براي نمايش اطالعات ذخيره شده كارمند مربوطه يك فرم جديد ديگر با نام frmdisplay مانند شكل 
8-3 به پروژه اضافه كنيد. 

شكل3-8
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سپس رويداد Click دكمه فرمان Display را در آن به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmddisplay_Click()

   txtfirstname.Text = mdlobject.employee firstname

    txtlastname.Text = mdlobject.employee.lastname

    txtid.Text = Str(mdlobject.employee.employeeid)

    txtbdate.Text = Str(mdlobject.employee.b_date)

End Sub

در اين رويداد نيز با استفاده از نام شئ به هر يك از اعضاي آن دسترسي پيدا كرده و محتويات فيلد مربوطه 
را در كنترل كادر متن متناظر با آن قرار داده مي شود.
اين فرم را نيز با نام display روي ديسك ذخيره كنيد.

10- به فرم frmmain رفته و رويداد Click گزينه هاي Register و Display را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub mnuregister_Click()

   frmregister.Show

End Sub

Private Sub mnudisplay_Click()

    frmdisplay.Show

End Sub

11- پروژه  را با نام employee ذخيره نماييد سپس آن را اجرا كنيد.
12- اطالعات يك كارمند دلخواه را ذخيره نماييد و سپس نمايش داده و مشاهده و بررسي كنيد.

13- از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
تمرين: يك پروژه با نام library از نوع MDI طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان اطالعات يك كتاب 

 از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

را با استفاده از يك كالس ذخيره و بازيابي نمود (اطالعات كتاب مي تواند شامل: كد كتاب، عنوان كتاب ، 
موضوع كتاب، مؤلف،  ناشر و بهاي كتاب باشد).

2-3-3نحوهايجادعضوخاصيت
خاصيت نيز مانند فيلد وظيفه نگهداري داده و اطالعات را دارد به دليل اين كه فيلدها امكان بررسي و مديريت 
داده هايي را هنگام دريافت و ذخيره سازي ندارند مشكالتي را به وجود مي آورند. به عنوان نمونه در مثال 1 
اگر شما يك عدد منفي را به عنوان كد كارمندي در فيلد employeeid ذخيره كنيد بدون هيچ اشكالي اين 



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
106

مقدار پذيرفته مي شود و براي جلوگيري از چنين مشكلي بايد دستورات شرطي مناسبي در خارج از كالس  
كارمندان مورد استفاده قرار گيرد. اين نوع راه حل ها برخالف قوانين برنامه نويسي به روش شئ گرا مي باشد 
عضو خاصيت، امكاناتي را در اختيار برنامه نويس قرار مي دهد كه سبب مي شود اجراي هرگونه عمليات مربوط 

به ذخيره سازي و بازيابي داده ها داخل كالس و شيئي كه از آن به وجود مي آيد انجام شود.

براي ايجاد عضو خاصيت مي توانيد به اين ترتيب عمل كنيد:
1- تعريف يك فيلد (متغير) خصوصي داخل كالس تا به وسيله آن بتوان داده موردنظر را ذخيره و نگهداري 

كرد به دليل خصوصي بودن اين فيلد، امكان دسترسي به آن از بيرون كالس و شئ وجود ندارد.
2-براي آن كه بتوان پس از تعريف شئ از كالس، خاصيت موردنظر را مقداردهي نمود از يك رويه به نام 
Property Let استفاده مي شود اين رويه به طور خودكار در زمان مقداردهي به خاصيت اجرا مي شود. شكل 

كلي اين رويه به اين صورت است:
Public   Property   Let نامخاصيت(ByValنامآرگومانAsنوعداده(



000000000 دستورات

End Property

اين رويه هنگام مقداردهي به خاصيت شئ به طور خودكار اجرا شده و مقدار داده در آرگومان رويه كپي 
مي شود، بنابراين مي توان داخل رويه Let هرگونه عملياتي كه الزم است روي مقدار ارسالي انجام داد و در 

متغير خصوصي كه در مرحله 1 تعريف شده است داخل شئ ذخيره كرد. 
 Property Get 3- براي آن كه بتوان مقدار يك خاصيت را مورد دسترسي قرار داد و خواند از يك رويه به نام

استفاده مي شود. شكل كلي اين رويه به اين صورت است:

Public   Property   Get   نامخاصيت) )Asنوعداده



000000000 دستورات

End Property

اين رويه نيز هنگام خواندن خاصيت شئ به طور خودكار اجرا مي شود، بنابراين مي توان داخل رويه Get مقدار 
ذخيره شده در فيلد خصوصي را به دست آورد و به محل موردنظر بازگشت داد.

به عنوان مثال براي تعريف خاصيت كد كارمندي مي توان به اين صورت عمل كرد: 
Private lngid As Long

Public Property Let employeeid(ByVal id As Long)

    lngid = id
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End Property

Public Property Get employeeid() As Long

    employeeid = lngid

End Property

در اين دستورات ابتدا يك فيلد محلي به نام lngid از نوع Long تعريف مي شود اين فيلد محلي براي ذخيره 
و نگهداري مقدار خاصيت employeeid استفاده مي شود و چون با دستور Private تعريف مي شود فقط داخل 
 Long از نوع employeeid كالس و شئ قابل دستيابي مي باشد و نوع داده آن هم با توجه به اين كه خاصيت

است از اين نوع انتخاب شده است.
در مرحله دوم رويه Property Let تعريف شده است نام اين رويه هم نام خاصيت employeeid مي باشد و 
شامل يك آرگومان است آرگومان id مقداري را كه به خاصيت نسبت داده مي شود دريافت مي كند تا داخل 

رويه Let بتوان آن عمليات مورد نياز را انجام داد نوع اين آرگومان نيز از نوع خاصيت employeeid است.
داخل رويه Let نيز مقدار آرگومان id در فيلد خصوصي lngid ذخيره مي شود با اين روش داده موردنظر 

داخل شئ نگهداري خواهد شد.
در مرحله سوم رويه Property Get تعريف شده است نام اين رويه نيز هم نام خاصيت employeeid مي باشد. 
در اين رويه الزم است نوع داده اي كه بازگشت داده مي شود مشخص شود چون فيلد خصوصي lngid، از 
نوع Long مي باشد، بنابراين نوع داده بازگشتي در رويه Get نيز از نوع Long خواهد بود. داخل اين رويه نيز 
يك دستور وجود دارد كه مانند توابع مقدار فيلد خصوصي lngid به محل فراخواني يعني جايي كه خاصيت 

خوانده مي شود بازگردانده خواهد شد.
 Property تعريف شود اين دستور رويه clsemployee از كالس employee بنابراين وقتي يك شئ به نام

Let را اجرا مي كند:

employee.employeeid = 8821345 
قرار مي گيرد سپس   id آرگومان  در  و  ارسال شده   Property Let رويه  به  اين حالت عدد 8821345  در 
بخواهيم مقدار خاصيت  اگر  lngid ذخيره مي شود. حال  فيلد خصوصي  id در  آرگومان  داخل رويه مقدار 

employeeid را خوانده و نمايش دهيم اين دستور را اجرا كرده تا رويه Property Get اجرا شود.

txtid.Text = Str(employee.employeeid)

 lngid مقدار ذخيره شده در فيلد خصوصي employeeid=lngid اجرا شده و دستور Get در اين حالت رويه
را به محل فراخواني بازگشت مي دهد تا در كادر متن txtid نمايش داده شود.

اكنون مي توان رويه Property Let را به شكلي تنظيم كرد تا خاصيت employeeid از دريافت اعداد كوچك تر 
يا مساوي صفر خودداري كند. براي اين كار مي توان رويه Property Let را به اين صورت تنظيم كرد:
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Public Property Let employeeid(ByVal id As Long)

    If (id > 0) Then

        lngid = id

    Else

        lngid = 0

        MsgBox "Invalid Your EmployeeID!", vbOKOnly + vbCritical, "Error"

    End If

End Property

در اين رويه با استفاده از دستور شرطي If مقدار آرگومان id بررسي مي شود. در صورتي كه مقدار آن بزرگ تر 
از صفر باشد در فيلد خصوصي lngid ذخيره مي شود، در غير اين صورت مقدار صفر در فيلد lngid ذخيره 
شده و يك پيام خطا نيز نمايش داده مي شود. بنابراين وقتي يك شئ از كالس clsemployee ايجاد مي شود 
الزم نيست نگران مقداردهي به خاصيت employeeid باشيد چون به هيچ روشي نمي توان يك مقدار نادرست 

را در اين خاصيت ذخيره نمود.
از گزينه Add Procedure در منوي Tools نوار منوي  ايجاد عضو خاصيت در يك كالس مي توانيد  براي 

ويژوال بيسيك استفاده كنيد (شكل 3-9).

شكل3-9

پس از كليك روي اين گزينه كادرمحاوره Add Procedure مانند شكل 10-3 نمايش داده مي شود.
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شكل3-10

 Public در اين كادرمحاوره و كادر متن موجود در آن نام خاصيت را تايپ كنيد، سپس روي دكمه انتخاب
Property كليك كنيد تا انتخاب شود و در پايان روي دكمه Add كليك كنيد. در اين مرحله يك رويه 

Property Let و Property Get مانند شكل 11-3 به كالس اضافه مي شوند، در اين روش نوع داده بازگشتي 

در رويه Property Get و نوع داده براي آرگومان رويه Property Let از نوع Variant استفاده مي شود. اكنون 
مي توانيد نوع خاصيت و آرگومان آن را به دلخواه تنظيم كنيد در ضمن الزم است يك فيلد محلي مناسب 

نيز براي خاصيت خود در كالس تعريف نماييد.

شكل3-11
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و   Property Let رويه هاي  از  استفاده  با  را   clsemployee اعضاي كالس  كليه  مثال2: مي خواهيم   
Property Get تعريف كنيم. براي انجام اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1- پروژه employee را باز كنيد.
2- به ماژول كالس clsemployee برويد و دستورات آن را به اين صورت تغيير دهيد:

Private strfname As String

Private strlname As String

Private lngid As Long

Private dtmbdate As Date

Public Property Let employeeid(ByVal id As Long)

    If (id > 0) Then

        lngid = id

    Else

        lngid = 0

        MsgBox "Invalid Your EmployeeID!", vbOKOnly + vbCritical, "Error"

    End If

End Property

Public Property Get employeeid() As Long

    employeeid = lngid

End Property

Public Property Let firstname(ByVal fname As String)

    strfname = fname

End Property

Public Property Get firstname() As String
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  firstname = strfname

End Property

Public Property Let lastname(ByVal lname As String)

    strlname = lname

End Property

Public Property Get lastname() As String

  lastname = strlname

End Property

Public Property Let b_date(ByVal bdate As Date)

    dtmbdate = bdate

End Property

Public Property Get b_date() As Date

  b_date = dtmbdate

End Property

3- تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا و آزمايش كنيد.
4- اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين: اعضاي فيلد در كالس پروژه Library را به عضو خاصيت تبديل كنيد. سپس برنامه را اجرا 
 اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:
كرده و نتيجه را با حالت قبل مقايسه كنيد.

3-3-3نحوهايجادعضومتد
متدها اعضايي از يك كالس هستند كه وظيفه اجراي دستورالعمل ها را به عهده دارند و نمونه شئ كه از 
هر كالس ايجاد مي شود يك عضو متد را به همان شكل كه ساير نمونه ها از آن كالس اجرا مي كنند، مورد 
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استفاده قرار مي دهد. 
مانند متد Show در فرم ها، دستوراتي كه در متد Show يك فرم وجود دارند و اجرا مي شوند دقيقاً به همان 
صورتي است كه در ساير فرم وجود داشته و اجرا مي شوند و هيچ تفاوتي بين متد Show در دو فرم ديده 

نمي شود.
روش تعريف يك متد در كالس بسيار ساده است با توجه به اين كه متد موردنظر مقداري را به محل 
تعريف  فرعي  رويه  يا  تابعي  رويه  يك  صورت  به  را  آن  مي توان  خير  يا  مي دهد  بازگشت  فراخواني 

نمود. 
بنابراين بهتر است اگر متد مقداري را بازگشت مي دهد آن را به صورت يك تابع و در غير اين صورت به 

صورت يك رويه فرعي تعريف كرد.
 مثال3: مي خواهيم يك پروژه طراحي كنيم كه با استفاده از يك كالس بتوان مساحت يك مربع 

دلخواه را محاسبه نمود. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد.

مقدار  روي  را  آن   Name خاصيت  خواص  پنجره  در  كنيد، سپس  اضافه  پروژه  به  كالس  ماژول  يك   -2
clssquare تنظيم كنيد.

3- يك عضو خاصيت به نام Length براي نگهداري طول ضلع مربع در كالس clssquare به اين صورت 
ايجاد كنيد:

Private snglength As Single

Public Property Let Length(ByVal l As Single)

    If (l > 0) Then

        snglength = l

    Else

        snglength = 0

        MsgBox "Invalid Your Length!", vbOKOnly + vbCritical, "Error"

    End If

End Property

Public Property Get Length() As Single
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    Length= snglength

End Property

4-براي محاسبه مساحت مربع با توجه به دستورالعملي كه مساحت مربع را محاسبه مي كند مي توان يك 
عضو متد را تعريف كرد. براي انجام اين كار در نوار منوي ويژوال بيسيك روي منوي Tools و سپس گزينه 
 (Area) نام متد Name ابتدا در كادر متن Add Procedure كليك كنيد و در كادرمحاوره Add Procedure

را تايپ كنيد، سپس در كنترل قاب Type دكمه انتخاب Function را انتخاب نماييد و بعد در كنترل قاب 
Scope دكمه انتخاب Public را انتخاب كنيد. 

در پايان روي دكمه فرمان OK كليك كنيد تا متد به صورت يك رويه تابعي به كالس اضافه شود (شكل 3-12). 

شكل3-12

5- متد Area را به اين صورت تنظيم كنيد:

Public Function Area() As Single

    Area = snglength * snglength

End Function

در اين متد مساحت مربع از حاصلضرب يك ضلع در خودش محاسبه شده و بازگشت داده مي شود. 
6- كالس clssquare را با نام square ذخيره كنيد.

 Area و عنوان آن را روي عبارت frmsquare نام آن را روي 7- به پنجره طراحي فرم برويد خاصيت و 
تنظيم كنيد، سپس مانند شكل 13-3 كنترل هاي برچسب، متن و دكمه فرمان را روي فرم قرار دهيد. سپس 
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خاصيت Enable دومين كادر متن را روي مقدار false تنظيم كنيد.

شكل3-13

8- رويداد Click دكمه فرمان Area را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdarea_Click()

    Dim myshape As  clssquare

    Set myshape = New  clssquare

    myshape Length = Val(txtlength.Text)

    txtarea.Text = Str(myshape.Area)

End Sub

ايجاد   myshape نام  با   clssquare از كالس  نمونه شئ  يك   Set و   Dim با دستورات  ابتدا  رويداد  اين  در 
مساحت   Area متد  فراخواني  با  آن  از  پس  و  مقداردهي شده  اين شئ   Length خاصيت  مي شود، سپس 

مستطيل موردنظر محاسبه و نتيجه در كادر متن مربوطه نمايش داده مي شود.

  نكته: پسازتايپنامشئmyshapeخاصيتهاومتدهايتعريفشدهدركالسمربوطهدر

يكليستبازشونمايشدادهميشوند)شكل3-14(.
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9- پروژه و فرم را با نام Square ذخيره و سپس آن را اجرا كنيد.
10- طول و عرض چند مستطيل دلخواه را وارد كرده و روي دكمه Area كليك نماييد و نتايج به دست آمده 

را بررسي كنيد.

شكل3-14

11- از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

محاسبه  نيز  را  مربع  محيط  بتوان  آن  وسيله  به  تا  كنيد  اضافه  مربع  به كالس  متد  يك  تمرين:تمرين: 
كرد.

البته بايد توجه داشت كه متدها را مي توان با توجه به كاربرد آن ها به صورت هاي مختلفي طراحي نمود مثاًل 
در مثال 3 كالس مربع را مي توان به اين صورت نيز طراحي كرد:

Public Function Area(length As Single) As Single

    Area = length * length

End Function

در اين حالت خاصيت length حذف شده و فقط متد Area همراه با يك آرگومان كه طول ضلع مربع را 
دريافت مي كند در كالس تعريف مي شود. بنابراين اگر بخواهيم با استفاده از اين كالس جديد مساحت 
تنظيم  صورت  اين  به   Area فرمان  دكمه   Click رويداد  است  الزم  كنيم  محاسبه  را  دلخواه  مربع  يك 

شود:
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Private Sub cmdarea_Click()

    Dim myshape As clssquare

    Set myshape = New clssquare

    txtarea.Text = Str(myshape.Area(Val(txtlength.Text)))

End Sub

نتيجه  اين حال  با  محاسبه مي كند  را  آن  و مساحت  ايجاد  مربع يك شئ  از كالس جديد  اين دستورات 
محاسبات با حالت قبل يكسان خواهد بود.

مثال4:مي خواهيم كالس مربع را به گونه اي تنظيم كنيم تا مساحت مربع را محاسبه كرده و نمايش 
دهد. 

براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه square را باز كنيد.

2- كالس clssquare را به اين صورت تغيير دهيد:

Public Sub Area(length As Single)

    Dim sngarea As Single

    sngarea = length * length

    MsgBox ("Area I Equal :" + Str(sngarea))

End Sub

در اين دستورات كالس clssquare با يك عضو متد و متد Area نيز به صورت يك رويه فرعي تعريف شده اند 
متد Area طول ضلع مربع را به صورت يك آرگومان از نوع Single دريافت مي كند و پس از محاسبه مقدار 

مساحت، نتيجه را در يك كادر پيغام نمايش مي دهد.
در اين حالت براي ايجاد شئ و استفاده از متد Area مي توان اين دستورات را در رويداد Click دكمه فرمان 

Area قرار داد.

Private Sub cmdarea_Click()

    Dim myshape As clssquare

    Set myshape = New clssquare

    myshape Area (Val(txtlength.Text))

End Sub
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3- فرم frmsquare را نيز در پنجره طراحي باز كرده و آن را مانند شكل 15-3 تنظيم كنيد.

شكل3-15

4- پروژه، فرم و كالس مربع را با نام جديد و در يك پوشه مستقل ذخيره نماييد، سپس پروژه را اجرا كرده 
و نتيجه را بررسي و با حالت قبل مقايسه كنيد.

5- از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
تمرين: در مثال 4 يك رويه فرعي در كالس مربع تعريف كنيد تا محيط مربع را محاسبه كرده و در 

 از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
تمرين:

يك كادر پيغام نمايش دهد.

4-3-3رويدادهايكالس
.Terminate و رويداد Initialize به طور كلي در هر كالس دو رويداد وجود دارد كه عبارتند از: رويداد

با استفاده از اين رويدادها مي توان مجموعه اي از دستورات را در زمان مناسب به طور خودكار اجرا كرد.

Initializeرويداد

اين رويداد زماني اجرا مي شود كه يك نمونه شئ از كالس به وجود مي آيد.
يكي از كاربردهاي مهم اين رويداد تنظيم مقدار اوليه فيلدها و خاصيت هاي شئ در زمان ايجاد شئ از 
كالس مي باشد. براي استفاده از اين رويداد مي توانيد پس از ايجاد ماژول كالس، در پنجره اي كه ماژول 
Class را انتخاب  كالس نمايش داده مي شود كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ را باز كرده و گزينه 
كنيد در اين مرحله در كادر ليست تركيبي بازشو سمت راست به طور خودكار گزينه Initialize انتخاب 
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مي شود (شكل 3-16).

شكل3-16

 مثال5:مي خواهيم كالس clssquare در پروژه square را به شكلي تنظيم كنيم تا در زمان ايجاد 
شئ از كالس خاصيت length مربع به طور دلخواه روي مقدار 5 تنظيم شود. براي اين كار عمليات زير را 

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

2- ماژول كالس clssquare را باز كرده و در پنجره كدنويسي آن كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ را 
باز كنيد. سپس گزينه Class را انتخاب كنيد در اين مرحله رويداد Initialize به ماژول كالس اضافه مي شود. 

رويداد را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub Class_Initialize()

    snglength = 5

End Sub

از كالس  يك شئ  وقتي  بنابراين  است،  شده  تنظيم   5 مقدار  روي   snglength محلي  فيلد  رويداد  اين  در 
clssquare ايجاد مي شود رويداد اجرا شده و اين فيلد به طور خودكار روي مقدار تعيين شده تنظيم مي شود.

3- براي آن كه نحوه عملكرد رويداد Initialize بهتر مشاهده شود رويداد Click دكمه فرمان Area را در فرم 
به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdarea_Click()

    Dim myshape As clssquare
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    Set myshape = New clssquare

    txtarea.Text = Str(myshape.Area())

End Sub

در اين رويداد بدون آن كه خاصيت Length مقداردهي شود مقدار مساحت محاسبه مي شود. در اين حالت 
پس از اجراي دستور دوم رويداد و ايجاد شئ، رويداد Initialize نيز به طور خودكار اجرا شده و مقدار خاصيت 

Length را روي 5 تنظيم مي كند، بنابراين متد Area نيز مقدار 25 را محاسبه كرده و بازگشت مي دهد.

4- تغييرات را ذخيره كرده، پروژه را اجرا نماييد و پس از كليك روي دكمه فرمان Area نتيجه را مشاهده 
و بررسي كنيد.

5- به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

Terminateرويداد

اين رويداد زماني اجرا مي شود كه شئ ايجاد شده از حافظه خارج مي شود زمان از بين رفتن شئ به نحوه 
تعريف، ميدان و حوزه اي كه براي آن تعيين شده است بستگي دارد. به عنوان مثال وقتي يك شئ داخل 
يك رويه رويداد تعريف و ايجاد مي شود، با پايان اجراي رويداد و رسيدن به دستور End Sub شئ نيز از بين 
مي رود. اين رويداد محل مناسبي براي اجراي دستوراتي است كه مي خواهيد در زمان از بين رفتن يك شئ 
اجرا شوند. براي استفاده از اين رويداد، پس از ايجاد ماژول كالس در پنجره اي كه ماژول كالس نمايش داده 
مي شود مي توانيد كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ را باز كرده و گزينه Class را انتخاب كنيد. سپس 

كادر ليست تركيبي بازشو سمت راست را باز كرده و رويداد Terminate را انتخاب كنيد (شكل 3-17).

شكل3-17
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تا در زماني كه  تنظيم كنيم  به شكلي  را   square پروژه  clssquare در  مثال6: مي خواهيم كالس 
محاسبات پايان يافته و شئ از بين مي رود يك پيام به كاربر نشان داده شود. براي اين كار عمليات زير را به 

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

2- ماژول كالس clssquare را باز كرده و رويداد Terminate آن را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub Class_Terminate()

    MsgBox "Calculation Is Terminated"

End Sub

در اين رويداد يك پيام با استفاده از تابع MsgBox در زمان از بين رفتن شئ به طور خودكار نمايش داده مي شود.
3-تغييرات را ذخيره كنيد، سپس برنامه را اجرا كرده و روي دكمه فرمان Area كليك كنيد. يك كادر پيغام 

بالفاصله پس از نمايش مقدار مساحت مربع به طور خودكار نمايش داده مي شود.
4- از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين: يك پروژه از نوع Standard EXE با نام rectangle طراحي كنيد كه با استفاده از يك كالس بتواند 
ديد. گ  از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك با

تمرين:
محيط و مساحت هر مستطيل دلخواهي را محاسبه كند. كالس ايجاد شده بايد اين شرايط را داشته باشد:

الف- براي ذخيره و نگهداري طول و عرض مستطيل از عضو خاصيت استفاده شود.
ب- امكان ذخيره سازي مقادير عددي كوچك تر از صفر در خاصيت هاي طول و عرض وجود نداشته باشد.

ج- براي محاسبه مساحت و محيط از عضو متد استفاده شود.
د- هنگام ايجاد شئ از كالس، خاصيت هاي طول و عرض مستطيل به طور خودكار روي مقادير مشخصي 

تنظيم شوند.
هـ- هنگام  ازبين رفتن شئ كه از كالس مستطيل ايجاد مي شود پيام مناسبي به كاربر نمايش داده شود.

5-3-3نحوهايجادعضورويداد
رويدادها اعضايي از يك كالس هستند كه دستورات خود را هنگام رخ دادن يك اتفاق به طور خودكار اجرا 
مي كنند. برخالف متدها دستورات يك رويداد براي شئ كه از يك كالس به وجود مي آيند مي تواند با ساير اشيا 
كه از همان كالس ايجاد شده اند متفاوت باشد مانند رويداد Click در دكمه هاي فرمان. دستوراتي كه در رويداد 
Click يك دكمه فرمان نوشته مي شود زماني اجرا مي شوند كه عمل كليك روي دكمه فرمان انجام شود. اما 

رويداد Click هر دكمه فرمان مي تواند دستورات متفاوتي با رويداد Click ساير دكمه هاي فرمان داشته باشد.
روش تعريف و استفاده از رويدادها كمي پيچيده تر از متدها است. 

براي ايجاد يك عضو رويداد در ماژول كالس مي توان به ترتيب زير عمل كرد:
1-تعريفرويداد: الزم است رويداد نيز مانند ساير اعضا در ماژول كالس تعريف شود. براي اين كار مي توان 
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از دستور Event استفاده كرد به عنوان مثال اين دستور يك رويداد را با نام Warning تعريف مي كند:

Public Event Warning()

2-فراخوانيرويداد: الزم است رويداد را پس از تعريف در يك يا چند موقعيت مناسب فراخواني نمود. 
براي اين كار مي توان از دستور RaiseEvent داخل يك يا چند متد استفاده كرد. به عنوان مثال اين دستور، 

رويداد Warning را كه قباًل تعريف شده است فراخواني مي كند.

 RaiseEvent Warning

3-تعريفشئهمراهبارويدادهايآن: براي آن كه بتوان از رويدادهاي يك شئ استفاده كرد الزم است شئ 
همراه با رويدادهايش تعريف شود. براي اين كار از كلمه كليد WithEvents در زمان تعريف شئ از كالس استفاده 

مي شود. به عنوان مثال اين دستور يك شئ myshape را از كالس square با رويدادهاي آن تعريف مي كند. 

Dim WithEvents myshape As clssquare

 مثال7:مي خواهيم پروژه square را به شكلي تنظيم كنيم تا وقتي مقدار مساحت مربع كمتر از 10 
واحد شود يك رويداد به طور خودكار اجرا شده و عمليات تعيين شده انجام شود. براي اين كار عمليات زير 

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

2- ماژول كالس clssquare را باز كرده و در بخش تعاريف آن رويداد را به اين صورت تعريف كنيد: 

Public Event Warning()

3- متد مساحت را به صورت زير تنظيم كنيد و تغييرات را ذخيره كنيد. 

Public Function Area() As Single

    Area = snglength * snglength

    If (snglength * snglength < 10) Then RaiseEvent Warning

End Function

تا مقدار مساحت را  نيز استفاده شده است   If از يك دستور شرطي  اين متد عالوه بر دستورات قبلي  در 
بررسي كند اگر اين مقدار كوچك تر از 10 باشد رويداد Warning، با استفاده از دستور RaiseEvent فراخواني 

مي شود. 
4- در اين مرحله مي توان از عضو رويداد ايجاد شده در كالس clssquare براي اشيايي كه به وجود مي آيند 

استفاده كرد. براي اين كار اين دستور را در بخش تعاريف ماژول فرم تايپ كنيد. 

Dim WithEvents myshape As clssquare

اين دستور شئ myshape را به وسيله كلمه كليدي WithEvents در دستور Dim همراه با رويداد آن معرفي مي كند.
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  نكته: دررويههايرويدادنميتواناشياراهمراهبارويدادهايشانتعريفكرد.

5- رويداد Click دكمه فرمان Area را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmdarea_Click()

    Set myshape = New clssquare

    myshape Length = Val(txtlength.Text)

    txtarea.Text = Str(myshape.Area())

End Sub

6- در ماژول فرم نام شئ (myshape) ايجاد شده را از كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ و از كادر ليست 
تركيبي بازشو سمت راست نام رويداد (Warning) را انتخاب كنيد در اين مرحله يك رويداد جديد با نام 

myshape_warning در ماژول فرم قابل مشاهده و استفاده مي باشد (شكل 3-18).

شكل3-18

7- رويداد اضافه شده را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub myshape_warning()

    MsgBox "Area < 10 "

End Sub

در صورتي كه اين رويداد اجرا شود يك كادر پيغام عبارت Area < 10 را نمايش مي دهد. 
8- تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد. برنامه را يك بار با مربعي به طول 2 و بار ديگر با مربعي به 
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طول 8 آزمايش كنيد و نتايج حاصل را بررسي و مقايسه كنيد. 
سپس برنامه را براي مربعي با طول 2 آزمايش كنيد در اين صورت رويداد Warning در متد Area فراخواني 
با طول 8 چون مقدار  براي مربع  اما  مي شود و در نتيجه كادر پيغام پيام تعيين شده را نمايش مي دهد. 

مساحت از 10 واحد بيشتر مي شود، رويداد Warning فراخواني نمي شود.
9- از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين: كالس clssquare را به شكلي تنظيم كنيد تا اگر مقدار محيط آن بزرگ تر از 20 واحد شود 
 از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:
با استفاده از يك رويداد بتوان پيام مناسبي را نمايش داد. 

تمرين: در پـروژه rectangle كـالس مسـتطيل را بـه شـكلي تنظيم كـنيد تـا اگـر مقـدار مسـاحت 
با استفاده از يك رويداد بتوان پيام مناسبي را نمايش داد. 

تمرين:
آن بين 20 تـا 50 واحد بـاشـد بـا اسـتفاده از يـك رويـداد بتـوان پيـام منـاسبي را نمـايش داد. 

Class Builder6-3-3ابزار
از  استفاده  با  دارد.  وجود  كالس  ايجاد  براي  نيز  سريع تري  و  ساده تر  روش  ويژوال بيسيك  در 
Class Builder مي توان عمليات تعريف اعضايي مانند فيلد، خاصيت، متد و رويداد را انجام داد. براي استفاده 

از اين ابزار به اين ترتيب عمل كنيد: 
1- در نوار منوي ويژوال بيسيك روي منوي Project و سپس گزينه Add Class Module كليك كنيد تا 

كادرمحاوره مربوطه نمايش داده شود.
2- در كادرمحاوره Add Class Module، آيكن VB Class Builder را انتخاب كنيد و بعد روي دكمه فرمان 

Open كليك كنيد (شكل 3-19).

شكل3-19
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3- در اين مرحله پنجره Class Builder مانند شكل 20-3 نمايش داده مي شود.

شكل3-20

4- در پنجره Class Builder بجز نوار منو و نوار ابزار دو بخش مجزا در زير نوار ابزار پنجره وجود دارند. بخش 
سمت چپ نام كالس هاي موجود در پروژه را نمايش مي دهد و بخش سمت راست اعضاي تشكيل دهنده 

كالسي را كه در بخش سمت چپ انتخاب شده است نشان مي دهد.
Class Builderنحوهايجاديككالسجديدبااستفادهاز

براي ايجاد يك كالس جديد در پروژه مي توانيد به اين ترتيب عمل كنيد:
و   New File كليك كنيد و سپس روي گزينه هاي  Class Builder روي منوي  پنجره  نوار منوي  1- در 

… Class كليك كنيد (شكل 3-21).

شكل3-21

  نكته: برايايجاديككالسجديدميتوانيددرنوارابزارپنجرهClass Builderرويدكمه

New Classكليككنيد.

متن  كـادر  در  داده مي شـود.  نمـايش  مـانند شـكل 3-22   Class Module Builder كـادرمحـاوره   -2
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Name نام كـالس و در كـادر ليست تركـيبي بـازشـو Based On گـزينه New Class را انتخاب كـنيد 

(اين گـزينه به طور پيش فـرض انتخاب شـده است)، سـپس روي دكـمه فـرمـان OK كـليك كـنيد. در 
ايـن مـرحلـه كـالس شـما ايجـاد مي شـود و نـام آن در بخش Classes پنجره Class Builder نمـايش 

داده مي شـود.

شكل3-22

 مثال8:مي خواهيم كالس clssquare را در پروژه Square به وسيله ابزار Class Builder ايجاد كنيم. 
براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه Square را باز كنيد.
2- در پنجره پروژه روي آيكن كالس clssquare كليك راست كنيد، سپس گزينه Remove clssquare را 

انتخاب كنيد تا كالس clssquare از پروژه خارج شود.
3- در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Project كليك كنيد و گزينه Add Class Module را انتخاب كنيد 

تا كادرمحاوره مربوطه نمايش داده شود.
4- در كادرمحاوره Add Class Module آيكن VB Class Builder را انتخاب كنيد سپس روي دكمه فرمان 
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Open كليك كنيد.

5- در پنجره Class Builder با استفاده از گزينه New Class در منوي File يا دكمه  در نوار ابزار، 
يك كالس جديد ايجاد كنيد. 

6- در كادرمحاوره Class Module Builder و در كادر متن Name نام كالس را روي مقدار clssquare تنظيم 
 Class پنجره Classes كليك كنيد. پس از اين مرحله كالس جديد، در بخش OK كرده و روي دكمه فرمان

Builder نمايش داده مي شود (شكل 3-23).

شكل3-23

7- در پنجره Class Builder ابتدا روي منوي File و سپس روي گزينه Update Project كليك كنيد تا 
ماژول كالس ايجاد شده به پروژه اضافه شود (شكل 3-24).

شكل3-24

8- پنجره Class Builder را بسته و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
تمرين: در پروژه rectangle كالس clsrectangle را حذف كرده و مجدداً آن را با استفاده از برنامه 

 پنجره 
تمرين:

Class Builder ايجاد كنيد. 
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Class Builderنكته: درصورتيكهدرپروژهاييكيامجموعهايازكالسهابدوناستفادهاز  
ايجادشدهباشندپسازاجرايبرنامهClass Builderپياميمانندشكل25-3نمايشدادهميشود
مبنيبراينكهكالسهايايجادشدهباClass BuilderايجادنشدهاندرويدكمهفرمانOKكليك
كنيدتاكادرمحاورهبستهشودوبهپنجرهClass Builderواردشويددراينمرحلهكليهكالسهادر

پنجرهClass Builderقابلمشاهدهميباشند.

شكل3-25

Class Builderنحوهايجادعضوفيلدوخاصيت

براي ايجاد عضو فيلد در يك كالس مي توانيد به اين ترتيب عمل كنيد: 
1-در نوار منوي پنجره Class Builder روي منوي File و سپس روي گزينه هاي New و … Property كليك 

نماييد (شكل 3-26). 

شكل3-26

  نكته: برايايجادعضوفيلدياعضوخاصيتميتوانيددرنوارابزارپنجرهClass Builderروي
كليككنيد. دكمه
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2- كادرمحاوره Property Builder مانند شكل 27-3 نمايش داده مي شود. در زبانه Properties و كادر متني 
Name نام عضو فيلد يا خاصيت موردنظر را تايپ كنيد، در كادر ليست تركيبي بازشو Data Type نوع داده را 

براي فيلد يا خاصيت جديد انتخاب كنيد. هم چنين مي توانيد با استفاده از دكمه هاي انتخاب موجود در كنترل 
قابل Declaration نيز ميدان شناسايي فيلد يا خاصيت موردنظر را انتخاب كنيد. دكمه انتخاب (Set و Get و 
"Public Property (Let يك خاصيت را به صورت عمومي با رويه هاي Property ايجاد مي كند و دكمه انتخاب

 Default يك فيلد را به صورت عمومي تعريف مي كند. به عالوه با استفاده از كادر عالمت Public Variable

?Property مي توان يك فيلد يا خاصيت را به عنوان فيلد يا خاصيت پيش فرض تعيين كرد.

3- در پايان روي دكمه فرمان OK كليك كنيد تا عضو جديد ايجاد شود.  

شكل3-27

 مثال9:مي خواهيم در كالس clssquare يك عضو فيلد براي ذخيره سازي و نگهداري طول ضلع مربع 
ايجاد كنيم. براي اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

1- به پنجره ويژوال بيسيك و پروژه square بازگرديد.
2- به پنجره Class Builder برويد و در بخش Classes روي آيكن كالس clssqare كليك كنيد.

3- با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره Class Builder به كادرمحاوره Property Builder برويد و بعد 
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 Data Type را تايپ كنيد، سپس كادر ليست تركيبي بازشوي Length نام فيلد عبارت Name در كادر متن
 Public Variable دكمه انتخاب Declaration تنظيم كنيد و در بخش Single را باز كرده و نوع داده را روي

را انتخاب كنيد و در پايان روي دكمه فرمان OK كليك كنيد (شكل 3-28).

شكل3-28

در اين مرحله عضو فيلد ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش سمت راست پنجره Class Builder نمايش 
داده مي شود (شكل 3-29).

شكل3-29
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4- در نوار منوي پنجره Class Builder روي منوي File و سپس روي گزينه Update Project كليك كنيد 
 clssquare را ببنديد و به ماژول كالس Class Builder تا عضو فيلد به ماژول كالس اضافه شود. سپس پنجره

برويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد. ماژول كالس مانند شكل 30-3 مي باشد.

شكل3-30

شكل3-31
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5-به ماژول كالس clssquare برويد و عضو ايجاد شده را حذف كنيد.
6- با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره Class Builder به كادرمحاوره Property Builder برويد، سپس 
 Data Type را تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشو Length نام خاصيت عبارت Name در كادر متن
 Public برويد و روي دكمه انتخاب Declaration انتخاب كنيد. در مرحله بعد به بخش Single نوع خاصيت را

Property كليك كنيد تا حوزه شناسايي عضو خاصيت تعيين شود (شكل 3-31).

روي دكمه فرمان OK كليك كنيد در اين مرحله عضو خاصيت ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش 
سمت راست پنجره Class Builder نمايش داده مي شود (شكل 3-32).

شكل3-32

7- در نوار منوي پنجره Class Builder ابتدا روي منوي File و سپس گزينه Update Project كليك كنيد 
تا عضو جديد به ماژول كالس اضافه شود.

شكل3-33
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كالس  ماژول  پنجره  به  سپس  بازگرديد،  ويژوال بيسيك  پنجره  به  و  بسته  را   Class Builder پنجره   -8
clssquare برويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد (شكل 3-33). 

9- تغييرات را ذخيره كرده و سپس برنامه را اجرا، آزمايش و بررسي كنيد.
10- به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين: در پروژه rectangle و كالس مستطيل با استفاده از Class Builder يك عضو فيلد براي طول 
 به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:
و يك عضو خاصيت براي عرض ايجاد كنيد. 

