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ﻫدﻑﻫاﻱ ﺭفتاﺭﻱ
پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
-1مدلشئFile System Objectراتوضيحدهد.
-2اشيايDrive،FolderوFileراتوضيحدهد.
-3بتواندبامتدهاي،CreatFolder،CopyFolder،CopyFile
،FileExists،DriveExists،DeleteFolder،DeleteFile
،FolderExists GetDrive،GetDriveName
GetFile،MoveFolder،GetAbsolutePathName،GetParent FolderName,GetFolder
،CreateTextFile،MoveFile
OpenTextFile،GetTempNameوOpenAsTextStreamكاركند.
-4شئTextStreamراتوضيحدهدوبتواندبامتدهايReadLine،Read،WriteLine،Write
وReadAllكاركند.
-5بتواندباكنترلهايDriveListBox،DirListBoxوFileListBoxكاركند.
-6مفهومدسترسيترتيبيبهفايلهارابيانكند.
-7بتواندبافايلهابهصورتترتيبيكاركندوعملياتخواندن،نوشتنواضافهكردندادهراانجامدهد.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار اول :توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي

11

کليات

يكي از مسائل مهم در برنامهنويسي ،ذخيرهسازي و نگهداري دادهها و اطالعات در حافظه دائم کامپيوتر
ميباشد زيرا دادهها در حافظه اصلي کامپيوتر ) (RAMبهصورت موقت ذخيره و نگهداري ميشوند و با خارج
شدن از برنامه دادههاي آنها نيز از حافظه خارج شده و از بين ميروند .بهعنوان مثال فرض کنيد ميخواهيد
بخشي از يک متن را امروز و ادامه آن را در روزهاي بعد تايپ کنيد ،در اين صورت نميتوان بخش تايپ شده
در کنترل کادر متن را مدت زيادي نگهداري نمود زيرا با خارج شدن از برنامه ،متن تايپ شده در کادرمتن
نيز از بين ميرود .بهعالوه گاهي اوقات الزم است در بعضي از برنامهها عملياتي چون نسخهبرداري ،ايجاد و
انتقال فايلها ،پوشهها و مديريت درايوها را انجام داد .ويژوالبيسيک به اين منظور امکانات مختلفي را ارائه
ميدهد.

 1-1مدل شئ )File System Object) FSO
در ويژوالبيسيک ابزار جديد و قدرتمندي به نام  FSOبراي انجام هر گونه عمليات روي فايلها ،پوشهها و
درايوها ارائه شده است FSO .به شما اجازه ميدهد تا با استفاده از خواص و متدهاي موجود در آن ،فايلها،
پوشهها و درايوها را مورد پردازش قرار دهيد ،به عبارت ديگر با استفاده از  FSOشما قادر خواهيد بود تا
فايلها و پوشهها را ايجاد کرده ،انتقال داده يا حذف نماييد و در صورت نياز اطالعات موردنظر را درباره آنها
مانند تاريخ تشکيل يا ويرايش فايلها و پوشهها ،ظرفيت درايوها و غيره بهدست آوريد .مدل شئ  FSOشامل
اشياي زير ميباشد:
 1-1-1شئ Drive
اين شئ ميتواند اطالعات زيادي در مورد درايوهاي موجود در سيستم در اختيار شما قرار دهد .اين
اطالعات ميتوانند شامل فضاي قابل دسترس ،فضاي کل ،شماره سريال ،نوع درايو (درايو شبکه،
 ،CD ROMپارتيشنهاي هاردديسک ،فالپيديسک) و نظاير آن باشند.
 1-1-2شئ Folder
اين شئ ميتواند به شما اجازه دهد که پوشهها را ايجاد كرده ،حذف كنيد يا انتقال دهيد .بهعالوه ميتوانيد
اطالعاتي در خصوص نام ،مسير و ساير ويژگيهاي پوشهها بهدست آوريد.
 1-1-3شئ File
توسط اين شئ ميتوان فايلها را ايجاد كنيد ،انتقال دهيد يا حذف نماييد؛ در ضمن امکان کسب اطالعاتي
در رابطه با نام ،مسير و ساير ويژگيهاي فايلها نيز بهدست آوريد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

 1-1-4شئ File System Object
شئ اصلي گروه است .تمام متدهايي که به شما اجازه ميدهند فايلها و پوشهها را ايجاد يا حذف کنيد و
اطالعات مورد نياز را در رابطه با آنها بهدست آوريد در اين شئ قرار دارند.
 1-1-5شئ TextStream
اين شئ امکان ايجاد فايلهاي متني و نوشتن و خواندن آنها را فراهم ميکند.

 1-2نحوه ايجاد شئ از مدل شئ FSO
براي استفاده از امکانات موجود در مدل شئ  FSOالزم است ابتدا يک نمونه شئ از آن ايجاد كرد ،به اين
منظور ميتوان از دو روش مختلف استفاده نمود:
 -1ميتوانيد يک متغير از نوع  FSOايجاد کنيد.
نحوه انجام اين کار بهصورت زير است:
  As New FileSystemObjectنام متغير (شئ)  Dim

توجه داشته باشيد در صورتيکه از اين روش استفاده ميکنيد قبل از اجراي پروژه گزينه
 Microsoft Scripting Runtimeرا در کادرمحاوره  Referencesانتخاب کنيد ،به اين منظور در پنجره
ويژوالبيسيک روي منوي  Projectو سپس روي گزينه … Referencesکليک کنيد تا کادرمحاوره References
مطابق شکل  1-1نمايش داده شود.

شکل 1-1

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار اول :توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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در اين کادرمحاوره در کادر ليست  Available Referencesگزينه  Microsoft Scripting Runtimeرا انتخاب
نماييد و در پايان روي دکمه  OKکليک کنيد .در صورت عدم انتخاب اين گزينه اين دستور سبب ايجاد
خطا خواهد شد (شکل .)1-2

شکل 1-2
بهعنوان مثال به اين دستور توجه کنيد:
Dim myfso As New FileSystemObject

 -2در اين روش از تابع  CreateObjectميتوان استفاده نمود .شکل کلي نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير است:
)" = CreateObject ("Scripting.FileSystemObjectنام متغير (شئ) Set

بهعنوان مثال به اين دستور توجه کنيد:
)"Set myfso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject

 1-3متدهاي شئ FSO
مدل شئ  FSOمتدهاي متنوعي را براي انجام عمليات مختلف روي فايلها ،پوشهها و درايوها ارائه ميکند
در اينجا به توضيح هر يك از آنها ميپردازيم.
 1-3-1متد CopyFile
بهوسيله اين متد ميتوان يک يا چند فايل را از يک محل به محل ديگر کپي کرد .شکل کلي نحوه استفاده
از اين متد بهصورت زير است:
] . CopyFile source, destination [ , overwriteنام شئ از نوع FSO

اين متد داراي دو آرگومان اجباري و يک آرگومان اختياري است .آرگومان  sourceاز نوع رشتهاي ميباشد
و مسير و نام فايل يا فايلهايي را که کپي ميشوند ،معين ميکند .آرگومان  destinationنيز از نوع رشتهاي
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

است و مسيري را که فايلها در آن کپي ميشوند ،تعيين ميکند .آرگومان  overwriteاختياري بوده و از نوع
منطقي ميباشد .اگر مقدار آن ( Trueمقدار پيشفرض) باشد و فايل يا فايلهايي که در مقصد کپي ميشوند
در آنجا وجود داشته باشند رونويسي خواهند شد اما اگر مقدار آن  Falseباشد در صورت اجراي متد ،پيام
خطايي مطابق شکل  1-3نمايش داده ميشود.

شکل 1-3
بهعنوان مثال به دستورات زير توجه کنيد:
Dim myfso As New FileSystemObject
"\myfso.CopyFile "C:\ Readme.txt", " D:\ Test

در اين دستورات ابتدا شئ  myfsoاز مدل شئ  FSOايجاد ميشود سپس با استفاده از متد  CopyFileفايل
 Readme.txtاز ريشه درايو  :Cدر پوشه  Testدر ريشه درايو  D:كپي ميشود .در صورتيكه فايل Readme.
 txtدر مسير  D: \ Testوجود داشته باشد اين دستورات فايل  Readme.txtرا از ريشه درايو  C:برروي اين
فايل در مسير  D: \ Testرونويسي ميكند.
)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

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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lblas.Caption = myfolder.DateLastAccessed
lblfsm.Caption = myfolder.ParentFolder
End If
End Sub

در آرگومان  sourceاين متد ميتوانيد از كاراكترهاي جانشين ? و * براي تعيين گروهي از فايلها استفاده كنيد .بهعنوان
مثال اين دستورات ،تمام فايلهاي متني موجود در پوشه  C:\Toolsرا به فهرست ريشه درايو  D:كپي ميكند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"\myfso.CopyFile "C:\Tools\ *.txt", "D:

اگر در آرگومان  destinationعالوه 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.txtبا نام  letter.txtدر پوشه  gameكپي خواهد شد.
ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهفايليافايلهايتعيينشدهدرآرگومانsourceوجودنداشتهباشندپيام

خطاييمانندشكل1-4نمايشدادهميشود.

شكل1-4
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهپوشهمبدﺃيامقصدموجودنباشدپيامخطاييمانندشكل1-5نمايشداده

ميشود.

شكل1-5
تمرين:دستوراتي بنويسيد كه فايلهاي با پسوند  BMPرا از پوشه سيستم عامل ويندوز به فهرست

ريشه درايو  C:كپي كند.

تمرين :رويه فرعي با نام  CopyFilesبنويسيد كه بتواند نام يك يا گروهي از فايلها همراه با مسير

مبدأ و مقصد را دريافت كند و فايلهاي مورد نظر را از مسير مبدأ به مسير مقصد كپي كند را از يك مسير
در مسير ديگري كپي كند.
1-3-2متدCopyFolder
بهوسيله اين متد ميتوان يك پوشه را از يك محل به محل ديگر كپي كرد .شكل كلي نحوه استفاده از اين
متد بهصورت زير است:
].CopyFolder Source,destination [,overwriteنامشئازنوعFSO

اين متد داراي دو آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است .آرگومان  Sourceاز نوع رشتهاي ميباشد
و مسير و نام پوشهاي را كه كپي ميشود ،معين ميكند .آرگومان  destinationنيز از نوع رشتهاي است و
مسيري را كه فايلها در آن كپي ميشوند تعيين ميكند.
آرگومان  overwriteاختياري بوده و از نوع منطقي ميباشد .اگر مقدار آن  Trueباشد )مقدار
پيش فرض( و پوشه اي كه در مقصد كپي مي شود در آنجا وجود داشته باشد رونويسي انجام خواهد
شد اما اگر مقدار آن  Falseباشد ،در صورت اجراي متد پيام خطايي مطابق شكل  1-3نمايش داده

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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مي شود.
به عنوان مثال دستورات زير ،پوشه  C:\ Toolsرا همراه محتويات آن در پوشه  D:\ Testكپي ميكند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"\myfso. CopyFolder "C:\ Tools", "D:\ Test

به عنوان مثال دستورات بعدي تمام پوشههاي موجود در پوشه ) C:\Toolsبجز خود پوشه  (Toolsرا به پوشه
 D:\Testكپي ميكند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"\myfso. CopyFolder "C:\ Tools\*" , "D:\ Test

اگر پس از اجراي اين دستور نتيجه را در برنامه  My Computerمشاهده كنيد خواهيد ديد كه
تمام محتويات پوشه  Toolsدر پوشه  Testكپي ميشود اما پوشهاي با نام  Toolsدر مقصد بهوجود
نمي آيد.
 ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهآرگومانdestinationبهكاراكتر\ ختمنشود،محتوياتپوشهذكرشده

درآرگومانsourceدرمقصدكپيميشوند.بهعنوانمثالدستورزيربهجايپوشهToolsمحتويات
آنرادرپوشهTestكپیمیكند.

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

 ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهپوشهمبدﺃموجودنباشدپيامخطاييمانندشكل1-5نمايشدادهميشود.
 ﻧﻜﺘﻪ :در صورتيكه پوشه مقصد موجود نباشد در زمان اجراي متد بهطور خودكار ايجاد

ميشود.

تمرين :دستوراتي بنويسيد كه پوشه  C:\ gameرا در مسير  D:\ my Folderكپي كند.
تمرين :رويه فرعي با نام  CopyFoldersبنويسيد كه بتواند يك پوشه را از يك مسير در مسير ديگر كپي كند.
1-3-3متدCreatFolder
بهوسيله اين متد ميتوان يك پوشه جديد ايجاد نمود .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير است:
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
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.CreateFolder FoldernameناممتغيرازنوعFSO

اين متد يك آرگومان اجباري دارد .آرگومان  Foldernameاز نوع رشتهاي ميباشد و نام و مسير پوشهاي را
كه ايجاد ميشود ،مشخص ميكند.
به عنوان مثال دستورات زير ،پوشه جديدي به نام  gameرا در پوشه  C:\Toolsايجاد ميكند.
Dim myfso As New FileSystemObject
Myfso. CreateFolder "C:\Tools\game

ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهپوشهجديددرمسيرتعيينشدهوجودداشتهباشدپيامخطاييمطابﻖ

شكل1-3نمايشدادهميشود.

ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهمسيرايجادپوشهجديداشتباهباشدپيامخطاييمطابﻖشكل1-5نمايش

دادهميشود.

تمرين :يك رويه تابعي بنويسيد كه نام مسير هر پوشه دلخواهي را دريافت نمايد و آنرا ايجاد كند.
1-3-4متدDeleteFile
بهوسيله اين متد ميتوان يك فايل يا گروهي از فايلها را حذف كرد .اين متد بهصورت زير است:
].DeleteFile filename [,forceنامشئازنوعFSO

اين متد داراي يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است .آرگومان  filenameاز نوع رشتهاي
ميباشد و نام و مسير فايل )هاي( موردنظر را براي حذف مشخص ميكند .آرگومان  forceاختياري است و از
نوع منطقي ميباشد و در صورتيكه مقدار آن  Trueباشد فايلها با صفت فقط خواندني نيز حذف ميشوند و
اگر مقدار آن برابر  Falseباشد فايلها با صفت فقط خواندني حذف نخواهند شد و پيام خطايي مطابق شكل
 1-6نمايش داده ميشود .مقدار اين آرگومان بهطور پيشفرض Falseاست.
به عنوان مثال دستورات زير فايل متني  letter.txtرا حذف ميكنند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. DeleteFile "D:\letter.txt

به عنوان مثال اين دستورات تمام فايلهاي متني در ريشه درايو  D:را حذف ميكند.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. DeleteFile "D:\*.txt

به عنوان مثالي ديگر اين دستورات كليه فايلهاي متني با صفت فقط خواندني را از ريشه درايو  D:حذف ميكند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. DeleteFile "D:\*.txt

شكل1-6
ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهمسيرفايلهاييكهحذفميشونديافايل(هاي)تعيينشدهبرايحذف

وجودنداشتهباشد،پيامخطاييمطابﻖشكل1-4نمايشدادهميشود.