Class Builderنحوهايجادعضومتدبا
براي ايجاد عضو متد در يك كالس مي توانيد به اين ترتيب عمل كنيد:

1- در نوار منوي پنجره Class Builder روي منوي File و سپس روي گزينه هاي New و … Method كليك 
كنيد (شكل 3-34).

شكل3-34

كليككنيد.   نكته: برايايجادعضومتدميتوانيددرنوارابزارClass Builderرويدكمه

 Properties مانند شكل 35-3 نمايش داده مي شود. در زبانه Method Builder 2- در اين مرحله كادرمحاوره
و كادر متن Name نام عضو متد را تايپ كنيد. 

3-در اين مرحله مي توانيد آرگومان متد را در كادرمحاوره Method Builder با استفاده از دكمه  تعريف 
كنيد. يا آرگومان هاي تعريف شده را با دكمه  حذف كنيد يا با استفاده از دكمه هاي  و  ترتيب 

قرار گرفتن آن ها را در تعريف عضو متد مشخص كنيد.
داده مي شود  نمايش   Add Argument نام  به  ديگري  كادرمحاوره  كنيد،  اگر روي دكمه  كليك   -4

(شكل 3-36).
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شكل3-35

شكل3-36

در ايـن كـادرمحـاوره بخـش هـاي مختلفي وجـود دارنـد، در كـادر متن Name مي تـوانيد نـام آرگـومـان 
معـرفي  مقدار  بـا  ارسـال  بـه صورت  را  آرگـومان   ByVal عالمت  كـادر  انتخـاب  بـا  و  كـنيد  تـايپ  را 

نمـاييد. 



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
134

براي تعيين نوع آرگومان نيز مي توانيد از كادر ليست تركيبي بازشو Data Type نوع داده موردنظر را انتخاب 
كنيد و اگر آرگومان يك آرايه باشد كادر عالمت Array را انتخاب نماييد. 

پيش فرض  مقدار  و  كنيد  كليك   Optional عالمت  كادر  روي  مي توانيد  نيز  اختياري  آرگومان هاي  براي 
آرگومان اختياري را نيز در كادر متن Default Value تايپ كنيد.

5-اگر عضو متد مقداري را بازگشت دهد، مي توانيد در كادرمحاوره Method Builder نوع داده بازگشتي را 
از كادر ليست تركيبي بازشو Return Data Type انتخاب كنيد.

6- در پايان روي دكمه فرمان OK كليك كنيد تا عضو جديد ايجاد شود.
 مثال10:مي خواهيم در كالس clssquare يك عضو متد براي محاسبه مساحت مربع ايجاد كنيم، براي 

اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
1- به پنجره ويژوال بيسيك و پروژه Square بازگرديد.

2- به پنجره Class Builder برويد و در بخش Classes روي آيكن كالس clssquare كليك كنيد.
3- با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره Class Builder به كادرمحاوره Method Builder برويد و در كادر 
متن Name نام متد عبارت Area را تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشو Return Data Type نوع داده 

بازگشتي را Single انتخاب كنيد (شكل 3-37). 

شكل3-37
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در پايان روي دكمه فرمان OK كليك كنيد. 
در اين مرحله عضو متد ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش سمت راست پنجره Class Builder نمايش 

داده مي شود (شكل 3-38).

شكل3-38

4- در نوار منوي پنجره Class Builder ابتدا روي منوي File و سپس گزينه Update Project كليك كنيد 
تا عضو جديد به ماژول كالس اضافه شود. 

5- پنجره Class Builder را ببنديد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
سپس به پنجره ماژول كالس clssquare برويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد (شكل 3-39). 

شكل3-39

6- در اين مرحله بايد دستورالعمل هاي متد Area را داخل آن تايپ كنيد، بنابراين به ماژول كالس و داخل 
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متد Area برويد و دستور زير را تايپ كنيد: 

Area = snglength * snglength

7- تغييرات را ذخيره كرده و سپس برنامه را اجرا، آزمايش و بررسي كنيد.
8- به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين: در پروژه square و كالس clssquare با استفاده از Class Builder يك عضو متد براي محاسبه 
 به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:
محيط ايجاد كنيد.

براي  متد  عضو  يك   Class Builder از  استفاده  با  مستطيل  و كالس   rectangle پروژه  در  تمرين: 
محيط ايجاد كنيد.

تمرين:
محاسبه مساحت و يك عضو متد براي محيط ايجاد كنيد.

Class Builderنحوهايجادعضورويدادبا
براي ايجاد عضو رويداد در يك كالس مي توانيد به اين ترتيب عمل كنيد:

1- در نوار منوي پنجره Class Builder روي منوي File و سپس روي گزينه هاي New و … Event كليك 
كنيد (شكل 3-40).

شكل3-40

كليك   نكته:  برايايجادعضورويدادميتوانيددرنوارابزارClass Builderرويدكمه

كنيد.

 Properties مانند شكل 41-3 نمايش داده مي شود. در زبانه Event Builder 2- در اين مرحله كادرمحاوره
و كادر متن Name نام عضو رويداد را تايپ كنيد. 

3- در پايان روي دكمه فرمان OK كليك كنيد تا عضو جديد ايجاد شود. 
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شكل3-41

تا وقتي مقدار مساحت  ايجاد كنيم  clssquare يك عضو رويداد  مي خواهيم در كالس  :11 مثال  
ترتيب  به  را  زير  عمليات  كار  اين  براي  اجرا شود.  به طور خودكار  رويداد  واحد شود   10 از  مربع كمتر 

دهيد:  انجام 
1- به پنجره ويژوال بيسيك و پروژه square بازگرديد.

كـليك   clssquare كـالس  آيكـن  روي   Classes بخـش  در  و  بـرويـد   Class Builder پنجـره  بـه   -2
كـنيد.

3- با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره Class Builder به كادرمحاوره Event Builder برويد و بعد در 
كادر متن Name براي نام رويداد عبارت Warning را تايپ كنيد (شكل 3-42). 

سپس روي دكمه فرمان OK كليك كنيد، در اين مرحله عضو متد ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش 
سمت راست پنجره Class Builder نمايش داده مي شود (شكل 3-43).
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شكل3-42

شكل3-43

4- در نوار منوي پنجره Class Builder ابتدا روي منوي File و سپس گزينه Update Project كليك كنيد 
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تا عضو جديد به ماژول كالس اضافه شود.
ماژول كالس  پنجره  به  بازگرديد. سپس  ويژوال بيسيك  پنجره  به  و  ببنديد  را   Class Builder پنجره   -5

clssquare برويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد (شكل 3-44).

شكل3-44

6-در اين مرحله الزم است رويداد در متد مساحت فراخواني شود، بنابراين متد مساحت مربع را به اين 
صورت تنظيم كنيد:

Public Function Area() As Single

    Area = snglength * snglength

    If (snglength * snglength < 10) Then RaiseEvent Warning

End Function

7- تغييرات را ذخيره كرده و سپس برنامه را با ايجاد يك شئ از كالس مربع همراه با رويدادهاي آن آزمايش 
و بررسي نماييد. 

8- به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:تمرين: در پروژه rectangle و كالس مستطيل با استفاده از Class Builder يك عضو رويداد ايجاد 
اجرا  به طور خودكار  باشد  واحد كوچك تر  از 15  و محيط مستطيل  مقدار مساحت  كه  زماني  در  تا  كنيد 
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شود، سپس با ايجاد شيئي از كالس مستطيل مساحت و محيط يك مستطيل دلخواه را محاسبه نموده و از 
رويدادهاي آن نيز استفاده كنيد.

7-3-3ايجادمجموعهايازاشيا
تاكنون نحوه ايجاد يك شئ به صورت مستقل و مجزا از ساير اشيا را آموختيد، اما گاهي اوقات ممكن است 
الزم باشد مجموعه اي از دو يا چند شئ را به طور همزمان ايجاد كرده و مورد استفاده قرار دهيد. در اين 
صورت روش هاي قبلي براي نگهداري و مديريت گروهي از اشياي كاري مشكل و در بعضي موارد غيرممكن 

خواهد بود براي رفع اين مشكل مي توان يكي از اين روش ها را استفاده كرد:

آرايهازاشيا

در كتاب برنامه نويسي ويژوال بيسيك مقدماتي نحوه تعريف و استفاده آرايه از فرم ها و كنترل ها را فراگرفته ايد 
نحوه تعريف و استفاده آرايه اي از اشيايي كه از ساير كالس ها به وجود مي آيند نيز به همان صورت امكان پذير 

است.
 مثال12:مي خواهيم پروژه employee را به گونه اي تنظيم كنيم تا به وسيله آن بتوان اطالعات 
5 كارمند را ذخيره نمود و در صورت نياز بتوان اطالعات يك كارمند را به وسيله كد كارمند مشاهده 

كرد. 

براي انجام اين مثال عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد: 
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه employee را باز كنيد. 

تغيير  صورت  اين  به  را  آن  در  موجود  دستورات  و  كنيد  باز  را   mdlobject كد  ماژول  پنجره   -2
دهيد:

Option Base 1

Public inttotal As Integer

Public employee(5) As New clsemployee

كه  را  كارمنداني  تعداد  متغير  اين  است  تعريف شده   inttotal نام  با  عمومي  متغير  اين دستورات يك  در 
اطالعات آن ها دريافت شده است نگهداري مي كند. به عالوه يك آرايه با نام employees با 5 عضو از كالس 
clsemployee نيز تعريف شده است در ضمن با استفاده از دستور Option Base 1 انديس شروع در آرايه 

employees از مقدار 1 شروع مي شود. 

3- رويداد Load فرم frmmain را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub MDIForm_Load()
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    inttotal = 1

End Sub

در اين رويداد متغير شمارنده inttotal روي مقدار 1 تنظيم مي شود. 
4- به ماژول كد فرم frmregister برويد و رويداد Click دكمه Save را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmdsave_Click()

    mdlobject.employees(inttotal).firstname = txtfirstname.Text

    mdlobject.employees(inttotal).lastname = txtlastname.Text

    mdlobject.employees(inttotal).employeeid = Val(txtid.Text)

    mdlobject.employees(inttotal).b_date = CDate(txtbdate.Text)

    inttotal = inttotal + 1

End Sub

در اين رويداد، هر بار اطالعات در يكي از اعضاي آرايه ذخيره مي شود و در پايان متغير شمارنده يك واحد 
افزايش مي يابد تا در مرحله بعد داده ها در عضو بعدي آرايه ذخيره شوند.

 Enabled را باز كرده و كنترل هاي آن  را مانند شكل 45-3 تنظيم كنيد، سپس خاصيت frmdisplay 5- فرم
كنترل كادر متن txtid را روي مقدار True تنظيم كنيد. 

شكل3-45



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
142

6- به ماژول كد فرم frmdisplay برويد و دستورات آن را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmddisplay_Click()

    Dim inti As Integer

    For inti = 1 To 5

        If (mdlobject.employees(inti).employeeid = Val(txtid.Text)) Then

            txtfirstname.Text = mdlobject.employees(inti).firstname

            txtlastname.Text = mdlobject.employees(inti).lastname

            txtbdate.Text = Str(mdlobject.employees(inti).b_date)

            Exit Sub

        End If

    Next inti

    MsgBox "The Employee Is Not Exist!", VbMsgBoxStyle.vbCritical, "Not Found"

End Sub

در اين رويداد با استفاده از يك حلقه For آرايه جستجو مي شود در هر بار اجراي حلقه، كد كارمندي كه 
در كادر متن tytid دريافت شده است به وسيله دستور شرطي If با كد كارمندي يك عضو آرايه مقايسه 

مي شود. 
اگر نتيجه بررسي درست باشد ساير مشخصات كارمندي كه پيدا شده است در كادرهاي متن نمايش داده 
مي شود، سپس با اجراي دستور Exit Sub اجراي رويه رويداد خاتمه مي يابد زيرا با پيدا شدن كارمند موردنظر 

ديگر نيازي به جستجو و ادامه اجراي حلقه For نمي باشد.
هم چنين اگر حلقه For كليه اعضاي آرايه را بررسي كند اما كارمند مربوطه موجود نباشد، حلقه بعد از بررسي 

آخرين عضو خاتمه يافته و يك كادر پيغام، عدم وجود كارمند را در آرايه نشان مي دهد.
7- تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد.

8- اطالعات چند كارمند را ثبت كنيد، سپس با استفاده از فرم Display كد يك كارمند را وارد كنيد و روي 
دكمه فرمان Display كليك كنيد. 

اين كار را براي ساير كارمندان نيز انجام داده و نتيجه را بررسي كنيد، سپس يك كد كارمندي اشتباه را وارد 
كرده و نتيجه را مجدداً بررسي كنيد.

9- اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
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تمرين:تمرين: پروژه library را به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان اطالعات چندين كتاب (حداكثر 20 كتاب) 
با استفاده از مفهوم آرايه اي از اشيا دريافت و ذخيره كرد و در صورت نياز بتوان اطالعات هر كتاب دلخواه را 

به وسيله كد كتاب در كتابخانه جستجو كرد. 

كلكسيونيازاشيا

روش مناسب تري كه براي نگهداري و مديريت مجموعه اي از اشيا قابل استفاده مي باشد ايجاد كلكسيوني 
مزيت  مي شود.  استفاده   Collection نام  به  كالسي  از  اشيا  از  كلكسيون  يك  ايجاد  براي  است.  اشيا  از 
كلكسيون ها نسبت به آرايه ها در اين است كه كلكسيون ها مي توانند هر تعداد شئ را كه بخواهيد در خود 
جاي دهند و به صورت يك آرايه پوياي پيشرفته عمل  كنند، در ضمن مي توان هر شئ را در صورت نياز 
از كلكسيون خارج نمود و فضاي مورد استفاده آن را آزاد كرد. براي تعريف يك كلكسيون مي توان به اين 

صورت عمل نمود:

PublicياPrivateنامكلكسيونAs   New   Collection

مديريت  براي  و خاصيت ها  متدها  از  مجموعه اي  مي شود  تعريف   Collection نوع  از  كلكسيون  يك  وقتي 
كلكسيون قابل استفاده هستند، اين متدها را مي توانيد در جدول 1-3 مشاهده كنيد.

جدول1-3متدهاوخاصيتهايشئكلكسيون

ناممتدياخاصيتعملكرد

Addبا استفاده از اين متد مي توان يك شئ را به كلكسيون اضافه كرد.

Countاين خاصيت تعداد اشياي موجود در كلكسيون را مشخص مي كند.

Removeبا استفاده از اين متد مي توان يك شئ را از كلكسيون حذف كرد.

 مثال13:مي خواهيم پروژه employee را به شكلي تنظيم كنيم تا به وسيله آن بتوان اطالعات هر 
تعداد كارمند دلخواه را ذخيره نمود يا با استفاده از كد كارمندي، اطالعات يك كارمند را مشاهده كرد. براي 

انجام اين مثال عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه employee را باز كنيد.

2- پنجره ماژول كد mdl object را باز كنيد و دستورات آن را حذف كرده و اين دستور را داخل آن تايپ 
كنيد:

Public colemployees As New Collection
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اين دستور يك كلكسيون با نام colemployees را براي استفاده در سطح تمام پروژه تعريف مي كند. 
3- به ماژول كد فرم frmmain برويد و رويداد Load آن را حذف كنيد.

4- به ماژول كد فرم frmregister برويد و رويداد Click دكمه Save را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdsave_Click()

    Dim employee As clsemployee

    Set employee = New clsemployee

    employee.firstname = txtfirstname.Text

    employee.lastname = txtlastname.Text

    employee.employeeid = Val(txtid.Text)

    employee.b_date = CDate(txtbdate.Text)

    mdlobject.colemployees Add employee

End Sub

در اين رويداد ابتدا يك شئ (employee) از روي كالس clsemployee تعريف مي شود، سپس خاصيت هاي 
employee به شئ كلكسيون اضافه  Add شئ  از متد  با استفاده  آن مقداردهي مي شوند و در مرحله بعد 

مي شود.
5- فرم frmdisplay را باز كرده و رويداد Click دكمه فرمان Save را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmddisplay_Click()

    Dim inti As Integer

    For inti = 1 To colemployees.Count

        If (mdlobject.colemployees(inti).employeeid = Val(txtid.Text)) Then

            txtfirstname.Text = mdlobject.colemployees(inti).firstname

            txtlastname.Text = mdlobject.colemployees(inti).lastname

            txtbdate.Text = Str(mdlobject.colemployees(inti).b_date)

            Exit Sub

        End If
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    Next inti

    MsgBox "The Employee Is Not Exist!", VbMsgBoxStyle.vbCritical, "Not Found"

End Sub

در اين رويداد با استفاده از يك حلقه For عمليات جستجو در كلكسيون انجام مي شود. براي مقدار خاتمه 
حلقه از خاصيت Count كلكسيون Colemployees استفاده شده است اين خاصيت تعداد اشياي موجود در 

كلكسيون را مشخص مي كند، بنابراين مي توان از آن به عنوان مقدار خاتمه حلقه استفاده كرد. 

در داخل حلقه نيز مي توان با استفاده از انديس هر شئ در كلكسيون Colemployees به هريك از اشياي 
موجود در كلكسيون دسترسي پيدا كرد تا در صورت پيدا شدن كارمند مورد جستجو اطالعات مربوط به وي 

نمايش داده شوند.
6- تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد.

7- اطالعات چند كارمند را ثبت كرده و با استفاده از فرم Display اطالعات ذخيره شده را به وسيله كد 
كارمند جستجو نمود تا در صورت وجود داشتن، نمايش داده شوند. 
8- اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 

براي دسترسي به اشياي ذخيره شده در يك كلكسيون مي توان به جاي For از حلقه For Each استفاده 
كرد. 

شكل كلي نحوه استفاده از اين دستور به اين صورت است:
For   EachنامشئIn000000000نامكلكسيون دستورات 
Nextنامشئ

در اين حلقه احتياجي به تعيين مقدار شروع و خاتمه نيست و حلقه به طور خودكار از اولين شئ در كلكسيون 
شروع مي كند و با رسيدن به آخرين شئ در كلكسيون اجراي حلقه پايان مي يابد. براي دسترسي به اشياي 
داخل كلكسيون نيز يك شئ از همان كالسي كه اشياي داخل كلكسيون از آن ايجاد شده اند تعريف مي شود 
و نام آن بعد از كلمه كليدي Each و Next قرار مي گيرد. داخل حلقه For Each مي توان با استفاده از اين 
نام به اعضاي كلكسيون دسترسي پيدا كرد. به عنوان مثال براي نمايش و اطالعات كليه كارمندان روي فرم 

مي توان به اين صورت عمل كرد:
Dim employee As New clsemployee

 For Each employee In mdlobject.colemployees

     Print employee.employeeid
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     Print employee firstname

     Print employee lastname

     Print (employeeb_date)

 Next employee

clsemployee تعريف شده است تا از آن در  employee از كالس  با نام  ابتدا يك شئ  در اين دستورات 
حلقه  استفاده شود، سپس   Colemployees كلكسيون  داخل  اشياي  به  براي دسترسي   For Each حلقه 
For Each با استفاده از نام شئ employe و نام كلكسيون Colemployee اجرا مي شود. در اين حلقه با 

رسيدن  با  مي شود  داده  نمايش  كلكسيون  در  اول  كارمند  اطالعات  ابتدا   employee نام شئ  از  استفاده 
به  نمايش مي دهد.  را  كارمند  دومين  اطالعات  و  اجرا مي شود  Next employee حلقه مجدداً  به دستور 
همين ترتيب اجراي حلقه تا رسيدن به آخرين كارمند و نمايش اطالعات وي ادامه مي يابد و سپس به طور 

خودكار خاتمه مي يابد. 
 مثال14:مي خواهيم پروژه employee را به شكلي تنظيم كنيم كه براي جستجو و نمايش اطالعات 
يك كارمند در فرم Display از حلقه For Each به جاي For استفاده شود. براي انجام اين مثال عمليات بعد 

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

2- به پنجره ماژول كد فرم frmdisplay برويد و رويداد Click دكمه فرمان Save را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmddisplay_Click()

   Dim employee As New clsemployee

    For Each employee In mdlobject.colemployees

        If (employee.employeeid = Val(txtid.Text)) Then

            txtfirstname.Text = employee.firstname

            txtlastname.Text = employee lastname

            txtbdate.Text = Str(employeeb_date)

            Exit Sub

        End If

    Next employee

    MsgBox "The Employee Is Not Exist!", VbMsgBoxStyle.vbCritical, "Not Found"



پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
147واحدكارسوم:توانايي برنامه نويسي به روش شئ گرا

End Sub

در اين رويداد نيز با استفاده از حلقه For Each عمليات جستجو و نمايش اطالعات كارمند موردنظر انجام مي شود.
3- تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا و آزمايش كنيد.

تمرين: پروژه library را به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان اطالعات چندين كتاب را با استفاده از مفهوم 
3 تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا و آزمايش كنيد.

تمرين:
كلكسيون دريافت و ذخيره كرد و در صورت نياز بتوان اطالعات هر كتاب دلخواه را به وسيله كد كتاب در 

كتابخانه جستجو نمود.
 مثال15:مي خواهيم پروژه employee را به شكلي تنظيم كنيم تا بتوان اطالعات يك كارمند را از 

داخل كلكسيون حذف نمود.
براي انجام اين مثال عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه employee را باز كنيد.
2- يك فرم جديد با نام frmdelete و عنوان Delete مانند شكل 46-3 به پروژه اضافه كنيد و يك كنترل 
كادر متن با نام txtindex و دو كنترل دكمه فرمان با نام هاي btndelete و btnclose و عنوان هاي Delete و 

Close روي فرم قرار دهيد. سپس فرم را با نام delete ذخيره كنيد.

شكل3-46

3- رويداد Click دكمه فرمان btndelete را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmddelete_Click()

     mdlobject.colemployees.Remove (Val(txtindex.Text))

End Sub

 Remove حذف مي شود، متد colemployees يك عضو از داخل كلكسيون Remove در اين رويداد با استفاده از متد
شماره انديس يك شئ را در كلكسيون دريافت كرده و آن را حذف مي كند. در اين دستورات انديس شئ به وسيله 
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كادر متن txtindex دريافت شده تا متد Remove را با استفاده از آن شئ با توجه به موقعيت قرار گرفتن شئ در 
كلكسيون حذف كند.

4- به پنجره فرم frmmain برويد و در نوار منوي فرم يك گزينه جديد با نام mnudelete و عنوان Delete به انتهاي 
منوي information اضافه كنيد سپس رويداد گزينه جديد را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub mnudelete_Click()

    frmdelete.Show

End Sub

در اين رويداد با استفاده از متد Show فرم frmdelete نمايش داده مي شود.
5- تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد.

6- اطالعات چند كارمند را ثبت كنيد و بعد با استفاده از گزينه Display از ذخيره شدن اطالعات اطمينان حاصل 
كنيد

7- در منوي Information روي گزينه Delete كليك كنيد تا فرم Delete نمايش داده شود، سپس با توجه به ترتيب 
ثبت اطالعات، انديس يك شئ را در كادر متن تايپ كنيد و بعد روي دكمه فرمان Delete كليك كنيد.

8-به فرم Display بازگرديد و بررسي كنيد آيا اطالعات كارمند موردنظر حذف شده است يا خير؟ براي اين كار كافي 
است كد كارمندي را كه حذف كرده ايد در كادر متن مربوطه تايپ كرده و روي دكمه فرمان Display كليك كنيد. در 

صورتي كه اطالعات كارمند موردنظر حذف شده باشد كادر پيغام، عدم وجود آن را نمايش مي دهد.
9- عمليات قبل را براي ساير كارمندان نيز تكرار كنيد و نتيجه را بررسي نماييد.

10- به اجراي برنامه پايان داده و به پنجره برنامه ويژوال بيسيك بازگرديد.

With … EndWidth8-3-3دستور
گاهي اوقات براي تنظيم خاصيت هاي يك شئ بايد هر بار با استفاده از نام شئ يك خاصيت را مورد استفاده قرار داد.

اگر تعداد خاصيت هاي مورد نياز زياد باشد الزم است چندين بار نام شئ تكرار شود در اين حالت براي جلوگيري از 
تكرار بي مورد نام شئ و ساده تر شدن دستورات مي توان از دستور With استفاده كرد. شكل كلي نحوه استفاده از اين 

دستور به اين صورت است:
With نامشئ  000000000 

End With

به عنوان مثال براي تنظيم چند خاصيت يك كنترل دكمه فرمان با نام cmdclose مي توان به اين صورت عمل كرد:

Private Sub cmddelete_Click()
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     mdlobject.colemployeesRemove (Val(txtindex.Text))

End Sub

در اين دستورات با استفاده از دستور With نام شئ cmdclose فقط يك بار مورد استفاده قرار مي گيرد و الزم نيست 
براي دسترسي به هر خاصيت نام شئ مجدداً تكرار شود. 

به عنوان مثالي ديگر در پروژه employee و فرم frmregister مي توان رويداد Click دكمه فرمان cmdsave را با استفاده 
از دستور With به اين صورت تنظيم كرد:

Private Sub cmdsave_Click()

    Dim employee As clsemployee

    Set employee = New clsemployee

    With employee

        .firstname = txtfirstname.Text

        .lastname = txtlastname.Text

        .employeeid = Val(txtid.Text)

        .b_date = CDate(txtbdate.Text)

    End With

    mdlobject.colemployeesAdd employee

End Sub

دستور از  اشيا  خاصيت هاي  مقداردهي  براي  تا  كنيد  تنظيم  شكلي  به  را   Library پروژه  تمرين:تمرين: 
With … End With استفاده شود. 

)Object Browser)9-3-3مرورگرشئ
مرورگر شئ ابزار ديگري است كه در ويژوال بيسيك براي مديريت بهتر اشياي موجود در يك پروژه استفاده مي شود، 
با استفاده از اين برنامه مي توانيد كالس هايي را كه در پروژه ايجاد شده اند به همراه فيلدها، خاصيت ها، متدها و 

رويدادهايشان مشاهده كنيد. 
به عالوه مي توانيد ثابت هاي موجود در كتابخانه اشيا و رويه هاي موجود در پروژه را مشاهده كنيد يا با استفاده از اجزاي 

موجود در اين برنامه، شئ موردنظر را جستجو كنيد.
براي دسترسي به برنامه مرورگر شئ مي توانيد يكي از اين روش ها را انتخاب كنيد:
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1- در نوار منوي پنجره ويژوال بيسيك ابتدا روي منوي View و سپس روي گزينه Object Browser كليك نماييد.
2-كليد F2 را بفشاريد.

3-در پنجره ويژوال بيسيك و نوار ابزار آن، روي دكمه  كليك كنيد.
پس از انجام يكي از اين روش ها پنجره مرورگر شئ مانند شكل 47-3 نمايش داده مي شود.

شكل3-47

در بخش بااليي و سمت چپ پنجره Object Browser يك كادر ليست تركيبي بازشو وجود دارد كه به شما 
اجازه مي دهد تا اجزاي موجود در بخش هاي مختلف را براساس جدول 2-3 براي نمايش انتخاب كنيد.

جدول3-2

عنوانگزينهتوضيح

All> تمام كتابخانه هاي اشيا
Libraries>

نام پروژهتمام اشياي موجود در پروژه جاري

VBتمام اشيا و رويه هاي موجود در ويژوال بيسيك

(Visual Basic For Application) VBA اشياي موجود در فايل كتابخانه ايVBA

VBRUNاشياي موجود در فايل كتابخانه هاي VBRUN (اشيا و رويه هاي ويژوال بيسيك براي زمان اجرا)
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  نكته: اگربرنامهObject Browserرادرپروژهايكهازقبلطراحيشدهاستاجراكنيد،

عالوهبرمواردارائهشدهدرجدول2-3،اساميكالسهايموجوددرپروژهنيزدركادرليستتركيبي
بازشونمايشدادهميشوند.

كادر  اين  از  است،  گرفته  قرار  اول  بازشو  تركيبي  ليست  كادر  زير  در  نيز  بازشو  تركيبي  ليست  كادر  يك 
مثاًل  كنيد.  استفاده  است  موردنظر  كه  عبارتي  نوع  هر  و  رويه  شئ،  جستجوي  براي  مي توانيد  ليست 
و  كرده  تايپ  بازشو  تركيبي  ليست  كادر  اين  داخل  را   abs عبارت  مي توانيد   Abs تابع  كردن  پيدا  براي 
بخش در  جستجو  نتايج   .(3-48 (شكل  كنيد  كليك  دارد  قرار  آن  كنار  در  كه    Find دكمه  روي 

Search Results نمايش داده مي شود و در قسمت پايين پنجره نيز نحوه استفاده از تابع Abs و عملكرد آن 

توضيح داده مي شود. 

شكل3-48

نحوه استفاده از تابع abs و عملكرد آن توضيح داده مي شود.
در سمت راست دكمه Find دكمه  (Show/Hide Search Results) قرار دارد (شكل 48-3)، اگر روي اين 

دكمه كليك كنيد نتايج جستجو مخفي شده و با كليك دوباره روي آن، نتايج جستجو نمايش داده مي شود.
بخش هاي ديگري كه در پنجره Object Browser وجود ندارد بخش Classes و Members مي باشند. 
Classes تمام كالس هاي موجود در كتابخانه ها يا پروژه انتخاب شده نمايش داده مي شوند،  در بخش 

با رنگ تيره تر نمايش داده مي شود.  باشد  ايجاد و كدنويسي شده  اگر در پروژه اي يك كالس 
 Members است كه تمامي اعضاي آن نيز در بخش <globals> به طور پيش فرض اولين گزينه در اين بخش
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نمايش داده مي شوند (شكل 47-3)، اگر در بخش Classes يك كالس را انتخاب كنيد اجزاي تشكيل دهنده 
كالس در بخش Members نمايش داده مي شوند (شكل 3-49). 

شكل3-49

به عنوان مثال اگر پروژه square را باز كرده و برنامه Object Browser را اجرا كنيد و در بخش Classes، كالس 
clssquare را انتخاب كنيد تمام اعضاي آن در بخش Members نمايش داده مي شوند (شكل 3-50). 

شكل3-50

در قسمت پاياني پنجره Object Browser يك بخش مستطيل شكل به نام بخش جزييات وجود دارد. زماني كه 
يك كالس را در بخش Classes يا يك خاصيت، فيلد، متد يا رويداد را در بخش Members انتخاب مي كنيد، 
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جزيياتي در رابطه با كالس يا نحوه تعريف عضو و عملكرد آن در بخش جزييات نمايش داده مي شود.  
به عالوه مي توانيد با كليك روي يك Link كه در بخش جزييات نشان داده مي شود به پروژه يا كالسي كه 

عضو انتخاب شده در آن قرار دارد راهنمايي شويد.
به عنوان مثال اگر در بخش Classes روي كالس clssquare كليك كنيد و سپس در بخش Members روي 
خاصيت Length كليك كنيد، در بخش جزييات تعريف خاصيت Length و در زير آن يك لينك نمايش داده 
مي شود (شكل 51-3) كه اگر روي اين لينك كليك كنيد فقط كالس هاي پروژه نمايش داده مي شوند (شكل 3-52). 

شكل3-51

شكل3-52
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عالوه بر مواردي كه گفته شد مي توان به دكمه  (Go Back) و دكمه  (Go Forward) اشاره كرد 
اين دكمه ها به ترتيب شما را در سلسله مراتبي كه بين كالس ها، خواص، متدها و ساير اجزا حركت كرده ايد 

به عقب يا جلو حركت مي دهند.
در كنار اين دكمه ها دكمه Copy to Clipboard   قرار دارد كه با استفاده از اين دكمه مي توان از كالس 
انتخاب شده در بخش Classes يا عضو انتخاب شده در بخش Members يك كپي مشابه در كليپ برد قرار 
دارد تا در محل ديگري كه موردنظر است آن را Paste كرد به عالوه مي توان اطالعات موجود در بخش جزييات 

را با عمل كشيدن انتخاب نمود و سپس با اين دكمه يك كپي از آن در كليپ برد قرار داد.
نيز مي توان  اين دكمه  به وسيله  دارد  قرار   View Definition Copy، دكمه   راست دكمه  در سمت 

مستقيماً به محلي كه كالس، خاصيت متد يا رويداد انتخاب شده در آن وجود دارد قرار گرفت.
آخرين دكمه، در پنجره Object Browser دكمه  (Help) مي باشد در صورتي كه روي اين دكمه كليك 
كرده يا كليد F1 را بفشاريد پنجره راهنماي MSDN نمايش داده مي شود و در رابطه با كالس، خاصيت، متد 

يا رويداد انتخاب شده راهنمايي هايي در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
تمرين: پروژه rectangle را باز كرده و با استفاده از برنامه Object Browser اعضاي آن را مشاهده و 

يا رويداد انتخاب شده راهنمايي هايي در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
تمرين:

بررسي كنيد.
Command Button و   ،Form Object Browser درباره اعضاي كالس هاي  ابزار  تمرين: به وسيله 

بررسي كنيد.
تمرين:

توابع Len ،Chr و Sin به دست آوريد. 

ActvieXDLL10-3-3نحوهايجاد
ActiveX DLL يكي از امكاناتي است كه به وسيله تكنولوژي COM (Component Object Model) ارائه 

برنامه ها  تشكيل دهنده  اجزاي  تا  تكنولوژي ها سعي مي شود  اين  در  تكامل مي يابد.   COM در  و  مي شود 
كه مي تواند در پروژه هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند، يك بار تهيه و توليد شوند تا توليدكننده آن 
قرار  استفاده  برنامه هاي خود مورد  را در  اجزا  بدون هيچ زحمتي آن  بتوانند  برنامه نويسان  يا حتي ساير 

دهند. 
ActiveX DLL (Dynamic Link Library) اين امكان را فراهم مي كند كه يك يا مجموعه اي از كالس ها را 

به طور مستقل طراحي و ايجاد نمود تا در هر زمان كه الزم باشد بتوان از آن ها در هر برنامه كاربردي استفاده 
كرد. با اين روش مي توان يك بار كالس يا كالس هاي موردنظر را ايجاد نمود و بارها در پروژه هاي مختلف 
از خاصيت ها، متدها و رويدادهاي آن ها استفاده  ايجاد كرد و  از آن ها  را  برد و اشياي خود  به كار  را  آن ها 

نمود. 
براي ايجاد اين نوع از پروژه ها به اين ترتيب عمل كنيد: 

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و در كادرمحاوره New Project آيكن ActiveX DLL را انتخاب كنيد 
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سپس روي دكمه فرمان Open كليك كنيد (شكل 3-53).

شكل3-53

2- يك پروژه از نوع ActiveX DLL (شكل 54-3) همراه با يك ماژول كالس ايجاد مي شود. 

شكل3-54
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تعريف  را  هريك  اعضاي  و  نموده  ايجاد  را  خود  موردنظر  كالس هاي  يا  كالس  مي توان  اكنون   -3
كرد.

4- پس از طراحي و ساخت كالس ها مي توانيد در پنجره برنامه ويژوال بيسيك روي منوي File و سپس 
گزينه (dll. نام پروژه Make) كليك كنيد (شكل 55-3) تا فايل DLL ساخته شود. 

شكل3-55

5- اكنون مي توان از فايل DLL توليد شده در ساير پروژه ها استفاده كرد.
 clsemployee ايجاد كنيم كه شامل كالس ActiveX DLL مثال16:مي خواهيم يك پروژه از نوع 

باشد. براي انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه جديد از نوع ActiveX DLL ايجاد كنيد.

2- به پنجره ويژوال برويد و روي آيكن Project1 كليك كنيد، سپس نام پروژه را در پنجره خواص روي 
عبارت employee تنظيم كنيد.

كليك   Class Module سپس  و   Add گزينه  روي  و  كرده  كليك راست  پروژه  پنجره  در  دوباره   -3
كنيد.

4- در كادرمحاوره Add Class Modules روي زبانه Existing كليك كنيد و كالس clsemployee را در 
كالس  تا  كنيد  كليك   Open فرمان  دكمه  روي  پايان  در  كنيد،  انتخاب  آن  و  كرده  پيدا  خود  سيستم 

clsemployee به پروژه اضافه شود.

5- به پنجره ماژول كالس clsemployee برويد و تمام دستورات آن را با استفاده از گزينه Select All در 
منوي Edit پنجره ويژوال بيسيك انتخاب كنيد.

6- در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Edit و سپس گزينه Copy كليك كنيد.
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 Class1 را در كالس clsemployee محتويات كالس Paste برويد و با عمل Class1 7- به پنجره ماژول كالس
قرار دهيد.

 Remove از گزينه  با استفاده  clsemployee كليك راست كنيد و  8- در پنجره پروژه روي آيكن كالس 
employee آن را از پروژه خارج كنيد.

9- در اين مرحله در پنجره پروژه آيكن Class1 را انتخاب كنيد و خاصيت نام آن را در پنجره روي عبارت 
clsemployee تنظيم كنيد. سپس كالس جديد را با نام employee ذخيره كنيد. 

10- پروژه را با نام employeedll ذخيره كنيد.
11- در پنجره برنامه ويژوال بيسيك ابتدا روي منوي File و سپس گزينه … Make employeedll.dll كليك 

كنيد. 
يك كادرمحاوره مانند شكل 56-3 نمايش داده مي شود، در اين كادرمحاوره روي دكمه فرمان OK كليك 

كنيد تا فايل DLL با نام employeedll.dll در همان پوشه پروژه ايجاد شود.

شكل3-56

12- پنجره ويژوال بيسيك را ببنديد.
13- اكنون مي خواهيم از فايل DLL ايجاد شده در مراحل قبل در يك پروژه ديگر استفاده كنيم، بنابراين 

پروژه employee را باز كنيد.
 Remove clsemployee كليك راست كنيد و سپس روي گزينه  آيكن كالس  پروژه روي  پنجره  14- در 

clsemployee كليك كنيد تا كالس كارمند از پروژه خارج شود.
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بايد آن ها را به پروژه موردنظر اضافه كرد. براي اين كار مي توانيد   DLL 15- براي استفاده از فايل هاي 
(شكل  كنيد  كليك   References … گزينه  روي  و سپس   Project منوي  روي  ويژوال بيسيك  پنجره  در 

.(3-57

شكل3-57

16- در اين مرحله كادرمحاوره References نمايش داده مي شود (شكل 58-3). در اين كادرمحاوره ليستي 
 Browse كه به وسيله شركت مايكروسافت ارائه مي شوند نمايش داده مي شوند. روي دكمه DLL از فايل هاي

كليك كنيد تا كادرمحاوره Add Reference نمايش داده شود (شكل 3-59). 