تمرين :يك رويه فرعي بنويسيد كه بتواند يك يا گروهي از فايلها را حذف كند و در هنگام حذف
فايلها بهصورت گروهي پيامي مبني بر تأييد حذف آنها نمايش دهد.
1-3-5متدDeleteFolder
به وسيله اين متد ميتوان يك پوشه را همراه با محتويات آن حذف كرد .شكل كلي اين متد بهصورت زير است:
].DeleteFolder Foldername [,forceنامشئازنوعFSO

اين متد داراي يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است .آرگومان  foldernameاز نوع رشتهاي
ميباشد و نام و مسير پوشهاي را كه حذف ميشود ،تعيين ميكند.
به عنوان مثال اين دستورات ،پوشه  Programرا از ريشه درايو  D:حذف ميكند.
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)"Set myfso= Createobject ("Scripting. FileSystemObject
"myfso. DeleteFolder "D:\Program

تمرين:رويهاي بنويسيد كه نام و مسير يك پوشه فقط خواندني را دريافت كرده و آن را حذف كند.
تمرين:
در اين دستورات ابتدا با استفاده از تابع  CreateObjectيك شئ ) (myfsoايجاد ميشود ،سپس متد
 DeleteFolderپوشه  Programرا حذف ميكند.
به عنوان مثال دستور زير تمام پوشههاي موجود در پوشه  Toolsرا حذف ميكند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"*\myfso. DeleteFolder "C:\Tools

ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهمسيرپوشهايكهحذفميشوداشتباهباشدياپوشهموردنظربرايحذف

وجودنداشتهباشدپيامخطاييمطابﻖشكل1-5نمايشدادهميشود.

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

1-3-6متدDriveExists
اين متد وجود يا عدم وجود يك درايو را بررسي ميكند ،در صورتيكه درايو تعيين شده موجود باشد مقدار True

و در غير اين صورت مقدار  Falseرا بازگشت ميدهد .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير است:

).DriveExists )drivenameنامشئازنوعFSO

آرگومان  drivenameدر اين متد از نوع رشتهاي است كه نام درايو را تعيين ميكند .به عنوان مثال به
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 :رويهاي بنويسيد كه نام و مسير يك پوشه فقط خواندني را دريافت كرده و آن را حذف كند.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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 ﻧﻜﺘﻪ:درتوابعيكهمقدارمنطقيبازگشتميدهندميتوانمستقيم ًاازمقداربازگشتيدر

دستورشرطيIFاستفادهكردونيازيبهمقايسهمقداربازگشتيبامقدارTrueياFalseنميباشد.به

عنوانمثالدردستوراتقبلميتواندستورIfرابهاينصورتنيزنوشتIf my fso Drive Exists:

)ًD:ً(=True Then

 ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهازاينمتدبرايدرايوهايديسكتCD ROM،ياDVD ROMاستفاده

شود،متدوجودديسكدردرايوراتشخيصنميدهد.

در اين دستورات ابتدا يك شئ از نوع  FSOايجاد ميشود سپس با استفاده از يك دستور  Ifو متد
 DriveExistsوجود درايو  D:بررسي ميشود .در صورتيكه اين درايو روي سيستم وجود داشته باشد پيام
موجود بودن درايو و در غير اين صورت پيام عدم وجود درايو نمايش داده ميشود.
تمرين :تابعي بنويسيد كه نام يك درايو را دريافت نموده و وجود يا عدم وجود آنرا مشخص كند.
1-3-7متدFileExists
اين متد وجود يا عدم وجود يك فايل را در مسير تعيين شده بررسي ميكند ،در صورتيكه فايل تعيين شده
موجود باشد مقدار  Trueو در غير اينصورت مقدار  Falseرا بازگشت ميدهد .شكل كلي اين متد به صورت
زير است:
).FileExists )filenameنامشئازنوعFSO

تمرين :رويه فرعي  CopyFilesرا بهگونهاي تغيير دهيد كه ابتدا با استفاده از متد  FileExistsوجود
فايل بررسي شود و در صورت عدم وجود فايل پيام " "File Not Foundنمايش داده شده و در غير اينصورت
عمليات كپي انجام شود.
1-3-8متدFolderExists
اين متد وجود يا عدم وجود يك پوشه را در مسير تعيين شده بررسي ميكند ،در صورتيكه پوشه تعيين
شده موجود باشد مقدار  Trueو در غير اينصورت مقدار  Falseرا بازگشت ميدهد .شكل كلي نحوه استفاده
از اين متد به صورت زير است:
).FolderExists )foldernameنامشئازنوعFSO
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

تمرين :رويه فرعي  CopyFoldersرا بهگونهاي تغيير دهيد كه ابتدا با استفاده از متد FolderExists

وجود پوشه بررسي شود و در صورت عدم وجود پوشه پيام " "Path Not Foundنمايش داده شده و در غير
اينصورت عمليات كپي انجام شود.
1-3-9متدGetDrive
به وسيله اين متد ميتوانيد اطالعات مورد نياز خود را درباره يك درايو يا پارتيشنهاي ديسكسخت،
ديسكت يا انواع ديسكهاي فشرده  CD ROMو  DVD ROMبهدست آوريد .شكل كلي اين متد بهصورت
زير ميباشد:
).GetDrive )drivenameنامشئازنوعFSO

آرگومان  drivenameاز نوع رشتهاي است و ميتواند شامل نام درايو به تنهايي )مانند " "Cبراي درايو
 ،(C:نام درايو همراه با كاراكتر ) :مانند "("C:يا نام درايو همراه با كاراكتر \ )مانند "\ ("C:باشد .به
منظور ذخيرهسازي اطالعات مربوط به درايو كه بهوسيله اين متد بهدست ميآيد ميتوان از دستور
 Setاستفاده نمود و اطالعات بهدست آمده را در يك متغير از نوع  Variantيا از نوع شئ  Driveذخيره
كرد سپس با استفاده از خاصيتهاي ارائه شده در جدول  1-1و  1-2به اين اطالعات دسترسي پيدا
نمود.
ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهدرايوتعيينشدهدرسيستموجودنداشتهباشدپيامخطاييمشابهشكل

1-7نمايشدادهميشود.

شكل1-7

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار اول :توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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جدول  1-1خواص مربوط به شئ Drive

نام خاصيت

توضيح
فضاي قابل دسترسي درايو را براساس بايت مشخص ميكند.

AvailableSpace

نام درايو فيزيكي يا درايو شبكه را مشخص ميكند.

DriveLetter

نوع درايو را با توجه به جدول  1-2مشخص ميكند.

DriveType

نوع سيستم آدرسدهي را در درايو مشخص ميكند.
( NTFS ،FAT32 ،FAT16و )...

فضاي خالي درايو را براساس بايت مشخص ميكند.
درصورتيكه مقدار اين خاصيت  Trueباشد درايو آماده است و در غير اين
صورت درايو آماده نميباشد.
شماره سريال ديسك را مشخص ميكند.

FileSystem
FreeSpace
IsReady
SerialNumber

فضاي كل درايو را براساس بايت مشخص ميكند.
برچسب ( )Labelدرايو را مشخص ميكند.

TotalSize
VolumeName

مثال  :1يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم مطابق شكل  1-8طراحي كنيد كه با تعيين
نام يك درايو بتوان مشخصات آنرا مشاهده نمود .براي اينكار عمليات بعدي را به ترتيب انجام دهيد.

شكل 1-8

 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
)DELPHI وVB(  برنامهنويسي:نام استاندارد
0-84/80/1/3/3 :شماره
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DriveType  مقادير مربوط به خاصيت1-2 جدول

مقدار

توضيح

0

نامعين

1

)Removable( قابل جابهجايي

2

)Fixed( ثابت

3

درايو شبكه

4

DVD ROM  وCD ROM درايو

5

)RAM (RAM Disk ديسك

5500  به همراه يك فرم با عرضStandard EXE  برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع-1
. ايجاد كنيد4500 و ارتفاع
: را به اين صورت تنظيم كنيدtxtdrive  كنترل كادرمتنKeyDown  رويداد-2
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

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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End Sub

در اين رويداد ابتدا يك شئ ) (myfsoاز نوع  FSOايجاد ميشود ،سپس يك متغير ) (mydrvاز نوع
براي ذخيره كردن اطالعات مربوط به درايو تعريف ميشود .در مرحله بعد با استفاده از يك دستور  Ifكد
Drive

كليد فشرده شده در كادرمتن  txtdriveبررسي ميگردد ،اگر كليد  Enterفشرده شده باشد متد GetDrive

شئ  myfsoنام درايو را از كادرمتن دريافت نموده و اطالعات درايو را در متغير  mydrvذخيره مينمايد
سپس فضاي درايو ،فضاي خالي ،برچسب و نوع سيستم فايلي درايو تعيين شده به ترتيب در كنترلهاي
برچسب نمايش داده ميشوند.
-3پروژه و فرم را با نام  DriveInformationذخيره كنيد ،سپس پروژه را اجرا نموده و نام يك درايو را در
كادرمتن  txtdriveتايپ كنيد و كليد  Enterرا فشار دهيد و نتيجه اجراي دستورات را در برنامه مشاهده
نماييد.
-4اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين:پروژه مثال  1را به گونهاي تغيير دهيد تا ابتدا وجود درايو تعيين شده بررسي شود و در
تمرين:
صورت عدم وجود آن پيام خطاي مناسب نمايش داده شود.
1-3-10كنترلكادرليستدرايو))DriveListBox
به وسيله اين كنترل ميتوانيد ليستي از درايوهاي موجود در سيستم را به منظور انتخاب كاربر نمايش دهيد.
اين كنترل تمام پارتيشنهاي ديسكسخت ،ديسكت DVD ROM ،CD ROM ،و درايوهاي شبكه را به طور
خودكار شناسايي ميكند و در اختيار كاربر قرار ميدهد )شكل .(1-9

شكل1-9
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

اين كنترل عالوه بر ويژگيهاي مشتركي كه با ساير كنترلها دارد داراي خاصيتها و رويدادهاي ويژهاي
نيز ميباشد.
خاصيتDrive
اين خاصيت از نوع رشتهاي ميباشد و نام درايوي را كه كاربر از ليست انتخاب كرده است مشخص
ميكند ،به عالوه بهوسيله اين خاصيت ميتوانيد 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 ميشود( در كنترل انتخاب
خواهد شد.
شكل كلي اين خاصيت به صورت زير است:
.Drive=driveنامكنترلDriveListBox

 driveيك عبارت رشتهاي است كه نام درايو موردنظر را تعيين ميكند .در صورتي كه از اين بخش )(=drive
استفاده نشود ،نام درايو انتخاب شده را در كنترل مشخص ميكند .به عنوان مثال دستور زير سبب ميشود
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 ميدهد.
Print DriveListBox1. Drive

ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهدرايويدارايبرچسبباشد،برچسبآننيزهمراهبانامدرايودرخاصيت

DriveكنترلDriveListBoxارائهميشود.

خاصيتListCount
اين خاصيت تعداد درايوهاي موجود در كادرليست كنترل را مشخص ميكند .به عنوان مثال دستور زير تعداد
درايوها را روي فرم نمايش ميدهد.
Print DriveListBox1. ListCount

خاصيتListIndex
در كنترل  ،DriveListBoxهر درايو داراي يك شماره منحصر به فرد است .شمارهها از صفر براي اولين درايو
آغاز شده و به ترتيب تا آخرين درايو ادامه مييابند ،به وسيله اين خاصيت ميتوان شماره درايو انتخاب شده

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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در كنترل را بهدست آورد .بهعنوان مثال در كنترل شكل  1-9اگر كاربر روي درايو  a:كليك كند مقدار اين
خاصيت برابر با صفر و اگر روي درايو  f:كليك كند مقدار آن برابر با  4خواهد بود .شكل كلي اين خاصيت
به اين صورت ميباشد:
.ListIndex =indexنامكنترلDriveListBox

 indexيك مقدار عددي صحيح مثبت است كه از صفر شروع ميشود و درايو انتخاب شده در كنترل را تعيين
ميكند .در صورت عدم استفاده از  ،indexشماره درايوي كه در كنترل انتخاب شده است مشخص ميشود.
به عنوان مثال دستورات زير ابتدا درايو  C:را به عنوان درايو انتخاب شده تعيين ميكند سپس درايو انتخاب
شده روي فرم نمايش داده ميشود.
DriveListBox1. ListIndex= 1
Print DriveListBox1. ListIndex

رويدادChange
مهمترين رويداد اين كنترل رويداد  Changeاست .اين رويداد زماني اجرا ميشود كه كاربر درايوي را از
كادرليست كنترل انتخاب كند.
 ﻧﻜﺘﻪ:تغييردرايوجاريدراينكنترل،درايوجاريراازنظرسيستمعاملوسايردستورات

دربرنامهتغييرنميدهد.

 ﻧﻜﺘﻪ:دركنترلكادرليستدرايوبهطورپيشفرﺽدرايويكهبرنامهدررويآنذخيرهواجرا

شدهاستانتخابميشود.

مثال:2ميخواهيم پروژه  DriveInformationرا به گونهاي 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:
 -1پروژه  DriveInformationرا باز كنيد و كنترل كادرمتن را از روي آن حذف نماييد.
دابلكليك كنيد و كنترل جديد را در محل كنترل
 -2در جعبه ابزار روي آيكن كنترل DriveListBox
كادرمتن قرار دهيد )شكل  .(1-10سپس خاصيت نام آنرا روي  drvdriveتنظيم كنيد.

 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
)DELPHI وVB(  برنامهنويسي:نام استاندارد
0-84/80/1/3/3 :شماره
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1-10 شكل
، منتقل نماييدdrvdrive  كنترلChange  را به رويدادtxtdrive_KeyDown  دستورات موجود در رويداد-3
: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

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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End Sub

در اين رويداد يك متغير جديد ) (strdriveبراي نگهداري نام درايو تعريف شده است ،سپس با استفاده
از تابع  Leftدو كاراكتر اول در رشتهاي كه بهوسيله خاصيت  Driveكنترل  drvdriveمشخص ميشود
جدا ميشود و در متغير  strdriveذخيره ميگردد ،چون ممكن است درايو انتخاب شده داراي برچسب
باشد كه همراه نام آن در خاصيت  Driveكنترل  drvdriveقرار ميگيرد .اما متد  GetDriveفقط به نام

درايو نياز دارد ،دستور  Ifهم در اين رويداد كاربردي ندارد بنابراين حذف شده است زيرا با انتخاب نام
يك درايو در كنترل  drvdriveرويداد  Changeآن اجرا شده و بهطور خودكار اطالعات درايو انتخاب شده
نمايش داده ميشود.
 -4تغييرات 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.
 -5اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
1-3-11متدGetDriveName

اين متد ميتواند يك مسير دلخواه را دريافت نمايد و نام درايو آنرا بهصورت يك رشته بازگشت دهد .شكل
كلي اين متد به صورت زير است:
).GetDriveName (pathنامشئازنوعFSO

آرگومان  pathاز نوع رشتهاي است و يك مسير دلخواه را مشخص ميكند.
به عنوان مثال دستورات زير عبارت  C:را روي فرم نمايش ميدهد.
Dim myfso As New FileSystemObject
)"Print myfso. GetDriveName ("C:\Windows

ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهدرآرگومانpathنامدرايوذكرنشوديكرشتهباطولصفربازگشتداده

ميشود.

ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهمسيرتعيينشدهوجودنداشتهباشددرعملكرداينتابعهيﭻتغييري

ايجادنميشودونامدرايوبازگشتدادهميشود.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

 1-3-12متد GetFolder
بهوسيله اين متد ميتوانيد اطالعات مورد نياز خود را در رابطه با يك پوشه مانند تاريخ تشكيل ،پوشه
والد ،حجم محتويات آن و غيره به دست آوريد .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت
است:
).GetFolder (foldernameنام شئ از نوع FSO

آرگومان  foldernameاز نوع رشتهاي است و نام و مسير پوشه موردنظر را تعيين ميكند .به منظور
ذخيرهسازي اطالعات مربوط به پوشه كه بهوسيله اين متد بهدست ميآيد ميتوان از دستور  Setاستفاده
نمود و اطالعات به دست آمده را در يك متغير از نوع  Variantيا از نوع شئ  Folderذخيره كرد ،سپس با
استفاده از خاصيتهاي ارائه شده در جدول  1-3و  1-4به اين اطالعات دسترسي پيدا نمود.
جدول  1-3خواص مربوط به شئ Folder

توضيح

نام خاصيت

صفتهاي پوشه را با توجه به جدول  1-4تنظيم كرده يا مشخص ميكند.

Attributes

تاريخ تشكيل پوشه را مشخص ميكند.
تاريخ آخرين دسترسي به پوشه را مشخص ميكند.
نام درايوي را كه پوشه در آن قرار گرفته است مشخص ميكند.
در صورتيكه مقدار آن برابر با  Trueباشد پوشه فهرست ريشه است.
نام پوشه را مشخص ميكند.
نام پوشه والد را مشخص ميكند.

Date Created
DateLastAccessed
Drive
IsRootFolder
Name
ParentFolder

مسير پوشه را مشخص ميكند.

Path

حجم محتويات پوشه را مشخص ميكند.

Size

تاريخ آخرين ويرايش پوشه را مشخص ميكند.

DateLastModified

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار اول :توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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جدول  1-4مقادير مربوط به خاصيت Attribute

ثابت عددي

ثابت رشتهاي

توضيح
بدون صفت

0

Normal

صفت فقطخواندني

1

ReadOnly

صفت مخفي

2

Hidden

صفت سيستمي

4

System

برچسب ديسك درايو

8

Volume

پوشه

16

Directory

صفت بايگاني

32

Archive

64

Alias

128

Compressed

ميانبر )(Shortcut
فايل فشرده

مثال  :3يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم مانند شكل  1-11طراحي كنيد كه
با تعيين نام و مسير يك پوشه دلخواه بتوان مشخصات آنرا مشاهده نمود .براي اين كار عمليات بعد را به
ترتيب انجام دهيد.

شكل 1-11
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم با عرض 6000
و ارتفاع  5000ايجاد كنيد.
 -2رويداد  KeyDownكنترل كادرمتن  txtfolderرا 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
در اين رويداد ابتدا يك شئ ) (myfsoاز نوع  FSOايجاد ميشود سپس يك متغير  myfolderاز نوع Folder

براي ذخيرهسازي اطالعات مربوط به پوشه موردنظر تعريف ميشود؛ در مرحله بعد با استفاده از يك دستور
شرطي كد كليد فشرده شده در كادرمتن  txtfolderبررسي ميگردد ،اگر كليد  Enterفشرده شده باشد
متد  GetFolderشئ  myfsoنام و مسير پوشه را از كادرمتن دريافت نموده و اطالعات پوشه را در متغير
 myfolderذخيره مينمايد سپس حجم محتويات ،تاريخ تشكيل ،تاريخ آخرين دسترسي و پوشه والد آن
نمايش داده ميشود.
 -3پروژه و فرم را با نام  FolderInformationذخيره كنيد ،سپس پروژه را اجرا نموده و نام و مسير يك
پوشه دلخواه را در كادرمتن  txtfolderتايپ كنيد و كليد  Enterرا فشار دهيد ،سپس نتيجه اجراي دستورات
را روي فرم مشاهده نماييد.
 -4اجراي پروژه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژه مثال  3را بهگونهاي تغيير دهيد تا ابتدا وجود پوشه روي سيستم بررسي شود و در

صورت عدم وجود آن پيام خطاي مناسبي نمايش داده شود.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار اول :توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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 1-3-13كنترل كادر ليست پوشهها ()DirListBox
به وسيله اين كنترل ميتوانيد ليستي از پوشههاي موجود در يك مسير روي پارتيشنهاي ديسك سخت،
ديسكت DVDROM ،CDROM ،و مانند آنها را مشاهده كنيد و در صورت نياز وارد پوشه موردنظر شويد ،اين
كنترل به طور خودكار زير پوشههاي پوشه انتخاب شده را نمايش ميدهد .براي باز كردن هر پوشه و ورود به آن
بايد روي آيكن پوشه در كنترل دابلكليك كنيد ،در شكل  1-12نمونهاي از اين كنترل را مشاهده ميكنيد.

شكل 1-12
اين كنترل عالوه بر خاصيتهاي مشتركي كه با ساير كنترلها دارد ،داراي خاصيتهاي مخصوص به خود

نيز ميباشد كه به اين شرح هستند:
خاصيت ListCount

اين خاصيت از نوع عددي ميباشد و تعداد زيرپوشههايي را كه در پوشه باز شده در كنترل وجود دارند
مشخص ميكند .به عنوان مثال دستور زير تعداد زيرپوشههاي موجود در فهرست ريشه درايو  C:را (مقدار
 )5در كنترل  DirListBoxشكل  1-12نمايش ميدهد.
Print DirListBox1. ListCount

خاصيت ListIndex
در كنترل  ،DirListBoxهر پوشه داراي يك شماره منحصر به فرد ميباشد كه مقدار آن با توجه به ترتيب
قرارگرفتن پوشهها نسبت به پوشهاي كه باز شده است تنظيم ميشود .به عنوان مثال مقدار خاصيت
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

 ListIndexبراي پوشه  Administratorدر شكل  -1 ،1-13ميباشد و براي پوشه
 -2 ،Settingsو براي فهرست ريشه يعني \ -3 ،C:است .به عالوه مقدار اين خاصيت براي پوشههايي كه در
پوشه  Administratorقرار گرفتهاند به ترتيب براي پوشه  ،Cookiesصفر براي پوشه  1 ،Desktopو به همين
ترتيب تا آخرين پوشه تنظيم ميشود.
Documents And

شكل1-13
توجه داشته باشيد كه اين خاصيت در هر لحظه شماره پوشهاي را كه در كنترل انتخاب شده است مشخص
ميكند و شمارهها همواره با توجه به پوشهاي كه باز ميشود )روي آن دابلكليك ميشود( براي پوشههاي
والد و زيرپوشهها مجددا ً تنظيم ميگردد.
ﻧﻜﺘﻪ:مقدارخاصيتListIndexهموارهبرايپوشهايكهبازشدهاست-1ميباشد.

شكل كلي اين خاصيت به اين صورت است:
.ListIndex =indexنامكنترلDirListBox

 indexيك مقدار از نوع عددي صحيح است و پوشه جاري )پوشهاي كه باز شده است( را در كنترل تعيين
ميكند .در صورت عدم استفاده از  ،indexشماره پوشه انتخاب شده در كنترل مشخص ميشود .به عنوان
مثال اين دستورات با توجه به شكل  1-13ابتدا پوشه  Desktopرا در كنترل انتخاب نموده سپس شماره آن
را )مقدار  (1روي فرم نمايش ميدهند.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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DirListBox1. ListIndex = 1
Print DirListBox1. ListIndex

خاصيتPath
اين خاصيت از نوع رشتهاي ميباشد و مسير پوشهاي را كه در حال حاضر در كنترل  DirListBoxباز شده
است مشخص ميكند ،به عالوه به وسيله اين خاصيت ميتوانيد پوشه جاري )پوشه باز( را نيز در كنترل
انتخاب كنيد.
شكل كلي اين خاصيت به صورت زير است:
.Path =pathnameنامكنترلDirListBox

 Pathnameاز نوع رشتهاي است كه پوشه جاري را در كنترل تعيين ميكند ،در صورتي كه از اين بخش
) (=pathnameاستفاده نشود خاصيت  Pathمسير پوشه جاري در كنترل را مشخص ميكند.
به عنوان مثال اين دستورات ابتدا پوشه  C:\Windowsرا به عنوان پوشه جاري در كنترل تعيين نموده و
سپس نام و مسير آن را روي فرم نمايش ميدهند.

"DirListBox1. Path ="C:\Windows
Print DirListBox1. Path

رويدادChange
اين رويداد زماني اجرا ميشود كه كاربر در كنترل روي يك پوشه دابلكليك كند.
 ﻧﻜﺘﻪ:باتغييرپوشهجاريدركنترل،پوشهجاريازنظرسيستمعاملوسايردستوراتدر

برنامهتغييرنميكند.

مثال:4ميخواهيم پروژه  FolderInformationرا به گونهاي تنظيم كنيم تا كاربر به جاي تايپ نام
و مسير پوشهها ،ليست تمام پوشهها را در يك مسير مشاهده نموده و پوشه موردنظر خود را انتخاب كند.
براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
-1پروژه  FolderInformationرا باز كنيد و كنترل كادرمتن را از روي آن حذف نماييد.
دابلكليك كنيد و كنترل جديد را در محل كنترل
 -2در جعبه ابزار روي آيكن كنترل DirListBox
كادرمتن قرار دهيد )شكل  ،(1-14سپس خاصيت نام آن را روي  dirpathتنظيم كنيد.
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

شكل1-14
 -3دستورات موجود در رويداد  txtfolder_KeyDownرا به رويداد  Changeكنترل  dirpathمنتقل 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

 -4تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد ،سپس يك پوشه را از كادرليست كنترل  dirpathانتخاب
نماييد و آن را باز كنيد تا مشخصات آن روي فرم نمايش داده شود.
 -5اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژه  FolderInformationرا به گونهاي تنظيم كنيد تا كاربر بتواند نام درايو را با استفاده

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار اول :توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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از يك كنترل  DriveListBoxانتخاب كند ،سپس در يك كنترل  DirListBoxپوشه موردنظر خود را از درايو
انتخاب شده تعيين نماييد.
 1-3-14متد GetParentFolderName
اين متد ميتواند با دريافت نام و مسير يك پوشه ،مسير پوشه والد آنرا بازگشت دهد .نوع داده بازگشتي در
اين متد از نوع رشتهاي ميباشد .شكل كلي اين متد بهصورت زير است:
).GetParentFolderName (pathنام شئ از نوعFSO

آرگومان  Pathيك عبارت رشتهاي است كه نام و مسير پوشه موردنظر را تعيين ميكند .به عنوان مثال اين

دستورات عبارت رشتهاي  D:\Programرا نمايش ميدهند.

Dim myfso As New FileSystemObject
)"Print myfso. GetParentFolderName ("D:\Program\Vbasic6

 1-3-15متد GetAbsolutePathName
اين متد نام يك پوشه را دريافت ميكند و مسير كامل آنرا بهصورت يك عبارت رشتهاي بازگشت ميدهد.
شكل كلي نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير است:
).GetAbsolutePathName (foldernameنام شئ از نوعFSO

آرگومان  foldernameاز نوع رشتهاي است كه مسير يا نام يك پوشه يا نام يك درايو را مشخص ميكند.
به عنوان مثال فرض كنيد كه مسير جاري در هنگام اجراي يك برنامه D:\Program\Vbasic ،باشد در اين
صورت عملكرد اين متد در حالتهاي مختلف مطابق جدول  1-5خواهد بود.
جدول 1-5
مقدار بازگشتي

مقدار آرگومان foldername

»«D:\Program\Vbasic

»«D:

»«D:\Program

»«D: ..

»\«D:

»\«D:

»«D:\Program\Vbasic

»«Vbasic

»«D:\Program\Vbasic

««
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

1-3-16متدMoveFolder
با استفاده از اين متد ميتوانيد يك يا چند پوشه را به همراه محتويات آنها از محلي به محل ديگر منتقل
كنيد .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
.MoveFolder source,destinationنامشئازنوعFSO

آرگومان  sourceاز نوع رشتهاي است و نام و مسير پوشه يا پوشههايي را كه منتقل ميشوند معين ميكند.
آرگومان  destinationنيز از نوع رشتهاي است و نام و مسير پوشه مقصد را مشخص ميكند به عنوان مثال
اين دستورات پوشه  C:\gameرا با تمام محتوياتش به پوشه  D:\testمنتقل ميكند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. MoveFolder "C:\game" , "D:\test
به عنوان مثال اين دستورات تمام پوشههاي موجود در پوشه  C:\gameرا )بجز خود پوشه  (gameبه پوشه D:\test

منتقلميكند.

Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. MoveFolder "C:\game\*", "D:\test

 ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهپوشهمبدﺃموجودنباشدپيامخطاييمانندشكل1-5نمايشدادهميشود.
ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهپوشهمقصدموجودنباشد،درزماناجرايمتدبهطورخودكارايجادميشود.

بهعنوانمثالايندستوراتپوشهletterرابانامDocumentبهپوشهD:\testمنتقلمينمايند.

Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. MoveFolder "C:\letter" , "D:\test\Document

تمرين :پروژهاي طراحي كنيد كه با استفاده از كنترلهاي  DirListBoxو  DriveListBoxبتوان هر
پوشهاي را از يك مسير به مسير دلخواه منتقل نمود.
1-3-17متدMoveFile
با استفاده از اين متد ميتوان يك يا گروهي از فايلها را از يك مسير به مسير ديگر منتقل نمود .شكل كلي
نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي

39

.MoveFile source,destinationنامشئازنوعFSO

آرگومان  sourceاز نوع رشتهاي است و نام و مسير فايل يا فايلهايي را كه منتقل ميشوند معين ميكند.
آرگومان  destinationنيز از نوع رشتهاي است و مسيري را كه فايل يا فايلها به آنجا منتقل ميشوند ،مشخص
ميكند .به عنوان مثال اين دستورات فايل  text.txtرا از ريشه درايو  C:به پوشه  d:\Programمنتقل ميكنند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. MoveFile "C:\text.txt", "D:\program

به عنوان مثال اين دستورات تمام فايلهاي گرافيكي از نوع  BMPرا از پوشه  D:\graphicبه پوشه
 Picturesمنتقل مينمايند.

\C:

Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. MoveFile "D:\graphic\*.*", "C:\pictures

اگر در آرگومان  destinationعالوه بر مسير مقصد نام جديدي براي فايل تعيين شود ،فايل مبدأ با اين نام
در مسير مقصد كپي خواهد شد .به عنوان مثال اين دستورات فايل  letter.txtرا با نام جديد mydocument.
 txtبه پوشه  gameمنتقل مينمايد.
Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso. MoveFile "C:\tools\letter.txt", "D:\game\mydocument.txt

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهفايليافايلهايتعيينشدهدرآرگومانsourceوجودنداشتهباشند،

پيامخطايFile not foundمانندشكل1-4نمايشدادهميشود.

 ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهپوشهمبدﺃيامقصدموجودنباشدپيامخطايPath not foundمانند

شكل1-5نمايشدادهميشود.

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.
1-3-18كنترلكادرليستفايل ))FileListBox
به وسيله اين كنترل ميتوانيد ليستي از فايلهاي موجود در يك پوشه را مشاهده كنيد و در صورت نياز يك فايل را
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

انتخاب نماييد .در شكل  1-15نمونهاي از اين كنترل را مشاهده ميكنيد.