شكل3-58
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شكل3-59

17- با استفاده از كادرمحاوره Add Reference به پوشه پروژه ActiveX DLL خود (employeedll) برويد و 
 dll كليك كنيد. در اين مرحله فايل Open را انتخاب كنيد، سپس روي دكمه فرمان employeedll.dll فايل

در ليست كادرمحاوره References مانند شكل 60-3 نمايش داده مي شود.

شكل3-60

18- در كادرمحاوره References روي دكمه فرمان OK كليك كنيد. در اين مرحله مي توانيد از كالس 
اين صورت عمل  به  مي توانيد   clsemployee از كالس  استفاده  براي  كنيد.  استفاده   dll فايل  در  موجود 
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كنيد: 

dllنامكالس.نامفايل
به عنوان مثال در پروژه employee مي توان از كالس clsemployee به اين صورت استفاده كرد:

Employeedll.clsemployee

19-به پنجره ماژول فرم هاي frmregister و frmdisplay برويد و دستور 

Dim employee As New clsemployee

را به اين صورت تغيير دهيد:

Dim employee As New employeedll.clsemployee

20-  تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا و آزمايش كنيد.
21- اجراي برنامه را پايان دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

 dll باشد، سپس از فايل library طراحي كنيد كه شامل كالس ActiveX DLL تمرين: يك پروژه
 اجراي برنامه را پايان دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:
كه ايجاد مي شود به جاي كالس موجود در پروژه library استفاده كنيد و به وسيله آن اشياي موردنياز را در 

پروژه ايجاد كرده و استفاده نماييد.

ActiveX11-3-3نحوهايجادكنترلهاي
 ActiveX Control نوع  نمود  ايجاد  مي توان  ويژوال بيسيك  در  كه  پروژه هايي  انواع  از  ديگر  يكي 
براي  را  امكان  اين  كه  مي باشد   COM تكنولوژي  ويژگي هاي  از  ديگر  يكي   ActiveX Control است. 
ايجاد كنند،  و  به صورت مجزا و مستقل طراحي  را  بتوانند كنترل هايي  تا  برنامه نويسان فراهم مي آورد 

نمايند.  استفاده  پروژه ها  در ساير  آن ها  از  سپس 
 ActiveX با اين تفاوت كه كنترل هاي  ActiveX DLL هستند  ActiveX شبيه به  در واقع كنترل هاي 
جعبه  در  كنترل ها  ساير  مانند  مي توان  را   ActiveX كنترل هاي  مي باشند.  نيز  ظاهري  شكل  داراي 
اين  از  زيادي  تعداد  كرد.  استفاده  ويژوال بيسيك  ذاتي  كنترل هاي  مانند  آن ها  از  و  داد  قرار  ابزار 
آساني  به  آن ها  از  مي توان  كه  مي شوند  نصب  سيستم  روي  ويژوال بيسيك  نصب  زمان  در  كنترل ها 
پيچيده اي  و  ActiveX كار مشكل  نمود. طراحي و ساخت كنترل هاي  استفاده  برنامه كاربردي  در هر 
به  كار  اين  مي شوند  ارائه  ويژوال بيسيك  برنامه نويسي  زبان  در  كه  ابزارهايي  از  استفاده  با  اما  است 

است. امكان پذير  آساني 
براي ايجاد كنترل ActvieX به اين ترتيب عمل كنيد:

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و در كادرمحاوره New Project آيكن ActiveX Control را انتخاب 
كنيد سپس روي دكمه فرمان Open كليك كنيد (شكل 3-61).
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شكل3-61

2- يك پروژه از نوع ActiveX Control مانند شكل 62-3 ايجاد مي شود.

شكل3-62
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در اين نوع از پروژه ها به جاي فرم يا ماژول كالس، يك كنترل جديد به نام user control در پروژه وجود 
دارد. اين كنترل جديد شبيه به يك فرم بدون حاشيه و كادر اطراف آن مي باشد، اما اين زمينه اي است كه 
كنترل جديد روي آن طراحي و ساخته مي شود. در واقع براي ساخت يك كنترل جديد از يك شئ به نام 

userControl در ويژوال بيسيك استفاده مي شود.

3- پس از طراحي و ساخت كنترل جديد مي توانيد در پنجره برنامه ويژوال بيسيك روي منوي File و سپس گزينه 
ocx. نام پروژه Make كليك كنيد (شكل 63-3) تا كنترل جديد به صورت يك فايل به نام ocx ساخته  شود.

شكل3-63

4- اكنون مي توان از فايل ocx توليد شده در ساير پروژه ها استفاده كرد.
 مثال17:مي خواهيم يك كنترل از نوع كادر متن ايجاد كنيم كه فقط ارقام 0 تا 9 را دريافت مي كند 

براي انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه جديد از نوع ActiveX DLL ايجاد كنيد. 

2- به پنجره پروژه برويد و روي آيكن Project1 كليك كنيد، سپس نام پروژه را در پنجره خواص روي عبارت 
ctlnewtextbox تنظيم كنيد.

3- دوباره به پنجره پروژه برويد و روي آيكن userControl1 كليك كنيد، سپس نام آن را در پنجره خواص 
روي عبارت newtextbox تنظيم كنيد.

4- يك كنترل كادر متن با نام txtnumber روي userControl قرار دهيد، سپس خاصيت Text آن را خالي 
كنيد. عرض و ارتفاع آن را به ترتيب روي مقادير 1300 و 300 و خاصيت هاي Top و Left آن را نيز روي 

مقدار صفر تنظيم كنيد.
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5- در اين مرحله ابعاد userControl را مانند شكل 64-3 به اندازه كنترل كادر متن كوچك كنيد.

شكل3-64

كامل  را  كنترل جديد  و  تنظيم كرده  را  كنترل جديد  متدهاي  و  رويدادها  و  بايد خاصيت ها  اكنون   -6
كنيد. 

براي اين كار ابتدا بايد ابزار ساخت كنترل ActiveX را در ويژوال بيسيك فعال كنيد، بنابراين در پنجره 
برنامه ويژوال بيسيك روي منوي Add-Ins و سپس گزينه… Add-In Manager كليك كنيد 

(شكل 3-65).

شكل3-65
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 VB 6 گزينه   Available Add-Ins ليست  در  مي شود.  داده  نمايش   Add-In Manager كادرمحاوره   -7
و   Loaded/Un loaded كادرهاي عالمت  روي  كنيد، سپس  انتخاب  را   ActiveX Ctrl Interface Wizard

Load on Startup كليك كنيد تا در حالت انتخاب قرار گيرند (شكل 3-66). 

شكل3-66

انتخاب كادر عالمت Loaded/Un loaded سبب مي شود تا پس از بسته شدن اين كادرمحاوره ابزار ساخت 
كنترل هاي ActiveX به منوي Add-Ins اضافه  شود و انتخاب كادر عالمت Load on Startup سبب مي شود 

تا در اجراي دوباره برنامه ويژوال بيسيك اين ابزار به طور خودكار به منوي Add-Ins اضافه شود.

شكل3-67
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 ActiveX Control Interface Wizard … و سپس روي گزينه Add-Ins 8-در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي
كليك كنيد (شكل 3-67).  

 ActiveX 9- در اين مرحله يك كادرمحاوره مانند شكل 68-3 نمايش داده مي شود كه ابزار ساخت كنترل
 Skip this را معرفي مي كند. اگر مي خواهيد اين كادرمحاوره را در دفعات بعد مشاهده كنيد كادر عالمت

screen in the future را انتخاب نماييد.

شكل3-68

شكل3-69
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10- روي دكمه Next كليك كنيد تا به مرحله بعد برويد، در مرحله بعد كادرمحاوره ديگري مانند شكل 
69-3 نمايش داده مي شود. 

 Available names دو كادر ليست وجود دارد: در كادر ليست Select Interface Members در كادرمحاوره
نام خاصيت ها، متدها و رويدادهايي كه ممكن است براي كنترل جديد الزم باشد نمايش داده مي شوند. در 
كادر ليست Selected names خاصيت ها، متدها و رويدادهايي كه براي كنترل جديد استفاده مي شوند نمايش 
 Selected داده مي شوند. به طور پيش فرض بعضي از اين اعضا براي كنترل جديد انتخاب شده و در كادر ليست

names قرار مي گيرند. 

 Selected را به كادر ليست Available names البته شما مي توانيد با دكمه  يك عضو از كادر ليست
names انتقال دهيد يا با دكمه  كليه اعضا را منتقل كنيد. دكمه هاي  و  عمل انتقال يك يا كليه 

اعضا را از كادر ليست Selected names به كادر ليست Available names انجام مي دهند.
11- در اين مرحله خاصيت MaxLength را از كادر ليست Available names انتخاب كرده و سپس روي 

دكمه  كليك كنيد تا خاصيت MaxLength براي كنترل جديد انتخاب شود.
12- در كادر ليست Selected names خاصيت BackStyle را انتخاب كرده و روي دكمه  كليك كنيد تا 

اين خاصيت از كادر ليست Selected names خارج شود.
13- اكنون در كادر ليست Selected names روي رويداد MouseDown كليك كنيد و سپس كليد Shift را 
 Refresh كليك كنيد، در اين صورت سه رويداد مربوط به ماوس و متد Refresh پايين نگه داشته و روي متد

انتخاب مي شوند. 

شكل3-70
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روي دكمه  كليك كنيد تا اين اعضا از كادر ليست Selected names خارج شوند.
 Create كليك كنيد تا به مرحله بعد برويد، در مرحله بعد كادرمحاوره Next 14- در اين مرحله روي دكمه
Custom Interface Members مانند شكل 70-3 نمايش داده مي شود. در اين كادرمحاوره مي توان اعضاي 

جديدي را براي كنترل جديد تعريف كنيد.

روي دكمه Next كليك كنيد تا به مرحله بعد برويد. 
15- اكنون كادرمحاوره Set Mapping نمايش داده مي شود 

(شكل 3-71). 

شكل3-71

در اين كادرمحاوره مي توان مشخص كرد اعضاي انتخاب شده در مرحله قبل براي كدام كنترل از مجموعه 
كنترل هاي موجود در كنترل جديد مورد استفاده قرار گيرند. در كادر ليست Public Name روي خاصيت 

BackColor كليك كنيد. 

MaxLength كليك  پايين نگه داشته و روي خاصيت  را   Shift انتهاي كادر ليست رفته، كليد  به  سپس 
 txtnumber نام كنترل كادر متن، يعني  باز كرده و  را   Control بازشو  بعد كادر ليست تركيبي  كنيد و 
 txtnumber را انتخاب كنيد، با اين عمل كليه خاصيت ها، متدها و رويدادها در اختيار كنترل كادر متن

قرار مي گيرند.
16- در اين مرحله عمليات ساخت كنترل جديد خاتمه يافته و كادرمحاوره اي مانند شكل 72-3 نمايش 

داده مي شود.
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شكل3-72

 Finish انتخاب شود پس از آن كه روي دكمه فرمان View Summary Report اگر در اين كادرمحاوره كادر
كليك كنيد، يك پنجره مانند شكل 73-3 يك راهنما در رابطه با چگونگي تست و آزمايش كنترل جديد در 

ساير انواع پروژه ها نمايش مي دهد. 

شكل3-73

 Save روي دكمه فرمان Summary كليك كنيد و در صورت نياز در پنجره Finish 17-  روي دكمه فرمان
 Close كليك كنيد و مطالب ارائه شده را در يك فايل متني ذخيره كنيد. در غيراين صورت روي دكمه فرمان

كليك كنيد تا عمليات خاتمه يابد.
18- اكنون بايد كنترل جديد را طوري تنظيم كنيم كه فقط ارقام صفر تا 9 را بپذيرد. بنابراين در پنجره پروژه روي 
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آيكن كنترل جديد (newtextbox) و سپس روي دكمه View Code كليك نماييد تا پنجره كدنويسي نمايش داده 
شود. به پنجره كدنويسي برويد و رويداد keypress كنترل كادر متن txtnumber را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub txtumber_KeyPress(KeyAscii As Integer)

   If KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57 or  KeyAscii = 8 Then

        Exit Sub

   Else

        KeyAscii = 0

   End If

End Sub

در اين رويداد با استفاده از مقدار آرگومان KeyAscii كليد فشرده شده در كادر متن txtnumber به وسيله 
دستور شرطي If بررسي مي شود.

اگر كد اسكي كليد فشرده شده در محدوده كاراكترهاي رقمي (48 تا 57) يا كليد BackSpace باشد دستور 
Exit Sub اجرا مي شود و بدون اين كه كاري انجام شود اجراي برنامه از رويه  رويداد KeyPress خارج مي شود، 

اما اگر كاراكترهايي غير از اين كاراكترها تايپ شوند بخش Else دستور If كد اسكي كليد را روي صفر تنظيم 
مي كند، در نتيجه كاراكتر تايپ شده دريافت نمي شود. 

19- تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد. در اين مرحله كادرمحاوره اي مانند شكل 74-3 نمايش داده مي شود.

شكل3-74
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 Internet كليك كنيد. اكنون پروژه اجرا شده و كنترل در پنجره مرورگر اينترنت OK روي دكمه فرمان
Explorer نمايش داده مي شود (شكل 3-75).

شكل3-75

اكنون مي توانيد روي كنترل كادر متن كليك كرده و آن را آزمايش كنيد. چند كاراكتر حرفي و رقمي و ساير 
كليدها را فشار دهيد و نتيجه را بررسي كنيد. 

بـه  و  ببنديد  را   (IE) اينترنت  مرورگـر  پنجره  كـرديد  بررسـي  و  آزمايـش  را  كـنترل  اين كـه  از  پس 
پنجره ويـژوال بيسيك بـازگـرديـد و در منوي Run روي گزينه End كليك كنيد تا اجراي پروژه خاتمه 

يابد.

باپيامي )IE(درپنجرهمرورگراينترنتActiveXControl اگرهنگاماجرايپروژه نكته:    

و نمايشدادهميشودكليكراستكنيد پيامهشداريكه برخوردكرديدروي مانندشكل3-76
رويگزينه…AllowBlockedContentكليككنيدودركادرمحاورهايكهنمايشدادهميشود
)IE(كليككنيدتااجرايپروژهكاملشودوكنترلدرپنجرهمرورگراينترنتYesرويدكمهفرمان

نمايشدادهشود.

20- در اين مرحله مي توانيد كنترل ActiveX Control خود را براي استفاده در ساير برنامه ها كامل كنيد، بنابراين در 
پنجره ويژوال بيسيك روي منوي File و سپس گزينه … Make ctlnewtextbox.ocx كليك كنيد (شكل 3-77).
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شكل3-76

شكل3-77

كادرمحاوره Make Project مانند شكل 78-3 نمايش داده مي شود، در صورت تمايل مي توانيد نام ديگري 
 ocx كليك كنيد تا كنترل جديد با پسوند OK را براي كنترل جديد انتخاب كنيد، سپس روي دكمه فرمان

در مسير تعيين شده ساخته شود.
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شكل3-78

 Standard نوع  از  پروژه هايي  مانند  پروژه ها  از آن در ساير  ActiveX مي توانيد  از ساخت كنترل  پس 
 (Standard EXE (به عنوان مثال  اصلي  پروژه  ايجاد  از  اين كار پس  انجام  براي  استفاده كنيد.   EXE

… Components كليك كنيد  Project و سپس گزينه  ويژوال بيسيك روي منوي  پنجره  در 
.(3-79 (شكل 

شكل3-79

كادرمحاوره اي با نام Components نمايش داده مي شود (شكل 3-80).



پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
173واحدكارسوم:توانايي برنامه نويسي به روش شئ گرا

شكل3-80

در اين كادرمحاوره روي دكمه فرمان …Browse كليك كنيد. كادرمحاوره Add ActiveX Control نمايش 
داده مي شود (شكل 3-81). 

شكل3-81

پيدا   ctlnewtxtbox پـروژه  را كـه سـاخته ايد در پوشـه  ايـن كـادرمحـاوره كـنترل جديدي  بـه وسـيله 
ابـزار اضـافه شـود (شكل  بـه جعبه  تـا كـنترل جديد  OK كـليك كـنيد  كـرده و روي دكـمه فـرمان 

.(3-82
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شكل3-82

اكنون مي توانيد از آن روي هر فرمي كه مايل هستيد استفاده كنيد و خاصيت ها و رويدادهاي آن را مانند 
ساير كنترل ها تنظيم كنيد.

تمرين: يك كنترل كادر متن طراحي كنيد كه فقط كاراكترهاي حرفي را دريافت كند، سپس از 
ساير كنترل ها تنظيم كنيد.

تمرين:
كنترل جديد در يك پروژه Standard EXE استفاده كنيد.

شكل3-83
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  نكته: اگربخواهيدميتوانيدبرايكنترلخودبهجايآيكنيكهبهطورپيشفرضاستفادهشده
ودرجعبهابزارنمايشدادهميشودازيكآيكندلخواهاستفادهكنيد.براياينكارالزماستيكفايل
ToolboxBitmapبااندازه15×16پيكسلتهيهكنيدوفايلآيكنرادرخاصيتjpgياbmpازنوع
مربوطبهUserControlانتخابكنيد)شكل83-3(.دراينصورتپسازاضافهكردنكنترلجديد

بهپروژههايديگر،آيكنانتخابشدهبرايآندرجعبهابزارويژوالبيسيكنمايشدادهميشود.

 Learn in English

Class Modules
Class modules (.CLS file name extension) are the foundation of object-oriented programming 

in Visual Basic.

You can write code in class modules to create new objects.

These new objects can include your own customized properties and methods.

Creating Property Procedures
As mentioned previously, public module-level variables in a class module function as properties 

of an object. However, they>re not very sophisticated. If you need to run code in order to set or 

return a property>s value, or you want to make a property read-only, you can create a Property 

procedure. There are three types of Property procedures: Property Get, Property Let, and Property Set 

procedures. The Property Get procedure returns the current value of a property, whereas the Property 

Let procedure sets the value. The Property Set procedure assigns an object to an object property.
To create a read-write property, you need to include a pair of Property procedures in the class 

module. Both procedures must have the same name. If the property stores and returns a scalar 

value, such as a numeric, text, or date value, you use a Property Let procedure to set the value and a 

Property Get procedure to retrieve it. If the property stores and returns a reference to an object, you 

use the Property Set procedure to store the reference and the Property Get procedure to return it.
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واژهنامه

Areaمساحت 

Browser مرورگر 

Builderسازنده

Classكالس 

Class Module ماژول كالس  

Collection كلكسيون 

Component مؤلفه، جزء 

Customizeسفارشي كردن

Definition تعريف 

Encapsulation كپسوله كردن، مخفي كردن  

Event  رويداد  

Field فيلد 

Foondationبنياد، اساس

Initializeمقداردهي در آغاز 

Memberعضو 

Mentionاشاره كردن، ذكركردن

Method متد 

Model مدل، طرح 

Object شئ 

Object oriented programming  برنامه نويسي به روش شئ گرا 

Property خاصيت، ويژگي 
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Rectangle مستطيل 

Referenceمرجع، ارجاع

Square مربع  

Structural ساخت يافته 

Summary خالصه، مختصر 

Terminate  به پايان رساندن، خاتمه دادن 

Warning هشدار، اخطار

خالصهمطالب
 روش برنامه نويسي شئ گرا يا oop روش جديدي در برنامه نويسي است كه مشكالت برنامه نويسي ساخت 

يافته را برطرف مي كند.
 اجزاي اصلي در برنامه نويسي شئ گرا عبارتند از: شئ و كالس.

 كالس، يك قالب و الگو براي توليد سريع تر و راحت تر اشيا مي باشد.
 يك كالس شامل مجموعه اي از داده ها، اطالعات، دستورالعمل ها و رفتارها مي باشد.

 شئ نمونه اي است كه از روي كالس ايجاد مي شود و تمام ويژگي ها و رفتارهاي آن را كسب مي كند.
 به هريك از اجزاي تشكيل دهنده كالس مانند فيلد، خاصيت، متد و رويداد، يك عضو كالس مي گويند.

 فيلدها و خاصيت ها اعضايي از كالس هستند كه وظيفه نگهداري داده و اطالعات را بر عهده دارند.
 متدها و رويدادها اعضايي از كالس هستند كه وظيفه اجراي دستورالعمل ها را بر عهده دارند.

 گردآوري و ايجاد مجموعه اي از اعضا در يك بخش واحد به نام كالس را كپسوله كردن يا مخفي كردن اعضا 
مي گويند.

 براي ايجاد يك كالس جديد از ماژول كالس استفاده مي شود.
 رويداد Initializer در زمان ايجاد يك شئ از كالس اجرا مي شود.

 رويداد Terminate زماني اجرا مي شود كه شئ ايجاد شده از بين مي رود.
 ماژول كالس شبيه به ماژول كد است و شكل ظاهري نداشته و اجزايي مانند كنترل ها را در برنمي گيرد.

 Add و سپس روي گزينه Project براي ايجاد ماژول كالس در نوار منوي پنجره ويژوال بيسيك روي منوي 
Class Module كليك كنيد.
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 پسوند فايل هاي ماژول كالس cls است.
 يك شئ را مي توان در يك ماژول كد يا ماژول فرم يا در يك ماژول كالس تعريف كرد.

 براي ايجاد يك شئ از يك كالس از اين دستورات استفاده مي شود: 
DimياPrivateياPublicنامشئAsنامكالس
Setنامشئ=Newنامكالس

 براي تعريف عضو فيلد در يك كالس مي توانيد در بخش تعاريف ماژول كالس از اين دستور استفاده كنيد:
PublicنامفيلدAs نوعداده

 براي تعريف عضو خاصيت در يك كالس از رويه هاي Property Get و Property Let استفاده مي شود.
 براي تعريف عضو متد در يك كالس مي توانيد از رويه هاي فرعي يا تابعي استفاده كنيد.

 براي ايجاد يك كالس جديد و اعضاي آن مي توانيد از Class Builder استفاده كنيد.
 با استفاده از مرورگر شئ Object Browser مي توانيد كالس هاي موجود در يك پروژه و ويژوال بيسيك و 
اعضاي آن ها را مشاهده كنيد و اطالعاتي در رابطه با آن ها به دست آوريد و به محل تعريف آن ها دسترسي پيدا 

كنيد.
 براي ذخيره، نگهداري و مديريت مجموعه اي از اشيا مي توان از مفهوم آرايه يا كلكسيون استفاده كرد.

 براي ايجاد يك كلكسيون مي توان از كالس Collection استفاده نمود.
 متدهاي Add و Remove مي توانند اشيا را به يك كلكسيون اضافه كنند يا خارج نمايند.

 با استفاده از خاصيت Count در يك كلكسيون مي توان تعداد اشياي موجود در كلكسيون را به دست آورد.
 براي دسترسي به اشياي موجود در يك كلكسيون مي توان از حلقه For يا For Each استفاده كرد.

 With … End With از دستور از خاصيت هاي يك شئ مي توان  به مجموعه اي  براي دسترسي ساده تر   
استفاده كرد.

 با پروژه هاي نوع ActiveX DLL مي توان يك يا مجموعه اي از كالس ها را به صورت فايل هاي dll مستقل 
ايجاد و در ساير پروژه ها استفاده كرد.

 با پروژه هاي نوع ActiveX Control مي توان كنترل هاي جديد ايجاد كرد و در ساير پروژه ها استفاده نمود.
 پسوند فايل هاي ocx ،ActiveX Control مي باشد. 
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آزموننظري
1 كدامرويهدرزمانخواندنمقداريكخاصيتاجراميشود؟-

Property-د  Property Get -ج  Property Set-ب  Property Let -الف
2 كدامنوعازانواعرويههابرايتعريفمتدهااستفادهميشود؟-

ب-رويه هاي تابعي و فرعي  الف-رويه هاي تابعي   
د- رويه هاي فرعي و تابعي بدون آرگومان  ج- رويه هاي فرعي   

3 كدامرويداددرزمانايجاديكشئازكالساجراميشود؟-
Load-د  Initialize -ج   Initial-ب   Terminate-الف

4 كدامرويهدرزمانمقداردهيبهيكخاصيتاجراميشود؟-
Set-د  Property Get -ج   Property Let-ب   Property-الف

5 كدامبرنامهبرايايجادكالسهاواعضايآنهااستفادهميشود؟-
Class Builder -ب  Object Browser -الف
Class Browser -د   Class Module -ج

6 كدامرويداددرزمانازبينرفتنيكشئاجراميشود؟-
Terminate -د  Terminated -ج  unLoad -ب  End Class -الف

7 كدامنوعازپروژههادرويژوالبيسيكامكانايجادكنترلهايجديدرافراهمميكند؟-
ActiveX Control -ب    ActiveX DLL-الف

ActiveX -د   User Control -ج
8 كدامخاصيتدركلكسيونهاتعداداشيارادركلكسيونمشخصميكنند؟-

Counter -د  Length -ج  Len -ب  Count -الف
9 باكدامدستورامكاندسترسيبهخاصيتهاييكشئآسانترميشود؟-

With -ب    For Each-الف
Select Case -د  With … End With -ج

مناسبتر كلكسيونها در شده ذخيره اشياي به دسترسي براي حلقه انواع از كداميك 10 -
است؟

Do While -د  For Each -ج  While -ب   For -الف
11-.......is the Foundation of object oriented Programming in the visual Basic.

a- Module b- Class c- Class Module d- Collection

12-برنامهنويسيبهروششئگراراتوضيحدهيدوتفاوتآنرابابرنامهنويسيبهروشساخت
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يافتهبيانكنيد.
13-مفهومكالسوشئراباذكرمثالتوضيحدهيد.

14-مفهومكپسولهكردنراتوضيحدهيد.
15-نحوهايجاديككالسجديدراتوضيحدهيد.
16-نحوهايجادشئازيككالسراتوضيحدهيد.
17-تفاوتبينعضوفيلدوخاصيترابيانكنيد.
18-تفاوتبينعضومتدورويدادرابيانكنيد.

19-نحوهايجادعضوفيلدوخاصيتراباذكرمثالتوضيحدهيد.
20-نحوهايجادعضومتدراباذكرمثالتوضيحدهيد.

21-نحوهايجادعضورويدادراباذكرمثالتوضيحدهيد.
22-تفاوتبينرويهProperty LetوProperty Getراتوضيحدهيد.
23-رويدادهايكالسراتوضيحدهيدوكاربردهريكرابيانكنيد.

24-كاربردClass Builderرابيانكردهونحوهاستفادهازآنراتوضيحدهيد.
25-كاربردمرورگرشئObject Browserرابيانكردهونحوهاستفادهازآنراتوضيحدهيد.

26-مفهومكلكسيونوكاربردآنرابيانكردهومتدهاوخاصيتهايآنراباذكرمثالتوضيحدهيد.
27-نحوهاستفادهوكاربرددستورWith … End Withراباذكرمثالتوضيحدهيد.

28-ذخيرهونگهدارياشيابااستفادهازآرايهراتوضيحدهيد.
29-مفهومتكنولوژيComوComtراتوضيحدادهودليلاستفادهازآنهارابيانكنيد.

30-نحوهايجادپروژههايActiveX DLLوActiveX Controlراتوضيحدادهوكاربردهريكرا
بيانكنيد.

31-نحوهعملكرددستورFor EachراتوضيحدادهوتفاوتآنراباحلقهForبيانكنيد.
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آزمونعملي
به مربوط اطالعات و دادهها بتواند كالس يك از استفاده با كه كنيد طراحي پروژه يك 1 -

كارگرانيككارخانهرابراساسجدول3-3دريافتومديريتنمايد.
الف- امكان دريافت و ذخيره سازي اطالعات هر كارمند وجود داشته باشد. 

ب- با استفاده از يك متد بتوان حقوق دريافتي يك كارگر را با استفاده از اين فرمول محاسبه كرد. 
بيمه - ماليات - حقوق خالص = حقوق دريافتي

ج- با استفاده از يك متد بتوان ميزان ماليات حقوق را براساس جدول 4-3 محاسبه كرد. 
د- امكان مشاهده فيش حقوقي هر كارگر به وسيله شماره پرسنلي وي وجود داشته باشد. 

جدول3-3

حقوق خالصنام

تاريخ استخدامنام خانوادگي

وضعيت تأهلشماره شناسنامه

شماره پرسنليتاريخ تولد

سمتجنسيت

جدول3-4

حقوقخالصماليات

4000000 ريال صفر 
 

از 4000000 ريال تا 5000000 ريال2 درصد

از 5000000  ريال تا 6000000 ريال3 درصد

از 6000000 ريال تا 7000000 ريال4 درصد

از 7000000  ريال و باالتر7 درصد

يككالسايجادكنيدكهبهوسيلهآنبتوانمساحتومحيطهرمثلثدلخواهيرامحاسبه 2 -



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
182

نمود.
يككنترلزمانسنجطراحيكنيدكهشامليككنترلبرچسبودوكنترلدكمهفرمان 3 -
باعنوانهايStartوStopباشد.باكليكرويدكمهStartمحاسبهزمانازصفرآغازشده
ودركنترلبرچسبنمايشدادهميشودوباكليكرويدكمهStopمحاسبهزمانخاتمه

مييابد.سپسكنترلجديدرادريكپروژهStandard EXEمورداستفادهقراردهيد.
طراحيوايجادكنيدكهشامليككالسجهتذخيرهسازي 4 -ActiveX DLLيكپروژهازنوع
ونگهدارياطالعاتاتومبيلهاييكهدريكپاركينگعموميواردوخارجميشوندباشد.
دراينكالسبايدبتوانساعتورود،ساعتخروجوهزينهپاركينگهراتومبيلراثبتو
محاسبهنمود.سپسازفايلdllبهدستآمدهدريكپروژهازنوعStandard EXEاستفاده

كنيد.
قرمز و زرد سبز، رنگ سه با را راهنمايي چراغ يك كنيد طراحي جديد كنترل يك 5 -

شبيهسازيكند.



واحد كار چهارم

توانايي خطايابي، خطازدايي 

و رفع اشكال برنامه ها

پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
1-انواعخطاهاودليلايجادآنهاراتوضيحدهيد.

2-بتواندخطاهاينوشتاريومنطقيراشناساييوبرطرفكند.
3-بتواندخطاهايزماناجرارابادستورOn Error GoToمديريتكند.

4-حالتتوقفوويژگيهايآنرابداند.
5-روشهايايجادحالتتوقفوخروجازآنرابداند.

6-بتواندپنجرهاجرايفوريدستورات)ImmediateWindow(رافعالكندوازآناستفاده
نمايد.

7-بتواندازDebugObjectومتدهايآناستفادهكند.
8-بتواندازامكاناتموجوددرمنويDebagبرايخطايابيوخطازداييبرنامههااستفاده

كند.

زمان)ساعت(

عملينظري

36

هدف جزيي

هدف هاي رفتاري



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
184

كليات
برطرف  و  است، خطايابي  برخوردار  بسزايي  اهميت  از  برنامه نويسي  پروژه هاي  در  كه  مواردي  از  يكي 
هنگام  در  كه  را  با خطاهايي  مقابله  توانايي  بايد  برنامه  اين،  بر  عالوه  مي باشد.  برنامه  كردن خطاهاي 
برنامه نويسي ويژوال بيسيك در هر دو  زبان  باشد.  نيز داشته  برنامه توسط كاربران رخ مي دهد  اجراي 
كلي  دسته  سه  به  خطاها  كلي  طور  به  مي دهد.  قرار  برنامه نويسان  اختيار  در  مناسبي  امكانات  زمينه 

اجرا. زمان  خطاهاي  و  منطقي  خطاهاي  نوشتاري،  خطاهاي  مي شوند:  تقسيم 
خطاهاي نوشتاري (Syntax Errors) مي توانند در اثر عدم دقت برنامه نويس در زمان تايپ و نوشتن دستورالعمل ها 
ايجاد شوند. ويژوال بيسيك اين نوع خطاها را بالفاصله پس از تايپ دستورات و فشردن كليد Enter تشخيص 
مي دهد و با نمايش كادرهاي پيغام و نمايش راهنمايي هاي الزم دستور مربوطه را نيز با رنگ قرمز مشخص 
مي كند. اين نوع خطاها بايد قبل از اجراي برنامه برطرف شوند. به عنوان مثال اگر هنگام استفاده از دستور 
Select Case به اشتباه آن را به صورت Select Cse تايپ كنيد و كليد Enter را بفشاريد كادرمحاوره اي مانند 

شكل 1-4 نمايش داده مي شود و اشتباه نوشتاري را اطالع مي دهد. در اين صورت مي توانيد با كليك روي دكمه 
فرمان Help از راهنماي MSDN ويژوال بيسيك در صورت نصب آن روي سيستم استفاده كنيد يا با كليك روي 

دكمه فرمان OK به محل دستور و محلي كه خطا وجود دارد، برويد.

شكل4-1

ترجمه خطاي برنامه اجراي هنگام در نشود، برطرف برنامه در نوشتاري خطاهاي اگر نكته:   

)Compile error(نمايشدادهميشودودستوريكهخطارابهوجودآوردهاست،نمايشدادهميشود
)شكل4-1(.
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طـراحي  در  اشـتباه  يـا  برنامه  درست  طـراحي  عـدم  از  نـاشي   (Logical Errors) منطقي  خطاهـاي 
يا  محاسـباتي  عبارت هـاي  در  عملگرها  اولويت  اگر  مثال  عنوان  به  است.  برنـامه  اجـراي  منطقي  روند 
نتايج  شـده  اسـتفاده  شـرط هاي  بررسـي  يـا  بوده  غيرواقعي  محاسـبات  نتيجه  نشـود،  رعايت  شـرط ها 
عـدم  يـا  مي كـند  مـواجه  مشـكل  بـا  را  بـرنامه  اجـراي  رونـد  كـه  مي آورند  وجـود  بـه  را  نادرسـتي 
نتايج غيرقابل پيش بيني در  ايجـاد  نوع داده ديگر سبب  بـه  نـوع  از يك  تبديل داده هـا  قوانين  رعـايت 

بـرنامه ها مي شـود.
زمان  در  و  نرم افزار  طراحي  از  پس   (Runtime Errors) اجرا  زمان  خطاهاي  يعني  خطاها،  ديگر  نوع 
استفاده  اثر  در  است  ممكن  كه  به خطاهايي  مي توان  مثال  عنوان  به  مي شوند.  پديدار  آن  از  استفاده 
از حافظه جانبي و دستگاه هاي ورودي، خروجي رخ  دهد، اشاره كرد؛ مانند خطاي نوشتن يا خواندن 

فاقد كاغذ است. يا  بوده  ارسال چاپ به يك چاپگر كه خاموش  يا  روي ديسك معيوب 
داشته  كافي  اطالع  آن كه  بدون  كاربر  و  شده  قطع  ناگهاني  طور  به  برنامه  اجراي  مواردي  چنين  در 

برنامه خارج مي شود. از  باشد 
ارائه  ويژوال بيسيك براي شناسايي و برطرف كردن سه نوع از خطاها امكانات و دستورات مناسبي را 

مي كند.

On Error GoTo1-4مديريتخطاهايزماناجرابهوسيلهدستور
 On Error در ويژوال بيسيك براي مديريت خطاهايي كه در زمان اجراي برنامه رخ مي دهد از دستور 
مانند   Standard EXE نوع  از  پروژه  يك  در  كنيد  فرض  مثال  عنوان  به  مي شود.  استفاده   GoTo"

Save به اين  Click براي دكمه فرمان  شكل 2-4 با دو كنترل دكمه فرمان و كادر متن، رويه رويداد 
است: تنظيم شده  صورت 

شكل4-2
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Private Sub cmdsave_Click()

    intrecno = intrecno + 1

    Open "A:\numbers.dat" For Random Access Write As 1 Len = 4

    Dim sngno As Single

    sngno = Val(txtno.Text)

    Put #1, intrecno, sngno

    Close #1

End Sub

نكته:ميتوانيدازپروژهnumbersكهدرواحدكاردومايجادكردهايد،استفادهنماييد.

فايل روي  نوشتن در  ايجاد و  cmdsave كليك كند، دستورات  در صورتي كه كاربر روي دكمه فرمان 
يا  نباشد  موجود  درايو  در  فالپي  كه  صورتي  در  اما  مي شود،  اجرا   A : درايو  در  موجود  ديسك  فالپي 
خواهد  مواجه  اجرا  زمان  در  خطا  با  برنامه  نشود  فراهم  فايل  اين  ايجاد  امكان  ديگري  دليل  هر  به 
3-4 نمايش داده مي شود. در اين  شد، اگر فالپي در درايو موجود نباشد، كادرمحاوره اي مانند شكل 

ديده مي شوند.  فعال  به صورت  فرمان  كادرمحاوره سه دكمه 
اگر روي دكمه فرمان Help كليك كنيد، راهنماي ويژوال بيسيك شما را در مورد علت خطا راهنمايي خواهد 

كرد.