شكل 1-15
اين كنترل عالوه بر خاصيتهاي مشتركي كه با ساير كنترلها دارد داراي خاصيتها و رويدادهاي مخصوص به خود
ميباشد:
خاصيتFileNeme
اين خاصيت از نوع رشتهاي ميباشد و نام فايلي را كه در كنترل  FileListBoxانتخاب شده است ،مشخص ميكند.
شكل كلي نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
.FileName = filenameنام كنترل FileListBox

 filenameاز نوع رشتهاي است و مسير و نام فايلهايي را كه در كنترل نمايش داده ميشوند ،تعيين ميكند و در
صورت عدم استفاده از آن نام فايل انتخاب شده در كنترل قابل دسترسي ميباشد .به عنوان مثال در اين دستورات
ابتدا مسير  C:\ picturesبراي نمايش فايلها در كنترل تنظيم ميشوند سپس نام فايل انتخاب شده )(coffee Bean.bmp
روي فرم نمايش داده ميشود (شكل .)1-15
"FileListBox1.FileName = "C:\ pictures
Print FileListBox1.FileName

در عبارت رشتهاي  filenameميتوان از كاراكترهاي ? و * استفاده نمود ،به عنوان مثال اين دستور سبب نمايش
فايلهاي  bmpدر كنترل ميشود (شكل .)1-16
"FileListBox1.FileName = "C:\ pictures\*.bmp

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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شكل 1-16
خاصيت ListCount
اين خاصيت از نوع عددي بوده و تعداد فايلهاي موجود در پوشه را مشخص ميكند .شكل كلي نحوه استفاده از اين
خاصيت بهصورت زير ميباشد:
.ListCountنام كنترل FileListBox

به عنوان مثال اين دستور با توجه به شكل  1-15مقدار  5را نمايش ميدهد.
Print FileListBox1.ListCount

خاصيت ListIndex
در كنترل  ،FileListBoxهر فايل داراي يك شماره منحصر به فرد است كه مقدار آن براي اولين فايل ،صفر ،براي دومين
فايل  1و به همين شكل تا آخرين فايل موجود در كادرليست كنترل ادامه مييابد .وقتي يك فايل در كنترل انتخاب
ميشود شماره آن به وسيله اين خاصيت قابل دسترسي ميباشد .شكل كلي اين خاصيت به اين صورت ميباشد:
.ListIndexنام كنترل FileListBox

به عنوان مثال با توجه به شكل  1-15اگر دومين فايل انتخاب شده باشد اين دستور شماره  1را روي فرم نمايش ميدهد.
Print FileListBox1.ListIndex

و اين دستور مسيري را كه خاصيت  Pathكنترل كادر ليست فايل روي آن تنظيم شده است روي فرم نمايش ميدهد.
Print File list Box1. Path
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خاصيت Path
اين خاصيت از نوع رشتهاي ميباشد و مسيري را كه اسامي فايلهاي آن در كنترل  FileListBoxنمايش داده
ميشوند ،مشخص ميكند .شكل كلي اين خاصيت به اين صورت ميباشد:
.Path = Pathnameنام كنترل FileListBox

 Pathnameاز نوع رشتهاي است و مسير موردنظر را براي نمايش فايلها در كنترل تعيين ميكند ،در صورت عدم
استفاده از آن مسيري كه كنترل فايلهاي آن را نمايش ميدهد ،مشخص ميشود.
به عنوان مثال اين دستور سبب ميشود فايلهاي موجود در پوشه  C:\ Windowsدر كنترل نمايش داده شوند.
"FileListBox1.Path = "C:\ Windows

و اين دستور مسيري را كه خاصيت  Pathكنترل كادر ليست فايل روي آن تنظيم شده است روي فرم نمايش
ميدهد.
Print File list Box1. Path

خاصيت Pattern
اين خاصيت از نوع رشتهاي ميباشد و به وسيله آن ميتوان نوع فايلهايي را كه در كنترل نمايش داده ميشوند ،تعيين
نمود .شكل كلي نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
.Pattern = strpatternنام كنترل FileListBox

 strpatternيك عبارت رشتهاي است كه نوع فايلها را براي نمايش در كنترل تعيين ميكند .به عنوان مثال اين دستور
سبب ميشود فقط فايلهاي متني در كنترل نمايش داده شوند.
"FileListBox1.Pattern = "*.TXT

خاصيت Hidden
اين خاصيت از نوع منطقي ميباشد و وقتي مقدار آن روي  Trueتنظيم شود فايلها با صفت مخفي در كنترل نمايش
داده ميشوند.
خاصيت ReadOnly
اين خاصيت نيز از نوع منطقي ميباشد و وقتي مقدار آن روي  Trueتنظيم شود فايلها با صفت فقط خواندني در
كنترل نمايش داده ميشوند.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكاراول:توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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خاصيتList
اين خاصيت يك آرايه يك بعدي رشتهاي ميباشد كه هر عضو آن نام يكي از فايلهاي موجود در كنترل FileListBox

را در خود نگهداري ميكند .شكل كلي نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:

).List )indexنامكنترلFileListBox

 indexيك مقدار عددي بزرگتر يا مساوي صفر است و شماره فايلي را كه در كنترل نمايش داده شده است ،مشخص
ميكند .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 ميدهد .در دستور سوم
ابتدا تعداد فايلهاي موجود در كنترل با استفاده از خاصيت  ListCountبهدست آمده است ،سپس يك واحد از آن كم
ميشود در نتيجه شماره آخرين فايل در كنترل بهدست ميآيد زيرا شماره فايلها از مقدار صفر شروع ميشود ،بنابراين
دستور سوم ،نام آخرين فايل را نمايش ميدهد.
تمرين :رويهاي بنويسيد كه با استفاده از خاصيت  Listنام تمام فايلها را در كنترل  FileListBoxروي فرم

نمايش دهد.

خاصيتMultiSelect
بهوسيله اين خاصيت ميتوان روشهاي مختلفي را براي انتخاب گروهي از فايلها در كنترل
 FileListBoxتعيين نمود .اگر اين خاصيت روي مقدار  0-Noneتنظيم شود ،فقط امكان انتخاب يك
فايل در كنترل وجود خواهد داشت .در صورت تنظيم اين خاصيت روي مقدار  1-Simpleميتوانيد
چند فايل را با عمل كليك يا فشردن كليد  Spaceانتخاب كنيد و در صورتيكه اين خاصيت روي مقدار
 2-Extendedتنظيم شود انتخاب چند فايل با عمل كليك همراه با فشردن كليد  Ctrlو عمل كليك همراه با فشردن
كليد  Shiftيا فشردن كليدهاي جهتدار همراه با كليد  Shiftامكانپذير ميشود.
خاصيتSelected
براي شناسايي فايلهاي انتخاب شده در حالت  Simpleو  Extendedميتوانيد از خاصيت  Selectedاستفاده كنيد .اين
خاصيت يك آرايه از نوع منطقي ميباشد و با دريافت شماره انديس هر فايل در كنترل  FileListBoxدر صورتيكه فايل
انتخاب شده باشد مقدار آن  Trueو در غير اينصورت مقدار آن  Falseخواهد بود.
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به عنوان مثال اين دستور مشخص ميكند كه آيا دومين فايل در كنترل  FileListBoxانتخاب شده است يا خير.
)Print FileListBox1.Selected )1

اگر اجراي اين دستور عبارت  Trueرا روي فرم نمايش دهد نشاندهنده آن است كه دومين فايل انتخاب شده است
اما اگر عبارت  Falseنمايش داده شود به معني عدم انتخاب فايل ميباشد.
تمرين :رويهاي بنويسيد كه اسامي فايلهاي انتخاب شده در كنترل  FileListBoxرا نمايش دهد.
مثال:5پروژهاي مطابق شكل  1-17طراحي كنيد كه بهوسيله آن بتوان يك فايل را به هر مسير دلخواهي
منتقل نمود .براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد.

شكل1-17
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم مانند
شكل  1-17ايجاد كنيد.
 -2دو كنترل قاب ) (Frameروي فرم قرار داده و روي هريك از آنها يك كنترل كادرمتن براي دريافت نام درايو و

مسير فايلها ،يك كنترل  FileListBoxبراي مشاهده اسامي فايلها و دو كنترل برچسب قرار دهيد و در پايان يك
كنترل دكمه فرمان در قسمت پايين فرم بگذاريد سپس عنوان كنترلهاي قاب و برچسب دكمه فرمان را مانند شكل
 1-17تنظيم كنيد.
-3رويداد كنترلهاي 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

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار اول :توانايي پردازش درايوها ،پوشهها ،فايلها و فايلهاي ترتيبي
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End Sub

)Private Sub txtsourcepath_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer
If (KeyCode = 13) Then flbsource.Path = txtsourcepath.Text
End Sub

در هر يك از اين رويدادها يك دستور  Ifبراي شناسايي كليد فشرده شده استفاده ميشود تا در صورت فشرده شدن
كليد  ،Enterمسير تايپ شده در هريك از كادرهاي متن در خاصيت  Pathكنترل  FileListBoxمربوط به آن قرارگيرد
تا كنترلهاي  FileListBoxبتوانند فايلهاي مسيرهاي تعيين شده را به كاربر نشان دهند.
 -4رويداد  Clickدكمه فرمان  Moveرا به اين صورت تنظيم كنيد:
)(Private Sub cmdmovefile_Click
Dim myfso As New FileSystemObject
_ myfso.MoveFile flbsource.Path + "\" +
"\" flbsource.FileName, flbdestination.Path +
End Sub
در اين رويداد مسير و نام فايل مبدأ به ترتيب با استفاده از خاصيت  Pathو  FileNameكنترل كادرليست فايل flbsource

بهدست ميآيد و در اختيار متد  MoveFileقرار ميگيرد .بهعالوه مسيري كه فايل انتخاب شده در كادرليست فايل
 flbsourceبه آنجا منتقل ميشود نيز با استفاده از خاصيت  Pathكنترل كادرليست فايل  flbdestinationبهدست آمده
و در اختيار متد  MoveFileقرار ميگيرد تا فايل را به محل تعيين شده انتقال دهد.
 -5پروژه و فرم را با نام  MoveFileذخيره كنيد و سپس پروژه را اجرا نماييد.
 -6در كادرمتن موجود در كنترل قاب  ،Sourceمسيري را كه فايل شما در آنجا قرار دارد (مبدأ) ،تايپ كنيد و كليد

 Enterرا بفشاريد ،در اين لحظه كادرليست فايل  flbsourceنام و پسوند فايلهاي موجود در مسير تعيين شده را نشان
ميدهد .يك فايل را در كنترل كادرليست فايل انتخاب كنيد.

 -7در كادرمتن موجود در كنترل قاب  Destinationنيز درايو مسير مقصد را تعيين نموده و كليد  Enterرا بفشاريد،
كنترل كادرليست فايل  flbdistinationاسامي فايلهاي موجود در مسير تعيين شده را نشان ميدهد .بررسي كنيد آيا
فايل مبدأ در مسير مقصد موجود ميباشد يا خير.
 -8روي دكمه فرمان  Moveكليك كنيد تا فايل تعيين شده به مسير موردنظر منتقل شود ،نتيجه را بهوسيله برنامه

 My Computerبررسي كنيد.
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 -9اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
 1-3-19متد GetFile
به وسيله اين متد ميتوانيد اطالعات مورد نياز خود را در رابطه با يك فايل مانند تاريخ تشكيل ،تاريخ آخرين ويرايش،
تاريخ آخرين دستيابي ،حجم فايل و غيره بهدست آوريد .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
).GetFile (filenameنام شئ از نوع FSO

آرگومان  filenameاز نوع رشتهاي است و نام و مسير فايل موردنظر را تعيين ميكند .به منظور ذخيرهسازي اطالعات

مربوط به فايل كه بهوسيله اين متد بهدست ميآيد ميتوان از دستور  Setاستفاده نمود و اطالعات بهدست آمده را در
يك متغير از نوع  Variantيا از نوع شئ  Fileذخيره كرد ،سپس با استفاده از خاصيتهاي ارائه شده در جدول  1-6به
اين اطالعات دسترسي پيدا نمود.
جدول  1-6خاصيتهاي مربوط به شئ File

توضيح

نام خاصيت

صفتهاي فايل را با توجه به جدول  1-4تنظيم كرده يا مشخص ميكند.

Attributes

تاريخ تشكيل فايل را مشخص ميكند.
تاريخ آخرين دسترسي به فايل را مشخص ميكند.
نام درايوي را كه فايل در آن قرار گرفته است مشخص ميكند.
تاريخ آخرين ويرايش فايل را مشخص ميكند.
نام پوشه را تنظيم كرده يا مشخص ميكند.
نام پوشهاي را كه فايل در آن قرار دارد مشخص ميكند.

DateCreated
DateLastAccessed
Drive
DateLastModified
Name
ParentFolder

مسيري را كه فايل در آن قرار دارد مشخص ميكند.

Path

اندازه فايل را مشخص ميكند.

Size

نوع فايل را مشخص ميكند.

Type

نام فايل را بهصورت خالصه ارائه ميكند ( 8كاراكتر براي نام و  3كاراكتر
براي پسوند).

Shortname

مسير فايل را بهصورت خالصه ارائه ميكند ( 8كاراكتر براي نام و  3كاراكتر
براي پسوند).

ShortPath

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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47

مثال  :6ميخواهيم يك پروژه از نوع  Standard EXEهمراه با يك فرم مانند شكل  1-18طراحي كنيم كه
با انتخاب فايل موردنظر بتوان مشخصات آن را مشاهده نمود .براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد.

شكل 1-18
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم و كنترلهاي آن
مانند شكل  1-18ايجاد كنيد.
 -2رويداد  Changeكنترلهاي  drvdriveو  dirpathرا 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
در اين رويدادها با استفاده از خاصيت  Driveدر كنترل  drvdriveو خاصيت  Pathدر كنترلهاي  dirpathو filfile

به گونهاي عمل ميشود تا با تغيير درايو بالفاصله كنترلهاي  DirListBoxو  FileListBoxتغييرات را دريافت كرده
و پوشهها و فايلهاي درايو انتخاب شده را نمايش دهند ،بهعالوه با تغيير پوشه در كنترل  DirListBoxو باز كردن
يك پوشه جديد نيز كنترل  FileListBoxتغييرات را دريافت كرده و فايلها را روي مسير جديد نمايش دهد.
 -3رويداد  Clickكنترل  filfileرا 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  FileSystemObjectو يك شئ از نوع  Fileايجاد ميشوند ،سپس با استفاده
از متد  GetFileشئ  myfsoاطالعات فايل انتخاب شده در كنترل  filfileدر شئ  myfileقرار ميگيرند و بعد
از آن با استفاده از خاصيتهاي شئ  myfileاطالعات مربوط به فايل ،روي فرم نمايش داده ميشوند.
 -4فرم و پروژه را با نام  Fileinformationذخيره كنيد و پروژه را اجرا نماييد سپس در درايو و پوشههاي

سيستم خود فايل موردنظر را انتخاب كنيد و نتيجه بهدست آمده را بررسي نماييد.
 -5اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.

تمرين :مثال  MoveFileرا به گونهاي تغيير دهيد تا براي تعيين درايو و مسير مبدأ و مقصد از
كنترلهاي كادرليست درايو و كادرليست پوشه استفاده شود.

1-3-20متدCreateTextFile
به وسيله اين متد ميتوانيد يك فايل متني در مسير موردنظر خود ايجاد كنيد .شكل كلي نحوه استفاده از
اين متد به اين صورت ميباشد:
.CreateTextFile filename,overwriteنامشئازنوعFSO

اين متد داراي يك آرگومان اجباري و يك آرگومان اختياري است .آرگومان  filenameاز نوع رشتهاي است

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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و نام و مسير فايل متني را كه ايجاد ميشود تعيين ميكند .آرگومان  overwriteاختياري است و از نوع
منطقي ميباشد ،در صورتيكه مقدار آن  Trueباشد و فايل در مسير تعيين شده وجود داشته باشد عمل
رونويسي فايل انجام ميشود و فايل قبلي از بين ميرود اما در صورتيكه مقدار آن  Falseباشد و فايل در
مسير تعيين شده وجود داشته باشد اجراي متد سبب ايجاد خطا شده و پيام خطايي مانند شكل  1-3نمايش
داده ميشود .در صورت عدم استفاده از اين آرگومان مقدار پيشفرض آن  Trueميباشد.
به عنوان مثال اين دستورات يك فايل متني با نام  Letterدر فهرست ريشه درايو  D:ايجاد ميكنند.
Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso.CreateTextFile "D:\Letter.txt

 ﻧﻜﺘﻪ:اينمتدفقطيكفايلخاليرارويمسيرتعيينشدهايجادميكندوهيﭻمحتوياتيرا

درآنذخيرهنميكند.

 ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهمسيرتعيينشدهاشتباهباشدپيامخطايPath not foundمانندشكل

1-5نمايشدادهميشود.

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  Falseرا بازگشت دهد ،اما اگر فايل در مسير تعيين شده وجود نداشته
باشد آن را ايجاد كند و مقدار  Trueرا بازگشت دهد.