شكل4-3

  نكته: براياستفادهازراهنمايويژوالبيسيك،بايدمجموعهراهنمايMSDNرانصبكردهباشيد.
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پنجره  و  مي شود  متوقف  موقت  طور  به  برنامه  اجراي  كنيد،  كليك   Debug فرمان  دكمه  روي  اگر 
ويژوال بيسيك نمايش داده خواهد شد و دستوري كه سبب ايجاد خطا شده است با رنگ زرد مشخص 
مي شود. در اين حالت برنامه نويس مي تواند بدون قطع روند اجراي برنامه، علت خطا را بررسي كرده 

و آن را برطرف كند (شكل 4-4). 
End كليك كنيد، اجراي برنامه از همان محلي كه خطا رخ داده است، متوقف  اگر روي دكمه فرمان 

درمي آيد. نمايش  به  ويژوال بيسيك  پنجره  و  نخواهند شد  اجرا  بعدي  و دستورات  شده 

شكل4-4

در اين جا ذكر يك نكته الزم است و آن اين كه كاربراني كه از برنامه استفاده خواهند كرد، هيچ گونه آشنايي 
با زبان برنامه نويسي كه از آن استفاده كرده اند و هم چنين نحوه كشف و برطرف كردن خطاهاي آن را ندارند، 
بنابراين وظيفه برنامه نويس است كه برنامه خود را به گونه اي تنظيم و طراحي كند كه در هنگام برخورد كاربر 

با خطاهايي كه ممكن است، در زمان اجرا رخ دهند، كاربر را به طور صحيح هدايت و راهنمايي كند.
اين صورت مي باشد: به  اين دستور  از  استفاده  نحوه  شكل كلي 

On Error GoTo line label000000000   ميشوند. خطا ايجاد كهسبب دستوراتي

line label:000000000

دستوراتمديريتخطا
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در اين دستور line label مي تواند يك عبارت يا شماره خط باشد كه با كاراكتر كالن (:) همراه است. در 
صورتي كه در زمان اجراي دستوراتي كه پس از دستور On Error GoTo قرار مي گيرند خطايي رخ دهد، 
اجراي برنامه متوقف نمي شود بلكه به دستوراتي كه بعد از عبارت يا شماره خط تعيين شده قرار گرفته اند، 
منتقل مي شود. در اين قسمت مي توان با استفاده از كادرهاي پيغام، كاربر را از خطاي به وجود آمده باخبر 
نمود و با توجه به خطاي به وجود آمده وي را به شكل مناسب هدايت و راهنمايي كرد يا هر دستوري را كه 

مورد نياز است در اين بخش قرار داد.
اكنون مي خواهيم اين مثال را طوري تنظيم كنيم كه بتوان در هنگام اجراي برنامه تصميم الزم را در صورت 

نياز گرفت. براي اين كار رويه رويداد قبل را به اين شكل تنظيم كنيد:
Private Sub cmdsave_Click()

    Dim intanswer As Integer

    On Error GoTo ErrorHandler

    intrecno = intrecno + 1

    Open "A:\numbers.dat" For Random Access Write As 1 Len = 4

    Dim sngno As Single

    sngno = Val(txtno.Text)

    Put #1, intrecno, sngno

    Close #1

Exit Sub

ErrorHandler:

     intanswer = MsgBox("ERROR " + Str(Err.Number) + "= " _

                + Err.Description, vbCritical + vbRetryCancel, "DISK ERROR")

    If intanswer = vbCancel Then Resume Next

    If intanswer = vbRetry Then Resume

End Sub

در اين رويداد پس از تعريف متغير intanswer از دستور On Error GoTo استفاده شده است. اين دستور 
برنامه  تا در صورتي كه خطايي در زمان اجراي دستورات موجود در رويه رخ دهد، اجراي  سبب مي شود 
:Error Handler منتقل شود و برنامه نويس مي تواند با استفاده از عناصري مانند  به دستور بعد از عبارت 
كادرهاي پيغام، كاربر را هدايت كند. به عباراتي مانند Error Handler، برچسب خط (line label) مي گويند. 
بعد از دستور On Error GoTo دستورات اصلي و در پايان دستورات اصلي رويه، برچسب خط و دستورات 
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مربوط به كنترل خطاي زمان اجرا قرار گرفته اند.
حال اگر برنامه را اجرا كرده و روي دكمه فرمان Save، كليك كنيد (بدون آن كه فالپي ديسك در درايو 
موجود باشد) پس از اجراي سه خط اول در رويه رويداد، نوبت به اجراي دستور Open مي رسد و چون فالپي 
در درايو موجود نيست، خطا رخ خواهد داد؛ اما به دليل استفاده از دستور On Error GoTo اجراي برنامه به 
اولين دستوري كه بعد از برچسب خط، يعني :Error Handler قرار گرفته است، منتقل مي شود كه در آن از 

تابع MsgBox جهت راهنمايي كاربر استفاده شده است.
بنابراين كادر پيغامي مشابه شكل 5-4 مشاهده مي كنيد. اگر روي دكمه فرمان Cancel كليك كنيد، مقايسه 
 Resume نتيجه درست خواهد داشت و در نتيجه دستور MsgBox بعد از فراخواني تابع If موجود در دستور
Next اجرا مي شود اين دستور سبب مي شود، اجراي دستوري كه سبب ايجاد خطا شده است، متوقف شده 

و اجراي برنامه به دستور بعد از آن منتقل شود. 

شكل4-5

 Open اجرا مي شود اما چون  اجراي دستور Put قرار دارند دستور Open با اجراي دستوراتي كه بعد از دستور
با موفقيت همراه نبوده است اين دستور نيز سبب ايجاد خطاي ديگري مي شود و دوباره كادر پيغام ديگري 

مانند شكل 6-4 نمايش داده مي شود. 
اگر در اين كادر پيغام روي دكمه فرمان Cancel كليك كنيد دوباره دستور Resume Next اجرا مي شود 
خاتمه  رويداد  رويه  اجراي  مي شود  سبب  كه  شد  خواهد  اجرا   Exit Sub دستور  يعني  بعدي  دستور  و 

يابد. 

شكل4-6
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If نتيجـــه  Retry كليك كنيد، مقـــايسه موجود در اولين  امـــا اگر در كادر پيغام روي دكمه فرمان 
نادرست خواهد داشت و دستـــور If بعدي اجرا مي شود و چون نتيجه مقايسه در اين If درست است، 
دستـــور Resume اجرا مي شود. اين دستور اجراي رويه را به دستــوري كه سبب ايجاد خطا شده است 
منتقل خواهد كرد و آن را دوباره اجــرا مي كند و در صورتي كه يك فالپي ديسك در درايو مربوطه قرار 
داده شود دستور Open اجرا مي شود و فايل با موفقيت باز شده و عمليات نوشتن در آن انجام مي شود، 
باشد  نشده  برطرف  در صورتي كه مشكل  البته  رويه خاتمه مي دهد؛  اجراي  به   Exit Sub سپس دستور 

مجدداً كادر پيغام، نمايش داده خواهد شد. 
كـنيد،  تـوجه   MsgBox تابع  فـراخواني  بـه  اگـر  كـه  اسـت  ضـروري  نكته  ايـن  ذكـر  اين جـا  در 
 مي بينيد كـه دو عبارت Err.Number و Err.Description در فـراخواني آن اسـتفاده شـده اند. در واقع 
قـابل  اجـرا  زمـان  خطاهـاي  مديريت  منظور  بـه  ويژوال بيسيك  در  كـه  اسـت  اشـيايي  از  يكي   Err

بـه خـواص  آن ها مي تـوان  مهم تـرين  از  كـه  اسـت  متعددي  داراي خـواص  اين شئ  اسـت.  اسـتفاده 
اسـت،  داده  رخ  كـه  را  خطـايي  شـماره   Number خاصيت  كـرد.  اشـاره   Description و   Number

بـا خطايي كـه روي داده  رابطه  توضيح در  Description مي تـواند يك  نگهداري مي كـند و خـاصيت 
اسـت در اختيار شـما قـرار دهد. 

راهنماي  به  برنامه ها  اجراي  زمان  انواع خطاهاي  توضيح  و  مشاهده شماره  براي  مي توانيد  نياز  در صورت 
MSDN شركت مايكروسافت مراجعه كنيد. در جدول 1-4 چند نوع از خطاهاي زمان اجرا ارايه شده است.

 On مي پردازيم. از اين دستور مي توان به صورت On Error در پايان به ذكر آخرين نكته در رابطه با دستور
Error Resume Next استفاده كرد كه در صورت برخورد با يك خطا ، اجراي برنامه به دستور بعد از دستوري 

كه سبب بروز خطا شده است، منتقل مي شود.
 On Error را با دسـتور On Error GoTo هـم چنين مي تـوانيد در هـر زمـان كـه بخواهيد عملكرد دسـتور
GoTo 0 لـغو كنيد (البته در صـورت عـدم اسـتفاده از ايـن فـرمـان). در زمـان خروج از رويـه اي كـه دسـتور

لـغو  خطـا  مديريت  عملكرد  خودكـار  طور  بـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  آن  در   On Error GoTo

مي شـود.

محتويات كليه ميشود سبب متد اين اجراي دارد. Clear نام با متد يك Err شئ نكته:    

Resume،Exit Sub،Exit نوع از دستوراتي اجراي صورت در شوند. پاك Err شئ خاصيتهاي
FunctionوOn Errorاينمتدرابهطورخودكاراجراميكنند.

تمرين:تمرين: پروژه numbers را به شكلي تنظيم كنيد كه مديريت خطاي زمان اجرا براي دستورات 
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استفاده شود. نيز   sum فرمان  رويداد دكمه 

جدول4-1

شماره
توضيحخطاپيامخطاخطا

6Overflowخطاي سرريز شدن حافظه

7Out of memoryخطاي كمبود حافظه

11Division by zeroخطاي تقسيم بر صفر

53File not foundخطاي عدم وجود فايل

55File already open.فايل موردنظر براي باز كردن قباًل باز شده است

58File already exists.فايل موردنظر وجود دارد

61Disk fullخطاي پر شدن ديسك

71Disk not ready.درايو يا ديسك تعيين شده موجود نيست

76Path not found.مسير تعيين شده موجود نيست

54Bad file mode مناسب براي انجام عمليات باز نشده (Mode) فايل با حالت
است.

2-4نحوهخطايابيوخطازداييبرنامهها
يكي از توانايي هاي ديگر زبان ويژوال بيسيك امكانات فراوان آن در رابطه با اجراي خط به خط برنامه ها و پيدا 
 (Mode) كردن خطاهاي منطقي مي باشد. به طوركلي مي توان از پنجره برنامه  ويژوال بيسيك در سه حالت

مختلف استفاده نمود:
 ]design[ 1-حالتطراحي: در اين حالت مي توان پروژه ها را طراحي و ايجاد نمود (شكل 7-4) و عبارت

در نوار عنوان پنجره برنامه ويژوال بيسيك نمايش داده مي شود.
استفاده  و  مشاهده  قابل  برنامه  گرافيكي  رابط  و  شده  اجرا  برنامه  حالت  اين  در  اجرا:  حالت -2

مي باشد.
(شكل 8-4) و عبارت ]run[ در نوار عنوان پنجره برنامه ويژوال بيسيك نمايش داده مي شود.
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شكل4-7

شكل4-8

بـرنـامه نويس  و  مي شـود  متوقف  موقت،  طـور  بـه  بـرنـامه  حـالت  ايـن  در  توقف:  حالت -3
مي تواند بـرنـامه را خط بـه خط اجـرا، بـررسي و خطـاهـاي موجود را شـناسـايي و بـرطـرف كـند 

 .(4-9 (شكل 
به عالوه عبارت ]break[ در نوار عنوان پنجره برنامه ويژوال بيسيك نمايش داده مي شود.
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شكل4-9

)Break Mode)1-2-4حالتتوقف
Break Mode حالتي است كه اجراي برنامه را به طور موقت متوقف مي كند و شما عالوه بر پنجره برنامه، 

اين حالت  به طور همزمان دسترسي خواهيد داشت؛ در  برنامه  به پنجره ويژوال بيسيك و محيط طراحي 
مي توانيد عمليات زير را انجام دهيد:

1- تغيير و ويرايش دستورات 
2- مشاهده رويه اي كه در حال اجرا است.

3- مشاهده مقادير متغيرها و عبارات 
4- تغيير مقدار متغيرها 

5- مشاهده يا كنترل دستوراتي كه بعد از توقف برنامه اجرا مي شوند.
(Immediate Window) 6- اجراي دستورات به صورت جداگانه در پنجره اجراي فوري دستورات

7- مشاهده حالت و شكل ظاهري رابط گرافيكي نرم افزار 
استفاده  را  روش ها  اين  از  يكي  مي توانيد  توقف،  حالت  ايجاد  و  برنامه  يك  اجراي  كردن  متوقف  براي 

كنيد:
الف- ايجاد يك نقطه توقف (Break Point) در برنامه

ب- استفاده از كليد تركيبي Ctrl+ Break در هنگام اجراي برنامه
ج- استفاده از دستور Stop در بخش كد برنامه

د- توقف برنامه در هنگامي كه خطاي زمان اجرا رخ مي دهد. 
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ه- استفاده از گزينه هاي Break When Value Is True و Break When Value Changes در كادرمحاوره 
Add Watch

 Debug از منوي (Ctrl+ F8 يا كليد تركيبي) Run To Cursor و- استفاده از گزينه
ز- انتخاب گزينه Break از منوي Run در نوار منوي پنجره ويژوال بيسيك  

ح- كليك روي دكمه  در نوار ابزار Debug پنجره ويژوال بيسيك 
در صورتي كه بخواهيد از حالت توقف (Break Mode) خارج شويد و به اجراي برنامه ادامه دهيد مي توانيد 

يكي از روش هاي زير را استفاده كنيد:
الف- روي منوي Run در پنجره ويژوال بيسيك كليك كنيد و سپس گزينه Continue را برگزينيد (يا كليد 

F5 را بفشاريد).

ب- روي دكمه  در بخش RunIcons در نوار ابزار پنجره ويژوال بيسيك كليك كنيد.
ج- روي منوي Run در پنجره ويژوال بيسيك كليك كنيد،  سپس روي گزينه Restart كليك كنيد (يا كليد 

تركيبي Shift+F5 را فشار دهيد). اين گزينه سبب اجراي برنامه از ابتدا مي شود.
به عنوان مثال پروژه numbers را باز كنيد و آن را اجرا نماييد، سپس روي دكمه  در نوار ابزار استاندارد 
در پنجره ويژوال بيسيك كليك كنيد (يا يكي از روش هاي گفته شده را استفاده كنيد). پس از اين عمل 
برنامه به طور موقت متوقف مي شود و پنجره ويژوال بيسيك در حالت توقف قرار مي گيرد. براي خروج از اين 
حالت مي توانيد روي دكمه  در نوار ابزار استاندارد در پنجره ويژوال بيسيك كليك كنيد و دوباره به حالت 

اجرا بازگرديد.

 )Immediate Window)2-2-4پنجرهاجرايفوريدستورات
گونه  هيچ  شدن  باز  زمان  در  و  مي شود  باز  خودكار  طور  به  برنامه  توقف  حالت  در  پنجره  اين 
با  و  كنيد  تايپ  پنجره  اين  در  را  خود  دستورات  مي توانيد  شما   .(4-10 (شكل  ندارد  محتوياتي 
پنجره  اين  داخل  از  را  خود  دستورات  يا  كنيد  مشاهده  را  آن ها  اجراي  نتيجه   Enter كليد  فشردن 
محاسبات  نتيجه  مي توانيد  شما  عالوه  به  بالعكس.  يا  دهيد  قرار  كدنويسي  پنجره  در  و  كرده  كپي 
بايد  البته  كنيد.  مشاهده  خود  دستور  زير  در  آن  اجراي  از  پس  و   Print دستور  وسيله  به  را  خود 
كرد.  استفاده  نيز  پروژه  طراحي  زمان  در  مي توان  دستورات  فوري  اجراي  پنجره  از  كه  داشت  توجه 
گزينه روي  سپس   ،View منوي  روي  ويژوال بيسيك  پنجره   منوي  نوار  در  مي توانيد  كار  اين   براي 

Immediate Window كليك كنيد يا در نوار ابزار Debug روي دكمه  كليك كنيد.

برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد، سپس اين عمليات را به 
ترتيب انجام دهيد:

1- پروژه را اجرا كنيد و در نوار ابزار پنجره ويژوال بيسيك روي دكمه  كليك كنيد يا كليد تركيبي 
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Ctrl+Break را فشار دهيد.

پنجره  پايين  قسمت  در  دستورات  فوري  اجراي  پنجره  و  شده  متوقف  پروژه  اجراي  مرحله  اين  در   -2
ويژوال بيسيك نمايش داده مي شود (شكل 4-10).

شكل4-10

3- در پنجره اجراي فوري دستورات كليك كرده و چند دستور را مانند شكل 11-4 تايپ كنيد. پس از 
تايپ هر يك از دستورات، كليد Enter را فشار دهيد تا نتيجه اجراي آن را در زير همان دستور مشاهده 

كنيد.
4- در پايان در نوار ابزار استاندارد پنجره ويژوال بيسيك روي دكمه  كليك كنيد تا اجراي پروژه خاتمه يابد.

5- بدون ذخيره سازي پروژه از برنامه ويژوال بيسيك خارج شويد.

خاصيتهاي برنامه، متغيرهاي محتويات ميتوان دستورات فوري اجراي پنجره در  نكته:    

كنترلهاوفرمرامشاهدهكرد.

DebugObject4-2-3
در  برنامه  اجراي  كردن  متوقف  براي  كه  است  ويژوال بيسيك  در  موجود  اشياي  از  يكي   Debug Object

شرايط خاص، ارسال پيام ها يا نمايش مقادير موردنظر در پنجره اجراي فوري دستورات مورد استفاده قرار 
مي گيرد.

اين شئ داراي دو متد Assert و Print است، متد Assert مي تواند با بررسي يك مقدار منطقي و مشاهده 
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صورت  اين  به  متد  اين  از  استفاده  نحوه  كلي  شكل  سازد،  متوقف  موقتاً  را  برنامه  اجراي   ،False مقدار 
است: 

Debug.Assert booleanexpression

booleanexpression يك عبارت مقايسه اي است كه نتيجه آن True يا False است. در صورتي كه مقدار اين 

عبارت برابر با False باشد، اجراي برنامه متوقف شده و خطي كه اين متد در آن قرار گرفته است به رنگ زرد 
نمايش داده مي شود، اما اگر مقدار اين عبارت True باشد اجراي برنامه متوقف نمي شود. متد Print مي تواند 
عبارت يا مقدار موردنظر شما را در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش دهد، شكل كلي متد Print نيز به 

اين صورت است:
Debug.print expression

Expression عبارتي است كه در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش داده مي شود.

 مثال1:مي خواهيم پروژه numbers را به شكلي تنظيم كنيم كه در زمان ورود يك عدد منفي، برنامه 
به طور موقت متوقف شده و پيام مناسبي در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش داده شود؛ براي اين كار 

اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه numbers را باز كنيد.

2- رويداد دكمه فرمان Save را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdsave_Click()

    Dim intanswer As Integer

    On Error GoTo ErrorHandler

    intrecno = intrecno + 1

    Open "C:\numbers.dat" For Random Access Write As 1 Len = 4

    Dim sngno As Single

    sngno = Val(txtno.Text)

    Debug Assert sngno >= 0

    Debug Print "your number < 0"

    Put #1, intrecno, sngno

    Close #1

    Exit Sub

ErrorHandler:

     intanswer = MsgBox("ERROR " + Str(Err Number) + "= " _

                + Err Description, vbCritical + vbRetryCancel, "DISK ERROR")
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    If intanswer = vbCancel Then Resume Next

    If intanswer = vbRetry Then Resume

End Sub

 Debug Object،Assert استفاده شده است. متد Put قبل از دستور Debug Object در اين رويداد از متدهاي
 (False) نادرست sngno > = 0 عدد دريافت شده را بررسي مي كند اگر عدد منفي باشد نتيجه بررسي شرط
مي شود در نتيجه اجراي برنامه متوقف مي شود و متد Debug Object Print پيام تعيين شده را نمايش 
مي دهد. اما اگر عدد صفر يا مثبت باشد نتيجه بررسي شرط sngno > = 0 درست (True) مي شود؛ بنابراين 

اجراي برنامه ادامه يافته و پيامي هم نمايش داده نخواهد شد.
3- براي آن كه در هنگام اجراي دستور Open خطاي زمان اجرا به وجود نيايد در رويداد دكمه هاي فرمان 

Save و Sum نام درايو را در دستور Open روي يك درايو مناسب مانند :C تنظيم كنيد.

4- تغييرات را ذخيره و پروژه را اجرا كرده و يك عدد مثبت تايپ كنيد و روي دكمه فرمان Save كليك 
كنيد. عدد وارد شده ذخيره مي شود.

5- اكنون يك عدد منفي وارد كرده و روي دكمه فرمان Save كليك كنيد؛ در اين حالت برنامه متوقف شده 
و خطي كه متد Assert در آن قرار دارد با رنگ زرد نمايش داده مي شود به عالوه پيام your number < 0 نيز 

در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش داده مي شود(شكل 4-11).

شكل4-11

6- در اين مرحله مي توانيد اجراي برنامه را با كليك روي دكمه  يا فشردن كليد F5 ادامه داده يا با 
كليك روي دكمه  خاتمه دهيد.

7- به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
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تمرين:تمرين: پروژه numbers را به شكلي تنظيم كنيد تا هنگام خواندن اعداد از فايل و محاسبه مجموع 
آن ها اگر عدد منفي از فايل خوانده شود برنامه با استفاده از شئ Debug به طور خودكار متوقف شده و پيام 

مناسبي نمايش داده شود.

DebugMenu4-2-4
ابزار ديگري كه در ويژوال بيسيك جهت خطايابي و آزمايش درستي برنامه ها مورد استفاده قرار مي گيرد در 
منوي Debug  در پنجره ويژوال بيسيك قرار دارد. گزينه هاي متعددي در اين منو وجود دارند كه به منظور 
انجام عمليات خطايابي و خطازدايي برنامه بسيار مفيد هستند (شكل 12-4). در اين جا به توضيح عملكرد 

هريك از اين گزينه ها مي پردازيم. 

شكل4-12

Step Intoگزينه

Step Into اولين گزينه در منوي Debug است كه براي اجراي خط به خط يك پروژه مناسب است (شكل 

12-4). با انتخاب اين گزينه در هر مرتبه يك خط از خطوط پروژه اجرا مي شود و خط بعدي با رنگ زرد (كه 
در سمت چپ آن نيز يك فلش با رنگ زرد وجود دارد) نشان داده خواهد شد. 

اين گزينه در زماني كه پنجره ويژوال بيسيك در حالت طراحي يا توقف قرار دارد، قابل استفاده و در حالت 
اجراي برنامه غيرفعال است.

نكته:فشردنكليدF8معادلگزينهStep Intoاست.
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   نكته: درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه
درايننوارابزاراستفادهكنيد.

به منظور فعال كردن نوار ابزار Debug در مكان خالي از نوار منو يا ساير نوارهاي ابزار موجود كليك راست 
كنيد و از منويي كه ظاهر مي شود، گزينه Debug را انتخاب كنيد.

Step Into خط به خط اجرا كرده  numbers را با استفاده از گزينه   مثال2:مي خواهيم پروژه 
انجام  ترتيب  به  را  عمليات  اين  كار  اين  براي  كنيم؛  مشاهده  و  بررسي  را  دستورات  اجراي  نحوه  و 

دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه numbers را باز كنيد.

2- در پنجره ويژوال بيسيك ابتدا روي منوي Debug و سپس روي گزينه Step Into كليك كنيد (يا كليد 
F8 را فشار دهيد).

3- برنامه اجرا شده و فرم آن نمايش داده مي شود؛ يك عدد در كادر متن وارد كنيد و روي دكمه فرمان 
Save كليك كنيد. در اين لحظه اجراي برنامه به طور موقت قطع مي شود و اولين خط از رويداد Click دكمه 

فرمان Save با رنگ زرد نمايش داده مي شود (شكل 4-13).
4- چند بار ديگر كليد F8 را بفشاريد تا در هر بار يك خط از رويداد اجرا شود به اين صورت مي توانيد نحوه 
اجرا و عملكرد هر خط از دستورات را به طور دقيق بررسي كنيد و از صحت عملكرد آن ها اطمينان حاصل 

كنيد يا مشكالت احتمالي را پيدا نموده و برطرف كنيد.

شكل4-13
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برنامه  اجراي  تا  كـنيد  كـليك  دكــمه   روي  ويژوال بيسيك  پنجره  اســتاندارد  نـوار  در   -5
يابد. ادامه 

6- اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

Step Overگزينه

اين گزينه پس از گزينه Step Into قرار گرفته است. 
عملـكرد ايـن گـزينه مـانند گـزينه Step Into اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه از ايـن گـزينه زمـاني اسـتفاده 
مي شـود كـه يك رويـه فـراخواني مي شـود و نيازي بـه اجـراي خط بـه خط دسـتورات رويـه فـراخـواني 

شـده نيسـت. 
متوقف  فراخواني  از  بعد  خط  در  را  برنامه  اجراي  و  كرده  اجرا  يكجا  به طور  را  رويه  تمام  گزينه  اين 
برنامه  اجراي  به  روش ها  ساير  يا   Step Into گزينه  يا  گزينه  اين  به وسيله  مي توانيد  پس  مي كند، 

دهيد.  ادامه 

  نكته: كليدتركيبيShift+F8معادلگزينهStep Overاست.

    نكته: درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه
درايننوارابزارنيزاستفادهكنيد.

اجراي  نحوه  و  كرده  اجرا   Step Into گزينه  از  استفاده  با  را   numbers پروژه  مي خواهيم  مثال3:  
دستورات را بررسي كنيم. 

براي اين كار اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1- پروژه numbers را باز كنيد و رويداد Load فرم را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub Form_Load()

    intrecno = 0

End Sub

در اين رويداد متغير intrecno مقدار اوليه صفر قرار داده مي شود.
2- تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را با استفاده از گزينه Step into اجرا كنيد. در اين مرحله برنامه در اولين 

خط از رويداد Load فرم متوقف مي شود (شكل 4-14).
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شكل4-14

3- دو بار ديگر كليد F8 را فشار دهيد، اكنون فرم برنامه مشاهده مي شود. يك عدد در كادر متن تايپ كرده 
و روي دكمه فرمان OK كليك كنيد.

اين بار اجراي برنامه در اولين خط از رويداد كليك دكمه فرمان Save متوقف مي شود. چند بار ديگر با استفاده 
از كليد F8 دستوراتي از اين رويداد را اجرا كنيد و نتيجه را بررسي نماييد، سپس اجراي برنامه را خاتمه 

دهيد.
4- اكنون برنامه را با استفاده از گزينه Step Over اجرا كنيد. در اين حالت برنامه دوباره در اولين خط از 
رويداد Load فرم متوقف مي شود. دوبار ديگر روي دكمه  در نوار ابزار Debug كليك كنيد تا فرم برنامه 

در زمان اجرا نمايش داده شود.
 Click كليك كنيد. تمام دستورات رويداد Save 5- يك عدد در كادر متن تايپ كنيد و روي دكمه فرمان

دكمه فرمان Save بدون آن كه وارد رويداد شويد در يك مرحله اجرا مي شود.
6- اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

Step Outگزينه

با انتخــاب اين گزينه از منــوي Debug تمام دستورات باقيمانده از رويه در حال اجرا، به طور همزمان 
و يكجا اجرا شده و اجراي برنامه به محل فراخواني رويه منتقل مي شود. استفاده از اين گزينه در مواقعي 
دستورات  اجراي  به  نيازي  و  كرده  بررسي  را  دستور  چند   Step Into گزينه  وسيله  به  كه  است  مناسب 
زياد  را  اشكاالت  كردن  برطرف  و  خطايابي  عمليات  سرعت  كار  اين  بنابراين  باشيد.  نداشته  باقيمانده 

مي كند.
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  نكته: كليدتركيبيCtrl+Shift+F8معادلگزينهStep Outاست.

   نكته: درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه
درايننوارابزاراستفادهكنيد.

 مثال4:مي خواهيم پروژه numbers را با استفاده از گزينه هاي Step Into و Step Out اجرا كنيم و 
نحوه ايجاد دستورات را بررسي نماييم. براي اين كار اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:

1- پروژه numbers را باز كنيد و آن را با استفاده از گزينه Step Into اجرا كنيد.
2- برنامه در اولين خط از رويداد Load فرم متوقف مي شود.

3- دو بار ديگر كليد F8 را فشار دهيد و در فرم برنامه يك عدد در كادر متن تايپ كنيد و روي دكمه فرمان 
Save كليك كنيد.

4- پس از توقف دوباره برنامه در رويداد Click دكمه فرمان Save، دوباره با استفاده از گزينه Step Into چند 
دستور از مجموعه دستورات رويداد را اجرا كنيد. 

5- در اين مرحله روي دكمه  در نوار ابزار Debug كليك كنيد، اكنون تمام دستورات باقيمانده در 
رويداد در يك مرحله اجرا مي شوند و بدون هيچ توقفي رويداد پايان مي يابد.

6- به اجراي برنامه پايان داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

Run To Cursorگزينه

يكي ديگر از گزينه هاي موجود در منوي Debug گزينه Run To Cursor است.
اين گزينه در مواقعي استفاده مي شود كه الزم است دستورات تا محل معيني اجرا شوند. براي اجراي برنامه تا دستور 
موردنظر، در پنجره كدنويسي، مكان نما را در خطي كه دستور موردنظر در آن قرار گرفته است، قرار دهيد و سپس 
گزينه Run To Cursor را از منوي Debug انتخاب كنيد. زماني كه اجراي برنامه به دستوري كه مكان نما در آن قرار 
گرفته است، برسد، دستور مربوط با رنگ زرد و يك فلش زرد رنگ در سمت چپ آن نمايش داده مي شود. مي توانيد 

از اين گزينه هم در شروع اجراي برنامه و هم در زمان رسيدن برنامه به يك نقطه توقف استفاده كنيد.

  نكته: كليدتركيبيCtrl+F8معادلگزينهRun To Cursorاست.

 مثال5:مي خواهيم پروژه numbers را با استفاده از گزينه Run To Cursor به شكلي اجرا كنيم كه 
با رسيدن به دستور Open در رويداد Click دكمه فرمان Save برنامه متوقف شود. براي انجام اين مثال اين 
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عمليات را به ترتيب انجام دهيد: 
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه numbers را باز كنيد.

2- به رويداد Click دكمه فرمان Save برويد و مكان نما را در خطي كه دستور Open وجود دارد قرار دهيد.
3- در نوار منوي پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Debug و سپس گزينه Run To Cursor كليك كنيد. در اين مرحله 

فرم برنامه در زمان اجرا نمايش داده مي شود، در كادر متن يك عدد تايپ كرده و روي دكمه فرمان Save كليك كنيد.
4- اكنون اجراي برنامه ادامه مي يابد و با رسيدن به دستور Open متوقف مي شود.

5- مكان نما را در خطي كه دستور Put قرار دارد ببريد و دوباره برنامه را با گزينه Run To Cursor اجرا كنيد. 
اين بار دستورات برنامه تا رسيدن به دستور Put اجرا مي شوند و سپس برنامه در اين محل متوقف مي گردد. 

به وسيله كليد F5 اجراي رويداد را ادامه داده و سپس با كليك روي دكمه  در نوار ابزار استاندارد يا نوار 
ابزار Debug به اجراي پروژه پايان دهيد.

Add Watch …گزينه

با برطرف كردن خطاهاي نوشتاري و منطقي مشكالت برطرف نمي شوند و  اوقات پيش مي آيد كه  گاهي 
خروجي موردنظر به دست نمي  آيد. در اين حالت مي توان بررسي مقادير متغيرها، عبارات، ثابت ها و خواص 
كنترل ها و اشيا، نحوه اجراي برنامه و نتيجه عمليات محاسباتي و پردازش هاي گوناگون را مشاهده كنيد. 

گزينه … Add Watch در منوي Debug اين امكان را به آساني فراهم مي آورد. 
اين  در  مي شود.  داده  نمايش   4-15 شكل  مطابق   Add Watch كادرمحاوره گزينه  اين  انتخاب  از  پس 

كادرمحاوره اجزاي مختلفي وجود دارند كه به توضيح هريك از آن ها مي پردازيم.

شكل4-15
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در اين كادرمحاوره و در كادر متن Expression مي توانيد نام متغير و خاصيت يا ثابتي كه مي خواهيد مقدار 
آن را در طي اجراي برنامه مشاهده كنيد، بنويسيد. در بخش Context دو كادر ليست قرار دارند كه مي توانيد 
از كادرهاي ليست تركيبي بازشو Procedure و Module به ترتيب نام رويه و ماژولي را كه عبارت موردنظر 

در آن قرار گرفته است، انتخاب كنيد. 
كنيد  انتخاب  را   All Modules يا   All Procedures مقادير  ترتيب  به  ليست ها  اين  در  مي توانيد  البته 
داده  نمايش  پروژه  نام  نيز  ليست ها  اين  زير  در  بگيرند.  قرار  موردنظر  ماژول هاي  يا  رويه ها  تمام  تا 

مي شود.
 Watch Expression انتخاب  انتخاب قرار گرفته است. اگر دكمه  Watch Type نيز سه دكمه  در بخش 
كادر  در  كه  را  عبارتي  مقدار   ،(Break Point) برنامه  در  توقف  نقطه  يك  ايجاد  صورت  در  برگزينيد  را 
و  كرد  خواهيد  مشاهده  ويژوال بيسيك  برنامه   Watches پنجره  در  است،  نوشته شده   Expression متن 
هر زمان مقدار عبارت مربوطه تغيير كند اين تغييرات را بالفاصله در پنجره Watches برنامه ويژوال بيسيك 
مشاهده خواهيد كرد. در صورت انتخاب دكمه انتخاب Break When Value Is True، اگر مقدار عبارتي 
كه در كادر متن Expression نوشته شده است درست (True) يا هر مقداري بجز صفر باشد، يك نقطه 
توقف در دستور بعدي ايجاد شده و بالفاصله پنجره ويژوال بيسيك به همراه پنجره Watches نمايش داده 

مي شود. 
انتخاب  دكمه  اگر  نيست.  مناسب  رشته اي  متغيرهاي  و  عبارات  براي  گزينه  اين  كه  باشيد  داشته  توجه 
 Expression متن  كادر  در  كه  عبارتي  مقدار  صورتي كه  در  برگزينيد  را   Break When Value Changes

نوشته شده است در طول اجراي برنامه تغيير كند، برنامه در دستور بعدي متوقف مي شود و بالفاصله پنجره 
ويژوال بيسيك به همراه پنجره Watches نمايش داده مي شود. 

در پايان پس از تعيين تنظيمات موردنظر، روي دكمه فرمان OK در كادرمحاوره Add Watch كليك كنيد.

  نكته: براياضافهكردنيكمتغير،خاصيتياعبارتجديددرپنجرهWatchesميتوانيد

Add WatchكليكراستكنيدودرمنوييكهنمايشدادهميشودرويگزينهWatchesدرپنجره
… كليككنيد.

  نكته: برايدسترسيبهكادرمحاورهAdd Watchدرزمانطراحيياهنگامتوقفبرنامهدر 

كليككنيديادرپنجرهويژوالبيسيكروي زماناجراميتوانيددرنوارابزارDebugرويدكمه
منويViewوسپسگزينهWatch Windowكليككنيد.
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  نكته: برايحــذفيكمتغير،خـاصيتياعبـارتازپنجرهWatches،درآنپنجـرهروي
Deleteعبـارتموردنظركليكراستكردهوسپسدرمنوييكهنمايـشدادهميشـودرويگزينه
WatchكليككنيدياپسازانتخابعبـارتمـوردنظردرپنجرهWatches،كليـدDeleteرادر

صفحهكليدفشاردهيد.

 مثال6:مي خواهيم پروژه numbers را با استفاده از ابزار موجود در ويژوال بيسيك خط به خط اجرا 
كرده و به طور همزمان محتويات متغيرها و خاصيت هاي اشيا را مشاهده و بررسي كنيم. براي اين كار اين 

عمليات را به ترتيب انجام دهيد: 
1- پروژه numbers را باز كنيد.

2- با استفاده از گزينه Step Into برنامه را اجرا كنيد تا وارد رويداد Click دكمه فرمان Save شويد. 
كليك   Add Watch … گزينه  سپس  و   Debug منوي  روي  ويژوال بيسيك  پنجره  منوي  نوار  در   -3
 Expression اين كادرمحاوره و در كادر متن  Add Watch نمايش داده شود. در  تا كادرمحاوره  كنيد 
cmdsave_Click را  Procedure، رويه  از كادر ليست تركيبي بازشو  sngno را تايپ كرده و  نام متغير 

انتخاب كنيد (شكل 16-4)، سپس روي دكمه فرمان OK كليك نماييد. 


شكل4-16

4- در اين مرحله پنجره Watch در پايين پنجره ويژوال بيسيك و در كنار پنجره اجراي فوري دستورات نمايش 
داده مي شود (شكل 17-4) و داخل آن نام متغير sngno قابل مشاهده مي باشد. در اين پنجره عالوه بر ستون 
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 Context نوع داده و ستون Type مقدار ذخيره، ستون ،Value كه نام متغير را نشان مي دهد ستون Expression

نام رويه و ماژولي را كه متغير موردنظر در آن قرار دارد، مشخص مي كنند.

شكل4-17

با ميتوانيد نشود داده نمايش برنامه اجراي هنگام در Watch پنجره صورتيكه در نكته:    

استفادهازگزينهWatch WindowدرمنويViewپنجرهويژوالبيسيكآنرانمايشدهيد.

5- مكان نما را در خطي كه دستور sngno = Val (txtno.Text) در آن قرار دارد ببريد و با استفاده از گزينه 
Run To Cursor برنامه را تا اين دستور اجرا كنيد و مقدار متغير sngno را در پنجره Watches بررسي كنيد. 

سپس كليد F8 را فشار دهيد.
6- اكنون دوباره در پنجره Watch مقدار متغير sngno را بررسي كنيد. مقدار اين متغير از صفر به مقداري 
كه در كادر متن تايپ نموده ايد تغيير كرده است. بنابراين با اين روش مي توان مقدار متغيرها و خاصيت هاي 
اشيا را در هنگام اجراي خط به خط برنامه بررسي نمود و محلي را كه خطا در آن به وجود مي آيد، شناسايي 

و برطرف كرد.
7-به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به كادرمحاوره Add Watch برويد، سپس در كادر متن Expression نام 
متغير intrecno را تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشوي Procedure گزينه (All Procedures) را 
انتخاب كنيد و در بخش Watch Type روي دكمه انتخاب Break When Value Changes كليك كنيد و بعد 

روي دكمه فرمان OK كليك كنيد و بعد روي دكمه فرمان كليك نماييد (شكل 4-18). 
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شكل4-18

در اين مرحله متغير intrecno به پنجره Watches اضافه مي شود. 
8- پروژه را اجرا كنيد و يك عدد در كادر متن فرم برنامه تايپ كرده سپس روي دكمه Save كليك كنيد. در 
اين مرحله اجراي برنامه با رسيدن به دستور Open در رويداد cmdsave_Click به طور موقت متوقف مي شود 
(شكل 17-4). چون دستور intrecno=intrecno+1 كه قبل از دستور Open قرار دارد مقدار اين متغير را 

تغيير مي دهد، بنابراين با توجه به تنظيماتي كه كادرمحاوره Add Watch براي متغير intrecno در نظر 

شكل4-19
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 Watch متوقف مي شود و سطري كه در پنجره Open گرفته است اجراي برنامه در دستور بعد يعني دستور
داراي متغير intrecno مي باشد با يك نوار به رنگ آبي نمايش داده مي شود. (شكل 4-19).

 Expression برويد، سپس در كادر متن   Add Watch اجراي پروژه را خاتمه دهيد و به كادرمحاوره  -9
 (All Procedures) گزينه Procedure را تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشوي intrecno > 2 عبارت
را انتخاب كنيد و در بخش Watch Type روي دكمه انتخاب Break When Value Is True كليك كنيد و 

بعد روي دكمه فرمان OK كليك نماييد (شكل 4-20). 

شكل4-20

در اين مرحله عبارت intrecno > 2 به پنجره Watches اضافه مي شود.
10- در پنجره ويژوال بيسيك به پنجره Watches برويد و روي نام متغير intrecno كليك راست كنيد و در 
منوي بازشويي كه نمايش داده مي شود روي گزينه Delete Watch كليك كنيد تا متغير intrenco از پنجره 

Watch حذف شود.

11- عبارت sngno را نيز از پنجره Watches حذف كنيد.
12- پروژه را با استفاده از كليد F5 اجرا كنيد و اعداد خود را وارد كرده و روي دكمه Save كليك كنيد. وقتي 
 cmdsave_Click كليك مي نماييد اجراي برنامه در رويداد Save سومين عدد را تايپ مي كنيد و روي دكمه
و دستور Open متوقف مي شود. چون در اين لحظه مقدار متغير intrecno، برابر با 3 مي باشد، حاصل عبارت 
intrecno > 2 برابر با True مي شود و با توجه به تنظيمات انجام شده در كادرمحاوره Add Watch، برنامه 

بايد در اين مرحله متوقف گردد. در اين حالت عبارت intrecno > 2 نيز در پنجره Watches با رنگ آبي 
نمايش داده مي شود (شكل 21-4). مقدار اين عبارت را در پنجره Watches بررسي كنيد. 
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شكل4-21

13- اجراي پروژه را پايان دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
Edit Watch …گزينه

درصورتي كه بخواهيد عبارات موجود در پنجره Watches و تنظيمات مربوط به آن را ويرايش يا حذف كنيد يا تنظيمات 
مربوط به آن را تغيير دهيد، گزينه … Edit Watch را از منوي Debug در پنجره ويژوال بيسيك انتخاب كنيد.

در صورت انتخاب اين گزينه كادرمحاوره Edit Watch به منظور ويرايش عبارت موردنظر و تغيير تنظيمات 
مربوط به آن، نمايش داده مي شود (شكل 4-22).

شكل4-22
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كادرمحاوره  با  كادرمحاوره  اين  تفاوتي كه  تنها  است،   Add Watch كادرمحاوره  به  كادرمحاوره شبيه  اين 
 Watches است كه به وسيله آن مي توان عبارت موردنظر را از پنجره Delete دارد، دكمه فرمان Add Watch

حذف كرد.

  نكته: كليدتركيبيCtrl+Wمعادلگزينه… Edit WatchدرمنويDebugاست.

  نكته: برايدسترسيبهكادرمحاورهEdit WatchميتوانيددرپنجرهWatchesرويعبارتموردنظر
كليكراستكنيدوازمنوييكهظاهرميشودگزينه… Edit Watchراانتخابكنيد.

 مثال7:پروژه numbers را باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1- به كادرمحاوره Add Watch برويد و آن را مطابق شكل 23-4 تنظيم كنيد.

شكل4-23

2- پروژه را اجرا كرده و چند عدد مثبت در فايل ذخيره كنيد، سپس يك عدد منفي وارد نماييد؛ برنامه در 
اين لحظه متوقف مي شود. به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

3- در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Debug و سپس گزينه … Edit Watch كليك كنيد.
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 sngno <= را به صورت sngno < 0 برويد و عبارت Expression به كادر متن Edit Watch 4- در كادرمحاوره
0 تنظيم كنيد و سپس روي دكمه فرمان OK كليك كنيد.

بررسي  صفر  و  منفي  مثبت،  عدد  براي  را  آن  عكس العمل  و  اجرا  نحوه  و  كرده  اجرا  را  پروژه   -5
. كنيد

 Delete را با استفاده از دكمه فرمان Watches 6- اجراي پروژه را خاتمه دهيد و عبارت هاي موجود در پنجره
در كادرمحاوره Edit Watch حذف كنيد. 

Quick Watch …گزينه

در صورتي كه بخواهيد مقدار يك متغير يا خاصيت را بدون استفاده از پنجره Watches مشاهده كنيد، روي 
اين گزينه در منوي Debug كليك كنيد. اين گزينه در زماني كه يك برنامه در حالت توقف قرار دارد، قابل 

استفاده است.
براي استفاده از اين گزينه، ابتدا بايد پروژه را به گونه اي اجرا كنيد كه در مرحله اي از اجرا متوقف شود، سپس 
در پنجره كد فرم يا ماژول موردنظر مكان نما را روي يكي از كاراكترهاي نام متغير يا خاصيت قرار دهيد و 
گزينه … Quick Watch را از منوي Debug انتخاب كنيد. كادرمحاوره Quick Watch مانند شكل 4-24 

نمايش داده مي شود.

شكل4-24

در اين كادرمحاوره سه بخش وجود دارد: در بخش Context نام پروژه، ماژول و رويه اي كه متغير يا خاصيت 
نام متغير و خاصيت موردنظر كه مي خواهيد مقدار آن   Expression مربوطه در آن قرار دارد و در بخش 
بررسي شود، نمايش داده مي شود و در بخش Value مقداري كه در متغير يا خاصيت مربوطه ذخيره شده 

است، قابل مشاهده خواهد بود.
عالوه بر اين سه بخش، دكمه فرمان Add نيز اجازه مي دهد در صورت لزوم عبارت موردنظر را به پنجره 

Watches اضافه كنيد.
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  نكته: كليدتركيبيShift+F9معادلگزينه… Quick WatchدرمنويDebugاست.

   نكته: درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيك،ميتوانيدازدكمه
درايننوارابزاراستفادهكنيد.

  نكته: درصورتيكهبخواهيدمحتوياتيكخاصيتراكههمراهبانامكنترليافرمتايپشدهاست
بهوسيلهگزينه… Quick Watchببينيد،ابتدانامخاصيتونامكنترلراباهمانتخابكنيد.اينكاررا

←+Shiftانجامدهيد. →+Shiftيا بهوسيلهعملكشيدنماوسيااستفادهازكليدتركيبي

  نكته: درصورتيكهدرزمانايجاديكنقطهتوقفدرزماناجراييكپروژهاشارهگرماوسرا
رويناميكمتغير،خاصيتياعبارتموردنظرنگهداريد،ميتوانيدمقدارمتغيرياخاصيتمربوطهرا

بهصورتيكTooltipمشاهدهكنيد)شكل4-25(.

شكل4-25
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 مثال8:پروژه numbers را باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد: 
 cmdsave_Click رويداد  وارد  تا  كنيد  اجرا  خط  به  خط  به صورت   F8 كليد  از  استفاده  با  را  پروژه   -1

شويد.
2- در اين رويداد اشاره گر ماوس را روي نام متغير intrecno قرار دهيد و كمي صبر كنيد. پس از چند لحظه 

مقدار متغير intrecno در يك كادر، نمايش داده مي شود.
3- مكان نما را به دستور Open منتقل كنيد و با استفاده از گزينه Run To Cursor برنامه را تا اين دستور 

اجرا نماييد.
پنجره  در  كـنيد، سـپس  انتخاب  با عمل كشـيدن  را   intrecno متغير  نـام   Open باالي دسـتور  در   -4
كـادرمحـاوره  كـنيد.  كـليك   Quick Watch … گـزينه  روي  بعد  و   Debug منوي  روي  ويژوال بيسـيك 
Quick Watch مـانند شـكل 26-4 نمايش داده مي شـود. مقدار متغير intrecno را مشـاهده و بررسـي 

كنيد.

شكل4-26

در اين مرحله با استفاده از دكمه Add در اين كادرمحاوره متغير intrecno را به پنجره Watch اضافه كرده 
و نتيجه را بررسي كنيد.

5- برنامه را با استفاده از كليد F8 خط به خط اجرا كرده و چند عدد ديگر را وارد و ذخيره نماييد و در هر 
مرحله مقدار متغيرهاي intrecno و sngno را به وسيله Quick Watch بررسي نماييد.

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

Toggle Breakpointگزينه

 (Breakpoint) روش ديگري كه براي ايجاد توقف در زمان اجراي يك پروژه مناسب است استفاده از نقطه توقف
مي باشد. 
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موردنظر  به دستور و خط  را  ابتدا مكان نما  پروژه،  اجراي يك  توقف در هنگام  نقطه  ايجاد يك  به منظور 
گزينه سپس  و   Debug منوي  روي  ويژوال بيسيك  پنجره  در  سپس  كنيد،  منتقل  كد  پنجره  در 

Toggle BreakPoint كليك كنيد. 

دستور مربوطه با رنگ زرشكي نمايش داده مي شود و يك دايره توپر با همين رنگ در سمت چپ دستور 
مشاهده خواهد شد (شكل 4-27).

شكل4-27

برسيد  است،  عالمت گذاري شده  گزينه  اين  به وسيله  كه  دستوري  به  پروژه  يك  اجراي  زمان  در  وقتي 
اجراي پروژه متوقف شده و شما مي توانيد از ساير گزينه ها و امكانات موجود در منوي Debug استفاده 

كنيد. 

  نكته: كـليدF9مـعادلگــزيـنـهToggle BreakPointدرمـنويDebugاسـت.

   نكته: درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه
درايننوارابزاراستفادهكنيد.
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  نكته: بـرايايـجاديكنقطـهتـوقفمـيتـوانيداشـارهگـرمـاوسرابهنوارعموديكهدر
سمتچپپنجرهكـدقـرارگرفتهاسـتمنتقلكـنيدوبهمـوازاتدسـتورموردنظرتانكليككنيد.

  نكته: برايازبينبردنيكنقطهتوقفميتوانيديكيازروشهاييراكهبرايايجاديكنقطه
آنبهكارميرود،استفادهكنيد.

Clear All Breakpointsگزينه

 Clear All گزينه  از  كنيد،  حذف  كرده ايد،  ايجاد  كه  را  توقفي  نقاط  كليد  بخواهيد  درصورتي كه 
نيز   Ctrl+Shift+F9 تركيبي  كليد  از  مي توانيد  البته  كنيد.  استفاده   Debug منوي  در   Breakpoints

استفاده كنيد (شكل 4-28).

شكل4-28

 مثال9:پروژه numbers را باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1-به رويداد cmdsave_Click برويد و مكان نما را در كنار دستور intrecno = intrecno+1 قرار دهيد.

2- در پنجره ويـژوال بيسيك ابتدا روي منوي Debug و سپس گزينه Toggle Breakpoint كليك كنيد. در 
اين مرحله، اين دستور مانند شكل 29-4 به عنوان يك نقطه توقف عالمت گذاري مي شود.
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شكل4-29

3-پروژه را به وسيله كليد F5 يا دكمه  در نوار ابزار استاندارد اجرا كنيد. يك عدد در كادر متن تايپ 
كرده و روي دكمه فرمان Save كليك كنيد. در اين مرحله اجراي برنامه در دستوري كه عالمت گذاري شده 

است، متوقف مي شود (شكل 4-30). 

شكل4-30

4- مقدار متغيرهاي intrecno و sng را با استفاده از پنجره Watches يا Quick Watch بررسي نماييد.
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5- اجراي برنامه را با كليد F5 ادامه دهيد و يك عدد ديگر وارد و ذخيره كنيد. با كليك روي دكمه فرمان 
صورت  اين  به  مي شود.  متوقف  كرده ايد،  عالمت گذاري  كه  دستوري  همان  در  دوباره  برنامه  اجراي   Save

مي توانيد برنامه را در هر نقطه اي كه مي خواهيد متوقف و با ابزارهاي موجود اجراي برنامه را ادامه دهيد يا 
مقدار متغيرها و خاصيت هاي اشيا را كنترل و بررسي نماييد.

6- به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Debug و سپس گزينه Clear All Breakpoints كليك كنيد تا نقطه 
 F9 توقف تعيين شده از بين برود. هم چنين مي توانيد مكان نما را در نقطه توقف تعيين شده قرار داده و كليد

را فشار دهيد تا نقطه توقف از بين برود.
cmdsum_ و cmdsave_Click چند نقطه توقف ديگر در رويدادهاي numbers تمرين: در پروژه

را فشار دهيد تا نقطه توقف از بين برود.
تمرين:  

Click ايجاد كنيد و برنامه را اجرا نموده و در زمان توقف در هر نقطه مقدار متغيرهاي استفاده شده در آن 

رويداد را بررسي كنيد.

Set Next Statementگزينه

گاهي اوقات الزم است در هنگام توقف در اجراي يك پروژه و انجام بررسي هاي مورد نياز، تعدادي از دستورات 
تا رسيدن به يك دستور معين اجرا نشوند. گزينه Set Next Statement از منوي Debug اجازه مي دهد تا 

اجراي پروژه از دستور جاري تا رسيدن به دستور تعيين شده، اجرا نگردد (شكل 4-31).

شكل4-31

براي تعيين دستور موردنظر فقط كافي است كه پس از توقف، مكان نما را به دستور موردنظر انتقال دهيد 
و روي اين گزينه در منوي Debug كليك كنيد. دستور مربوطه با رنگ زرد به همراه يك فلش در سمت 
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چپ نمايش داده خواهد شد. اگر در اين حالت اجراي پروژه ادامه يابد دستورات تا دستوري كه با رنگ زرد 
مشخص شده است، اجرا نمي شوند.


  نكته: كليدتركيبيCtrl+F9معادلگزينهSet Next StatementدرمنويDebugاست.

Show Next Statementگزينه

هنگامي كه اجراي پروژه متوقف مي شود ممكن است وقتي در پنجره كد، بين دستورات مختلف حركت 
كنيد گزينه Show Next Statement، مكان نما را از موقعيت جاري به دستوري كه در مرحله بعد آن را اجرا 

مي كند، منتقل كند (شكل 4-32).

شكل4-32

 مثال10:پروژه numbers را باز كرده و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد: 
1- به رويداد Click دكمه فرمان Save برويد و دستور Open را به عنوان يك نقطه توقف عالمت گذاري 

كنيد.
2-پروژه را با كليد F5 اجرا كنيد و پس از تايپ يك عدد در كادر متن پنجره برنامه روي دكمه Save كليك كنيد.

3- در اين مرحله، اجراي برنامه با رسيدن به دستور Open متوقف مي شود.
 Set و سپس گزينه Debug منتقل كرده و در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Put 4- مكان نما را به دستور
Next Statement كليك كنيد. اكنون دستور Put با رنگ زرد همراه با يك فلش در سمت چپ آن نمايش 

داده مي شود (شكل 4-33).
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شكل4-33

5- در اين مرحله اگر مقدار متغير sngno را بررسي كنيد متوجه مي شويد هيچ تغييري در اين متغير 
به وجود نيامده است چون از دستور Open تا دستور Put هيچ يك از دستورات اجرا نشده اند. حتي اگر در 
اين وضعيت كليد F8 را براي اجراي دستور Put فشار دهيد، خطاي زمان اجرا رخ مي دهد زيرا دستور 

Open اجرا نشده است تا فايل را براي نوشتن داده ها كه به وسيله دستور Put انجام مي شود باز كند.

 F5 6- به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد و پروژه را دوباره با استفاده از كليد
اجرا كنيد. يك عدد در كادر متن پنجره برنامه تايپ كرده و روي دكمه فرمان Save كليك كنيد تا اجراي 

برنامه در دستور Open متوقف شود.
7- در پنجره كد به رويداد Click دكمه Sum برويد و مكان نما را در يكي از دستورات اين رويداد قرار دهيد، 
سپس در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Debug و بعد روي گزينه Show Next Statement كليك كنيد. 
8- در اين مرحله مكان نما به طور خودكار دوباره به دستور Open در رويداد Click دكمه فرمان Save منتقل 

مي شود و اين دستور با رنگ زرد قابل مشاهده است.
9- به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

Locals5-2-4پنجره
با استفاده از اين پنجره مي توان مقدار كليه متغيرها و خاصيت هاي اشيا را در هر ماژول و رويه اي كه 

در حال اجرا مي باشد به طور خودكار مشاهده و بررسي نمود. 
گزينه  روي  سپس  و   View منوي  روي  ابتدا  ويژوال بيسيك  پنجره  در  پنجره  اين  به  دسترسي  براي 

Locals Window كليك كنيد.
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(شكل 34-4)؛ پنجره Locals با عنوان Locals و با شباهت زياد با پنجره Watches نمايش داده مي شود. 

شكل4-34

 مثال11:پروژه numbers را باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1- در پنجره ويژوال بيسيك روي منوي Debug و سپس روي گزينه Locals Window كليك كنيد.

2- پروژه را با فشردن كليد F8 اجرا كنيد؛ در اين زمان خط اول از رويداد Load فرم با رنگ زرد نمايش داده 
مي شود و پنجره Locals در پايين پنجره ويژوال بيسيك قابل مشاهده خواهد بود (شكل 4-35).

شكل4-35
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در اين مرحله پنجره Locals كلمه Me را در ستون Expression نمايش مي دهد، اگر روي عالمت + در كنار 
اين كلمه كليك كنيد مانند شكل 36-4 خاصيت هاي فرم برنامه را به همراه مقادير هريك از آن ها نمايش 

مي دهد.
اكنون روي دكمه -  در كنار كلمه Me كليك كنيد تا ساختار درختي به حالت اول بازگردد. 

شكل4-36

شكل4-37



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
222

3- كليد F8 را چندبار فشار دهيد، يك عدد دلخواه در كادر متن در پنجره برنامه تايپ كنيد و روي دكمه 
فرمان Save كليك كنيد. پس از ورود به رويداد Click دكمه فرمان Save، با استفاده از كليد F8 برنامه را 
خط به خط اجرا كنيد و محتويات پنجره Locals را مشاهده نماييد. در اين مرحله عالوه بر خاصيت هاي فرم، 

متغيرهاي intanswer و sngno نيز در پنجره Locals نمايش داده مي شوند (شكل 4-37).
4- اجراي برنامه را با استفاده از كليد F8 ادامه دهيد تا دستور Exit Sub اجرا شود. در اين لحظه اسامي 

متغيرها به طور خودكار از پنجره Locals خارج مي شوند.

 Learn in English

On Error GoTo  Statement
The On Error statement syntax can have any of the following forms:

Statement Description

On Error GoTo line 

Enables the error-handling routine that starts at line 
specified in the required line argument. The line argument 
is any line label or line number. If a run-time error occurs, 
control branches to line, making the error handler active. 
The specified line must be in the same procedure as the On 
Error statement; otherwise, a compile-time error occurs.

On Error Resume Next

Specifies that when a run-time error occurs, control goes to 
the statement immediately following the statement where 
the error occurred where execution continues. Use this form 
rather than On Error GoTo when accessing objects.

On Error GoTo 0 Disables any enabled error handler in the current procedure.

If you don>t use an On Error statement, any run-time error that occurs is fatal; that is, an error 

message is displayed and execution stops.



پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
223واحدكارچهارم:توانايي خطايابي، خطازدايي و رفع اشكال برنامه ها

An «enabled» error handler is one that is turned on by an On Error statement; an «active» 

error handler is an enabled handler that is in the process of handling an error. If an error 

occurs while an error handler is active (between the occurrence of the error and a Resume, 

Exit Sub, Exit Function, or Exit Property statement), the current procedure>s error handler 

can>t handle the error. Control returns to the calling procedure. If the calling procedure 

has an enabled error handler, it is activated to handle the error. If the calling procedure>s 

error handler is also active, control passes back through previous calling procedures until an 

enabled, but inactive, error handler is found. If no inactive, enabled error handler is found, 

the error is fatal at the point at which it actually occurred. Each time the error handler passes 

control back to a calling procedure, that procedure becomes the current procedure. Once 

an error is handled by an error handler in any procedure, execution resumes in the current 

procedure at the point designated by the Resume statement.

Error-handling routines rely on the value in the Number property of the Err object to 

determine the cause of the error. The error-handling routine should test or save relevant 

property values in the Err object before any other error can occur or before a procedure that 

might cause an error is called. The property values in the Err object reflect only the most recent 

error. The error message associated with Err.Number is contained in Err.Description.

On Error Resume Next causes execution to continue with the statement immediately following 

the statement that caused the run-time error, or with the statement immediately following 

the most recent call out of the procedure containing the On Error Resume Next statement. 

This statement allows execution to continue despite a run-time error. You can place the error-

handling routine where the error would occur, rather than transferring control to another 

location within the procedure. An On Error Resume Next statement becomes inactive when 

another procedure is called, so you should execute an On Error Resume Next statement in 

each called routine if you want inline error handling within that routine.

On Error GoTo 0 disables error handling in the current procedure. It doesn>t specify line 0 as the 

start of the error-handling code, even if the procedure contains a line numbered 0. Without an On 

Error GoTo 0 statement, an error handler is automatically disabled when a procedure is exited.
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واژهنامه

Assert  دفاع كردن، آزادكردن 

Break Mode حالت توقف 

Breakpoint نقطه توقف  

Compile error خطاي كامپايل (ترجمه) 

Debugخطازدايي 

Description توضيح

Design Mode حالت طراحي 

Determineتصميم گرفتن، تعيين كردن

Expression عبارت 

Immediate Window پنجره اجراي فوري دستورات 

Local محلي، موضعي 

Logical errorخطاي منطقي

Modeحالت

Quick  سريع 

Run Mode حالت اجرا 

Runtime errorخطاي زمان اجرا 

Runtimesروتين، (بخشي از كد)

Relyاعتماد كردن، تأكيد كردن

Relevantوابسته، مربوط، مناسب

Reflectمنعكس كردن، برگرداندن

Step گام، مرحله  
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Syntax error خطاي نوشتاري  

Watch  مشاهده كردن   

error- handlingمديريت خطا

Compile- Timeزمان ترجمه

Executeاجرا

Occurرخ دادن

occurenceواقعه، اتفاق

خالصهمطالب
 انواع خطا در ويژوال بيسيك عبارتند از: خطاهاي نوشتاري، منطقي و زمان اجرا.

 به منظور مديريت خطاهاي زمان اجرا از دستور On Error GoTo استفاده مي شود. 
و   Number خاصيت  دو  داراي  كه  مي شود  استفاده  اجرا  زمان  خطاهاي  مديريت  منظور  به   Err شئ   

Description است.

 خاصيت Number از شئ Err، شماره خطايي را كه رخ داده است، مشخص مي كند.
 خاصيت Description از شئ Err، يك توضيح در مورد خطايي كه روي داده است، ارائه مي كند.

 دستور Resume Next اجراي برنامه را به دستور بعد از محلي كه خطا رخ داده است، منتقل مي كند.
 دستور Resume دستوري را كه سبب ايجاد خطا شده است، مجدداً اجرا مي كند.

 دستور On Error GoTo 0  عملكرد دستور On Error GoTo را غيرفعال مي كند. 
اعالم  تايپ  از  پس  بالفاصله  نوشتاري  خطاهاي  از  بعضي  دستورات،  تايپ  هنگام  در  ويژوال بيسيك  در   

مي شوند.
 به منظور ادامه اجراي يك برنامه پس از ايجاد حالت توقف يكي از روش هاي زير مناسب است:

پنجره  ابزار  نوار  در  دكمه   از  استفاده  يا   Run منوي  از   Continue گزينه  انتخاب  الف- 
ويژوال بيسيك.

ب-استفاده از گزينه Restart در منوي Run و اجراي برنامه از ابتدا.
باز  پروژه  يا طراحي  توقف  را مي توان در حالت   (Immediate Window) فوري دستورات  اجراي  پنجره   
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نمود و امكان تايپ و اجراي دستورات را به طور مستقل فراهم كرد.
 از Debug Object مي توانيد براي ايجاد حالت توقف در برنامه استفاده كنيد.

 Debug Object داراي دو متد Assert و Print است.

 متد Assert مي تواند با بررسي يك عبارت منطقي و مشاهده مقدار False اجراي برنامه را متوقف كند.
 متد Print مي تواند عبارت يا مقدار موردنظر را در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش دهد.

برطرف كردن خطاهاي  و  براي كشف  ويژوال بيسيك  پنجره  در   Debug منوي  در  موجود  گزينه هاي  از   
برنامه و بررسي و آزمايش درستي برنامه و اجراي دستورات استفاده مي شود.

 از گزينه Step Into در منوي Debug يا كليد F8 براي اجراي خط به خط يك برنامه استفاده مي شود. 
 از گزينه Step Over در منوي Debug (يا كليد تركيبي Shift+F8) براي اجراي خط به خط برنامه استفاده 

مي شود با اين تفاوت كه رويه هاي فراخواني شده را به طور يكجا اجرا مي كند.
دستورات  تمامي  اجراي  براي   (Ctrl+Shift+F8 تركيبي  كليد  (يا   Debug منوي  در   Step Out گزينه  از   

باقيمانده در يك رويه در حال اجرا استفاده مي شود.
 گزينه Run To Cursor از منوي Debug (يا كليد تركيبي Ctrl+F8)، دستورات را تا محلي كه مكان نما 

در آن قرار دارد، اجرا مي كند. 
Debug مي توان مقدار متغيرها، خواص و هر عبارتي را در  Add Watch در منوي  از گزينه  با استفاده   

پنجره Watches در حالت توقف مشاهده كرد.
 با استفاده از گزينه Edit Watch در منوي Debug (يا كليد تركيبي Ctrl+W) مي توان متغير، خواص و 

عبارت موجود در پنجره Watches را تغيير داد و ويرايش يا حذف كرد.
 گزينه Quick Watch از منوي Debug (كليد تركيبي Shift+F9) امكان مشاهده مقدار متغيرها، خواص و 

عبارات را در حالت توقف و اضافه كردن آن ها به پنجره Watches فراهم مي كند.
 درصورتي كه يك دستور به عنوان نقطه توقف (Breakpoint) عالمت گذاري شود، وقتي اجراي برنامه به 

آن دستور برسد اجراي برنامه به طور موقت متوقف مي شود و برنامه در حالت Break قرار مي گيرد. 
 با استفاده از گزينه Toggle Breakpoint از منوي Debug (يا كليد F9) مي توان يك نقطه توقف ايجاد 

كرد.
 مي توانيد عمليات زير را در حالت توقف (Break Mode) انجام دهيد:

الف-تغيير و ويرايش دستورات
ب-مشاهده رويه فعالي كه فراخواني شده است.

ج- مشاهده مقادير متغيرها و خواص كنترل ها و فرم ها و تغيير مقدار آن ها
د-مشاهده و بررسي دستوراتي كه بعد از نقطه توقف اجرا مي شوند.

هـ-اجراي دستورات در پنجره اجراي فوري دستورات
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و-مشاهده حالت و شكل ظاهري رابط گرافيكي نرم افزار
 روش هاي ايجاد يك نقطه توقف در يك برنامه عبارتند از:

Breakpoint الف-ايجاد يك
ب-استفاده از كليد تركيبي Ctrl+Break در هنگام اجراي برنامه يا استفاده از دستور Stop در بخش 

كد برنامه
ج-توقف برنامه در هنگام رخ دادن يك خطاي زمان اجرا

Add Watch د- استفاده از گزينه هاي موجود در كادرمحاوره
Debug از منوي Run To Cursor هـ-استفاده از گزينه

پنجره  ابزار  نوار  در  دكمه   از  استفاده  يا   Run منوي  از   Break گزينه  از  استفاده  و-
ويژوال بيسيك

 گزينه Clear All Breakpoints از منوي Debug (يا كليد تركيبي Ctrl+Shift+F9) تمام نقاط توقف را از 
بين مي برد.

 گزينه Set Next Statement از منوي Debug (يا كليد تركيبي Ctrl+F9) امكان انتقال اجراي برنامه از 
نقطه توقف تا رسيدن به يك دستور معين را فراهم مي كند.

 گزينه Show Next Statement از منوي Debug، مكان نما را از موقعيت جاري به دستوري كه در مرحله 
اجرا قرار دارد، منتقل مي كند.

 پنجره Local در هر لحظه محتويات متغيرها و مقدار خاصيت هاي اشيايي را كه در ماژول و رويه اي در 
حال اجرا مي باشند، به طور خودكار نمايش مي دهد.
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آزموننظري
1 كدامگزينهبرايمشاهدهسريعمقداريكمتغيرمناسباست؟-

Quick Watch-د  Edit Watch -ج  Step Over-ب  Add Watch -الف
2 كدامگزينهبراياجرايدوبارهدستوريكهخطايزماناجراراايجادكردهاست،بهكارميرود؟-

  On Error GoTo-د  Resume -ج  Debug-ب  Resume Next-الف
3 كدامگزينهبرايدسترسيبهشمارهخطاييكهرخدادهاست،بهكارميرود؟-

Description-د  Number -ج  Err -ب  Error-الف
4 ازكدامگزينهبرايايجادحالتتوقفاستفادهنميشود؟-

Stop ب- استفاده از دستور   Ctrl+F8-الف
د-استفاده از دكمه  در نوار ابزار استاندارد ويژوال بيسيك   Ctrl+F2 -ج

5 ازكدامپنجرهبراياجرايدستوراتومشاهدهعملكردآنهاخارجازبرنامهاستفادهميشود؟-
Debug -د  Immediate -ج  Local -ب  Watches -الف

6 كدامگزينهبراياجرايدستوريكهبعدازدستورتوليدكنندهخطايزماناجراقرارداردمناسباست؟-
On Error GoTo -د   Resume-ج Resume Next -ب  Err -الف

7 كدامگزينهبراياضافهكردنيكمتغيرياخاصيتبهپنجرهWatchesمناسباست؟-
د- گزينه هاي الف و ج   Quick Watch -ج  Edit Watch -ب   Add Watch-الف

8 كدامگزينهبراياجرايخطبهخطبرنامهدرتمامماژولورويههامناسبتراست؟-
Run To Cursor -د  Step Out -ج  Step Over-ب  Step Into -الف

9 كدامگزينهبراياجرايبرنامهتايكدستورمعينمناسباست؟-
د- گزينه هاي ب و ج   Toggle Breakpoint -ج  Run To Cursor -ب   Step Out-الف

10 كدامپنجرهبرايمشاهدهخودكارمقدارمتغيرهاوخاصيتهاياشيادرتمامسطحبرنامهمناسباست؟-
Quick Watch -د   Immediate-ج  Locals -ب   Watches-الف

11-…………..disable error handling in the current procedure.

a- On Error GoTo Next  b- On Error GoTo Resume  c- On Error GoTo Line  d- On Error GoTo 0 

12-انواعخطاهاودليلبهوجودآمدنآنهاراتوضيحدهيد.
13-نحوهشناساييوبرطرفكردنخطاهاينوشتاريراتوضيحدهيد.
14-نحوهشناساييوبرطرفكردنخطاهايمنطقيراتوضيحدهيد.

15-نحوهشناساييوبرطرفكردنخطاهايزماناجراراباذكرمثالتوضيحدهيد.
16-برنامهويژوالبيسيكدرچهحالتهاييقابلاستفادهاست؟هرحالتراباويژگيهايآنتوضيحدهيد.
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17-نقطهتوقفونحوهايجاد،استفادهومديريتآنراتوضيحدهيد.
18-عملكردگزينههايStep Out،Step IntoوStep Overوتفاوتآنهارابايكديگربيانكنيد.

19-نحوهاستفادهازپنجرهWatchesراتوضيحدهيد.
20-نحوهاستفادهازگزينهQuick WatchدرمنويDebugپنجرهويژوالبيسيكراتوضيحدهيد.

21-كاربردپنجرههاياجرايفوريدستوراتوLocalsرابيانكنيد.
22-كاربردگزينههايSet Next Statement،Run To CursorوShow Next Statementرابيانكنيد.

آزمونعملي
1-پروژهايطراحيكنيدكهكاربرتواناييمشاهدهمحتوياتدرايوهاوپوشههاوايجادوحذف
آنهاراداشتهباشدبهعالوهدرهنگاماجرايبرنامهخطاهاييمانندخاليبودندرايوفالپييا
نادرستبودنمسيرتعيينشدهومانندآنهارابهشكلمناسبشناساييومديريتكندوبا

نمايشكادرهايپيغاممناسبكاربرراراهنماييوهدايتنمايد.
2-پروژهطراحيشدهدرتمرينقبلرابهوسيلهگزينههايموجوددرمنويDebugخطايابيو

آزمايشكنيد.
3-يكپروژهازنوعStandard EXEبههمراهيكفرمويككنترلدكمهفرمانطراحيكنيد،
سپسدستوراتزيررادررويهرويدادClickدكمهفرمانبنويسيدوعملياتزيرراانجامدهيد.
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Do While (i <= 4)
    j = 1
    Do While (j <= 3)
        Print "*";
        j = j + 1
    Loop
    Print
    i = i + 1

Loop

الف- پروژه را با گزينه هاي Step Out ،Step Over ،Step Into و Return To Cursor اجرا كنيد و مقدار 
متغيرهاي i و j را در هنگام اجراي دستورات كنترل كنيد. 

ب- دو نقطه توقف در رويه رويداد Click دكمه فرمان ايجاد كنيد و دوباره پروژه را با كنترل مقدار 
متغيرهاي i و j اجرا كنيد.



واحد كار پنجم

توانايي استفاده از كنترل هاي پيشرفته

پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
1-بتواندكنترلهايActiveXرابهپروژههااضافهكردهواستفادهنمايد.
Slider ،ImageCombo ،ImageList ،FlatScrollbar2-بتواندازكنترلهاي

CommonDialog ،FlexGrid ،Toolbar ،MSChart ،RichTextBox ،UpDownاستفادهكند.

زمان)ساعت(

عملينظري

48

هدف جزيي

هدف هاي رفتاري
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كليات
اختيار  در  نيز  را   ActiveX نوع  از  كنترل های  از  مجموعه ای  ويژوال بيسيك  ذاتی،  كنترل های  بر  عالوه 
برنامه نويسان قرار مي دهد تا با استفاده از آن ها رابط های گرافيكی زيباتر و مناسب تری تهيه نمايند. برای 
دسترسی به اين كنترل ها الزم است آن ها را به جعبه ابزار ويژوال بيسيك اضافه كنيد؛ برای اين كار مي توانيد 
در پنجره ويژوال بيسيك ابتدا روی منوی Project و سپس روی گزينه …Components كليك كنيد يا از 

كليد تركيبی Ctrl+T استفاده نماييد (شكل 5-1).

شكل5-1

در اين مرحله كادرمحاوره Components مانند شكل 2-5 نمايش داده مي شود. در اين كادرمحاوره مي توانيد 
در زبانه Controls و از كادر ليست موجود در اين زبانه، كنترل خود را پيدا كرده، روی كادر عالمت مربوط 

به آن كليك كنيد و سپس با كليك روی دكمه فرمان OK يا Apply آن را به جعبه ابزار اضافه كنيد. 
در صورتی كه بخواهيد از ساير كنترل های ActiveX كه به وسيله خود يا ساير افراد تهيه شده اند استفاده كنيد، 

مي توانيد با دكمه فرمان …Browse در اين زبانه كنترل خود را پيدا كرده و آن را به جعبه ابزار اضافه كنيد. 

FlatScrollBar1-5كنترل
ممكن است تاكنون با نوارهای پيمايش يا همان ScrollBar كه در برنامه ها و پنجره های ويندوز كاربرد زيادی 

دارند، آشنا شده باشيد. 
از نوارهای پيمايش برای مشاهده محتويات يك پنجره يا متن يا تصويری كه تمام آن را نمي توان به طور 

همزمان مشاهده نمود، استفاده مي شود. 
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شكل5-2

همان طوركه در شكل 3-5 مشاهده مي كنيد اين كنترل از دو دكمه مثلثی شكل و يك دكمه مستطيل شكل 
متحرك در بين دكمه هاي مثلثی تشكيل شده است. 

كاربر مي تواند با كليك روی دكمه های مثلثی و كشيدن دكمه مستطيل يا كليك روی نقطه ای خالی از نوار 
كنترل، روی متن، تصوير يا محتويات پنجره حركت كند. 

برای اضافه كردن اين كنترل به جعبه ابزار گزينه Microsoft Windows Common Controls-2 6.0 را در 
كادرمحاوره Components انتخاب كنيد (شكل 5-4). 

شكل5-3
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شكل5-4

ابزار ويژوال بيسيك اضافه  ابزار، 5 كنترل جديد به جعبه  Component به جعبه  اين  از اضافه كردن  پس 
مي شود كه يكی از آن ها كنترل نوار پيمايش مي باشد. 

اين كنترل عالوه بر رويدادها و خاصيت های مشتركی كه با ساير كنترل ها دارد، داراي رويدادها و خاصيت های 
ويژه ای نيز مي باشد كه به بررسی آن ها مي پردازيم. 

شكل5-5
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Appearanceخاصيت
با صفر  برابر  اين خاصيت  مقدار  اگر  كرد،  تعيين  را  كنترل  ظاهری  مي توان شكل  اين خاصيت  وسيله  به 
(fsb3D) باشد، كنترل به صورت سه بعدی و اگر مقدار آن برابر با 1 (fsbFlat) باشد، كنترل به صورت دو بعدی 

يا مسطح نمايش داده مي شود و اگر مقدار آن برابر با 3 (fsbTrack3D) باشد، كنترل در حالت عادی به صورت 
دو بعدی و وقتی اشاره  گر ماوس روی دكمه های كنترل قرار گيرد، دكمه مربوطه به صورت سه بعدی نمايش 

داده مي شود (شكل 6-5). نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
FlatScrollBarنامكنترل.Appearance [=integer]

شكل5-6

integer مي تواند يكی از مقادير عددی يا ثابت رشته ای را كه توضيح داده شد، كسب كند. اگر از اين بخش 

استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Arrowخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان دكمه های مثلثی شكل ابتدا و انتهای كنترل را فعال يا غيرفعال كرد. اگر مقدار 
اين خاصيت برابر صفر (CC2Both) باشد هر دو دكمه قابل استفاده مي باشند و اگر مقدار اين خاصيت برابر 
با 1 (CC2LeftUp) باشد، فقط دكمه سمت چپ و اگر برابر با 2 (CC2RightDown) باشد فقط دكمه سمت 

راست در كنترل فعال و قابل استفاده است. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
FlatScrollBarنامكنترل.Arrows [=integer]

integer مي تواند يك عدد صحيح يا يك ثابت رشته ای از سه مقدار ارايه شده براي خاصيت Arrow  باشد. 

اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

SmallChangeوLargeChangeخاصيتهای
خاصيت  كنيد.  معين  كنترل  از  استفاده  هنگام  در  را  تغييرات  مقدار  مي توانيد  خاصيت  دو  اين  وسيله  به 
LargeChange مقدار تغييرات را هنگامی كه كاربر روی مكانی از نوار پيمايش (بجز دكمه ها) كليك كرده، 
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معين مي كند و خاصيت SmallChange مقدار تغييرات را هنگامی كه كاربر روی دكمه های مثلثی كليك 
كرده است، تعيين مي نمايد. نحوه استفاده از اين دو خاصيت به اين صورت است: 

FlatScrollBarنامكنترل.LargeChange [=number]

FlatScrollBarنامكنترل.SmallChange [=number]

number يك عبارت عددی از نوع صحيح است كه ميزان تغييرات را معين مي كند. اگر از اين بخش استفاده 

نشود، خاصيت خوانده مي شود. به عنوان مثال دستورات زير باعث مي شوند كه در صورت كليك روی نوار 
پيمايش مقدار تغييرات به اندازه 10 واحد و اگر از دكمه های مثلثی استفاده شود، مقدار تغييرات هر بار به 

اندازه سه واحد باشد.  
FlatScrollBar. LargeChange=10

Flat ScrollBar.SmallChange=3

MinوMaxخواص
اين دو خاصيت مقدار حداكثر (در زمان رسيدن دكمه متحرك به انتهای نوار پيمايش) و مقدار حداقل (در 
زمان رسيدن دكمه متحرك به ابتدای نوار پيمايش) را در نوار پيمايش معين مي كنند. نحوه استفاده از اين 

دو خاصيت به اين صورت است: 
FlatScrollBarنامكنترل.Max [=value]

FlatScrollBarنامكنترل.Min [=value]

value يك عبارت عددی است كه مقدار حداكثر و حداقل را معين مي كند. اگر از اين بخش استفاده شود، 

مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Orientationخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان نوار پيمايش را به صورت افقی يا عمودی نمايش داد. نحوه استفاده از اين 

خاصيت به اين صورت است:
FlatScrollBarنامكنترل.Orientation [=integer]

 (CC2Orientation Horizontal) يك عبارت عددی يا ثابت رشته ای است كه اگر مقدار آن صفر integer

باشد كنترل به صورت افقی و در صورتی كه مقدار آن برابر 1 (CC2Orientation Vertical) باشد، كنترل 
به صورت عمودی نمايش داده مي شود. اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Valueخاصيت
اين خاصيت مقدار فعلی را در نوار پيمايش معين مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است: 
FlatScrollBarنامكنترل.Value [=integer]

integer يك عبارت عددی از نوع صحيح است كه مقدار حركت در نوار پيمايش را معين مي كند. اگر از اين 
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بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Changeرويداد
اين رويداد وقتی رخ مي دهد كه مقدار خاصيت Value در كنترل تغيير كند. 

Scrollرويداد
عملكرد اين رويداد مشابه رويداد Change است، اما با اين تفاوت كه اين رويداد فقط زمانی اجرا مي شود كه كاربر 
دكمه مستطيل متحرك را در نوار پيمايش، به وسيله عمل كشيدن جابه جا كند. در اين صورت با حركت دكمه 

مستطيلی به وسيله عمل كشيدن بالفاصله و همزمان با عمل كشيدن دستورات موجود در رويداد اجرا مي شوند.
مثال1:مي خواهيم يك پروژه طراحی كنيم كه به وسيله آن بتوان هر تصوير دلخواهی را مشاهده 

نمود؛ برای اين كار اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1-برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE همراه با يك فرم و كنترل های آن 
مانند شكل 7-5 ايجاد كنيد و عرض و ارتفاع فرم را روی مقدار 5000 و نام آن را روی frmpicture تنظيم 

كنيد سپس يك كنترل منو مانند شكل 6-5 روی فرم قرار دهيد و گزينه های آن را تنظيم كنيد.

شكل5-7

2- يك كنترل Image روی فرم قرار دهيد و خاصيت های نام آن را روي عبارت imgpicture و Stretch آن 
را روي مقدار True تنظيم كنيد.  

3- در اين مرحله دو كنترل از نوع FlatScrollBar مانند شكل 7-5 روی فرم قرار دهيد و خاصيت های آن ها 
را به ترتيب روي عبارت هاي fsbhorizontal و fsbvertical تنظيم كنيد. 
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4- رويداد Click گزينه Open را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub mnuopen_Click()

    Dim strpicture As String

    strpicture = InputBox("Enter Path Name :", "open")

    imgpicture.Picture = LoadPicture(strpicture)

    imgpicture.Stretch = False

    fsbhorizontal.Min = 0

    fsbhorizontal.Max = imgpicture.Width

    fsbhorizontal.LargeChange = 10

    fsbhorizontal.SmallChange = 5

    fsbhorizontal.Value = 0

    fsvvertical Min = 0

    fsvvertical Max = imgpicture Height

    fsvvertical LargeChange = 10

    fsvvertical.SmallChange = 5

    fsvvertical.Value = 0

 End Sub

در اين رويداد ابتدا با نمايش يك كادر ورود داده، نام و مسير فايل دريافت مي شود سپس تصوير با استفاده 
واقعی مشاهده  اندازه  با  برای آن كه تصوير  و  نمايش داده مي شود  Loadpicture در كنترل تصوير  تابع  از 
كنترل   Min خاصيت  مرحله  در  مي شود.  تنظيم   False مقدار  روی  تصوير  كنترل   Stretch خاصيت  شود 
تنظيم  تصوير  كنترل   Width خاصيت  مقدار  روی  آن   Max خاصيت  و  صفر  مقدار  روی   fsbhorizontal

مي شود تا حداكثر ميزان حركت در نوار پيمايش افقی با توجه به عرض تصوير تنظيم شود. سپس مقدار 
خاصيت Large Change نوار پيمايش افقی روی مقدار 10 و مقدار خاصيت SmallChange آن روی مقدار 5 
تنظيم مي شود و در پايان نيز خاصيت Value كنترل كه موقعيت اوليه دكمه مستطيلی را مشخص مي كند 
ابتدا از گوشه چپ نمايش داده شود. به همين ترتيب  روی مقدار صفر نمايش داده مي شود تا تصوير در 

خاصيت های كنترل نوار پيمايش عمودی نيز روی مقادير مربوطه تنظيم مي شوند. 
5- اكنون رويدادهای Change و Scroll دو كنترل نوار پيمايش را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub fsbhorizontal_Change()

   imgpicture Left = -fsbhorizontal.Value

End Sub
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Private Sub fsbhorizontal_Scroll()

   imgpicture Left = -fsbhorizontal.Value

End Sub

Private Sub fsvvertical_Change()

    imgpicture.Top = -fsvvertical.Value

End Sub

Private Sub fsvvertical_Scroll()

    imgpicture.Top = -fsvvertical.Value

End Sub

در اين رويدادها برای آن كه عمل پيمايش روی تصاوير امكان پذير باشد مقدار خاصيت Value كنترل ها در 
خاصيت Left و Top كنترل تصوير قرار مي گيرد؛ اين عمل باعث مي شود تا در صورت حركت در هر يك 
از كنترل های نوار پيمايش با توجه به مقدار خاصيت های SmallChange و LargeChange تصوير به سمت 
پايين يا چپ و برعكس حركت كند. كنترل نوار پيمايش افقی حركت به سمت چپ و راست را با استفاده 
از خاصيت Left كنترل تصوير و كنترل نوار پيمايش عمودی حركت به سمت باال و پايين را با استفاده از 

خاصيت Top كنترل تصوير انجام مي دهند.
6- پروژه و فرم را با نام Showimage ذخيره كرده و سپس پروژه را اجرا كنيد. روی گزينه Open در منوی 
فايل كليك كرده، نام و مسير يك فايل تصوير از نوع Bmp يا Jpg را در كادر ورود داده تايپ كنيد و سپس 

روی دكمه فرمان OK كليك كنيد.
7- پس از نمايش تصوير در صورتی كه تمام تصوير قابل مشاهده نباشد با استفاده از نوارهای پيمايش افقی 

و عمودی تصوير را پيمايش كنيد. 
يا عمل  پيمايش كليك كنيد  نوار  اين كار مي توانيد روی دكمه های مثلثی در دو طرف كنترل های  برای 
در  را  نتيجه  و  كنيد  كليك  پيمايش  نوار  از  مكانی  روی  يا  دهيد  انجام  مستطيلی  دكمه  روی  را  كشيدن 

حالت های مختلف بررسی نماييد.
8-به اجرای پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين: پروژه Showimage را به شكلی تنظيم كنيد كه اگر ابعاد تصوير از ابعاد فرم كوچك تر باشد 
به اجرای پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:
نوارهای پيمايش نمايش داده نشوند به عالوه برنامه اين امكان را داشته باشد تا كاربر بتواند مقدار تغييرات 

بزرگ و كوچك در نوارهای پيمايش را مطابق ميل خود تنظيم كند.
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ImageList2-5كنترل
كنترل های  نظير  ديگری  كنترل های  طراحی  و  ايجاد  معموالً  و  ندارد  كاربردی  تنهايي  به  كنترل  اين 
ImageCombo ،ToolBar و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند. اين كنترل مي تواند مجموعه ای از تصاوير 

را در خود نگهداری كند تا در صورت لزوم اين تصاوير در ساير كنترل ها مورد استفاده قرار گيرند (شكل 
8-5). اين كنترل هنگام اجرای برنامه ديده نمي شود و شامل هيچ رويدادی نيست و مهم ترين خاصيت 
در  موجود  تصاوير  به  و  انتخاب  را  خود  تصاوير  مي توانيد  آن  وسيله  به  كه  است   Custom خاصيت  آن، 

كنترل اضافه كنيد. 

شكل5-8

منوی  روی  ويژوال بيسيك  منوی  نوار  در  ويژوال بيسيك  ابزار  جعبه  به  كنترل  اين  كردن  اضافه  برای 
Project كليك كنيد و گــزينه Component را انتخاب نماييد و از كــادرمحاوره ای كه ظاهر مي شود 

زبانه Control و سپس گزينه Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6) را انتخاب كنيد 
(شكل  اضافه مي شوند  ويژوال بيسيك  ابزار  به جعبه  كـنترل جديد   9 نماييد.  كليك   OK دكمه  روی  و 
9-5). برای قرار دادن تصاوير در كنترل، ابتدا در پنجره خواص روی دكمه  در روبه روی خاصيت 
Custom كنترل ImageList كليك كنيد، در اين صورت كادرمحاوره ای مانند شكل 10-5 ظاهر خواهد 

شد. اگر در اين كادرمحاوره در زبانه Images روی دكمه فرمان …Insert Picture كليك كنيد (شكل 
تصاوير  مي توانيد  آن  وسيله  به  كه  مي شود  ظاهر   Select picture نام  به  ديگری  كادرمحاوره    ،(5-11
مورد نياز خود را پيدا كرده و با كليك روی دكمه فرمان Open آن را به ليست تصاوير در كنترل اضافه 

كنيد. 
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شكل5-9

شكل5-10



شكل5-11
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هم چنين مي توانيد با انتخاب تصوير موردنظر در كادرمحاوره Property Pages و كليك روی دكمه فرمان 
Remove Picture، تصوير مربوطه را از ليست تصاوير حذف كنيد، هر يك از تصاوير به ترتيب ورود به ليست، 

 Property Pages در كادرمحاوره Index شماره ای دريافت مي كنند كه از عدد يك آغاز شده و در كادر متن
معين  را  موردنظر  تصوير   ،ImageList كنترل  از  تصاوير  انتخاب  زمان  در  عدد  اين  مي شوند.  داده  نمايش 

مي كند.

ImageListميتوانيددرپنجرهخواص،خاصيت ابعادتصاويردركنترل تنظيم برای نكته:    

Propertyروبهرویاينخاصيتكليككنيدتاكادرمحاوره )Custom(راپيداكردهورویدكمه
Pagesمانندشكل10-5نمايشدادهشود.درزبانهGeneralدراينكادرمحاورهميتوانيدرویيكی

ازدكمههایانتخابكليككردهواندازهموردنظرخودراانتخابكنيد.

  نكته: كنترلImageListدرزماناجرا،نمايشدادهنميشود.

مهم ترين خاصيت اين كنترل خاصيت ListImage است؛ به وسيله اين خاصيت و با استفاده از متد Add در 
آن مي توان تصاوير موردنظر خود را با تابع Loadpicture به كنترل اضافه كرد. 

نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
Image List نام كنترل - List Images Add ,, Load Picturel ("نام و مسير فايل تصوير")

به عنوان مثال اين دستورات سه تصوير از نوع اين ico را در كنترل ImageList قرار مي دهد. 
ImageList1.ListImages.Add , , LoadPicture("c:\BICYCLE.ICO")

ImageList1.ListImages.Add , , LoadPicture("c:\PLANE ICO")

ImageList1.ListImages.Add , , LoadPicture("c:\ROCKET.ICO")

ImageCombo3-5كنترل
اگر گاهی اوقات بخواهيد اسامی موجود در كادرهای ليست را همراه با يك تصوير نمايش دهيد، كنترل هايي 

نظير ListBox و ComboBox چنين امكانی را فراهم نمي كنند. 
نمايش  برای  البته  كنيد،  ايجاد  را  ليست هايي  كادر  چنين  مي توانيد   Image Combo كنترل  وسيله  به 
تصاوير در اين كنترل بايد از يك كنترل ImageList استفاده كرد (شكل 12-5). برای آن كه اين كنترل 
گزينه  روی  سپس  و  ويژوال بيسيك  پنجره  در   Project منوی  روی  ابتدا  كنيد  اضافه  ابزار  جعبه  به  را 

Components كليك كنيد. 
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  Microsoft عالمت   كادر  روی  آن  از  بعد  و   Controls زبانه  روی  مي شود  ظاهر  كه  كادرمحاوره ای  در 
Windows Common Controls 6.0 (SP6)كليك كنيد، در پايان روی دكمه فرمان OK كليك كنيد. اين 

كنترل به همراه چند كنترل ديگر از جمله كنترل ImageList به جعبه ابزار اضافه مي شوند (شكل 5-13). 

شكل5-12

شكل5-13

در اين جا خاصيت ها و رويدادهای اين كنترل بررسی مي شود. 

ImageListخاصيت
برای آن كه بتوانيد كادر ليستی از تصاوير ايجاد كنيد بايد به وسيله اين خاصيت يك كنترل ImageList را كه 
 ImageList حاوی يك يا مجموعه ای از تصاوير باشد، انتخاب كنيد. برای انجام اين عمل مي توانيد از خاصيت

در كنترل ImageCombo استفاده كنيد؛ نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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ImageComboنامكنترل.ImageList =ImageListنامكنترل
به عنوان مثال اين دستور تصاوير موجود در كنترل ImageList را در اختيار كنترل ImageCombo 1 قرار مي دهد.

ImageCombo1.ImageList = ImageList1

)Custom(نكته: برايتنظيماينخاصيتدرزمانطراحيميتوانيددرپنجرهخواص،خاصيت  
Property Pagesكهروبهرويآنقراردارد،كليككنيد.كادرمحاوره راپيداكردهورويدكمه
ImageListليستبازشوGeneralمانندشكل14-5نمايشدادهميشود.دراينكادرمحاورهدرزبانه
رابازكنيدونامكنترلImageListموردنظرراانتخابكردهودرپايانرويدكمهOKكليككنيد.

شكل5-14

ComboItemsخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان تصاوير موردنظر خود را كه قباًل در يك كنترل ImageList ذخيره شده اند به 
كادر ليست كنترل اضافه نمود. اين خاصيت از نوع كلكسيون مي باشد و شامل متد Add است كه برای اضافه 

كردن تصاوير به كادر ليست به كار مي رود.
نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:

ImageCombo كنترل نام, Combo Items Add ,, "انديس تصوير در كنترل و "عنوان تصوير ImageList
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به عنوان مثال اين دستورات چهار تصوير را از يك كنترل ImageList به كنترل ImageCombo اضافه مي كنند. 
ImageCombo1.ImageList = ImageList1

ImageCombo1.ComboItems Add , , "BICYCLE", 1

ImageCombo1.ComboItems Add , , "PLANE", 2

ImageCombo1.ComboItems Add , , "ROCKET", 3

ImageCombo1.ComboItems Add , , "CARS", 4

در اين دستورات ابتدا كنترل ImageList1 به عنوان تأمين كننده تصاوير برای كنترل ImageCombo معرفی 
مي شود، سپس با متد Add خاصيت ComboItems اين تصاوير يكی يكی به كنترل ImageCombo اضافه 
مي شوند. آرگومان اول و دوم در متد Add اختياری است. آرگومان سوم عنوان هر تصوير را مشخص مي كند و 
 ImageCombo قرار دارد برای نمايش در كنترل ImageList آرگومان چهارم انديس تصويری را كه در كنترل

تعيين مي كند.

ImageListتعيينميشوددركنترلAddنكته: اگرتصويریكهشمارهانديسآندرمتد  

انتخابشدهنباشدعنوانبدونتصويربهكادرليستتصاويراضافهميشود.

Lockedخاصيت
اين خاصيت از نوع منطقی است و وقتی مقدار آن برابر با True باشد، كاربر توانايي تايپ مقادير خود را در 
كادر ليست تصوير نخواهد داشت و اگر مقدار آن روی False تنظيم شده باشد، كاربر مي تواند مقادير موردنظر 

خود را در كنترل تايپ كند. نحوه استفاده از آن به اين صورت مي باشد. 
ImageComboنامكنترل.Locked [=Boolean]

Boolean يك مقدار منطقی است كه مي تواند True يا False باشد اگر اين بخش حذف شود، مقدار خاصيت 

خوانده مي شود. به عنوان مثال اين دستور كنترل ImageCombo1 را به شكلی تنظيم مي كند تا امكان تايپ 
در آن وجود نداشته باشد. 

ImageCombo1.Locked = True

SelectedItemخاصيت
اين خاصيت عنوان تصويری را كه كاربر انتخاب كرده است، مشخص مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت 

به اين صورت است: 
ImageComboنامكنترل.SelectedItem

به عنوان مثال اين دستور عنوان تصوير انتخاب شده در كنترل ImageCombo1 را در كنترل برچسب نمايش 
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مي دهد.
Label1.Caption = ImageCombo1.SelectedItem

Indexخاصيت
بازمي گرداند.  است،  كرده  انتخاب  تصاوير  ليست  كادر  از  كاربر  كه  را  تصويری  ترتيب  اين خاصيت شماره 
اين  از  استفاده  نحوه  افزايش مي يابد.  ترتيب گزينه ها  به  و  آغاز شده  اولين گزينه)  (برای  از يك  شماره ها 

خاصيت به اين صورت است: 
ImageComboنامكنترل.SelectedItem.Index

به عنوان مثال اين دستور شماره تصويری را كه در كنترل ImageCombo1 انتخاب شده است، در كنترل 
برچسب نمايش مي دهد. 

Label1.Caption = ImageCombo1.SelectedItem.Index

Textخاصيت
اين خاصيت نام گزينه ای را كه كاربر از ليست انتخاب كرده يا مقداری را كه در كادر متن كنترل ليست 

تصوير تايپ شده است، مشخص مي كند. 
نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

ImageCombo.Text [=String]

String يك عبارت از نوع رشته ای است كه عنوان تصوير را در كادر ليست تصاوير مشخص مي كند. اگر اين 

بخش حذف شود، مقدار خاصيت خوانده مي شود؛ به عنوان مثال اين دستورات عنوان تصوير انتخاب شده را 
در كنترل برچسب نمايش مي دهد.

ImageCombo1.Text = "BICYCLE"

Label1.Caption = ImageCombo1.Text

Changeرويداد
اين رويداد عملكردی مشابه رويداد Change در كنترل كادر متن دارد و وقتی كاراكتري در كنترل كادر 

ليست تصوير تايپ مي شود، اجرا مي شود.

GotFocusرويداد
اين رويداد زمانی اجرا مي شود كه فوكوس به كنترل مي رسد به عنوان مثال در اين دستورات اين رويداد 
در كنترل ImageCombo1 به شكلی تنظيم شده است تا با دريافت فوكوس به وسيله اين كنترل تصوير 

پيش فرض تنظيم شود.
Private Sub ImageCombo1_GotFocus()
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    ImageCombo1.Text = "BICYCLE"

End Sub

LostFocusرويداد
اين رويداد زمانی اجرا مي شود كه كنترل فوكوس خود را از دست مي دهد؛ به عنوان مثال در اين دستورات، 
اين رويداد به شكلی تنظيم شده است تا با انتقال فوكوس عنوان تصوير انتخاب شده در كنترل برچسب 

نمايش داده شود.
Private Sub ImageCombo1_LostFocus()

    Label1.Caption = ImageCombo1.Text

End Sub

تصوير  ليست  كادر  از  را  خود  تصاوير  بتواند  كاربر  تا  كنيم  طراحی  پروژه ای  مي خواهيم   :2 مثال  
انتخاب كرده و در يك كنترل تصوير آن را مشاهده كند؛ برای انجام اين مثال اين عمليات بعد را به ترتيب 

انجام دهيد:
 frmshow همراه با يك فرم با نام Standard EXE 1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع

و عنوان Show Picture مانند شكل 15-5 ايجاد كنيد. 

شكل5-15

 cmdexit و cmdshow و دو كنترل دكمه فرمان با نام های imgpicture با نام (Image) 2- يك كنترل تصوير
مانند شكل 15-5 روی فرم قرار داده و تنظيم نماييد. 
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شكل5-16

3- يك كنترل ImageList با نام ilspictures روی فرم قرار داده و با استفاده از خاصيت Custom چند تصوير 
را در آن قرار دهيد (شكل 5-16).

Industryنكته: درصورتیكهبخواهيدازتصاويراينمثالاستفادهكنيد،ميتوانيدبهپوشه  
درمسيرزيربرويدوفايلهایآنرادرپوشهپروژهخودكپیكنيدبافرضآنكهبرنامهويژوالاستوديو

دردرايوC:نصبشدهاست.

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Industry

4- يك كنترل ImageCombo با نام imgcbopictures روی فرم قرار دهيد.
5- رويداد Load را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdshow_Click()

    Dim strpath As String

    Select Case imgcbopictures.SelectedItem Index

        Case Is = 1

            strpath = "BICYCLE.ICO"

        Case Is = 2

            strpath = "PLANE.ICO"
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        Case Is = 3

            strpath = "ROCKET.ICO"

        Case Is = 4

            strpath = "CARS.ICO"

    End Select

    imgpicture.Picture = LoadPicture(strpath)

End Sub

ليست  كادر  برای كنترل  تصاوير  تأمين كننده  عنوان كنترل  به   ilspictures ابتدا كنترل  رويداد  اين  در 
اضافه  تصوير  ليست  كادر  به  تصاوير   Add متد  چند  از  استفاده  با  سپس  مي شود.  انتخاب  تصوير 

مي شوند.
در مرحله بعد خاصيت Locked روی مقدار True تنظيم مي شود تا امكان تايپ در كادر متن كنترل كادر 
تصوير وجود نداشته باشد و دستور آخر، تصوير پيش فرض را برای نمايش در كنترل كادر تصوير انتخاب 
با شماره  اين كلكسيون مي توان  استفاده مي شود. در   ComboItems از كلكسيون  اين دستور  مي كند. در 
انديس هر تصوير در كنترل به خاصيت های هر عضو در كنترل كادر ليست دسترسی پيدا نمود. هر عضو در 
اين كلكسيون دارای خاصيتی به نام Selected مي باشد اگر اين خاصيت برای هر عضو تنظيم شود تصوير 
مربوط به همان عضو به طور پيش فرض در كنترل نمايش داده مي شود، بنابراين دستور آخر سومين تصوير را 

در زمان نمايش فرم به عنوان گزينه پيش فرض نمايش مي دهد.
6- اكنون رويداد كليك دكمه فرمان Show را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdshow_Click()

    Dim strpath As String

    Select Case imgcbopictures.SelectedItem Index

        Case Is = 1

            strpath = "BICYCLE.ICO"

        Case Is = 2

            strpath = "PLANE.ICO"

        Case Is = 3

            strpath = "ROCKET.ICO"

        Case Is = 4

            strpath = "CARS ICO"

    End Select
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    imgpicture.Picture = LoadPicture(strpath)

End Sub

در اين رويداد با استفاده از دستور Select Case و خاصيت index تصوير انتخاب شده، نام تصوير در متغير 
strpath ذخيره مي شود سپس تابع LoadPicture با استفاده از اين متغير، تصوير را در كنترل تصوير نمايش 

مي دهد. 

  نكته: درصورتیكهفايلهایتصويردرمحلديگریغيرازپوشهپروژهباشند،الزماستنام
ومسيرفايلهابهطوركاملنوشتهشوند.

نمايش  فرم  لحظه  اين  در  كنيد.  اجرا  را  آن  سپس  و  ذخيره   ShowPictures نام  با  را  پروژه   -7
داده  نمايش  تصوير  ليست  كادر  كنترل  در  پيش گزيده  تصوير  عنوان  به  تصوير  سومين  و  شده  داده 

مي شود.
روی  و  انتخاب  دلخواه  به  را  تصاوير  از  يكی  و  كرده  انتخاب  را  تصوير  ليست  كادر  مرحله  اين  در   -8
مي باشد  مشاهده  قابل  تصوير  كنترل  در  شده  انتخاب  تصوير  اكنون  كنيد.  كليك   Show فرمان  دكمه 

(شكل 5-17). 

شكل5-17

9- به اجراي پروژه پايان دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 
تمرين: پروژه showpictures را به شكلی تنظيم كنيد تا در هنگام اجرای پروژه تصوير پيش گزيده در 

 به اجراي پروژه پايان دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 
تمرين:
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كنترل كادر ليست تصوير در كنترل تصوير نمايش داده شود به عالوه وقتی كنترل كادر ليست تصوير فوكوس 
خود را از دست مي دهد به طور خودكار تصوير انتخاب شده در كنترل تصوير نمايش داده مي شود. در ضمن 

مي توان نام و مسير فايل انتخاب شده را در يك كنترل برچسب مشاهده كرد.

RichTextBox4-5كنترل
را  اجازه كار روی داده های متنی  از كنترل های ويژوال بيسيك است كه  RichTextBox يكی ديگر  كنترل 
كنترل  به  نسبت  بيشتری  امكانات  با  را  متنی  داده های  ويرايش  و  ورود  اجازه  كنترل  اين  مي كند.  فراهم 
 ،Bold در اختيار كاربر قرار مي دهد. به عنوان مثال مي توان انواع قالب بندی های متن مثل حالت TextBox

Font ،Italic، اندازه، رنگ قلم و غيره را به بخشی از متن موجود در كنترل اعمال كرد. 

عالوه بر اين به وسيله اين كنترل مي توان فايل هايي با قالب بندی RTF و متنی را باز و ذخيره كرد.
گزينه   و  كنيد  باز  را   Components كادرمحاوره  ابزار،  جعبه  به   RichTextBox كنترل  كردن  اضافه  برای 
Microsoft RichTextbox Control 6.0 را انتخاب كنيد (شكل 18-5) تا كنترل RichTextBox به جعبه 

ابزار ويژوال بيسيك اضافه  شود.

شكل5-18

اين كنترل دارای خاصيت ها و متدهای ويژه ای است كه در اين جا بررسی مي شود. 

FileNameخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توانيد نام و مسير فايل موردنظر را كه مي خواهيد محتويات آن را در كنترل نمايش 

دهيد، تعيين كنيد. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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RichTextBoxنامكنترل.Filename [=path]

path يك عبارت رشته ای است كه بيانگر مسير و نام فايل موردنظر مي باشد. اگر از اين بخش استفاده نشود، مقدار 

خاصيت خوانده می شود. به عنوان مثال اين دستور محتويات فايل letter.txt را در كنترل نمايش مي دهد.
RichTextBox1.FileName = "c:\letter.txt"

Lockedخاصيت
اين خاصيت از نوع منطقی می باشد. اگر مقدار آن روی True تنظيم شود محتويات كنترل، قابل ويرايش 
نيست و در صورتی كه مقدار آن روی False تنظيم شود، متن موجود در كنترل قابل ويرايش است. نحوه 

استفاده از اين خاصيت به صورت زير است: 
RichTextBoxنامكنترل.Locked [=boolean]

boolean يك مقدار منطقی است كه مي تواند True يا False باشد. اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت 

خوانده مي شود. به عنوان مثال اين دستور امكان ويرايش متن در كنترل RichTextBox را از بين مي برد.
RichTextBox1 Locked = True

MaxLengthخاصيت
اين خاصيت حداكثر تعداد كاراكترها را در كنترل معين مي كند. مقدار پيش فرض صفر است كه با توجه به 
ميزان حافظه سيستم، حداكثر تعداد كاراكترها معين مي شود. نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است: 
RichTextBoxنامكنترل.MaxLength [=long]

long يك مقدار عددی از نوع اعداد صحيح بلند (LongInteger) مي باشد. اگر از اين بخش استفاده نشود 

مقدار خاصيت خوانده مي شود.

MultiLineخاصيت
اين خاصيت از نوع منطقی است. اگر مقدار اين خاصيت روی True تنظيم شده باشد، كنترل توانايي دريافت 
و نمايش متن را در چندين خط دارد، ولی اگر مقدار اين خاصيت روی False تنظيم شود از يك خط جهت 

نمايش متن استفاده مي شود. فقط در زمان طراحی قابل تنظيم مي باشد. 

ScrollBarsخاصيت
اين خاصيت مي تواند نوارهای پيمايش افقی و عمودی را در كنترل فعال يا غيرفعال كند. اين خاصيت فقط 

در زمان طراحی قابل تنظيم است و يكی از مقادير عددی يا رشته ای را مطابق جدول 1-5 مي پذيرد. 

MultiLineنكته: قبلازاستفادهازاينخاصيتبهمنظورنمايشنوارهایپيمايش،خاصيت  
رارویمقدارTrueتنظيمكنيد.
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ScrollBarsجدول1-5مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابترشتهایثابتعددیمثال

0rtfNoneكنترل بدون نوار پيمايش

1rtfHorizontalكنترل با نوار پيمايش افقی

2rtfVerticalكنترل با نوار پيمايش عمودی

3rtfBothكنترل با هر دو نوار پيمايش

TextRTFخاصيت
اين خاصيت شبيه به خاصيت Text در كنترل TextBox است و متن موجود در كنترل را تنظيم و نگهداری 

مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است:
RichTextBoxنامكنترل.TextRTF [=string]

string يك عبارت رشته ای است كه به متن موجود در كنترل اشاره مي كند. درصورتی كه اين بخش استفاده 

نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

LoadFileمتد
به وسيله اين متد مي توان محتويات يك فايل متنی يا RTF را در كنترل نمايش داد. نحوه استفاده از اين 

متد به صورت زير است:
RichTextBoxنامكنترل.LoadFile  pathname,filetype

pathname يك عبارت رشته ای است كه به نام و مسير فايل اشاره مي كند و filetype مي تواند يكی از مقادير 

موجود در جدول 2-5 باشد. 

filetypeجدول2-5مقاديرمربوطبه

ثابترشتهایثابتعددیتوضيح

0rtfRTFفايل RTF (پيش فرض)

1rtfTextفايل متنی

به عنوان مثال اين دستور محتويات فايل letter.txt را در كنترل بارگذاری كرده و نمايش مي دهد.
RichTextBox1 LoadFile "c:\letter.txt", rtfText
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SaveFileمتد
به وسيله اين متد مي  توان محتويات موجود در كنترل را به صورت يك فايل RTF يا متنی روی ديسك ذخيره 

كرد. نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است:
RichTextBoxنامكنترل.SaveFile  pathname,filetype

آرگومان pathname يك عبارت رشته ای است كه به نام و مسير فايل اشاره مي كند و filetype مي تواند يكی 
از مقادير موجود در جدول 2-5 باشد.

به عنوان مثال اين دستور محتويات كنترل RichTextBox را در فايل test.txt در ريشه درايو \:d ذخيره مي كند:
RichTextBox1.SaveFile "d:\test.txt", rtfText

تمرين:تمرين: پروژه ای از نوع MDI و با نام myeditor طراحی كنيد كه به وسيله كنترل RichTextBox بتوان 
يك فايل متنی جديد ايجاد نمود يا يك فايل متنی را باز كرد، ويرايش نمود و تغييرات را ذخيره كرد.

Slider5-5كنترل
يكی ديگر از كنترل های ActiveX در ويژوال بيسيك، كنترل Slider است (شكل 19-5). به وسيله اين كنترل 
مي توانيد مقادير موردنظر خود را برای بخش های مختلف برنامه، تنظيم كنيد مانند كنترل های Slider كه در 
كادرمحاوره Display Properties ويندوز در زبانه Settings برای تنظيم وضوح صفحه نمايش استفاده مي شود. 
برای تنظيم مقدار در اين كنترل مي توانيد روی كنترل و درجات تقسيم بندی كليك كنيد يا به وسيله فشردن 
كليدهای Page Up يا Page Down مقدار آن را تغيير دهيد، عالوه بر اين مي توانيد اين كار را به وسيله كليدهای 

جهت دار چپ، راست يا انجام عمل كشيدن روی دكمه تنظيم مقدار روی كنترل انجام دهيد. 

شكل5-19
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  Microsoft Windows گزينه Components ابزار در كادرمحاوره برای اضافه كردن اين كنترل به جعبه 
Common Controls 6.0 (SP6)را انتخاب كنيد تا كنترل Slider به جعبه ابزار ويژوال بيسيك اضافه شود 

(شكل 5-20).

شكل5-20

اين كنترل دارای خواص مشابهی مانند كنترل های نوار پيمايش است، به عالوه دارای خواص متد و رويدادهای 
ويژه ای نيز مي باشد كه بررسی مي شوند.

BorderStyleخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان يك كادر در اطراف كنترل نمايش داد.

نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است: 
Sliderنامكنترل.BorderStyle [=value]

اگر value مقدار 0 يا ccNone باشد، كنترل بدون كادر و اگر مقدار آن 1 يا ccFixed Single باشد كنترل 
به همراه يك كادر، نمايش داده مي شود. اگر اين بخش حذف شود مقدار خاصيت خوانده مي شود. به عنوان 

مثال اين دستور سبب مي شود كنترل Slider1 همراه با يك كادر نمايش داده شود.
Slider1.BorderStyle =ccFixedSingle

LargeChangeخاصيت
اين خاصيت ميزان تغييرات را هنگامی كه كاربر در مكانی روی كنترل، عمل كليك انجام مي دهد يا كليدهای 

Page Up يا Page Down را مي فشارد، تعيين مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

Sliderنامكنترل.LargeChange [=number]

number يك عبارت عددی از نوع صحيح بلند (Long) است كه ميزان تغييرات را در كنترل تعيين مي كند. 

اگر اين بخش حذف شود، مقدار خاصيت خوانده می شود.

SmallChangeخاصيت
اين خاصيت ميزان تغييرات را هنگامی كه كاربر دكمه تنظيم مقدار روی كنترل را مي كشد يا كليدهای 

جهت دار چپ يا راست را مي فشارد، تعيين می كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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Sliderنامكنترل.SmallChange [=number]

number يك عبارت عددی از نوع صحيح است كه ميزان تغييرات را معين مي كند. اگر اين بخش حذف 

شود، مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Maxخاصيت
اين خاصيت بيانگر حداكثر مقداری است كه در كنترل قابل استفاده است و با رسيدن دكمه متحرك كنترل 

به انتهای كنترل به دست مي آيد، نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
Sliderنامكنترل.Max [=value]

اين بخش  اگر  باشد.  تا 32767  بين 32767-  نوع صحيح است كه مي تواند  از  value يك عبارت عددی 

استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Minخاصيت
اين خاصيت بيانگر حداقل مقداری است كه در كنترل قابل استفاده است و با رسيدن دكمه متحرك كنترل 

به ابتدای كنترل به دست مي آيد. نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است: 
Sliderنامكنترل.Min [=value]

اين بخش  اگر  باشد.  تا 32767  بين 32767-  نوع صحيح است كه مي تواند  از  value يك عبارت عددی 

استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

TickFrequencyخاصيت
تغييرات  دامنه  اگر  مثال  عنوان  به  مي كند.  معين  كنترل  در  را  درجه بندی ها  بين  فاصله  خاصيت  اين 
به  از يك درجه بندی  با حركت  باشد  2 تنظيم شده  اين خاصيت روی  باشد و مقدار  تا 100  بين صفر 
درجه بندي بعدی، دو واحد به مقدار قبلی اضافه خواهد شد. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت 

است:
Sliderنامكنترل.TickFrequency [=number]

number يك عبارت عددی است. اگر اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

TickStyleخاصيت
اين خاصيت نحوه قرار گرفتن و نمايش درجه بندی ها را روی كنترل تعيين می كند.

نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
Sliderنامكنترل.TickStyle[=number]

number يك عدد صحيح يا ثابت رشته ای است. مقادير مربوط به اين خاصيت در جدول 3-5 ارايه شده اند. 

اگر اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.
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TickStyleجدول3-5مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابترشتهایثابتعددیتوضيح

0sldBottmRightنمايش درجه بندی در پايين كنترل

1sldTopLeftنمايش درجه بندی در باالی كنترل

2sldBothنمايش درجه بندی در باال و پايين كنترل

3sldNoTicksكنترل بدون نمايش درجه بندی

به عنوان مثال اين دستور كنترل Slider 1 را به شكلی تنظيم مي كند كه درجه بندی در هر دو طرف كنترل 
نمايش داده شود.

Slider1.TickStyle = sldBoth

Valueخاصيت
اين خاصيت مقدار فعلی را در كنترل Slider تعيين مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

Sliderنامكنترل.Value [=integer]

integer يك عبارت عددی از نوع صحيح است كه مقدار حركت را در كنترل معين مي كند. اگر اين بخش 

استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

GetNumTicksمتد
اين متد تعداد خطوط درجه بندی بين مقدار حداقل و حداكثر را در كنترل باز مي گرداند، نحوه استفاده از 

اين متد به صورت زير است:
Sliderنامكنترل.GetNumTicks

به عنوان مثال اين دستور تعداد خطوط درجه بندی عدد 11 در كنترل Slider شكل 19-5 را روی فرم نمايش 
مي دهد.