1-3-21متدGetTempName
اين متد يك نام فايل موقت بهصورت تصادفي و با پسوند  tmpايجاد ميكند .بايد توجه داشت كه اين
متد به هيچ عنوان فايلي به وجود نميآورد بلكه يك نام فايل توليد ميكند كه ميتوان از آن در متد
 CreateTextFileيا ساير متدهاي مرتبط براي ايجاد يك فايل موقت در هنگام اجراي برنامهها استفاده كرد.
شكل كلي نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير است:
.GetTempNameنامشئازنوعFSO

مقدار بازگشتي اين متد يك داده رشتهاي است كه نام يك فايل موقت را دربرميگيرد .به عنوان مثال در اين
دستورات ابتدا يك نام فايل موقت با استفاده از متد  GetTempNameتوليد ميشود ،سپس بهوسيله متد
 CreateTextFileيك فايل متني با نام فايل موقت ايجاد ميگردد.
Dim myfso As New FileSystemObject
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Dim tempfile As String
tempfile = myfso.GetTempName
)myfso.CreatTextFile ("D:\" + tempfile

ﻧﻜﺘﻪ:پسوندنامفايليكهبهوسيلهمتدGetTempNameتوليدميشودtmp،ميباشد.

1-3-22متدOpenTextFile
به وسيله اين متد ميتوانيد يك فايل متني با قالب  ASCIIيا  Unicodeايجاد 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 بهصورت زير است:
.openTextFile filename,iomode,create,formatنامشئازنوعFSO

اين متد داراي يك آرگومان اجباري  filenameو سه آرگومان اختياري  create ،iomodeو  formatميباشد.
آرگومان  filenameاز نوع رشتهاي ميباشد و نام و مسير فايل را معين ميكند .آرگومان  iomodeحالت و
نحوه استفاده از فايل را مشخص ميكند و ميتواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول  1-7را كسب كند .در
صورت عدم استفاده از اين آرگومان فايل به منظور خواندن اطالعات باز ميشود.
جدول1-7مقاديرمربوطبهآرگومانiomode

ثابت
عددي

ثابترشتهاي

توضيح
فايل براي نوشتن اطالعات باز ميشود.

1

ForWriting

فايل براي خواندن اطالعات باز ميشود.

2

ForReading

فايل براي اضافه كردن اطالعات به محتويات قبلي باز
ميشود.

8

ForAppending

آرگومان  createاز نوع منطقي ميباشد ،اگر مقدار آن  Trueباشد يك فايل جديد ايجاد ميشود و اگر فايل
در مسير تعيين شده وجود داشته باشد ،رونويسي خواهد شد اما اگر مقدار اين آرگومان  Falseباشد در صورت
وجود فايل در مسير تعيين شده فايل جديد ايجاد ميشود و فايل قبلي را رونويسي ميكند ولي اگر فايل
در مسير تعيين شده موجود نباشد پيام خطايي مانند شكل  1-4نمايش داده خواهد شد ،در صورت عدم
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استفاده از اين آرگومان مقدار  Falseمورد استفاده قرار ميگيرد.
آخرين آرگومان يعني  ،formatاستاندارد ذخيره سازي اطالعات در فايل را تعيين ميكند ،اگر
استاندارد  ASCIIانتخاب شود يك بايت براي ذخيره سازي هر كاراكتر استفاده ميشود در صورتيكه
از استاندارد  Unicodeاستفاده شود دو بايت براي ذخيره سازي هر كاراكتر استفاده ميشود
)جدول .(1-8
جدول1-8مقاديرمربوطبهآرگومانformat

توضيح

ثابتعددي

ثابترشتهاي

Unicode

-1

TristateTrue

فرمت

فرمت ASCII

0

TristateFalse

در صورت عدم استفاده از اين آرگومان استاندارد  ASCIIمورد استفاده قرار ميگيرد.
ﻧﻜﺘﻪ:متدOpenTextFileبهتنهاييهيﭻاطالعاتيرادرفايلذخيرهنميكندبلكهفقطفايل

رابرايخواندنونوشتناطالعاتآمادهميكند.

به عنوان مثال اين دستورات يك فايل متني با استاندارد  ASCIIبه منظور نوشتن اطالعات با نام  Letterدر
فهرست ريشه درايو  D:باز ميكنند.
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

اين دستورات فايل متني موجود در ريشه درايو  D:را براي افزودن اطالعات به محتويات آن باز
مي كنند.

وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
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  ﻧﻜﺘﻪ :در صورتيكه متد  OpenTextFileبا مقدار  ForAppendingبراي اضافه كردن

اطالعاتبهفايلاجراشودامافايلدرمسيرتعيينشدهموجودنباشد،فايلجديدايجادميشود.

1-3-23شئTextStream
متدهاي  OpenTextFileو  ،CreateTextFileيك شئ از نوع  TextStreamرا به محل فراخواني خود بازگشت
ميدهند .اين شئ امكان انجام عمليات مختلف مانند خواندن و نوشتن به روش ترتيبي را روي فايلها فراهم
ميكند .در روش دسترسي ترتيبي ،داده و اطالعات به همان ترتيبي كه روي فايل در يك رسانه ذخيرهسازي
مانند ديسك ذخيره ميشوند بازيابي شده و مورد دسترسي قرار ميگيرند .اين شئ متدهاي مختلفي را
براي خواندن و نوشتن دادهها و اطالعات در فايل ارائه ميكند .شكل كلي نحوه تعريف يك شئ از نوع
 TextStreamبهصورت زير ميباشد:
As TextStreamنامشئDim

متد

Write

به وسيله اين متد ميتوان يك رشته را در فايل موردنظر ذخيره كرد .متد  Writeرشته موردنظر را پشتسر

رشتهاي كه متد  Writeقبل از آن نوشته است ،ذخيره ميكند .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد بهصورت
زير ميباشد:

).Write (stringنامشئازنوعTextStream

آرگومان  stringاز نوع رشته اي است و رشته موردنظر براي نوشته شدن در فايل را مشخص
مي كند.
به عنوان مثال اين دستورات يك فايل متني را ايجاد كرده و عبارتهاي  Visual Basic 6.0و Visual Studio

 6.0را در آن ذخيره ميكند.

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  FSOتعريف ميشود تا بهوسيله آن بتوان متد  OpenTextFileرا اجرا
كرد و فايل را براي ذخيره كردن اطالعات باز نمود ،سپس يك شئ ) (myfileاز نوع  TextStreamتعريف
ميشود و از اين شئ براي اجراي متد  Writeكه عمليات نوشتن در فايل را انجام ميدهد ،استفاده ميشود.
در مرحله بعد با استفاده از متد  OpenTextFileفايل  mytext.txtروي درايو \ D:به منظور انجام عمليات
نوشتن ) (ForWritingباز ميشود .آرگومان سوم در اين متد  Trueميباشد تا در صورت عدم وجود فايل در
مسير تعيين شده خطايي به وجود نيايد.
پس از باز شدن فايل بهوسيله متد  OpenTextFileاين متد يك شئ از نوع  TextStreamرا بازگشت ميدهد.

دستور  Setاين شئ را در اختيار شئ  myfileكه خود نيز از نوع  TextStreamاست قرار ميدهد .با ايجاد
اين ارتباط بين فايل باز شده و شئ  myfileميتوان عمليات نوشتن اطالعات در فايل را انجام داد .سپس
با استفاده از متدهاي  Writeدر شئ  myfileعبارتهاي  Visula Studio 6.0و  Visual Basic 6.0در فايل
 mytextنوشته ميشوند و در مرحله آخر متد  Closeاجرا ميگردد تا فايل بسته شود و انجام عمليات روي
فايل خاتمه پيدا كند و در صورت لزوم ساير برنامهها بتوانند از اين فايل استفاده كنند .اگر فايل mytext.txt
ت سر هم مشاهده
را با برنامه  NotePadويندوز باز كنيد عبارتهاي ذخيره شده را مانند شكل  1-19پش 
خواهيد نمود.

شكل 1-19
مثال  :7ميخواهيم پروژهاي مطابق شكل  1-20طراحي 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:

 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
)DELPHI وVB(  برنامهنويسي:نام استاندارد
0-84/80/1/3/3 :شماره
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1-20 شكل
 همراه با يك فرم و يك منوStandard EXE  برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه جديد از نوع-1

. ايجاد كنيد1-20 مانند شكل

 آن را خاليText  روي فرم قرار دهيد و خاصيت1-20  مانند شكلtxttext  يك كنترل كادرمتن با نام-2

. تنظيم نماييدTrue  آن را روي مقدارmultiLine  كنيد و سپس خاصيت-3

: را به اين صورت تنظيم كنيدFile  در منوي... Save As  مربوط به گزينهmunsaveas_Click رويداد
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

در اين رويداد ابتدا متغيرها و اشياي مورد نياز تعريف ميشوند ،سپس به وسيله يك كادر ورود داده
) ،(InputBoxنام و مسير فايل از كاربر دريافت ميشود .در مرحله بعد با استفاده از دستور شرطي  Ifپاسخ
كاربر بررسي ميشود تا در صورتيكه نام و مسير فايل تعيين و در كادر ورود داده روي دكمه  OKكليك
شود متد  OpenTextFileاجرا شود و سپس متد  Writeمحتويات كادرمتن  txt textرا در فايل ذخيره كند،
اما اگر كاربر در كادر ورود داده روي دكمه  Cancelكليك كند يا نام و مسير فايل را تعيين نكند هيچ عملي
انجام نخواهد شد.
-4پروژه و فرم را با نام  texteditorذخيره كنيد ،سپس پروژه را اجرا كنيد.
 -5يك متن دلخواه را در كادرمتن برنامه تايپ كنيد ،سپس روي گزينه  Save Asدر منوي  Fileكليك كنيد.
مسير و نام فايل را در كادر ورود داده تايپ نماييد و روي دكمه  OKكليك كنيد.

 -6اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
 -7با استفاده از برنامه  NotePadويندوز ،فايل متني ذخيره شده را باز كنيد و محتويات آن را بررسي
نماييد.
تمرين :با استفاده از متد  Writeچند عبارت ديگر را به محتويات فايل  mytext.txtاضافه كنيد و پس

از اجراي دستورات محتويات آن را با برنامه  NotePadمشاهده كرده و نتيجه را بررسي نماييد.

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

) (New Line Characterرا در انتهاي آن ذخيره ميكند .اين كاراكتر امكان ذخيرهسازي رشتهها را بهصورت
سطرهاي جداگانه در داخل فايل متني فراهم مينمايد .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد بهصورت زير ميباشد:
).WriteLine )stringنامشئازنوعTextStream

آرگومان  stringاز نوع رشتهاي است و رشته موردنظر براي نوشته شدن در فايل را مشخص ميكند.
به عنوان مثال اين دستورات فايل متني  mytext.txtرا به منظور اضافه كردن اطالعات باز كرده و عبارتهاي
 Visual Studio 6.0و  Visual Basic 6.0را در آن ذخيره ميكند.

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  FSOو  myfileتعريف ميشوند ،سپس متد  OpenTextFileفايل را
براي ذخيره كردن اطالعات در آن باز ميكند و دستورات بعدي با اجراي متدهاي  WriteLineعبارت Visual
 Studio 6.0و متد  Writeعبارت  Visual Basic 6.0را در فايل مينويسند و آخرين دستور با اجراي متد
 Closeفايل را ميبندد.
اگر فايل  mytext.txtرا با برنامه  NotePadويندوز باز كنيد ،عبارتهاي ذخيره شده را مانند شكل 1-21
مشاهده خواهيد كرد .عبارت  Visual Basic 6.0در زير عبارت  Visual Studio 6.0قرار دارد زيرا عبارت اول
با استفاده از متد  WriteLineذخيره شده است كه در انتهاي عبارت كاراكتر خط جديد را نيز ذخيره ميكند
و اين امر سبب ميشود عبارت دوم در خط بعدي نمايش داده شود.

شكل1-21
تمرين :با استفاده از متد  WriteLineو  Writeچند عبارت ديگر را به محتويات فايل
اضافه كنيد و پس از اجراي دستورات محتويات آن را با برنامه  NotePadمشاهده كرده و نتيجه را بررسي
نماييد.
mytext.txt

مثال:8ميخواهيم پروژهاي مطابق شكل  1-22طراحي كنيم تا به وسيله آن بتوان نام و نامخانوادگي

تعدادي از دانشآموزان را در يك فايل متني ذخيره نمود .براي اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:
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شكل 1-22
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع  Standard EXEهمراه با يك فرم و كنترلهاي آن
مانند شكل  1-22ايجاد كنيد.
 -2در بخش تعاريف ماژول فرم اين دستورات را بنويسيد:
Dim myfso As New FileSystemObject
Dim myfile As textStream

شئ  myfsoو  myfileدر بخش تعاريف فرم تعريف شدهاند تا در تمام رويدادها قابل شناسايي باشند.
 -3در رويداد  Loadفرم با استفاده از متد  OpenTextFileفايل را باز كنيد:
)Set myfile = myfso.OpenTextfile (“D:\ information.txt”, For Appending, True

 -4اين دستورات را در رويداد  Clickدكمه  Saveتايپ كنيد:
)myfile.WriteLine (txtname.Text
)myfile.WriteLine (txtfamily.Text

در اين رويداد با استفاده از متد  WriteLineنام و نامخانوادگي دانشآموزان كه در كادرهاي متن  txtnameو
 txtfamilyتايپ شدهاند همراه با كاراكتر خط جديد در فايل ذخيره ميشوند تا نام و نامخانوادگي هر شخص
بهطور جداگانه قابل دسترسي باشد.
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-5در رويداد  unloadفرم فايل را با استفاده از متد  Closeببنديد تا در هنگام بسته شدن فرم و خروج از
برنامه فايل نيز بسته شود.
myfile.Close

 -6پروژه و فرم را با نام  Studentsذخيره كنيد ،سپس پروژه را اجرا نماييد.
 -7نام و نامخانوادگي يك دانشآموز را در كادرهاي متن تايپ كنيد و روي دكمه  Saveكليك كنيد به
همين ترتيب نام و نام خانوادگي چند دانشآموز ديگر را در فايل ذخيره نماييد.
 -8اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
 -9فايل  information.txtرا با برنامه  NotePadباز كنيد و محتويات آن را مشاهده نماييد) .شكل (1-23

شكل1-23
تمرين :پروژه  Studentsرا به شكلي تغيير دهيد تا عالوه بر نام و نامخانوادگي دانشآموز بتوان كد

دانشآموزي وي را نيز ذخيره كرد.
متدRead

اين متد ميتواند يك يا تعدادي كاراكتر را از فايل متني به همان ترتيبي كه نوشته شدهاند بخواند و بهصورت
يك رشته بازگشت دهد .شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت ميباشد:
).Read (charactersنامشئازنوعTextStream

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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آرگومان  charactersاز نوع عددي صحيح و مثبت است و تعداد كاراكترهايي را كه در هر بار اجراي متد از
فايل خوانده ميشوند ،مشخص ميكند .به عنوان مثال اين دستورات فايل متني  mytext.txtرا باز كرده و
محتويات آن را با استفاده از متد  Readميخواند.
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

در اين دستورات ابتدا اشياي مورد نياز براي كار با فايل ساخته شدهاند ،سپس متد
فايل  mytext.txtرا كه در مثالهاي قبل ايجاد شده است براي خواندن باز ميكند .در مرحله بعد متد
 Readبا استفاده از يك حلقه خواندن محتويات فايل را به همان ترتيبي كه دادهها ذخيره شدهاند بازيابي
ميكند.
OpenTextFile

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 حلقههاي  whileيا  untilاستفاده كرد ،در ضمن براي كنترل عمليات

خواندن از خاصيت  AtEndOfStreamدر شرط حلقه استفاده شده است.