Print Slider1.GetNumTicks

Changeرويداد
اين رويداد وقتی اجرا مي شود كه مقدار خاصيت Value كنترل Slider تغيير كند.
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Scrollرويداد
عملكرد اين رويداد مشابه رويداد Change است؛ تنها تفاوتی كه بين اين دو رويداد وجود دارد در اين است 
كه اين رويداد زمانی اجرا مي شود كه كاربر به وسيله كليدهای جهت دار چپ و راست يا با انجام عمل كشيدن 

روی دكمه متحرك كنترل مقدار مورد نظر خود را انتخاب كند.
 Slider مثال3:مي خواهيم پروژه ای طراحی كنيم كه بتوان در آن اندازه يك عبارت را به وسيله كنترل

تنظيم نمود. برای انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE همراه با يك فرم و كنترل های آن 

مانند شكل 21-5 ايجاد كنيد.

شكل5-21

2-يك كنترل برچسب با نام lbltext و يك كنترل Slider با نام sldsize مانند شكل 21-5 روی فرم قرار 
دهيد و تنظيم كنيد.

3- رويداد Load فرم را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub Form_Load()

    sldsize.Max = 50

    sldsize.Min = 10

    sldsize.SmallChange = 2

    sldsize.LargeChange = 5

    sldsize.TickFrequency = 5
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    sldsize.Value = 20

    lbltext.FontSize = 20

    lbltext.Alignment = vbCenter

End Sub

 sldsize كنترل Min و Max در اين رويداد ابتدا حداكثر و حداقل اندازه قلم مورد استفاده در خاصيت های
قرار داده مي شود تا دامنه تغييرات قلم در كنترل برچسب با استفاده از اين مقادير كنترل شود دستور سوم 
تعداد و فاصله خطوط درجه بندی را با توجه به مقدار حداقل يعنی 10 و مقدار حداكثر يعنی 50 تنظيم 
مي كند، سپس خاصيت های SmallChange و LargeChange به ترتيب روی مقادير 2 و 5 تنظيم مي شوند 

تا ميزان تغييرات كوچك و بزرگ در كنترل مشخص شوند. 
در مرحله بعد خاصيت Value كنترل sldsize روی مقدار 20 تنظيم مي شود تا در زمان نمايش فرم دكمه 
متحرك روی مقدار 20 تنظيم شود. سپس همين مقدار در خاصيت FontSize كنترل برچسب قرار مي گيرد 
تا اندازه قلم در متن نمايشی با مقداری كه كنترل Slider نمايش مي دهد، يكسان باشد و در پايان خاصيت 
Alignment كنترل برچسب روی مقدار vbCenter تنظيم مي شود تا متن نمايشی در زمان تغيير اندازه قلم 

همواره در وسط كنترل نمايش داده  شود.
4- اكنون رويداد Change و Scroll كنترل sldSize را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub sldsize_Change()

    lbltext.FontSize = sldsize.Value

End Sub

Private Sub sldsize_Scroll()

    lbltext.FontSize = sldsize.Value

End Sub

خاصيت  در  اساليدر  كنترل  در  شده  تعيين  مقدار   Value خاصيت  از  استفاده  با  نيز  رويدادها  اين  در 
FontSize كنترل برچسب قرار مي گيرد تا با هر روشی كه مقدار در كنترل Slider تغيير كند، اندازه قلم 

تنظيم شود.
5- پروژه و فرم را با نام Slider ذخيره نماييد، سپس پروژه را اجرا كنيد.

6- روی كنترل Slider با استفاده از كليدهای Page Up و End ،Page Down و Home اندازه متن را تغيير 
دهيد و نتيجه را بررسی كنيد.

7- اكنون با استفاده از عمل كشيدن روی دكمه متحرك كنترل Slider يا كليك روی نوار درجه بندی آن، 
اندازه متن را تنظيم كرده و نتيجه را بررسی كنيد.



پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
259واحدكارپنجم:توانايي استفاده از كنترل هاي پيشرفته

8- به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 
 Slider تمرين: پروژه ای طراحی كنيد كه به وسيله آن بتوان ابعاد يك تصوير را با استفاده از دو كنترل

 به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد. 
تمرين:

تنظيم نمود. يك كنترل Slider عرض و ديگری ارتفاع تصوير را تنظيم كند.

UpDown6-5كنترل
اين كنترل يكی ديگر از كنترل های ActiveX ويژوال بيسيك است كه به وسيله دكمه های مثلثی روی آن 
مي توان يك مقدار را افزايش يا كاهش داد. به عنوان مثال مي توان تنظيم اندازه قلم يا تعيين مدت زمان الزم 
برای فعال شدن محافظ صفحه نمايش و مانند آن ها را نام برد. اين كنترل معموالً به كنترل ديگری مربوط 
 BuddyControl ،روی كنترل دوم اعمال شود، به كنترل دوم UpDown مي شود تا تغييرات مقادير در كنترل

مي گويند (شكل 5-22).

شكل5-22

  Microsoft Windows گزينه Components ابزار در كادرمحاوره برای اضافه كردن اين كنترل به جعبه 
Common Controls-2  5.0 (SP2)را انتخاب كنيد تا كنترل UpDown به جعبه ابزار ويژوال بيسيك اضافه 

شود (شكل 5-23).

شكل5-23
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اين كنترل عالوه بر خاصيت های مشتركی كه با ساير كنترل ها دارد، دارای خاصيت ها و رويدادهای منحصر 
به فرد ديگری نيز مي باشد كه در اين جا بررسی مي شوند. 

BuddyControlخاصيت
به وسيله اين خاصيت كنترل UpDown به كنترلی كه نام آن به اين خاصيت نسبت داده شده است، متصل 

مي شود. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
UpDownنامكنترل.BuddyControl [=value]

value نام كنترلی است كه كنترل UpDown به آن متصل مي شود. 

Alignmentخاصيت
اين خاصيت نحوه قرار گرفتن كنترل UpDown را نسبت به كنترل Buddy تعيين مي  كند. در صورتی كه 
يا   1 مقدار  روی  را  خاصيت  اين  مقدار  بگيرد،  قرار   Buddy كنترل  چپ  سمت  در  كنترل  اين  بخواهيد 
cc2AlignmentRight و در صورتی كه بخواهيد اين كنترل در سمت راست كنترل Buddy قرار بگيرد، مقدار 

اين خاصيت را روی مقدار صفر يا cc2AlignmentRight تنظيم كنيد. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين 
صورت است:

UpDownنامكنترل.Alignment [=value]

value مي تواند يكی از مقادير cc2AlignmentRight يا cc2AlignmentRight باشد. اگر از اين بخش استفاده 

نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود. به عنوان مثال اين دستور كنترل UpDown را در سمت چپ كنترل 
Buddy قرار مي دهد.

UpDown1 BuddyControl = Text1

UpDown1 Alignment = cc2AlignmentLeft

BuddyPropertyخاصيت
اين خاصيت، تعيين مي كند كه چه خاصيتی از كنترل Buddy با كنترل UpDown، منطبق و همگام شود.  
اين خاصيت بايد در زمان طراحی و پس از تنظيم خاصيت BuddyControl تنظيم شود. در صورتی كه اين 

خاصيت تنظيم نشود، خاصيت پيش فرض در كنترل Buddy مورد استفاده قرار مي گيرد. 

Valueخاصيت
اين خاصيت مقدار كنونی را در كنترل UpDown تعيين مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

UpDownنامكنترل.Value [=integer]

integer يك عبارت عددی از نوع صحيح است كه مقدار تعيين شده توسط كنترل را معين مي كند. اگر اين 

بخش حذف شود مقدار خاصيت خوانده مي شود. 
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Incrementخاصيت
اين خاصيت ميزان افزايش مقدار خاصيت Value را در كنترل UpDown تعيين مي كند. از اين خاصيت زمانی استفاده 

مي شود كه كاربر روی دكمه های كنترل UpDown كليك كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
UpDownنامكنترل.Increment [=value]

Value را در كنترل معين  افزايش مقدار خاصيت  از نوع صحيح است كه ميزان  value يك مقدار عددی 

مي كند. اگر از اين بخش استفاده نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Maxخاصيت
اين خاصيت بيانگر حداكثر مقداری است كه كنترل UpDown مي تواند از آن استفاده كند. نحوه استفاده از 

اين خاصيت به صورت زير است: 
UpDownنامكنترل.Max [=value]

value يك مقدار عددی از نوع صحيح است كه حداكثر مقدار در كنترل UpDown را تعيين مي كند. اگر از 

اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Minخاصيت
اين خاصيت حداقل مقداری را كه كنترل UpDown مي تواند كسب كند، تعيين مي كند. نحوه استفاده از 

اين خاصيت به اين صورت است:
UpDownنامكنترل.Min [=value]

value يك مقدار عددی از نوع صحيح است كه حداقل مقدار در كنترل UpDown را تعيين مي كند. اگر از 

اين بخش استفاده نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Orientationخاصيت
مقدار  روی  خاصيت  اين  مقدار  اگر  مي كند.  تعيين  را  كنترل  دكمه های  گرفتن  قرار  نحوه  خاصيت  اين 
يا  يك  مقدار  روی  اگر  و  عمودی  به صورت  دكمه ها  تنظيم  شود،   cc2OrientationVertical يا  صفر 
cc2OrientationHorizontal تنظيم شود، دكمه ها به صورت افقی قرار مي گيرند. نحوه استفاده از اين كنترل 

به اين صورت است:
UpDownنامكنترل.Orientation [=value]

value مي تواند يكی از مقادير cc2OrientationVertical يا cc2OrientationHorizontal باشد.

SyncBuddyخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان خاصيت Value كنترل UpDown را با خاصيتی از كنترل Buddy كه در 
خاصيت BuddyProperty انتخاب شده است، منطبق و هماهنگ كرد. اين خاصيت از نوع منطقی است و 
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در صورت تنظيم آن روی مقدار True با افزايش يا كاهش مقدار خاصيت Value، خاصيت انتخاب شده در 
كنترل Buddy نيز تغيير مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به  اين صورت است: 

UpDownنامكنترل.SyncBuddy [=value]

انتخاب مقدار True خاصيت  يا False باشد. در صورت   True يك مقدار منطقی است كه مي تواند value

انتخاب شده از كنترل Buddy با مقدار خاصيت Value در كنترل UpDown هماهنگ مي شود. اگر از اين 
خاصيت استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود. 

TrueبهطورخودكاررویمقدارBuddyPropertyنكته: اينخاصيتپسازتنظيمخاصيت  
تنظيمميشود.

Wrapخاصيت
مقدار  رسيدن  از  تنظيم شود، پس   True روی  اين خاصيت  مقدار  اگر  است.  منطقی  نوع  از  اين خاصيت 
خاصيت Value در كنترل UpDown به مقدار حداكثر (Max) و عبور از آن، مقدار خاصيت Value روی 
مقدار تعيين شده در خاصيت Min تنظيم مي شود. همين طور با رسيدن به مقدار حداقل (Min) و عبور از 
اين محدوده، مقدار خاصيت Value روی مقدار تعيين شده در خاصيت Max تنظيم مي شود. به عبارت ديگر 

امكان حركت از محدوده حداكثر به حداقل و برعكس به وجود مي آيد.
درصورتی كه اين خاصيت روی مقدار False تنظيم شود، با رسيدن به مقدار Max و Min افزايش يا كاهش 

مقدار خاصيت Value متوقف مي شود. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است: 
UpDownنامكنترل.Wrap [=Boolean]

Boolean يك مقدار منطقی است كه مي تواند True يا False باشد. اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار 

خاصيت خوانده مي شود.

Changeرويداد
اين رويداد وقتی اجرا مي شود كه مقدار خاصيت Value كنترل UpDown تغيير كند.

DownClickرويداد
اين رويداد وقتی اجرا مي شود كه كاربر روی دكمه سمت چپ يا دكمه پايينی كنترل UpDown كليك كند.

UpClickرويداد
اين رويداد وقتی اجرا مي شود كه كاربر روی دكمه سمت راست يا دكمه بااليي كنترل UpDown كليك كند.

به وسيله كنترل  را  اندازه يك عبارت  بتوان در آن  پروژه ای طراحی كنيم كه  مي خواهيم  مثال4:  
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UpDown تنظيم نمود؛ برای انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع Standard EXE همراه با يك فرم و كنترل های آن 
مانند شكل 24-5 تنظيم كنيد. 

شكل5-24

2-يك كنترل برچسب با نام lb1text يك كنترل كادر متن با نام txtsize و يك كنترل UpDown با نام 
updsize مانند شكل 24-5 روی فرم قرار دهيد و تنظيم كنيد.

3- در پنجره طراحی فرم، كنترل updsize را انتخاب كنيد سپس خاصيت BuddyControl آن را روی نام 
كنترل كادر متن يعنی txtsize تنظيم كنيد تا بين دو كنترل ارتباط و وابستگی به وجود آيد.

4- در اين مرحله روی دكمه  كه روبه روی خاصيت BuddyProperty قرار دارد كليك كرده و از كادر 
ليستی كه نمايش داده مي شود، خاصيت Text را انتخاب كنيد. اكنون خاصيت SyncBuddy به طور خودكار 

روی مقدار True تنظيم مي شود.
با تنظيم اين دو خاصيت دو كنترل با هم ارتباط كامل پيدا مي كنند، به شكلی كه هرگونه تغيير در مقدار 

خاصيت Value كنترل updsize در كنترل كادرمتن txtsize قابل مشاهده مي باشد.
اجرا در هنگام  زمان  تا خاصيت كنترل ها در  تنظيم كنيد  اين صورت  به  را  فرم   Load رويداد  اكنون   -5

بارگذاری فرم در حافظه تنظيم شوند.
Private Sub Form_Load()

    updsize Alignment = cc2AlignmentRight

    updsize Increment = 5
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    updsize.Wrap = True

    updsize Max = 60

    updsize Min = 10

    updsize.Value = 20

    lbltext.FontSize = 20

    lbltext.Alignment = vbCenter

    txtsize Locked = True

End Sub

در اين رويداد ابتدا خاصيت Alignment كنترل UpDown طوری تنظيم مي شود تا اين كنترل در سمت 
راست كنترل كادر متن قرار بگيرد، سپس خاصيت Increment روی مقدار 5 تنظيم می شود تا در زمان 
كليك روی دكمه های مثلثی كنترل UpDown هر بار 5 واحد به اندازه قلم بعدی اضافه يا كم شود. دستور 
مقدار حداكثر  به   Value رسيدن خاصيت  با  تا  تنظيم مي كند   True مقدار  روی  را   Wrap بعد خاصيت 
مقادير  بعد  مرحله  در  برعكس.  و  تنظيم شود   (Min) مقدار حداقل  روی   Value مقدار خاصيت   ،(Max)

 Value خاصيت  در   UpDown كنترل  در  پيش گزيده  مقدار  و سپس  مي شوند  تنظيم  و حداكثر  حداقل 
 UpDown كنترل  و  برچسب  كنترل  در  قلم  اندازه  بين  برای هماهنگی  و  داده شده  قرار  مقدار20  روی 
مقدار خاصيت FontSize برچسب نيز روی 20 تنظيم مي شود و در پايان نيز خاصيت Alignment كنترل 
برچسب و خاصيت Locked در كنترل كادر متن روی مقادير vbCenter و True تنظيم مي شوند تا متن 
نمايشی همواره در وسط كنترل برچسب نمايش داده شود و در كادر متن فقط امكان مشاهده اندازه قلم 

وجود داشته باشد.
6- در اين مرحله رويداد Change كنترل UpDown را به اين صورت تنظيم كنيد تا با تغيير مقدار خاصيت 

Value در كنترل UpDown اندازه قلم در كنترل برچسب تنظيم شود. 

Private Sub updsize_Change()

    lbltext.FontSize = updsize.Value

End Sub

7- فرم و پروژه را با نام updown ذخيره كرده و سپس آن را اجرا كنيد و بعد روی دكمه های مثلثی كنترل 
UpDown كليك كنيد تا اندازه قلم در كنترل برچسب كم و زياد شود.

8- پس از آزمايش برنامه، به اجرای آن پايان دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
از   Change رويداد  از  استفاده  جای  به  كه  كنيد  تنظيم  شكلی  به  را   updown پروژه  تمرين: 

 پس از آزمايش برنامه، به اجرای آن پايان دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.
تمرين:

رويدادهای UpClick و DownClick كنترل UpDown برای تغيير اندازه قلم در كنترل برچسب استفاده 
شود.
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CommonDialog7-5كنترل
به وسيله اين كنترل مي توانيد انواع كادرمحاوره  را مانند كادرهای محاوره در ويندوز ايجاد كنيد. اين كنترل 
امكان ايجاد كادرهای محاوره برای باز كردن و ذخيره سازی فايل ها، انجام عمليات چاپ، انتخاب رنگ ها و 
فونت ها و نمايش راهنما را فراهم مي آورد. آيكن اين كنترل به طور پيش فرض در جعبه ابزار ديده نمي شود.
گزينه  Components كادرمحاوره  در  ويژوال بيسيك  ابزار  جعبه  به  كنترل  اين  كردن  اضافه   برای 
 CommonDialog را انتخاب كنيد (شكل 25-5) تا كنترل Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP3)

به جعبه ابزار ويژوال بيسيك اضافه شود (شكل 5-26). 

شكل5-25

شكل5-26

اين  اضافه كنيد.  فرم های خود  به  مانند ساير كنترل ها  را  آن  آيكن كنترل، مي توانيد  اضافه شدن  از  پس 
كنترل هنگام اجرای برنامه، روی فرم مشاهده نمي شود و فقط زمانی كادرهای محاوره  نمايش داده می شوند 
كه متدهای مربوط به كادرهای محاوره  فراخوانی شوند. اين كنترل به وسيله متدهای زير مي تواند كادرهای 

مربوطه را نمايش دهد. اين متدها را در جدول 4-5 مشاهده مي كنيد. 
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CommonDialogجدول4-5متدهایكنترل

ناممتدنامكادرمحاوره
ShowOpenكادرمحاوره باز كردن فايل ها

ShowSaveكادرمحاوره ذخيره سازی فايل  ها

ShowColorكادرمحاوره رنگ ها 

ShowFontكادرمحاوره فونت

ShowPrinterكادرمحاوره چاپگر 

ShowHelpكادرمحاوره  راهنما

1-7-5نحوهايجادكادرهایمحاورهبازكردنوذخيرهسازیفايلها
برای ايجاد اين گونه از كادرهای محاوره ابتدا يك كنترل CommonDialog روی فرم اضافه كنيد و سپس به 
 CommonDialog كادرهای محاوره مربوطه را نمايش دهيد. كنترل ShowSave و ShowOpen وسيله متدهای

در اين دو حالت خاصيت هايي را ارايه مي كند كه در اين جا بررسی مي شوند:

FileNameخاصيت
اين خاصيت نام و مسير فايلی را كه توسط كاربر انتخاب شده است، نگهداری مي كند و به وسيله آن نام 
فايل انتخاب شده در كادرمحاوره به دست مي آيد. به عنوان مثال اين دستور نام و مسير فايل انتخاب شده در 

كادرمحاوره Open را نشان مي دهد. 
Print CommonDialog1.FileName

Filterخاصيت
اين خاصيت مي تواند نوع فايل هايي را كه بايد در كادرمحاوره نمايش داده شوند، تعيين كند. به عنوان مثال اگر 

بخواهيم فايل  هايي با پسوند txt و doc نمايش داده شوند، خاصيت Filter به اين صورت تنظيم مي شود:
CommonDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|Documents (*.doc)|*.doc"

  نكته: اگردركادرهایمحاورهOpenياSaveكاربررویدكمهفرمانOpenياSaveكليككند،
درصورتیكهفايلیراانتخابكردهباشدنامومسيرآنفايلراميتوانبهوسيلهخاصيتFileNameمورد
دسترسیقراردادامااگركاربررویCancelكليككند،خاصيتFileNameيكرشتهخالیراارايهميكند.
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FilterIndexخاصيت
در صورتی كه بيش از يك فايل را به وسيله خاصيت Filter برای نمايش در كادرمحاوره تعيين كرده باشيد، 
به طور پيش فرض اولين نوع فايل در خاصيت Filter در كادرمحاوره در نظر گرفته مي شود. به وسيله خاصيت 

FilterIndex مي توانيد گزينه پيش فرض را تغيير دهيد.

شكل كلی نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
CommonDialogنامكنترل.FilterIndex [=number]

number مقدار عددی است كه به شماره ترتيب نوع فايل های مربوطه در خاصيت Filter اشاره مي كند. اگر 

اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.
به عنوان مثال اين دستور دومين نوع فايلی را كه در خاصيت Filter كنترل CommonDialog مشخص شده 

است برای نمايش فايل ها در نظر مي گيرد. 
CommonDialog1 FilterIndex = 2

FileTitleخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان به نام فايل انتخاب شده دسترسی پيدا كرد. اين خاصيت فقط نام فايل را بدون مسير 

آن مشخص مي كند. به عنوان مثال اين دستور نام فايل انتخاب شده در كادرمحاوره Open را نمايش مي دهد.
Print CommonDialog1.FileTitle

InitDirخاصيت
زمانی كه كادرمحاوره Open يا Save As نمايش داده مي شود، اسامی فايل ها و پوشه های مسير جاری در ديسك 
نمايش داده مي شود. در صورتی كه بخواهيد مسير ويژه ای را برای كادرمحاوره در نظر بگيريد، مي توانيد مسير 

موردنظر را در اين خاصيت ذخيره كنيد. شكل كلی نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است: 
CommonDialogنامكنترل.InitDir [=string]

string يك عبارت رشته ای است كه مسير موردنظر را تعيين مي كند. در صورتی كه از اين بخش استفاده 

نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود به عنوان مثال اين دستور مسير پيش گزيده را برای كادرمحاوره روی 
ريشه درايو :D تنظيم مي كند. 

  نكته: خواصفوقراميتوانيدازطريقكادرمحاورهProperty Pagesنيزتنظيمكنيد.برای

دسترسیبهكادرمحاورهمزبور،درپنجرهخواص،كنترلCommonDialogراانتخابكردهوروی
Property كادرمحاوره كنيد، كليك  دكمه روی سپس كنيد، كليك آن )Custom( خاصيت
Pagesنمايشدادهخواهدشد.درادامهرویزبانهOpen /Save Asكليككنيدومقاديرموردنظررا

برایهرخاصيتدراينپنجرهودربخشمربوطبههرخاصيتبنويسيد.
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CommonDialog1 InitDir = "D:\"

شكل5-27

 مثال5:مي خواهيم پروژه ای طراحی كنيم كه به وسيله آن بتوان يك فايل متنی جديد ايجاد كرد و 
محتويات آن را با نام و در مسير دلخواهی ذخيره نمود. برای انجام اين مثال، اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد: 
1- بـرنامه ويژوال بيسيك را اجـرا كــرده و يك پـروژه از نـوع Standard EXE همراه بـا يك فـرم، منو و كــادر 
متن مـانند شـكل 28-5 ايجاد كـنيد. به شكلي كـه كـادر متن تمام سطح فـرم را بپوشاند. سپس يك كـنترل 

از نوع Common Dialog روي فرم قـرار دهيد و نـام آن را روي Comd Save as تنظيم كـنيد.

شكل5-28
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2- خاصيت MultiLine كنترل كادر متن را روی مقدار True تنظيم كنيد.
3- رويداد Click گزينه mnusaveas گزينه ... Save As  را به اين صورت تنظيم كنيد.

Private Sub mnusaveas_Click()

    Dim myfso As New FileSystemObject

    Dim myfile As TextStream

    comdsaveas Filter = _

  "All Files (*.*)|*.*|Text Files (*.txt)|*.txt"

    comdsaveas FilterIndex = 2

    comdsaveas.ShowSave

    If comdsaveas.FileName <> "" Then

        Set myfile = myfso.OpenTextFile _

   (comdsaveas FileName, ForWriting, True)

        myfile.Write (txttext.Text)

        myfile.Close

    End If

End Sub

در اين رويداد ابتدا دو دستور اول، اشيای مورد نياز برای ذخيره سازی فايل متني را تعريف مي كنند سپس 
خاصيت Filter كنترل كادرمحاوره برای نمايش فايل های متنی يا همه فايل ها در يك مسير تنظيم مي شود 
و بعد با تنظيم خاصيت FilterIndex روی مقدار 2 نوع فايل متنی به طور پيش فرض برای نمايش فايل ها در 

كادرمحاوره انتخاب مي شوند. 
نمايش  از  پس  اگر  مي شود.  داده  نمايش   ShowSave متد  با  ذخيره سازی  كادرمحاوره  بعد  مرحله  در 
شود  كليك   Save فرمان  دكمه  روی  و  شود  تعيين  ذخيره سازی  برای  فايلی  نام   Save كادرمحاوره 
آن  در  را   txttext متنی  كادر  محتويات  و  كرده  باز  را  فايل   If شرطی  دستور  در  موجود  دستورات 
خالی  رشته  يك   FileName خاصيت  شود  كليك   Cancel فرمان  دكمه  روی  اگر  اما  مي كنند  ذخيره 
كادر متن ذخيره  بنابراين محتويات  و  بوده  نادرست   If بررسی شرط در دستور  نتيجه  بود در  خواهد 

نمي شود.
4- پروژه و فرم را با نام texteditor ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد.

5- در كادر متن، اطالعاتی را تايپ نموده و در منوی File برنامه روی گزينه … Save As كليك كنيد و در 
كادرمحاوره Save يك مسير دلخواه را انتخاب نموده و پس از تايپ نام فايل روی دكمه Save كليك كنيد 
و نتيجه را بررسی نماييد و همين عمليات را با دكمه Cancel در كادرمحاوره Save انجام دهيد و نتيجه را 
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بررسی نماييد.
6- اجرای پروژه را خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

 )Font)2-7-5نحوهايجادكادرمحاورهقلم
برای ايجاد اين گونه از كادرهای محاوره ابتدا يك كنترل CommonDialog روی فرم اضافه كنيد و سپس به 

وسيله متد ShowFont كادرمحاوره مربوط به قلم را ايجاد كنيد (شكل 5-29).

شكل5-29

كنترل CommonDialog در اين حالت اين خاصيت ها را ارايه مي كند:

Colorخاصيت
اين خاصيت رنگ قلم را تنظيم مي كند. مي توانيد اين خاصيت را از پنجره خواص يا از طريق كدنويسی تنظيم 

كنيد. شكل كلی نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
CommonDialogنامكنترل.Color [=number]

number يك عبارت عددی است كه رنگ قلم را معين مي كند. مي توانيد از مقادير ثابت عددی، رشته ای يا 

توابع مربوط به رنگ ها استفاده كنيد.
در صورت عدم استفاده از اين بخش رنگ فعلی قلم خوانده مي شود. 

Flagsخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توانيد كادرمحاوره Font را با توجه به نياز خود نمايش دهيد. شكل كلی نحوه 

استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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CommonDialogنامكنترل.Flags [=value]

value مقدار ثابتی است كه مي تواند يكی از مقادير جدول 5-5 را كسب كند. اگر از اين بخش استفاده نشود 

مقدار خاصيت خوانده مي شود. 

Flagsجدول5-5مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابترشتهایتوضيح

cdlCFApplyدكمه فرمان Apply در كادرمحاوره  نمايش داده مي شود.

cdlCFBothنام قلم های مربوط به چاپگر و صفحه نمايش را در كادرمحاوره نمايش مي دهد.

cdlCFEffectsامكان انتخاب رنگ، خط زير و ساير جلوه ها را امكان پذير مي كند.

cdlCFPrinterFontsفقط نام قلم های مربوط به چاپگر را در كادرمحاوره نمايش مي دهد.

نمايش  كادرمحاوره  در  را  نمايش  صفحه  به  مربوط  قلم های  نام  فقط 
cdlCFScreenFontsمي دهد. 

به عنوان مثال اين دستور سبب مي شود كليه قلم های چاپگر و صفحه نمايش در كادرمحاوره Font نمايش 
داده شوند.

CommonDialog1 Flags = cdlCFBoth

  
مقدار سه از يكی روی را Flags خاصيت مقدار ShowFont متد فراخوانی از قبل نكته:    

صورت اين غير در كنيد تنظيم cdlCFScreenFonts يا cdlCFBoth، cdlCFPrinterFonts

پيامهايخطاييمانندشكلهاي30-5و31-5ظاهرخواهدشد.

شكل5-30
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شكل5-31

خواصمربوطبهجلوههایويژهدرقلمها
اضافه  را  ويژه ای  جلوه های  خود  قلم های  به  مي توانيد   5-6 جدول  در  شده  ارايه  خاصيت  چهار  وسيله  به 

كنيد. 

جدول5-6

نامخاصيتتوضيح
FontBoldقلم پررنگ

FontItalicقلم به صورت مايل

FontStrikethruقلم با خط وسط در هر كاراكتر

Fontunderlineقلم با خط زير در هر كاراكتر

شكل كلی نحوه استفاده از اين چهار خاصيت به اين صورت است:
CommonDialogنامخاصيت.نامكنترل[=boolean]

مقدار boolean يك عبارت منطقی True يا False است كه فعال يا غيرفعال بودن جلوه مربوطه را معين 
مي كند. اگر مقدار هر يك از خواص فوق True باشد جلوه مربوطه فعال و در غير اين صورت غيرفعال خواهد 
بود. در صورت عدم استفاده از مقدار boolean، مقدار فعلی خاصيت باز خوانده مي شود. به عنوان مثال اين 
دستورات تمام جلوه های ويژه فونت مانند Italic ،Bold و Underline را در كادرمحاوره به طور پيش گزيده 

انتخاب مي كند.
CommonDialog1 FontBold = True
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CommonDialog1 FontItalic = True

CommonDialog1 FontUnderline = True

  نكته: برایاستفادهازجلوههایويژهقلمالزماستقبلازنمايشكادرمحاورهFontخاصيت
FlagsآنرویمقدارcdlCFEffectsتنظيمشود.

FontNameخاصيت
وقتی در كادرمحاوره Font نام يك قلم انتخاب شود، نام قلم انتخاب شده در اين خاصيت نگهداری مي شود. 

شكل كلی نحوه استفاده از اين خاصيت به صورت زير است:
CommonDialogنامكنترل.FontName [=Font]

در صورتی كه بخواهيد قلم موردنظر در كادرمحاوره به عنوان قلم پيش فرض انتخاب شود نام قلم را در 
اختياری مي باشد  آن  از  استفاده  كه  است  رشته ای  عبارت  Font يك  بخش  كنيد.  اين خاصيت ذخيره 
و در صورت عدم استفاده از اين بخش، نام قلم انتخاب شده در كادرمحاوره به دست مي آيد. به عنوان 
انتخاب   Font قلم پيش  گزيده در كادرمحاوره  به عنوان  را   Times New Roman قلم  اين دستور  مثال 

مي كند.
CommonDialog1.FontName = "Times New Roman"

FontSizeخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان اندازه قلم را در كادرمحاوره ای به طور پيش فرض انتخاب كرد يا اندازه قلم 
انتخاب شده توسط كاربر را پس از بسته شدن كادرمحاوره به دست آورد. شكلی كلی نحوه استفاده از اين 

خاصيت به صورت زير است:
CommonDialogنامكنترل.FontSize [=points]

points يك عبارت عددی است كه اندازه پيش فرض را برای قلم در كادرمحاوره تعيين مي كند. در صورت 

عدم استفاده از اين بخش اندازه قلم انتخاب شده به دست مي آيد. 

ازخاصيت استفاده با و زمانطراحی در راميتوانيد Font كادرمحاوره خاصيتهای نكته:    

)Custom(وكادرمحاورهProperty PagesدرزبانهFontتنظيمكنيد)شكل5-32(.

 Font را به گونه ای تنظيم كنيم تا با استفاده از يك كادرمحاوره texteditor مثال6:مي خواهيم پروژه 
بتوانيم قلم و ويژگی های آن را در كادر متن تنظيم كنيم. برای انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب 
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انجام دهيد:

شكل5-32

1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه texteditor را باز كنيد.
2- در اين مرحله نوار منو را مانند شكل 33-5 تنظيم كنيد سپس يك كنترل CommonDialog ديگر با 

نام Comdfont روی فرم قرار دهيد. 

شكل5-33

3- اكنون رويداد Load فرم را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub Form_Load()
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    comdfont.DialogTitle = "Font"

    comdfont.Flags = cdlCFBoth + cdlCFEffects

    comdfont.Color = vbBlack

    comdfont.FontSize = 12

End Sub

تنظيم  قلم ها  نوع  و  اندازه  رنگ،  مانند   Font كادرمحاوره  نمايش  برای  اوليه  مقادير  رويداد  اين  در 
مناسب  شكل  به  نيز   Font كادرمحاوره  عنوان   DialogTitle خاصيت  از  استفاده  با  به عالوه  مي شوند 

مي شود.  تنظيم 
4- در اين مرحله رويداد Click گزينه … Font را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub mnufont_Click()

    comdfont.ShowFont

    txttext FontName = comdfont.FontName

    txttext FontSize = comdfont.FontSize

    txttext FontBold = comdfont FontBold

    txttext ForeColor = comdfont.Color

    txttext FontItalic = comdfont.FontItalic

    txttext FontUnderline = comdfont.FontUnderline

    txttext FontStrikethru = comdfont FontStrikethru

End Sub

در اين رويداد ابتدا با استفاده از متد ShowFont كادرمحاوره Font نمايش داده مي شود سپس با استفاده از 
خاصيت های مربوط به كادرمحاوره Font تنظيمات كاربر به خاصيت های مشابه در كنترل كادر متن منتقل 

مي شود.
و  كنيد  تايپ  برنامه  متن  كادر  در  را  متنی  سپس  كنيد  اجرا  را  پروژه  و  كرده  ذخيره  را  تغييرات   -5
كنيد  تنظيم  دلخواه خود  به  متن  در  را  قلم  ويژگی های   Options منوی  در   Font گزينه  از  استفاده  با 
Font بررسی  Cancel را در كادرمحاوره  OK و  اين عمل را چند بار تكرار كرده و تفاوت دكمه فرمان 

كنيد.
6- به اجرای پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين: پروژه texteditor را به شكلی تنظيم كنيد تا در زمان نمايش كادرمحاوره Font، تنظيمات 
6 به اجرای پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:
 CommonDialog آن با ويژگی های فعلی متن هماهنگ و يكسان باشد به عالوه در تمام پروژه از يك كنترل

استفاده شود.



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
276

)Color)3-7-5نحوهايجادكادرمحاورهرنگ
براي ايجاد اين گونه كادرهاي محاوره ابتدا يك كنترل CommonDialog روي فرم اضافه كنيد و سپس به 

وسيله متد ShowColor كادرمحاوره مربوط به رنگ را نمايش دهيد (شكل 5-34).

شكل5-34

كنترل CommonDialog در اين حالت اين خاصيت ها را ارائه مي كند.

Colorخاصيت

اين خاصيت شماره رنگ انتخاب شده به وسيله كاربر را نگهداري مي كند. شكل كلي نحوه استفاده از اين 
خاصيت به اين صورت است:

CommonDialog نامكنترل.Color [=number]

number يك عبارت عددي است كه رنگ پيش فرض را در كادرمحاوره تعيين مي كند و مي تواند يك مقدار ثابت 

عددي يا يك ثابت رشته اي باشد. در صورت عدم استفاده از آن، رنگ انتخابي كاربر در كادرمحاوره به دست مي آيد.

Flagsخاصيت

به وسيله اين خاصيت مي توانيد كادرمحاوره رنگ را با توجه به نياز خود تنظيم  كنيد و نمايش دهيد. شكل 
كلي نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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CommonDialogنامكنترل.Flags [=Value]

Value مقدار ثابتي است كه مي تواند يكي از مقادير موجود در جدول 7-5 باشد.

Flagsجدول7-5مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابترشتهايتوضيح

كادرمحاوره رنگ به طور همزمان همراه با بخش تعريف رنگ نمايش 
روي  بايد  كاربر  ثابت،  اين  از  استفاده  عدم  صورت  در  مي شود.  داده 
دكمه << Define Custom Colors كليك كند تا بخش تعريف رنگ 

فعال شود.

cdlCCFullOpen

نمايش  جهت   Define Custom Colors>> دكمه  از  استفاده  امكان 
cdlCCPreventFullOPenبخش تعريف رنگ وجود نخواهد داشت.

cdlCCHelpButtonدكمه Help در كادرمحاوره نمايش داده مي شود.

مثال7: مي خواهيم پروژه texteditor را به شكلي تنظيم كنيم تا به وسيله كادرمحاوره رنگ بتوان 
رنگ زمينه را در كنترل كادر متن تنظيم كرد. براي انجام اين مثال اين عمليات را انجام دهيد:

خاصيت از استفاده با و طراحي زمان در ميتوانيد را رنگ كادرمحاوره خاصيتهاي نكته:    

)Custom(وكادرمحاورهProperty Pagesتنظيمكنيد)شكل5-35(.

شكل5-35
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1- برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كرده و پروژه texteditor را باز كنيد.

2- در اين مرحله يك گزينه جديد با عنوان … Color به منوي Options اضافه كنيد، سپس يك كنترل 
CommonDialog جديد با نام comdcolor روي فرم قرار دهيد.

3- رويداد Click گزينه … Color را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub mnucolor_Click()

    comdcolor.Flags = cdlCCFullOpen

    comdcolor.ShowColor

    txttext BackColor = comdcolor.Color

End Sub

در اين رويداد ابتدا خاصيت Flags كادرمحاوره به شكلي تنظيم مي شود تا در زمان نمايش، كادرمحاوره همراه 
با بخش تعريف رنگ باز شود؛ در مرحله بعد دستور ShowColor اجرا مي شود تا كادرمحاوره رنگ نمايش 
داده  شود و پس از آن كه يك رنگ در كادرمحاوره انتخاب شد و روي دكمه فرمان OK كليك كرديم، خاصيت 
Color كنترل كادرمحاوره در خاصيت BackColor كنترل كادر متن قرار مي گيرد تا رنگ زمينه آن مطابق 

با رنگي كه انتخاب شده است، تنظيم شود.

4- تغييرات را ذخيره كنيد، سپس برنامه را اجرا كرده و عملكرد آن را بررسي نماييد.

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

تمام  براي   CommonDialog كنترل  يك  از  كه  كنيد  تنظيم  طوري  را   texteditor پروژه  تمرين:تمرين: 
كادرهاي محاوره استفاده شود.

)Help)4-7-5نحوهايجادكادرمحاورهراهنما
براي ايجاد يك كادرمحاوره راهنما عالوه بر استفاده از يك كنترل CommonDialog و متد ShowHelp الزم 
است تا مطالب بيشتري در مورد نحوه ايجاد و طراحي فايل هاي راهنما و چگونگي استفاده از آن ها را بدانيد. 

ارائه مطالب فوق از بحث اين كتاب خارج است.

)MSChart)8-5كنترلنمودار
با استفاده از اين كنترل مي توانيد انواع نمودارها را به صورت گرافيكي نمايش دهيد (شكل 5-36).
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شكل5-36

 Microsoft Chart Control گزينه Components براي اضافه كردن اين كنترل به جعبه ابزار در كادرمحاوره
(OLEDB) 6.0 را انتخاب كنيد (شكل 37-5) تا كنترل MSChart به جعبه ابزار ويژوال بيسيك اضافه شود 

(شكل 5-38).

شكل5-37
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شكل5-38

اين كنترل عالوه بر خاصيت هاي مشتركي كه با ساير كنترل ها دارد داراي خاصيت هاي ويژ ه اي نيز مي باشد 
كه در اين جا بررسي مي شوند.

ChartDataخاصيت

اين خاصيت كه داده هاي الزم براي ترسيم نمودار در كنترل نمودار را مشخص مي كند البته داده ها را بايد به 
صورت يك آرايه در اختيار اين خاصيت قرارداد. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است.

Ms Chart نام كنترل . Chart Data = data

data يك آرايه دوبعدي است كه داده هاي مورد نظر براي استفاده در كنترل نمودار را نگهداري مي كند.

ChartTypeخاصيت

اين خاصيت نوع نمودار را مشخص مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

MSChartنامكنترل.ChartType [=type]

type مي تواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول 8-5 باشد. اگر از آن استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده 

مي شود.

بــه عـنوان مـثال ايـن دسـتور نـوع نـمودار را در كـنترل نـمودار بـه صـورت دايـره اي دوبعدي تـنظيم 
مـي كـند.

MSChart1.chartType = VtChChartType2dPie

ColumnCountخاصيت

اين خاصيت تعداد ستون هايي را كه براي نمايش در هر يك از مقادير داده اي كه براي نمودار تعيين مي شود، 
مشخص مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

MSChartنامكنترل.ColumnCount [=Count]

Count يك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه تعداد ستون ها را مشخص مي كند و اگر از آن استفاده 



پيمانهمهارتي:برنامه نويسي ويژوال بيسيك پيشرفته
281واحدكارپنجم:توانايي استفاده از كنترل هاي پيشرفته

نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود.

ChartTypeجدول8-5مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابترشتهاي نوعنمودار

VtChChartType3dBar ميله اي سه بعدي

VtChChartType2dBar ميله اي دو بعدي

VtChChartType3dLine  خطي سه بعدي

VtChChartType2dLine خطي دو بعدي

VtChChartType3dArea سطحي سه بعدي

VtChChartType2dArea سطحي دو بعدي

VtChChartType3dStep پله اي سه بعدي

VtChChartType2dStep پله اي دو بعدي

VtChChartType3dCombination تركيبي سه بعدي

VtChChartType2dCombination تركيبي دو بعدي

VtChChartType2dPie دايره اي دو بعدي

VtChChartType2dXY نقطه اي دو بعدي

RowCountخاصيت

اين خاصيت تعداد سطرهايي را كه براي هر ستون از نمودار در نظر گرفته مي شود، مشخص مي كند. نحوه 
استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

MSChart نامكنترل.RowCount [=Count]

Count يك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه تعداد ستون ها را مشخص مي كند. اگر از آن استفاده نشود، 

مقدار خاصيت خوانده مي شود.
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Columnخاصيت

اين خاصيت شماره ستون داده را در كنترل نمودار مشخص مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين 
صورت است:

MSChart نامكنترل.Column [=Col]

Col يك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه شماره ستون را براي داده تعيين مي كند. اگر از آن استفاده 

نشود مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Rowخاصيت

اين خاصيت شماره سطر را براي ستون جاري مشخص مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت 
است:

MSChartنامكنترل.Row [=num]

num يك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه شماره سطر در ستون جاري را مشخص مي كند. اگر از آن 

استفاده نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود.

ShowLegendخاصيت

اين خاصيت از نوع منطقي مي باشد اگر مقدار آن روي True تنظيم شود راهنماي نمودار نمايش داده مي شود 
و در غير اين صورت راهنماي نمودار نمايش داده نمي شود. 

نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

MSChartنامكنترل.ShowLegend [=boolean]

boolean يك مقدار منطقي است و مي تواند True يا False باشد. اگر از آن استفاده نشود، مقدار خاصيت 

خوانده مي شود.

به عنوان مثال اين دستورات يك نمودار سه بعدي با 4 ستون و 3 سطر همراه با داده هاي آن ها را تنظيم 
مي كند و نمايش مي دهند.

MSChart1.chartType = VtChChartType3dBar

MSChart1.ColumnCount = 4

MSChart1 RowCount = 3

For Column = 1 To 4

   For Row = 1 To 3
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      MSChart1.Column = Column

      MSChart1 Row = Row

      MSChart1.Data = Row * 10

   Next Row

Next Column

MSChart1.ShowLegend = True

بعدي  سه  ميله اي  بـه صورت   ChartType خاصيت  از  استفاده  بـا  نمودار  نـوع  ابتدا  دستورات  اين  در 
تنظيم مي شود سپس تعداد ستون ها و سطرها بـه ترتيب روي مقادير 3 و 4 تنظيم مي شوند. 

در مرحله بعد با استفاده از دو حلقه For براي هر سطر و ستون مشخص، يك داده كه از حاصلضرب شماره 
سطر در عدد 10 به وجود مي آيد در خاصيت Data مربوطه ذخيره مي شود و در پايان با تنظيم خاصيت 
ShowLegend روي مقدار True راهنماي نمودار نيز نمايش داده مي شود. پس از اجراي اين دستورات نمودار 

مانند شكل 39-5 نمايش داده مي شود.

شكل5-39

به عنوان مثال ديگر اين دستورات ميزان بارندگي دو شهر را در 3 ماه اول سال به صورت يك نمودار ميله اي 
دو بعدي نمايش مي دهند.
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Dim arrData(1 To 3, 1 To 3)

arrData(1, 1) = "Jan"   

arrData(2, 1) = "Feb"

arrData(3, 1) = "Mar"

arrData(1, 2) = 140

arrData(2, 2) = 100

arrData(3, 2) = 110

arrData(1, 3) = 120

arrData(2, 3) = 80

arrData(3, 3) = 90

MSChart1.ChartData = arrData

MSChart1.chartType = VtChChartType2dBar

در اين دستورات از يك آرايه دو بعدي با سه سطر و سه ستون به عنوان منبع داده براي كنترل نمودار 
استفاده شده است پس از مقداردهي اعضاي اين آرايه، نام آرايه در اختيار خاصيت Data كنترل نمودار قرار 
مي گيرد و سپس نوع نمودار از نوع ميله اي دوبعدي تنظيم مي شود. پس از اجراي اين دستورات نمودار مانند 

شكل 40-5 نمايش داده مي شود.

شكل5-40
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تمرين:تمرين: پروژه اي طراحي كنيد كه ميزان آلودگي هواي دو شهر را در دوازده ماه از سال دريافت كرده 
و به صورت نمودار ميله اي سه بعدي نمايش دهد.

Toolbar9-5كنترلنوارابزار
استفاده  برنامه  به عملكردهاي موجود در  براي دسترسي آسان تر كاربران  برنامه ها  اغلب  اين كنترل در  از 
مي شود به عنوان مثال مي توان به نوارهاي ابزاري كه در ويژوال بيسيك از آن ها استفاده مي شود، اشاره كرد 

مانند نوار ابزار استاندارد، نوار ابزار Debug، نوار ابزار Edit و غيره.

 Microsoft Windows Components گزينه  كادرمحاوره  ابزار در  به جعبه  اين كنترل  اضافه كردن  براي 
Common Control 6.0 (SP6) را انتخاب كنيد تا كنترل نوار ابزار به جعبه ابزار ويژوال بيسيك اضافه شود 

(شكل 5-41).

شكل5-41

روبه روي  و  خواص  پنجره  در  و  طراحي  زمان  در  است  بهتر  كنترل  اين  در  دكمه ها  ايجاد  براي 
Property Pages نمايش داده شود؛ در  Custom روي دكمه  كليك كنيد تا كادرمحاوره  خاصيت 
 ImageList كنترل  نام  مي توانيد   ImageList بازشو  ليست  در  و   General زبانه  در  كادرمحاوره  اين 
انتخاب  مي شود،  استفاده  ابزار  نوار  كنترل  دكمه هاي  براي  آن  در  موجود  تصاوير  از  كه  را  موردنظر 

 (5-42 (شكل  كنيد 

 Insert Button فرمان  دكمه  روي  كليك  با  و  برويد  كادرمحاوره  اين  در   Buttons زبانه  به  سپس 
دكمه هاي موردنظر را روي كنترل نوار ابزار ايجاد كنيد (شكل 43-5). در اين زبانه مي توانيد در كادر 
 ImageList شماره انديس تصوير موردنظر در كنترل Image  عنوان دكمه و در كادر متن Caption متن
Style نيز مي توانيد نوع دكمه ها را مطابق جدول 9-5 انتخاب  را انتخاب كنيد البته در ليست بازشوي 
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كنيد.

شكل5-42

جدول9-5مقاديرمربوطبهخاصيتStyleدكمههادركنترلنوارابزار

ثابتنوعدكمه
ثابترشتهايعددي

0tbrDefaultدكمه معمولي

يا عدم  انتخاب  را در حالت  با كليك روي دكمه آن  مي توان 
1tbrCheckانتخاب قرار داد.

از دكمه ها كه در هر لحظه  اين نوع مي توان براي گروهي  از 
2tbrButtonGroupيكي از آن ها در حالت انتخاب باشند، استفاده كرد.

3tbrSeparatorاز اين نوع براي ايجاد فاصله بين دكمه ها استفاده مي شود.

قابل  تفاوت كه عرض آن  اين  با  tbrSeparator است  مانند 
مي باشد. 4tbrPlaceholderتنظيم 

از اين نوع براي دكمه هايي كه داراي ليست بازشويي از گزينه ها 
5tbrPropDownمي باشند، استفاده مي شود.
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  نكته: درصورتيكهبخواهيددرنوارابزاردكمههاييازنوعtbrDropDownايجادكنيد،پساز
ايجاددكمهاصليبااستفادهازدكمهفرمانInsert ButtonMenuدربخشButtonMenusدرزبانه
ButtonsگزينههايآنراايجادكنيدوعنوانگزينههارادركادرمتنTextدرهمينبخشتايپكنيد

)شكل5-44(.

داده اختصاص )Index( انديس شماره يك ابزار نوار در كنترل در دكمه هر به نكته:    

ترتيب به و ازشمارهيكشروعشده انديسها ميباشد. قابلشناسايي آن وسيله به كه ميشود
مييابند. ادامه

  نكته: بههرگزينهدردكمهازنوعtbrDropDownيكشمارهانديس)Index(اختصاص

دادهميشودكهبهوسيلهآنقابلشناساييميباشد.انديسهاازشمارهيكشروعشدهوبهترتيب
ادامهمييابند.

شكل5-43
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اين كنترل عالوه بر خاصيت هاي مشتركي كه با ساير كنترل ها دارد، داراي خاصيت ها و رويدادهاي ويژه اي 
نيز مي باشد كه در اين جا بررسي مي شوند.

Alignخاصيت
اين خاصيت موقعيت قرار گرفتن كنترل نوار ابزار را روي فرم تعيين مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت 

به اين شكل است:
Align [=number].نامكنترلنوارابزار

number يك مقدار عددي صحيح است كه مي تواند يكي از مقادير جدول 10-5 باشد. اگر از آن استفاده 

نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Alignجدول10-5مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابترشتهايثابتعدديتوضيح

در فرم هاي SDI مي توان از اين مقدار استفاده كرد و موقعيت 
در  مقدار  اين  نمود.  تنظيم  دلخواه  طور  به  را  كنترل  اندازه  و 

فرم هاي MDI قابل استفاده نيست. 

0
vbAlignNone

1vbAlignTopكنترل نوار ابزار در باالي فرم نمايش داده مي شود.

2vbAlignBottonكنترل نوار ابزار در پايين فرم نمايش داده مي شود.

3vbAlignLeftكنترل نوار ابزار در سمت چپ فرم نمايش داده مي شود.

4vbAlignRightكنترل نوار ابزار در سمت راست فرم نمايش داده مي شود.

ButtonWidthوButtonHeightخاصيتهاي

وقتي خاصيت Align روي مقدار vbAlignNone تنظيم شود اين دو خاصيت به ترتيب مي توانند ارتفاع و عرض 
دكمه ها را مشخص كنند البته بهتر است اين كار را با تنظيم اندازه تصاوير در كنترل ImageList انجام دهيد.

ShowTipsخاصيت
اين خاصيت از نوع منطقي مي باشد. اگر مقدار آن روي True تنظيم شود هنگام توقف اشاره گر ماوس روي هر دكمه 
يك متن راهنما (ToolTip) نمايش داده مي شود. در صورت تنظيم اين خاصيت روي مقدار True الزم است هنگام 

ايجاد دكمه متن راهنما در كادرمحاوره Property Pages و در كادر متن ToolTip Text تايپ شود.

اگر مقدار اين خاصيت روي False تنظيم شود، متن هاي راهنما نمايش داده نمي شوند. اين خاصيت را فقط 
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مي توان در زمان طراحي برنامه به وسيله پنجره خواص تنظيم نمود.

Styleخاصيت
اين خاصيت حالت گرافيكي كنترل نوار ابزار و دكمه هاي آن را مشخص مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت 

به اين صورت است:
Style [=integer].نامكنترلنوارابزار

integer يك مقدار عددي است. اگر از مقدار عددي صفر يا ثابت رشته اي tbrFlat استفاده شود كنترل و 

دكمه هاي آن به صورت مسطح و اگر از مقدار عددي يك يا ثابت رشته اي tbrStandard استفاده شود، كنترل 
و دكمه هاي آن به صورت سه بعدي نمايش داده مي شوند.

TextAlignmentخاصيت
در صورتي كه هنگام ايجاد هر دكمه، عبارتي براي عنوان آن تعيين كرده باشيد با اين خاصيت  مي توانيد محل 

نمايش آن را در دكمه مشخص كنيد. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
TextAlignment [=integer].نامكنترلنوارابزار

integer يك مقدار عددي است اگر از مقدار عددي صفر يا ثابت رشته اي tbrTextAlignButtom استفاده شود. 

عنوان در پايين  هر دكمه و اگر روي مقدار عددي يك يا ثابت رشته اي tbrTextAlignRight استفاده شود، عنوان 
در سمت راست هر دكمه نمايش داده مي شود. اگر از اين بخش استفاده نشود، مقدار خاصيت خوانده مي شود.

Wrappableخاصيت
اين خاصيت از نوع منطقي مي باشد و اگر مقدار آن روي True تنظيم شود در صورتي كه تعداد دكمه ها بيش 
از عرض كنترل باشد دكمه ها را در چند سطر نمايش مي دهد اما اگر روي مقدار False تنظيم شود تمام 
دكمه ها در يك سطر نمايش داده مي شوند. بهتر است در زماني كه تعداد دكمه ها زيادتر از عرض كنترل 

مي باشد مقدار اين خاصيت روي True تنظيم شود.

ButtonClickرويداد
اين رويداد زماني اجرا مي شود كه عمل كليك روي دكمه هاي كنترل نوار ابزار انجام شود. اين رويداد داراي يك آرگومان 
با نام  Button است كه به وسيله آن مي توان دكمه كليك شده را شناسايي كرد. در اين آرگومان مي توان با استفاده 
از خاصيت ديگري به نام Index شماره انديس دكمه كليك شده را به دست آورد. به عنوان مثال اين رويداد به شكلي 

تنظيم شده است تا در صورت كليك روي اولين دكمه در كنترل نوار ابزار يك كادر پيغام نمايش داده  شود.

Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib Button)

    If Button.Index = 1 Then MsgBox "Button1 is  Clicked."
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End Sub

ButtonMenuClickرويداد
اين رويداد زماني اجرا مي شود كه روي يكي از گزينه هاي دكمه اي كه از نوع tbrDropDown مي باشد عمل كليك 
انجام شود. اين رويداد نيز مانند رويداد ButtonClick داراي يك آرگومان است. آرگومان ButtonMenu در اين 
رويداد مي تواند گزينه اي را كه روي آن كليك شده است، مشخص كند. اين آرگومان يك خاصيت با نام Index دارد 
كه شماره انديس گزينه كليك شده را تعيين مي كند؛ به عنوان مثال اين رويداد به گونه اي تنظيم شده است تا در 

صورت كليك روي گزينه دوم در دكمه اي از نوع tbrDropDown يك كادر پيغام را نمايش دهد.

Private Sub Toolbar1_ButtonMenuClick(ByVal ButtonMenu As MSComctlLib ButtonMenu)

    If ButtonMenu.Index = 2 Then MsgBox "Buttonmenu2 is  Clicked."

End Sub

انجام  و  فايل  عمليات ذخيره  كه  كنيم  تنظيم  به شكلي  را   texteditor پروژه  مثال8: مي خواهيم   
تنظيمات قلم و رنگ زمينه كادر متن به وسيله نوار ابزار نيز امكان پذير باشد براي انجام اين مثال اين عمليات 

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

2- يك كنترل ImageList با نام ilspicture و يك كنترل نوار ابزار با نام tblstandard مانند شكل 5-44 
روي فرم قرار دهيد.

شكل5-44
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3- با استفاده از كادرمحاوره Property Pages در كنترل ilspicture دو تصوير مانند شكل 44-5 و با ابعاد 
32×32 قرار دهيد.

4- كادرمحاوره Property Pages را در كنترل نوار ابزار tblstandard باز كنيد و در زبانه General از ليست 
بازشو ImageList كنترل ilspicture را براي تأمين تصاوير در كنترل نوار ابزار انتخاب كنيد، سپس به زبانه 

Buttons برويد و مطابق جدول 11-5 دكمه هاي آن را ايجاد كنيد.

جدول11-5خاصيتهايدكمههاينوارابزار

دكمهاولدكمهدومدكمهسوم
دكمه

نامخاصيت

321Index

Options----------Save As …ToolTipText

201Image

530Style

5- پس از ايجاد دكمه سوم در زبانه Buttons به بخش ButtonMenus برويد و دو گزينه مطابق جدول 
12-5 براي دكمه سوم ايجاد كنيد.

جدول12-5خاصيتهايگزينههايدكمهسومنوارابزار

گزينهگزينهاولگزينهدوم
نامخاصيت

21Index

Color …Font …Text

6-در اين مرحله رويداد ButtonClick كنترل نوار ابزار را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub tblstandard_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib Button)
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    If Button.Index = 1 Then Call mnusaveas_Click

End Sub

در ايـن رويـداد بـا اسـتفاده از يك دسـتور شـرطي، انديس دكـمه اي كـه كليك شـده اسـت، بررسي 
 mnusaveas مي شـود. اگـر روي دكـمه اول كليك شـده باشـد، انديس آن يك اسـت بنابراين رويـه رويداد
اجـرا  مي شـد،  انجـام   Save As … گـزينه  روي  كليك  بـا  كـه  عمليات  همـان  تـا  مي شـود  فراخواني 

شـود.
7-در اين مرحله رويداد ButtonMenuClick كنترل نوار ابزار را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub tblstandard_ButtonMenuClick(ByVal ButtonMenu As MSComctlLib.
ButtonMenu)

    Select Case ButtonMenu.Index

        Case 1

            Call mnufont_Click

        Case 2

            Call mnucolor_Click

    End Select

End Sub

در اين رويداد با استفاده از يك دستور Select Case و خاصيت Index آرگومان ButtonMenu دكمه كليك 
شده بررسي مي شود. 

اگر روي گزينه اول كليك شود دستور اولين Case اجرا شده و كادرمحاوره Font نمايش داده مي شود اما اگر 
روي گزينه دوم كليك شود دستور دومين Case اجرا شده و كادرمحاوره Color نمايش داده خواهد شد. در 
اين دو حالت رويه هاي رويداد mnufont_Click و mnuColor_Click فراخواني مي شوند تا از نوشتن دوباره 

دستورات جلوگيري به عمل آيد.
8-تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا نماييد سپس عملكرد دكمه ها را بررسي و نتيجه را با حالتي كه 

از منوها استفاده مي شود مقايسه كنيد.
9- به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

تمرين:تمرين: پروژه texteditor را به شكلي تنظيم كنيد كه براي باز كردن فايل ها بتوان از يك دكمه 
ابزار اضافه  نوار  ايجاد يك سند جديد به  ابزار استفاده كرد؛ به عالوه يك دكمه ديگر نيز براي  نوار  در 

كنيد.
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MSFlexGrid10-5كنترلشبكه
به وسـيله ايـن كـنترل مي تـوان هـر نـوع جدول را بـه شـكل مناسب نمـايش داد (شكل 45-5). بـراي 
 Microsoft Flex Grid گـزينه Components اضـافه كـردن اين كـنترل به جعبه ابـزار در كـادرمحـاوره
اضافه شود  ويژوال بيسيك  ابزار  به جعبه  تـا كـنترل شبكه  انتخاب كـنيد (شكل 5-46)  را   Control 6.0

(شكل 5-47).

شكل5-45

شكل5-46
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شكل5-47

و  داراي يك سطر  كنترل شبكه  اين  پيش فرض  به طور  است.  و سطر  تعدادي ستون  داراي  كنترل  اين 
براي  ثابت معموالً  از سطرها و ستون هاي  قابل مشاهده هستند.  تيره تر  با رنگ  ثابت مي باشد كه  ستون 
بر  عالوه  كنترل  اين  مي شود.  استفاده  داده ها  نمايش  براي  ستون ها  و  ساير سطرها  از  و  عناوين  نمايش 
اين جا  در  كه  مي باشد  نيز  ويژه اي  خاصيت هاي  داراي  دارد  كنترل ها  ساير  با  كه  مشتركي  خاصيت هاي 

بررسي مي شوند.

Colsخاصيت
اين خاصيت تعداد كل ستون ها را در كنترل شبكه مشخص مي كند نحوه استفاده از اين خاصيت به اين 

صورت است:
Cols [=value].نامكنترلشبكه

value يك مقدار عددي صحيح از نوع Long مي باشد و تعداد كل ستون ها را مشخص مي كند و اگر از آن 

استفاده نشود، تعداد ستون ها به دست مي آيد.

Rowsخاصيت
اين خاصيت تعداد سطرها را در كنترل شبكه مشخص مي كند. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت 

است:
Rows [=value].نامكنترلشبكه

value يك مقدار عددي صحيح از نوع Long مي باشد و تعداد كل سطرها را مشخص مي كند و اگر از آن 

استفاده نشود تعداد سطرها به دست مي آيد.

FixedColsخاصيت
اين خاصيت تعداد ستون هاي ثابت را در كنترل شبكه مشخص مي كند. نحوه استفاده  از اين خاصيت به 

اين صورت است:
FixedCols [=value].نامكنترلشبكه

value يك مقدار عددي صحيح از نوع Long مي باشد و تعداد ستون هاي ثابت را مشخص مي كند و اگر از 
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آن استفاده نشود، تعداد ستون هاي ثابت به دست مي آيد.

FixedRowsخاصيت
اين خاصيت تعداد سطرهاي ثابت را در كنترل شبكه مشخص مي كند. نحوه استفاده  از اين خاصيت به 

اين صورت است:
FixedRows [=value].نامكنترلشبكه

value يك مقدار عددي صحيح از نوع Long مي باشد و تعداد سطرهاي ثابت را مشخص مي كند و اگر از 

آن استفاده نشود، تعداد سطرهاي ثابت به دست مي آيد.

RowوColخاصيت
اين دو خاصيت به ترتيب شماره ستون و شماره سطر خانه جاري را مشخص مي كنند. نحوه استفاده از 

اين دو خاصيت به اين صورت است:
Col [=value].نامكنترلشبكه

Row [=value].نامكنترلشبكه

value يك مقدار عددي صحيح از نوع Long مي باشد و اگر از آن استفاده نشود شماره سطر و ستون خانه 

جاري به دست مي آيد. با اين دو خاصيت مي توان يك خانه از جدول را در كنترل شبكه مورد دسترسي 
قرار داد. اين دو خاصيت در زمان طراحي قابل تنظيم نمي باشند.

Textخاصيت
به وسيله اين خاصيت مي توان محتويات يك خانه در كنترل شبكه را تنظيم كرد يا خواند. براي دسترسي 
به يك خانه مي توان از خاصيت هاي Col و Row استفاده كرد. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت 

است:
Text [=string].نامكنترلشبكه

را  شبكه  كنترل  از  خانه  يك  در  ذخيره سازي  براي  موردنظر  مقدار  كه  است  رشته اي  عبارت  يك   string

مشخص مي كند. اگر از آن استفاده نشود، مقدار ذخيره شده در خانه موردنظر به دست مي آيد.

CellAlignmentخاصيت
اين خاصيت مي تواند محتويات يك خانه را در كنترل شبكه از هر دو طرف (عرضي و ارتفاعي) به شكل 

مناسب نمايش دهد. نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
CellAlignment [=value].نامكنترلشبكه

value مي تواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول 13-5 باشد كه اگر از آن استفاده نشود مقدار خاصيت 

خوانده مي شود.
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CellAlignmentجدول13-5مقاديرمربوطبهخاصيت

ثابتتوضيح
عددي

ثابترشتهاي

قرار  خانه  باالي  و  چپ  سمت  از  خانه  محتويات 
0FlexAlignLeftTopمي گيرد.

قرار  خانه  وسط  در  و  چپ  سمت  از  خانه  محتويات 
1FlexAlignLeftCenterمي گيرد.

قرار  خانه  پايين  در  و  از سمت چپ  خانه  محتويات 
2FlexAlignLeftBottomمي گيرد.

3FlexAlignCenterTopمحتويات خانه در وسط و باالي خانه قرار مي گيرد.

قرار  وسط  در  طرف  دو  هر  از  خانه  محتويات 
4FlexAlignCenterCenterمي گيرد.

5FlexAlignCenterBottomمحتويات خانه در وسط و پايين خانه قرار مي گيرد.

قرار  خانه  باالي  و  راست  سمت  در  خانه  محتويات 
6FlexAlignRightTopمي گيرد.

قرار  خانه  وسط  و  راست  سمت  در  خانه  محتويات 
7FlexAlignRightCenterمي گيرد.

قرار  خانه  پايين  و  راست  سمت  در  خانه  محتويات 
8FlexAlignRightBottomمي گيرد.

و  چپ  سمت  از  باشد  رشته اي  خانه  محتويات  اگر 
از سمت راست و وسط در  باشد  اگر عددي  وسط و 

خانه قرار مي گيرند.
FlexAlignGeneral

LeaveCellرويداد
اين رويداد قبل از آن كه خانه جاري تغيير كند، اجرا مي شود.

EnterCellرويداد
اين رويداد زماني اجرا مي شود كه خانه جاري در كنترل تغيير مي كند. اين رويداد بعد از رويداد LeaveCell اجرا مي شود.
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RowColChangeرويداد
رويدادهاي  از  پس  رويداد  اين  مي كند.  تغيير  كنترل  در  جاري  خانه   كه  مي شود  اجرا  زماني  رويداد  اين 

LeaveCell و EnterCell اجرا مي شوند.

به عنوان مثال اين دستورات ميزان بارندگي در سه سال اخير را در سه شهر در يك كنترل شبكه نمايش 
مي دهند.

flxgrdcity.Cols = 4

flxgrdcity.Rows = 4

flxgrdcity.FixedCols = 1

flxgrdcity.FixedRows = 1

flxgrdcity.Col = 0

flxgrdcity.Row = 1

flxgrdcity.Text = "Tehran"

flxgrdcity.Col = 0

flxgrdcity.Row = 2

flxgrdcity.Text = "Tabriz"

flxgrdcity.Col = 0

flxgrdcity.Row = 3

flxgrdcity.Text = "Kashan"

flxgrdcity.Col = 1

flxgrdcity.Row = 0

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 1386

flxgrdcity.Col = 2

flxgrdcity.Row = 0

flxgrdcity.CellAlignment = 4
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flxgrdcity.Text = 1387

flxgrdcity.Col = 3

flxgrdcity.Row = 0

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 1388

flxgrdcity.Col = 1

flxgrdcity.Row = 1

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 50

flxgrdcity.Col = 2

flxgrdcity.Row = 1

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 70

flxgrdcity.Col = 3

flxgrdcity.Row = 1

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 75

flxgrdcity.Col = 1

flxgrdcity.Row = 2

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 40

flxgrdcity.Col = 2

flxgrdcity.Row = 2

flxgrdcity.CellAlignment = 4
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flxgrdcity.Text = 65

flxgrdcity.Col = 3

flxgrdcity.Row = 2

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 90

flxgrdcity.Col = 1

flxgrdcity.Row = 3

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 50

flxgrdcity.Col = 2

flxgrdcity.Row = 3

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 70

flxgrdcity.Col = 3

flxgrdcity.Row = 3

flxgrdcity.CellAlignment = 4

flxgrdcity.Text = 63

در اين دستورات ابتدا تعداد سطرها و ستون ها با خاصيت هاي Cols و Rows مقداردهي مي شوند. با توجه 
به اين كه بارندگي 3 سال براي 3 شهر مدنظر است بنابراين الزم است تا 4 سطر و ستون در كنترل شبكه 
ايجاد شود و در مرحله بعد براي نمايش سال و نام شهرها يك سطر و يك ستون ثابت نيز در نظر گرفته 
مي شوند سپس با استفاده از خاصيت Row ،Col و Text نام شهرها در خانه هاي ستون اول (ستون شماره 
صفر) و سطر دوم (سطر شماره 1) به بعد قرار مي گيرند و به همين صورت سال ها نيز در خانه  هاي سطر اول 
و ستون هاي اول و دوم و سوم، ذخيره مي شوند. البته در اين سطر و ستون ها خاصيت  CellAlignment روي 
مقدار 4 تنظيم مي شود تا محتويات خانه ها در سطر اول در وسط هر خانه قرار بگيرند در مرحله بعد نيز با 
همين شيوه، اطالعات مربوط به شهر تهران در سطر اول و ستون هاي اول تا سوم قرار داده مي شوند و به 

همين شكل براي ساير شهرها مقادير ثبت مي شود.
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پس از اجراي اين دستورات كنترل شبكه مانند شكل 48-5 نمايش داده مي شود.

شكل5-48

با ميزان  را همراه  اسامي چند شهر دلخواه  بتوان  به وسيله آن  تا  پروژه اي طراحي كنيد  تمرين:تمرين: 
متوسط بارندگي در آن ها در 5 سال اخير دريافت كرد و در آرايه اي ذخيره نمود، سپس محتويات آرايه 
را به طور مناسب در يك كنترل شبكه نمايش داد. در ضمن در برنامه امكان تهيه نمودار از اين داده ها 

نيز وجود داشته باشد.

 Learn in English

CommonDialog Control
The CommonDialog control provides a standard set of dialog boxes for operations such as 

opening and saving files, setting print options, and selecting colors and fonts. The control also 

has the ability to display help by running the Windows Help engine.

Syntax CommonDialog Remarks
The CommonDialog control provides an interface between Visual Basic and the routines 
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in the Microsoft Windows dynamic-link library Commdlg.dll. To create a dialog box using 

this control, Commdlg.dll must be in your Microsoft Windows SYSTEM directory.

You use the CommonDialog control in your application by adding it to a form and setting 

its properties. The dialog displayed by the control is determined by the methods of the 

control. At run time, a dialog box is displayed or the help engine is executed, when the 

appropriate method is invoked; at design time, the CommonDialog control is displayed 

as an icon on a form. This icon can>t be sized.

The CommonDialog control can display the following dialogs using the specified 

method.

Method Dialog Displayed

ShowOpen Show Open Dialog Box

ShowSave Show Save As Dialog Box

ShowColor Show Color Dialog Box

ShowFont Show Font Dialog Box

ShowPrinter Show Print or Print Options Dialog Box

ShowHelp Invokes the Windows Help Engine

The CommonDialog control automatically provides context sensitive help on the interface 

of the dialog boxes by clicking: 

 The What>s This help button in the title bar then clicking the item for which you 

want more information.

 The right mouse button over the item for which you want more information then 

selecting the What>s This command in the displayed context menu.
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واژهنامه

Appearance ظاهر

Arrow پيكان، فلش

Buddy رفيق، يار

Commonمشترك

Filter  صاف كردن، جدا نمودن

Flag پرچم

Frequencyفركانس، تناوب، تكرار

Increment افزايش

Legend راهنما

Orientation جهت

Sliderلغزنده، سرخورنده

Tick درجه بندي، عالمت

Wrap پوشاندن، پيچيدن

خالصهمطالب
كنترل  از  راهنما  و  قلم  رنگ ها،  فايل ها،  ذخيره سازي  فايل ها،  بازكردن  محاوره  كادرهاي  ايجاد  براي   

CommonDialog استفاده مي شود.

 براي استفاده از قابليت هاي نوار پيمايش در برنامه ها از كنترل هاي FlatScrollBar استفاده مي شود.
 Toolbar و ImageCombo براي ايجاد ليستي از تصاوير به منظور استفاده از آن ها در كنترل هايي مانند 

از كنترل ImageList استفاده مي شود.
 براي ايجاد ليستي از تصاوير از كنترل ImageCombo استفاده مي شود.

 براي نمايش، دريافت، ويرايش و ذخيره سازي داده هاي متني مي توان از كنترل RichTextBox استفاده 
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كرد.
 به وسيله كنترل UpDown مي توان مقدار مربوط به خاصيت هاي كنترل هاي ديگر را تنظيم كرد يا از آن 

براي تنظيم مقدار يك متغير استفاده نمود.
 براي نمايش انواع نمودار مي توان از كنترل MSChart استفاده كرد.

 از كنترل Slider براي تنظيم يك مقدار معين استفاده مي شود.
 براي نمايش و مديريت داده ها به صورت جدول از كنترل FlexGrid استفاده مي شود.

 از كنترل Toolbar براي ايجاد نوارهاي ابزار استفاده مي شود.



وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
)DELPHIوVB( ناماستاندارد:برنامه نويسي

شماره:0-84/80/1/3/3
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آزموننظري
1 كدامكنترلبراينمايشليستيازتصاويرمناسباست؟-

ImageCombo-د  ComboBox-ج  ListBox-ب  ImageList -الف
مقدارتعيينشدهتوسطآنرادراختيارخاصيتكنترل 2 -UpDownكدامخاصيتدركنترل

متصلبهآنقرارميدهد؟
  SyncBuddy-د  BuddyProperty -ج  Text-ب  Buddy-الف

3 باكدامكنترلميتوانفايلهايمتنيرابهطورمستقيممشاهدهياذخيرهنمود؟-
UpDown-د  ListBox -ج   RichTextBox-ب   TextBox-الف

4 كدامرويداددركنترلنوارپيمايشبرايايجادتغييراتبااندازهكممناسباست؟-
 GotFount-د  Scroll -ب  LostFocus -ج   Change-الف

5 كدامخاصيتدركنترلSliderنحوهقرارگرفتندرجهبنديهارامعينميكند؟-
TickStyle -ب  TickFrequency -الف

Scroll -د   Value-ج
درزمانتغييرسلولجاريزودترازساير 6 -)FlexGrid(كداميكازرويدادهايكنترلشبكه

رويداداجراميشود؟
GotFocus -د  RowColChange -ج  LeaveCell -ب  EnterCell -الف

ميتوانيكدكمههمراهباچندگزينهايجاد 7 -Toolbarباكدامنوعدكمهدركنترلنوارابزار
نمود؟

 tbrButtonGroup -ب    tbrCheck-الف
tbrDropdown -د   tbrPlaceholder-ج

8 كدامخاصيتدركنترلMSChartميتواندسببنمايشراهنماشود؟-
 ChartType -د  ShowChart -ج   ShowLegend-ب   ShowHelp -الف

9 كدامخاصيتدركادرمحاورهقلمقبلازنمايشآنبايدتنظيمشود؟-
 Flag -د  FontBold -ج  Font -ب   Flags-الف

10 كدامكنترلبرايايجادانواعكادرهايمحاورهمناسباست؟-
 Common-ب   ListBox-الف
  DTPicker-د  CommonDialog -ج

11-The …………………… Control Provides Standard Set of dialog boxes such as 

opening and saving files color ,and font and help.
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a- Slider b- UpDown c- Toolbar d- CommonDialog 

نحوهاضافهكردنكنترلهايActiveXرابهپروژههابيانكنيد.-12
مثال ذكر با را كنترلها اين رويدادهاي و متدها خاصيتها، و كاربرد كردن، اضافه نحوه 13-

توضيحدهيد.
Slider-د  UpDown-ج  ImageCombo-ب  ImageList-الف

MSChart-ح  FlatScroll-ز  Toolbar-و  RichTextBox-ه
نحوهايجادانواعكادرهايمحاورهرابهطوركاملباذكرمثالتوضيحدهيدوتفاوتهايآنها 14-

رابيانكنيد.
آنرا رويدادهاي و خاصيتها و كنيد بيان را  15-FlexGrid كنترل از استفاده نحوه و كاربرد

توضيحدهيد.

آزمونعملي
پروژهايطراحيكنيدكهبهوسيلهآنبتوانيكمتنبهصورتچشمكزننمايشدادوبا 1 -

استفادهازيككنترلUpDownبتوانسرعتچشمكزدنآنراتنظيمكرد.
يكپروژهطراحيكنيدكهبهوسيلهآنبتوانتصاويردلخواهخودرادريككادرليست 2 -
تصويرقراردادوباانتخابتصويردركادرليست،تصويرانتخابشدهرارويفرممشاهده

كرد.بهعالوهبهوسيلهدوكنترلSliderبتوانابعادتصويرراتغييرداد.
3 پروژهايطراحيكنيدكهشرايطزيرراداراباشد:-

الف-اطالعاتدانشآموزانيككالسراكهشاملنام،نامخانوادگيومعدلهريكميباشددر
يكفايلذخيرهكند.

ب-اطالعاتذخيرهشدهدرفايلراخواندهودريككنترلFlexGridبهشكلمناسبنمايش
دهد.

ج-يكنمودارميلهايازمعدلونامونامخانوادگيكليهدانشآموزانبهصورتدوبعديياسه
بعدينمايشدهد.

د-كليهامكاناتبااستفادهازنوارمنو،نوارابزاروبهصورتMDIقابلاستفادهباشد.
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