اين خاصيت در صورتي كه به انتهاي فايل رسيده باشيم مقدار  Trueو در غير اين صورت مقدار
 Falseرا ارائه مي كند ،با اين روش وقتي تمام محتويات فايل خوانده شود اجراي حلقه نيز خاتمه
مي يابد.
متد  Readنيز در حلقه هر بار يك كاراكتر را از فايل خوانده و آن را بهصورت يك رشته در اختيار دستور

 Printقرار ميدهد تا نمايش دهد .در خاتمه نيز فايل با متد  Closeبسته ميشود .نتيجه اجراي اين دستورات
مانند شكل  1-24ميباشد.
 ﻧﻜﺘﻪ:درصورتيكهبدوناستفادهازخاصيتAtEndOfStreamعملياتخواندناطالعات

انجامشودبارسيدنبهانتهايفايلپيامخطاييمشابهشكل1-24نمايشدادهميشود.
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شكل1-24
تمرين :پروژه  texteditorرا به گونهاي تنظيم كنيد كه به وسيله آن بتوان عالوه بر ذخيرهسازي متن

روي ديسك ،فايلهاي موجود را خوانده و محتويات آنها را داخل كادرمتن مشاهده كرد.
متدReadLine

عملكرد اين متد شبيه به متد  Readميباشد با اين تفاوت كه اين متد تمام كاراكترها را تا رسيدن به كاراكتر
خط جديد در يك مرحله خوانده و نتيجه را بهصورت يك رشته بازميگرداند .شكل كلي اين متد به اين
صورت ميباشد:
.ReadLineنامشئازنوعTextStream
به عنوان مثال اين دستورات فايل متني  mytext.txtرا باز كرده و محتويات آن را با استفاده از متد ReadLine

ميخواند.

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

در اين دستورات نيز ابتدا اشياي مورد نياز براي انجام عمليات خواندن روي فايل ايجاد ميشوند سپس

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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محتويات فايل با متد  ReadLineبازيابي شده و مانند شكل  1-25نمايش داده ميشوند.

شكل1-25
تمرين :پروژه  studentsرا به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان اطالعات تمام دانشآموزان را روي يك فرم

مشاهده نمود.

متدReadAll

عملكرد اين متد شبيه به متد  ReadLineاست با اين تفاوت كه اين متد تمام محتويات فايل متني را بهطور

همزمان و در يك مرحله تا رسيدن به انتهاي فايل ميخواند و بهصورت يك رشته واحد بازميگرداند .شكل
كلي اين متد به اين صورت ميباشد:
.ReadAllنامشئازنوعTextStream

به عنوان مثال اين دستورات فايل متني  mytext.txtرا باز كرده و محتويات آن را با استفاده از يك متد
 ReadAllو بدون استفاده از حلقه ميخواند:
Dim myfso As New FileStreamObject
Dim myfile As TextStream
)Set myfile = myfso.OpenTextFile ("d:\ mytext.txt" , ForReading
Print myfile.ReadAll
myfile.Close

62

وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

تمرين :پروژه  texteditorرا طوري تنظيم كنيد تا براي خواندن فايلهاي متني به جاي متد
از متد  ReadAllاستفاده شود.

Read

1-3-24متدOpenAsTextStream
عملكرد اين متد مشابه متد  OpenTextFileاست و به وسيله آن ميتوان يك فايل متني ايجاد نمود و دادهها
را در آن ذخيره كرد ،اطالعاتي را به يك فايل متني موجود اضافه كرد يا محتويات يك فايل را خواند .شكل
كلي اين متد بهصورت زير است:
).OpenAsTextStream (iomode,formatنامشئازنوعFile

اين متد داراي دو آرگومان اختياري است .آرگومان  iomodeحالت استفاده از فايل را مشخص ميكند و
ميتواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول  1-7را كسب كند .در صورت عدم استفاده از اين آرگومان فايل
به منظور خواندن اطالعات باز ميشود.
آرگومان  formatنيز استاندارد ذخيرهسازي اطالعات در فايل را تعيين ميكند و ميتواند يكي از مقادير ارائه

شده در جدول  1-7را كسب كند ،در صورتيكه اين آرگومان حذف شود از استاندارد  ASCIIاستفاده ميشود.
اين متد پس از باز كردن فايل يك شئ از نوع  TextStreamرا بازميگرداند.

به عنوان مثال اين دستورات فايل  color.txtرا براي ذخيرهسازي اطالعات باز ميكنند و اسامي رنگها را
در آن مينويسند:

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

 برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته:پيمانه مهارتي
 فايلها و فايلهاي ترتيبي، پوشهها، توانايي پردازش درايوها:واحدكار اول
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 ابتدا يك فايل متني جديد با استفاده از متد،در اين دستورات پس از تعريف اشيا
textfile  در اختيار شئcolor.txt  يك شئ از فايلGetFile ايجاد ميشود سپس با استفاده از متد
textfile  شئOpenAsTextStream  در مرحله بعد متد. قرار ميگيرد، ميباشدFile كه از نوع شئ
 را در اختيارTextStream  را براي نوشتن داد هها در آن باز ميكند و يك شئ از نوعcolor فايل
 اسامي رنگها را در فايلWriteLine  سه متد، قرار ميدهد و بعد از اجراي اين متدmyfile شئ
.مينويسند
CreateTextFile

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
مقصد
رونويسيكردن
والد
مسير

Destination
Overwrite
Parent
Path

طرح ،الگو

Pattern

مبدأ ،منبع

Source

موقت

Temporary

خالصه مطالب

مدل شئ  FSOامكان انجام عمليات روي درايوها ،پوشهها و فايلها را فراهم ميكند.
مدل شئ  FSOشامل اشيايي مانند  FileSystemObject ،File ،Folder ،Driveو TextStreamاست.
شئ  Driveميتواند اطالعات ارزشمندي در رابطه با درايوهاي موجود در سيستم ارائه كند.
شئ  Folderميتواند اطالعات ارزشمندي در رابطه با پوشهها ارائه كند.

شئ  Fileميتواند اطالعات ارزشمندي در رابطه با فايلها ارائه كند.
شئ  FileSystemObjectمتدهاي مختلفي براي انجام عمليات روي فايلها و پوشهها ارائه ميكند.
شئ  TextStreamامكان ايجاد فايلهاي متني و عمليات خواندن و نوشتن به روش ترتيبي را روي فايلها
فراهم ميكند.
متد  CopyFileبراي نسخهبرداري از يك يا گروهي از فايلها استفاده ميشود.
متد  CopyFolderبراي نسخهبرداري از يك يا چند پوشه استفاده ميشود.
متد  ،CreatFolderيك پوشه در مسير تعيين شده ايجاد ميكند.
متد  CreatTextFileيك فايل متني در مسير تعيين شده ايجاد ميكند.
متد  DeleteFileبراي حذف يك يا گروهي از فايلها استفاده ميشود.
متد  DeleteFolderبراي حذف يك يا گروهي از پوشهها استفاده ميشود.
متد  DriveExistsوجود يا عدم وجود يك درايو را روي سيستم مشخص ميكند.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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متد  FolderExistsوجود يا عدم وجود يك پوشه را در مسير تعيين شده مشخص ميكند.
متد  FileExistsوجود يا عدم وجود يك فايل را در مسير تعيين شده مشخص ميكند.
متد  GetAbsolutePathNameمسير كامل يك مسير دلخواه را مشخص ميكند.
متد  GetDriveاطالعاتي در رابطه با درايو موردنظر ارائه ميكند.
متد  GetDriveNameيك مسير را دريافت كرده و نام درايو آن را مشخص ميكند.
متد  GetFolderاطالعاتي در رابطه با پوشه موردنظر ارائه ميكند.
متد  GetParentFolderNameمسير پوشه والد هر پوشه دلخواهي را مشخص ميكند.
متد  GetTempNameيك نام فايل موقت بهصورت تصادفي و با پسوند  tmpتوليد ميكند.
متد  GetFileاطالعاتي در رابطه با فايل موردنظر ارائه ميكند.
متد  MoveFileيك يا گروهي از فايلها را از يك مسير به مسير ديگر منتقل ميكند.
متد  MoveFolderيك يا چند پوشه را از يك مسير به مسير ديگر منتقل ميكند.
متد  OpentTextFileميتواند يك فايل متني با استاندارد  ASCIIيا  Unicodeايجاد كند.
متد  OpenTextFileميتواند يك فايل متني را براي خواندن يا نوشتن دادهها و اطالعات باز كند.
متد  Writeدادهها را بهصورت متوالي داخل فايل مينويسد.
متد  WriteLineهر داده را همراه با كاراكتر خط جديد ) (NLدر داخل فايل متني مينويسد.
متد  Readميتواند يك يا مجموعهاي از كاراكترها را از يك فايل متني بخواند و بهصورت يك رشته
بازگشت دهد.
متد  ReadLineميتواند دادهها را تا رسيدن به كاراكتر خط جديد ) (NLاز يك فايل متني بخواند و
بهصورت يك رشته بازگشت دهد.
متد  ReadAllميتواند تمام محتويات فايل متني را در يك مرحله از فايل متني بخواند و بهصورت يك
رشته بازگشت دهد.
متد  Closeفايل را پس از خاتمه عمليات ميبندد.
متد  OpenAsTextStreamيك فايل متني را براي خواندن و نوشتن يا اضافه كردن داده و اطالعات باز
ميكند.
از كنترل  DriveListBoxبراي نمايش و انتخاب درايوهاي موجود در يك سيستم استفاده ميشود.
از كنترل  DirListBoxبراي نمايش و انتخاب پوشهها استفاده ميشود.
از كنترل  FileListBoxبراي نمايش و انتخاب فايلها استفاده ميشود.
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آزمون نظري

1 -1كدام شئ امكان انجام عمليات روي فايلهاي متني را فراهم ميكند؟
دTextStream -
جText -
بFolder -
الفDrive -
2 -2كدام خاصيت نوع و روش آدرسدهي فايلها و پوشهها در يك درايو را مشخص ميكند؟
الفDriveType -

بFileSystem-

جDriveLetter-

دFolderType-

3 -3كدام متد ميتواند تمام كاراكترها را بهطور همزمان از يك فايل متني بخواند؟
دReadEOF -
جReadLine -
بReadAll -
الفRead -
4 -4کدام گزينه در رابطه با متد  GetTempNameصحيح است؟
ب -يك فايل متني ايجاد ميكند.
الف -يك فايل تصادفي ايجاد ميكند.
د -بهصورت تصادفي يك نام فايل موقت توليد ميكند.
ج -يك فايل موقت ايجاد ميكند.
5 -5كدام خاصيت از شئ  Driveنوع درايو را مشخص ميكند؟
دSerialNumber -
جVolumeName-
بDriveLetter -
الفDriveType -
6 -6اگر فايلهاي  phone.txtو  text.txtدر مسيرهاي تعيين شده موجود باشند نتيجه اجراي اين
دستورات چيست؟
Dim mycopy As New FileSystemObject
"mycopy.CopyFile "c:\ text.txt", "D:\ phone.txt

الف -عمليات كپي انجام نميشود.
ب -پيام خطا نمايش داده ميشود و عمليات كپي متوقف ميشود.
ج -عمليات كپي انجام شده و فايل  phone.txtرونويسي ميشود.
د -عمليات كپي انجام شده و فايل  text.txtرونويسي ميشود.
7 -7نتيجه اجراي دستور زير چيست؟
Dim mydelete As New FileSystemObject
"\\mydelete.DeleteFolder "D:\ Documents

الف -پوشه  Documentsبا محتوياتش حذف ميشود.
ب -فقط محتويات پوشه  Documentsحذف ميشوند.
ج -پيام خطاي  Path not foundنمايش داده ميشود.
د -فقط پوشههاي موجود در پوشه  Documentsحذف ميشوند.
8 -8خاصيت  ListIndexدر كنترل . .................. DriveListBox
الف -اسامي درايوهاي موجود روي سيستم را نگهداري ميكند.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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ب -نام درايو انتخاب شده در كنترل را مشخص ميكند.
ج -شماره درايو انتخاب شده در كنترل را مشخص ميكند.
د -نام و شماره درايو انتخاب شده در كنترل را مشخص ميكند.
9 -9كدام خاصيت تعداد زيرپوشهها در يك پوشه را مشخص ميكند؟
دListName -
جListCount -
بCount -
الفListIndex -
1010كدام متد ميتواند پوشه والد يك پوشه دلخواه را مشخص كند؟
الف GetParent -ب GetParentFolder -ج GetParentFolderName -دGetParentName -
1111با توجه به اينكه مسير  D:\Winxp\System32\driversمسير جاري باشد نتيجه اجراي اين
دستورات چيست؟
Dim myfso As New FileSystemObject
)Print myfso.GetAbsolutePathName ("D: ..\..

ب -عبارت \ D:نمايش داده ميشود.
الف -عبارت  D:نمايش داده ميشود.
د -عبارت  D:\winxp\System32نمايش داده ميشود.
ج -عبارت  D:\winxpنمايش داده ميشود.
1212با توجه به اينكه پوشه  Toolsوجود ندارد نتيجه اجراي اين دستورات چيست؟

Dim myfso As New FileSystemObject
"myfso.MoveFolder "D:\VB6" , "C:\ Programs\ tools

الف -پوشه  VB6با نام  toolsبه پوشه  Programsمنتقل ميشود.
ب -پيام خطا نمايش داده ميشود.
ج -محتويات پوشه  VB6با نام  Toolsبه پوشه  Programsمنتقل ميشود.

د -پوشه  VB6بدون محتوياتش به پوشه  Programsمنتقل ميشود.
 1313به وسيله كدام خاصيت در كنترل  FileListBoxميتوان فايلها را فيلتر كرد؟
دPattern -
جListIndex -
بList-
الفFileName -
1414نتيجه اجراي اين دستورات چيست؟

(Set myfso = CreateObject ("Scripting.FileSystemObject

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

الف -يك فايل متني جديد را با استاندارد  ASCIIبراي ذخيرهسازي دادهها باز ميكنند.
ب -يك فايل متني جديد را با استاندارد  Unicodeبراي ذخيرهسازي دادهها باز ميكنند.
ج -يك فايل متني جديد را با استاندارد  ASCIIبراي خواندن اطالعات باز ميكنند.
د -يك فايل متني جديد را با استاندارد  ASCIIبراي خواندن و نوشتن اطالعات باز ميكنند.
1515كدام متد ميتواند شبيه به متد  OpenTextFileاز مدل شئ  FSOعمل كند؟
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الف -متد  OpenTextFileاز شئ File

ج -متد  OpenAsTextStreamاز شئ FSO

ب -متد  OpenAsTextStreamاز شئ File

د -متد  OpenTextStreamاز شئ FSO

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

		b- Text Stream
		c- Text File
d- Fso
 -17مدل شئ  FileSystemObjectو اشياي تشكيلدهنده آن را توضيح دهيد.
 -18روشهاي تعريف شئ از نوع  FSOرا با ذكر مثال بيان كنيد.
 -19كنترلهاي  DirListBox ،FileListBoxو  DriveListBoxرا همراه با خاصيتها و رويدادهاي
هريك توضيح دهيد.
 -20نحوه ايجاد فايلهاي متني و نوشتن ،خواندن و اضافه كردن دادهها و اطالعات به آنها را
توضيح دهيد.
 -21شئ  TextStreamرا به همراه متدهاي آن بهطور كامل توضيح دهيد.
 -22متدهاي  CreateTextFile ،MoveFile ،GetFile ،FileExists ،DeleteFile ،CopyFileو
 GetTempNameرا همراه با كاربرد هريك توضيح دهيد.
 -23متدهاي ،GetFolder ،FolderExists ،MoveFolder ،DeleteFolder ،CreateFolder ،CopyFolder
 GetParentFolderNameو  GetAbsolutePathNameرا همراه با كاربرد هريك توضيح دهيد.
 -24متدهاي  GetDrive ،DriveExistsو  GetDriveNameرا همراه با كاربرد هريك توضيح دهيد.
 -25نحوه ايجاد فايل متني را با متد  OpenAsTextStreamتوضيح دهيد.

آزمون عملي

-1پروژهاي طراحي كنيد كه با استفاده از كنترلهاي  DriveListBox، DirListBoxو FileListBox
امكان انجام عمليات مختلف روي درايوها ،پوشهها و فايلها مانند كپي كردن ،انتقال ،حذف كردن،
ايجاد فايلها و پوشهها و دريافت اطالعات در رابطه با يك درايو ،فايل يا پوشه وجود داشته باشد.
-2پروژهاي طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان نام ،نام خانوادگي ،آدرس و شماره تلفن افراد را در يك
فايل ذخيره نمود ،بهعالوه امكان جستجوي تلفن افراد با استفاده از نام و نام خانوادگي آنها نيز وجود
داشته باشد.
-3پروژهاي طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان نمرات هر درس دانشآموزان را بهصورت دائم ذخيره
نمود و در صورت نياز كارنامه هر دانشآموز همراه با جمع نمرات ،معدل و قبول يا رد شدن وي در هر درس
نمايش داده شود (اطالعاتي كه ذخيره ميشوند عبارتند از شماره دانشآموزي ،نام درس ،نمره درس).

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻡ
ﻫدﻑ جﺰيي

ﺗوانايي ﺩسترسﻰ به فايﻞﻫا
و ﺧواندﻥ و نوﺷتﻦ ﺩﺭ ﺁﻥﻫا با ﺭوﺵ ﺗﺼاﺩفﻰ
زمان(ساعت)
نظري

عملي

8

16

ﻫدﻑﻫاﻱ ﺭفتاﺭﻱ
پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
-1روشدسترسيتصادفيبهفايلهارابداند.
-2بتواندفايلرابادسترسيتصادفيبازكردهوببنددوعملياتخواندنونوشتندادههارا
رويآنانجامدهدوبادستوراتOpen،PutوGetكاركند.
-3نحوهتعريفيكنوعدادهجديدرابادستورTypeبداند.
-4بتواندازنوعدادهجديدتعريفشدهيكركوردايجادنمايد.
-5نحوهنوشتنوخواندندادههارابهصورتركوردبداند.
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كليات

قب ً
ال نحوه ذخيرهسازی و بازيابی دادهها و اطالعات بهوسيله فايلهای متنی و با دسترسی ترتيبی را فراگرفتهايد.
در اين واحدکار ميخواهيم اين کار را با روش دستيابی تصادفی و روی فايلهايي با ساختار غيرمتنی انجام
دهيم .در اين روش دادهها و اطالعات به همان صورت که در حافظه اصلی ذخيره ميشوند در ديسک قرار
ميگيرند ،به عبارت ديگر نوع دادهها در نحوه ذخيرهسازی آنها و حجم اشغالی داده در ديسک دخالت
ميکند .به عنوان مثال اگر يک عدد از نوع  Integerدر چنين فايلی ذخيره شود  2بايت ،يک عدد از نوع

صحيح بلند ) 4 ،(Longبايت و يک کاراکتر اسکی  1بايت را اشغال ميکند .بنابراين در اين نوع از فايلها
ميتوان ترکيبی از چند نوع داده را نيز در کنار هم روی ديسک ذخيره نمود.
در ضمن در اين روش الزم نيست دادهها بهصورت ترتيبی در فايل ذخيره يا از آن بازيابی شوند بلکه عالوه
بر اين روش ميتوان بهصورت مستقيم به هر بخش از دادهها و اطالعات موردنظر دسترسی پيدا کرد يا در
محل خاصی از فايل دادهها را ذخيره نمود.

به عبارت ديگر در روش ترتيبی اگر الزم باشد تا بخشی از دادهها خوانده ،ذخيره يا ويرايش شود بايد
دادههايي كه قبل از آن بخش قرار دارند خوانده شوند و نميتوان بهصورت مستقيم به آن بخش دسترسی
پيدا کرد ،ولی در روش تصادفی ميتوان بهطور مستقيم به هر بخش از دادهها دسترسی پيدا کرد ،آنها را
خواند ،ويرايش نمود يا در محلی از فايل دادههايي را ذخيره کرد ،بدون آنکه به ساير دادهها مراجعه شود.

 2-1نحوه  باز کردن فايلها با روش دسترسی تصادفی (مستقيم)
برای باز کردن فايلها به روش دسترسی تصادفی ميتوان از دستور  Openبه اين صورت استفاده کرد:
Open pathname For Random [Access access] As [#] filenumber Len= reclength

در اين دستور  pathnameاز نوع رشتهای است که نام و مسير فايل را تعيين ميکند .بخش  Accessاختياری
است که حالت فايل را براي انجام عمليات مشخص ميکند access .ميتواند يکی از مقادير Write ،Read
يا  Read Writeرا کسب کند .مقدار  Readفايل را برای خواندن ،مقدار  ،Writeفايل را برای نوشتن و مقدار
 Read Writeفايل را برای خواندن و نوشتن بهطور همزمان باز ميکند .بخش  filenumberيک مقدار عددی
بين يک تا  512است ،از اين مقدار عددی برای دسترسی به فايل جهت انجام عمليات خواندن يا نوشتن
استفاده ميشود .استفاده از کاراکتر  #قبل از اين بخش نيز اختياری است.
بخش  Lenمقدار بايتی را که در هر بار ،عمليات خواندن يا نوشتن براساس آن انجام ميشود ،تعيين ميکند.

 reclengthيک عدد صحيح بين  1تا  32767ميباشد.

به عنوان مثال اين دستور فايل  Data.datرا به منظور نوشتن دادهها با طول  4بايت و با شماره دسترسی  2باز ميکند.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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Open "D:\ Data. dat" For Random Access Write As#2 Len=4

به عنوان مثال ديگر اين دستور فايل  Data.datرا به منظور خواندن دادهها با طول  4بايت و با شماره
دسترسی  3باز ميكند.
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  Openميتوان با دستور  Putدادهها را در آن ذخيره نمود .شكل كلی نحوه
استفاده از اين دستور بهصورت زير است:
Put # filenumber, ]recnumber[ , varname

 filenumberشماره دسترسی فايل است كه در دستور  Openمورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از
كاراكتر  #قبل از شماره دسترسی اختياری است.
 recnumberشماره دادهای را كه در فايل نوشته ميشود مشخص ميكند ،اين شماره برای اولين داده مقدار

 ،1برای دومين داده مقدار  2و به همين ترتيب تا آخرين داده ادامه مييابد و از نوع عددی صحيح و مثبت
) (Longميباشد استفاده از اين بخش نيز اختياری است؛ در صورتیكه از  recnumberاستفاده نشود عمليات
نوشتن ركورد بعد ،از موقعيت فعلي در فايل )ركورد جاری( انجام ميشود.
ﻧﻜﺘﻪ :در پايان عمليات ذخيرهسازی اطالعات در فايل ،فايل را با استفاده از دستور

Close#filenumberببنديد.

 filenumberشماره دسترسی فايل است كه در دستور  Openمورد استفاده قرار گرفته است.
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به عنوان مثال اين دستورات فايل  mydata.datرا با شماره دسترسی  3و طول رکورد  2بايت با روش
دسترسی تصادفی برای نوشتن و ذخيرهسازی دادهها باز ميکنند و پس از نوشتن سه عدد صحيح در آن
فايل بسته ميشود.
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 بهوسيله دستور  ،Openسه دستور  Putبه ترتيب هريک اعداد20،10
و 30را در فايل مينويسند .شماره رکورد در دستور  Putاول عدد  1است زيرا عدد  10اولين دادهای است که
در فايل ذخيره ميشود و شماره رکورد برای عدد ،20مقدار  2خواهد بود و به همين ترتيب الی آخر (شكل
 )2-1و در پايان عمليات نيز دستور  Closeفايل را ميبندد.
 2بايت

 2بايت

 2بايت

30

20

10

سومين عدد

دومين عدد

اولين عدد

شكل 2-1
البته بايد توجه داشت که دستورات  Putرا در اين مثال ميتوان بدون شماره رکورد نيز استفاده کرد بنابراين
دستورات  Putرا در اين مثال ميتوان به اين صورت نيز استفاده کرد:
Put # 3,,10
Put # 3,,20
Put # 3,,30

اگر در چند دستور  Putاز يک شماره رکورد ثابت استفاده شود اعداد روی هم ذخيره ميشوند ،به عبارت ديگر اعداد
در يک موقعيت ثابت در فايل روی هم قرار گرفته و در نتيجه عدد قبلی در آن موقعيت رونويسی ميشود .به عنوان
مثال اگر سه دستور  Putرا در مثال قبل به اين صورت تغيير دهيد در فايل فقط عدد 30ذخيره ميشود.
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Put # 3,1,10
Put # 3,1,20
Put # 3,1,30

تمرين :يك پروژه با نام  RandomNumbersبنويسيد كه  10عدد دو رقمی را بهصورت تصادفی توليد
كرده و در يك فايل با روش تصادفی ذخيره كند.

2-3نحوهخواندندادههاازفايلباروشدستيابیتصادفی
با استفاده از دستور  Getميتوان دادهها را از فايلها خواند و مورد دسترسی قرار دارد ،شكل كلی اين دستور
به اين صورت است:
Get ]#[ filenumber , ]recnumber[ , Varname
عملكرد بخشهای  filenumberو  recnumberمشابه همين قسمتها در دستور  Putميباشد و Varname

نام متغيری است كه دادههای خوانده شده از فايل در آن ذخيره ميشود .استفاده از كاراكتر  #در اين دستور
اختياری است.
ﻧﻜﺘﻪ :درپايانعملياتخواندندادهواطالعاتازفايل،آنرابااستفادهازدستورClose #

filenumberببنديد.

 filenumberشماره دسترسی فايل است كه در دستور  Openمورد استفاده قرار گرفته است.
به عنوان مثال اين دستورات فايل  mydata.datرا با روش دسترسی تصادفی برای خواندن باز ميكنند سپس
دادهها را از آن ميخوانند و روی فرم نمايش ميدهند.
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 دادهها يک متغير از نوع صحيح تعريف ميشود
تا اعدادی که بهوسيله متد  Getاز فايل خوانده ميشوند در آن ذخيره شده و سپس نمايش داده شوند .سپس
اولين متد  Getاجرا ميشود که رکورد شماره  1را از فايل  mydata.datميخواند و در متغير  intnoذخيره
ميکند و در مرحله بعد دستور  Printمقدار متغير  intnoرا روی فرم نمايش ميدهد و به همين شکل دستور
 Getدوم و سوم ،دومين و سومين عدد را به ترتيب ميخوانند و نمايش ميدهند و در پايان متد  Closeفايل
را ميبندد .نتيجه اجرای اين دستورات مانند شکل  2-2ميباشد.

شكل 2-2
در اين مثال اگر دستورات  Getرا به اين صورت تغيير دهيد عدد  20سه بار خوانده شده و نمايش داده
ميشود (شكل .)2-3
Get # 3,2, intno
Print intno
Get # 3,2, intno
Print intno
Get # 3,2, intno
Print intno

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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شكل2-3
با توجه به مثالهای مطرح شده ميتوان روش ذخيرهسازی و بازيابی دادهها را به روش مستقيم يا تصادفی
به وضوح مشاهده نمود .در اين مثالها بهوسيله شماره ركورد و طول هر ركورد بدون توجه به ساير دادهها
ميتوانيد به هر داده بهطور مستقل دسترسی پيدا كرده يا در هر مكان از فايل دادهای را ذخيره كنيد.
تمرين :پروژه  RandomNumberرا به شكلی تنظيم كنيد تا اعداد تصادفی ذخيره شده در فايل را

بخواند و روی فرم نمايش دهد.

برای جلوگيری از تكرار دستور  Getميتوانيد از حلقههايي مانند  Forبه 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  Forسه بار دستور  Getرا اجرا ميكند تا
دادههای ذخيره شده به ترتيب خوانده شوند و شماره ركورد نيز بهوسيله شمارنده حلقه يعنی  intiتعيين
ميشود كه در هر بار اجرای حلقه  Forيك واحد افزايش مييابد.
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مثال  :1ميخواهيم يک پروژه از نوع  Standard EXEايجاد کنيم تا تعدادی عدد اعشاری را از کاربر
دريافت کرده و در يک فايل با روش دسترسی تصادفی بنويسد ،به عالوه بتوان اعداد ذخيره شده را از فايل
خوانده و مجموع آنها را محاسبه نمود .برای انجام اين کار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيک را اجرا کرده و يک پروژه از نوع  Standard EXEهمراه يک فرم و کنترلهای آن

مانند شكل  2-4ايجاد کنيد.

شكل 2-4
 -2در بخش تعاريف ماژول دستور زير را تايپ کنيد .متغير  intrecnoشماره رکوردی را که در فايل نوشته

ميشود ،نگهداری ميکند.

Dim intrecno As Integer

 -3رويداد  Clickدکمه فرمان  Saveرا به اين صورت تنظيم کنيد.
()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

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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End Sub

در اين رويداد ابتدا متغير  intrecnoيک واحد افزايش مييابد تا در هر بار اجرای رويداد بتواند شماره رکورد
جديد را محاسبه و برای استفاده در دستور  Putنگهداری کند سپس متغير  sngnoاز نوع اعشاری تعريف
ميشود تا بتوان اعداد وارد شده در کادر متن را پس از تبديل با تابع  Valدر آن ذخيره نمود .در مرحله
بعد دستور  Putبا توجه به مقدار متغير  intrecnoعدد اعشاری ذخيره شده در متغير  sngnoرا در فايل
 numbers.datمينويسد.

در پايان نيز فايل با متد  Closeبسته ميشود.
 -4رويداد  Clickدکمه فرمان  Sumرا به اين صورت تنظيم کنيد:
()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 آنکه فايل  numbers.datبا شماره دسترسی  1و طول رکورد  4بايت برای خواندن
دادهها باز ميشود ،چون هر عدد اعشاری از نوع  4،singleبايت را در حافظه اشغال ميکند .بنابراين طول
رکورد در فايل  4بايت ميباشد ،سپس با يک حلقه  Do Whileدستور  Getهر بار يک عدد اعشاری را از
فايل خوانده و در متغير  sngnoذخيره ميکند و در مرحله بعد مقدار متغير  sngnoبه متغير  sumاضافه
ميشود تا مجموع اعداد خوانده شده محاسبه گردد .در اين حلقه برای تشخيص رسيدن به انتهای فايل از
تابع  EOFاستفاده شده است .در صورتيکه هنگام اجرای دستور  Getبه انتهای فايل برسيم تابع  EOFمقدار
درست  Trueرا بازگشت ميدهد و به دليل اينکه عملکرد منطقی  NOTمقدار  Trueرا به  Falseتبديل
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ميکند اجرای حلقه خاتمه مييابد .پس از خاتمه اجرای حلقه مجموع اعداد خوانده شده بهوسيله متغير
 sumدر کنترل کادر متن  txtsumنمايش داده ميشود و در مرحله آخر نيز فايل بهوسيله دستور )( Close
بسته ميشود.
 -5پروژه و فرم را با نام  Numbersذخيره کنيد سپس برنامه را اجرا کرده و چند عدد را با استفاده از
کادرمتن  txtnoو دکمه فرمان  Saveدر فايل ذخيره کنيد.
 -6پس از خاتمه ذخيرهسازی اعداد روی دکمه فرمان  sumکليک کنيد تا مجموع اعداد در کنترل کادرمتن
 txtsumنمايش داده شود و نتيجه را بررسی نماييد .مجددا ً چند عدد ديگر را وارد نموده و مجموع آنها را

بهدست آورده و نتيجه را بررسی کنيد.

 -7اجرای برنامه را خاتمه داده و به پنجره برنامه ويژوالبيسيک بازگرديد.
مثال  :2ميخواهيم پروژه  Numbersرا به شکلی تغيير دهيم تا بتوانيم يکی از اعداد را با عدد جديدی

در فايل تعويض کنيم .برای اين کار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

 -1پروژه  Numbersرا باز کنيد و روی فرم آن کنترل دکمه فرمان مانند شکل  2-5با نام  cmdchangeرا
اضافه کنيد .اين دکمه برای تغيير يک عدد با عدد جديد استفاده ميشود.

شكل 2-5
 -2رويداد  Clickدکمه فرمان  cmdchangeرا به اين صورت تنظيم کنيد:
()Private Sub cmdchange_Click
Dim sngoldno As Single

 برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته:پيمانه مهارتي
 توانايي دسترسي به فايلها و خواندن و نوشتن در آنها با روش تصادفي:واحدكار دوم
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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

 عدد موردنظر و عدد جديدی که،در اين رويداد پس از تعريف متغيرهاي مورد نياز ابتدا با دو کادر ورود داده
 ذخيرهstrnewno  وstroldno جای آن در فايل قرار ميگيرد دريافت شده و به ترتيب در متغيرهای رشتهای
sngoldno  اين دو رشته عددی به اعداد اعشاری تبديل و در متغيرهایVal  سپس با استفاده از تابع،ميشوند
 برای عملياتOpen  با دستورnumbers.dat  پس از اجرای اين دستورات فايل. ذخيره ميشوندsngnewno و
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خواندن و نوشتن با يک شماره دسترسی باز ميشود ،در مرحله بعد متغيرهای  sngnoو  intrecnoتعريف
ميشوند .متغير  sngnoبرای نگهداری اعدادی که از فايل خوانده ميشوند و متغير  intrecnoبرای مشخص
کردن شماره رکوردی که خوانده شده است ،استفاده ميشوند .پس از اين مرحله يک حلقه Do While
بهوسيله دستور  Getاعداد را يکیيکی از فايل میخواند و در متغير  sngnoذخيره ميکند .سپس يک
دستور  Ifعدد خوانده شده با عدد موردنظر کاربر که در متغير  sngoldnoنگهداری ميشود بررسی شده ،در
صورتیکه نتيجه اين بررسی درست ) (Trueباشد يک دستور  Putبا توجه به شماره رکوردی که در متغير
 intrecnoذخيره شده است ،عدد جديد را روی عدد پيدا شده در فايل رونويسی ميکند .بعد از اجرای اين
دستور ،دستور  Exit Doنيز اجرای برنامه را از حلقه خارج ميکند زيرا ديگر نياز به ادامه جستجوی عدد
وجود ندارد ،اما اگر نتيجه بررسی شرط در دستور  Ifنادرست ) (Falseباشد دستورات موجود در دستور  Ifاجرا
نميشوند و يک واحد به مقدار شمارنده رکوردها يعنی متغير  intrecnoاضافه ميشود و با رسيدن به دستور
 Loopاجرای برنامه به حلقه  Do Whileمنتقل ميگردد تا عدد بعدی خوانده شود .به اين صورت اگر عدد
مورد نظر در فايل پيدا شود با عدد جديد عوض ميشود در غير اين صورت پس از خوانده شدن تمام اعداد
از فايل و رسيدن به انتهای فايل تابع  EOFمقدار  Falseرا بازگشت ميدهد و اجرای حلقه خاتمه مييابد،
بنابراين در هر دو صورت در خاتمه اجرای دستورات فايل با دستور  Closeبسته ميشود.
 -3تغييرات را ذخيره کنيد و برنامه را اجرا نماييد ،سپس روی دکمه  Change Numberکليک کنيد و يک
عدد را که در فايل موجود است ،تايپ کرده و در کادر ورود داده دوم يک عدد جديد وارد کنيد .در اين مرحله
عدد دوم به جای عدد اول در فايل قرار ميگيرد .با کليک روی دکمه  Sumنتيجه را بررسی کنيد.

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

 2-4نحوه ذخيرهسازی و بازيابی دادهها بهصورت رکورد
گاهی اوقات الزم است دادهها با انواع مختلفی بهطور همزمان در فايل ذخيره شوند در اين حالت خواندن
و نوشتن هريک از دادهها بهطور جداگانه کار دشوار و زمانبری خواهد بود .بهعالوه در هنگام خواندن يا
نوشتن دادهها بايد کام ً
ال دقت شود تا نوع و ترتيب داده در هنگام خواندن آنها دقيقاً مطابق با نوع و ترتيب
داده در هنگام نوشتن آنها در فايل باشد در غير اينصورت مشکالت جدی در کار با دادهها بهوجود ميآيد.
برای حل اين مشکل ميتوانيد از واحدهای اطالعاتی با طول ثابت که به آنها رکورد ) (Recordميگويند،
استفاده کنيد.
يک رکورد خود شامل دو يا چند واحد اطالعاتی کوچکتر است که به هريک از آنها يک فيلد ) (Fieldگفته

ميشود .هر فيلد ميتواند يک ويژگی و مشخصه از مجموعه ويژگیهای يک شئ را توصيف کند ،در واقع

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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فيلدها عملکردی شبيه به متغيرها دارند.
به عنوان مثال اگر مشخصات تحصيلی يک دانشآموز را در نظر بگيريد دادههايي مانند نام ،نامخانوادگی،
شماره شناسنامه ،رشته تحصيلی ،تاريخ تولد ،کد دانشآموزی و رشته تحصيلی مورد استفاده قرار ميگيرند.
به هريک از اين دادهها فيلد ميگويند و مجموع اين فيلدها تشکيل يک رکورد را ميدهند که برای دانشجو
نيز يک رکورد مورد استفاده قرار ميگيرد.
به عنوان مثال ديگر ميتوان به مشخصات شناسنامهای هر فرد در کشور اشاره کرد .برای نگهداری اين
مشخصات به چند فيلد مختلف احتياج داريد و هر فرد نيز به يک رکورد که شامل تمام اين فيلدها ميشود
احتياج خواهد داشت .اطالعاتی که در هر رکورد و فيلدهای آن ذخيره ميشود برای هر فرد مجزا از ساير
رکوردها خواهد بود ،دقيقاً مانند شناسنامههای هر فرد که قالب و شکل نگهداری اطالعات در همه آنها يکی
است ولی هريک نام و نامخانوادگی و شماره شناسنامه متفاوتی را نگهداری ميکنند .در يک فايل با دسترسی
تصادفی رکوردها بهصورت پشت سر هم روی ديسک ذخيره ميشوند .شکل  2-6نحوه ذخيرهسازی اطالعات
در يک فايل با دسترسی تصادفی با رکوردی به طول  58بايت را نشان ميدهد.

شكل 2-6

 2-4-1نحوه تعريف يک نوع داده جديد
برای ايجاد يک نوع داده جديد از ترکيب انواع دادههای معرفی شده در زبان برنامهنويسی ويژوالبيسيک از
دستور  Typeاستفاده ميشود .شکل کلی نحوه استفاده از اين دستور به اين صورت است:
نام نوع داده جديد Type

نوع داده  Asنام داده اول
نوع داده  Asنام داده دوم
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     .   .   .   .   .
     .   .   .   .   .
     .   .   .   .   .
     .   .   .   .   .
End Type

به عنوان مثال برای ايجاد يک نوع داده جديد که بهوسيله آن بتوان مشخصات يک دانشآموز را ذخيره كرد،
از دستور  Typeبه اين صورت استفاده ميشود:
Type information
firstname As String * 20
lastname As String * 30
studentid As Long
b_date As Date
End Type

در اين دستورات با استفاده از دستور  Typeيک نوع داده جديد به نام  informationتعريف شده است
که خود شامل چهار متغير يا به عبارت ديگر چهار فيلد ميباشد .فيلدهای  firstnameو  lastnameاز نوع
رشتهای ،فيلد  studentidاز نوع عدد صحيح بلند و فيلد  b_dateاز نوع تاريخ برای تاريخ تولد در نظر گرفته
شدهاند .در واقع اکنون ميتوان با استفاده از نوع داده جديد  informationيک رکورد برای نگهداری اطالعات
يک دانشآموز تعريف كرد.
برای تعريف يک متغير از نوع داده جديد يا به عبارت بهتر يک رکورد از نوع داده  informationاز همان

شيوه معرفی شده برای ساير انواع دادهها استفاده کنيد .به عنوان مثال اين دستور ،يک متغير از نوع داده
 informationبه نام  studentايجاد ميکند.
Dim student As information

برای دسترسی به اعضای اين متغير که از نوع داده جديد  informationتعريف شده است ميتوانيد به اين
صورت عمل کنيد:
"student.firstname = "Ali
"student.lastname = "Rezaee

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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student.studentid = 8821437
"student.b_date = "11.241995

در اين دستورات ركورد  studentتمام اطالعات مورد نياز برای يك دانشآموز را در خود نگهداری كرده
است.
ﻧﻜﺘﻪ :بااستفادهازكلماتكليدیPrivateوPublicقبلازدستورTypeميتوانيدنوعداده

جديدرابهصورتمحلیياعمومیتعريفكنيد.



ﻧﻜﺘﻪ :برایتعريفنوعدادهجديدبااستفادهازدستورTypeميتوانيدازبخشتعاريفدر

ماژولفرمياماژولكداستفادهكنيد.

مثال:3ميخواهيم يك پروژه از نوع  Standard EXEمانند شكل  2-7طراحی كنيم كه بهوسيله آن
بتوان اطالعات دانشآموزان يك مدرسه را در يك فايل با روش دستيابی تصادفی ذخيره نمود .برای اين كار
عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:

شكل2-7
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع  Standard EXEهمراه يك فرم با نام  frmmainو از
نوع  MDIمانند شكل  2-7ايجاد كنيد ،سپس يك كنترل منوی اصلی همراه با گزينههای آن مانند شكلهای
 2-7و  2-8به فرم اضافه كنيد.
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شكل 2-8
 -2يک ماژول کد به پروژه اضافه کنيد و نوع داده جديدی با نام  informationبه اين صورت در آن تعريف کنيد:
PublicType information
firstname As String * 20
lastname As String * 30
stdentid As Long
b_date As Date
End Type

شكل 2-9
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 -3يک فرم جديد با نام  frmregisterبه پروژه اضافه کنيد و کنترلهای آن را مانند شکل  2-9روی فرم
قرار دهيد ،از اين فرم برای اضافه کردن اطالعات دانشآموزان استفاده ميشود.
 -4در بخش تعاريف ماژول فرم  frmregisterاين دستور را تايپ کنيد تا يک متغير از نوع داده جديد
 informationتعريف شود:
Dim student As information

 -5رويداد  Loadفرم  frmregisterرا به اين صورت تنظيم کنيد:
)(Private Sub Form_Load
Open "D:\ students.dat" For Random Access Write As # 1 Len=62
End sub

در اين رويداد فايل  students.datبا شماره دسترسی  1برای دريافت دادهها با طول رکورد  62بايت و روش
دسترسی تصادفی باز ميشود .برای محاسبه طول رکورد 20بايت برای فيلد  30 ،firstnameبايت برای فيلد
 4 ،lastnameبايت برای فيلد  studentidو  8بايت برای فيلد  b_dateدر نظر گرفته شده است.
 -6رويداد  Clickدکمه فرمان  Saveرا نيز به اين صورت تنظيم کنيد:
)(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
در اين رويداد ابتدا دادههای وارد شده در کنترلهای کادر متن در فيلدهای متناظر خود در متغير student

ذخيره ميشوند .با توجه به اينکه فيلد  studentidاز نوع عدد صحيح بلند ) (Longو فيلد  b_dateاز نوع تاريخ
ميباشد ،با استفاده از توابع  Valو  CDateمحتويات کادرهای متن مربوط به اين دو فيلد ابتدا به نوع داده
عددی و تاريخ تبديل شده سپس در فيلدهای مربوطه ذخيره ميشوند و در مرحله بعد با استفاده از دستور
 Putمتغير  studentبه صورت يك ركورد كامل در فايل  studentsذخيره ميگردد .به همين ترتيب در هر
بار کليک روی دکمه فرمان  Saveيک رکورد جديد در فايل ذخيره ميشود.

86

وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

 -7رويداد  Clickدکمه فرمان  Closeرا به اين صورت تنظيم کنيد:
)(Private Sub cmdclose_Click
Close # 1
Unload Me
End Sub

 -8فرم  frmregisterرا با نام  registerذخيره کنيد.
 -9به فرم  frmmainبرويد و رويداد  Clickگزينه  Registerاز منوی  Informationرا به صورت زير تنظيم
کنيد تا با کليک روی اين گزينه فرم ورود و ثبت اطالعات دانشآموزان نمايش داده شود:

)(Private Sub mnuregister_Click
)(frmregister.Show
mnudisplay.Enabled=False
End Sub

 -10برای بازيابی و خواندن دادههای ذخيره شده در فايل الزم است يک فرم جديد با نام  frmdisplayبه
پروژه اضافه کنيد و کنترلهای آن را مانند شکل  2-10روی فرم قرار دهيد.

شكل 2-10
 -11رويداد  Loadفرم  frmreadرا به اين صورت تنظيم کنيد:
)(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.datبا شماره دسترسی  1برای خواندن دادهها با طول رکورد  62بايت و روش
دسترسی تصادفی باز ميشود.
 -12در بخش تعاريف ماژول فرم  frmdisplayاين دستور را تايپ کنيد تا يک متغير از نوع داده جديد
 informationتعريف شود.
Dim student As information

 -13برای نمايش اطالعات دانشآموزان روی فرم ميتوان از دکمه فرمان  Displayاستفاده کرد .برای اين
کار رويداد  Clickاين دکمه فرمان را به اين صورت تنظيم کنيد:
()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  Printعناوين مربوط به اطالعات را در محل مناسب روی فرم نمايش ميدهند،
برای اين کار از تابع  Tabاستفاده شده است تا عنوان در موقعيت تعيين شده روی فرم نمايش داده شود،
سپس با استفاده از يک حلقه  Do Whileو متد  Getيک رکورد از نوع داده  informationفايل خوانده شده
و در متغير  studentذخيره ميگردد .سپس با دستور  Printهر يک از فيلدهای رکورد  studentبه ترتيب
در موقعيت مناسب روی فرم نمايش داده ميشود .دستور  Printدر داخل حلقه در يک دستور  Ifقرار داده
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شده است.
بنابراين دستور  Printتا زمانی اجرا ميشود که رکوردی از فايل خوانده شود .با رسيدن به انتهای فايل اجرای

دستور  Getسبب ميشود تابع  EOFمقدار  Trueرا بازگشت دهد بنابراين بررسی شرط موجود در دستور ،If
نتيجه نادرست  Falseخواهد داشت و دستور  Printاجرا نميشود.
 -14رويداد  Clickدکمه فرمان  Closeرا به اين صورت تنظيم کنيد:

)(Private Sub cmdclose_Click
Close # 1
Unload Me
Frmmain_mnuregister Enabled=True
End Sub

 -15فرم  frmdisplayرا با نام  displayذخيره کنيد.
 -16به فرم  frmmainبرويد و رويداد  Clickگزينه  Displayرا از منوی  Informationبه اين صورت تنظيم

کنيد:

)(Private Sub mnudisplay_Click
)(frmdisplay.Show
mnuregister.Enabled=False
Ens Sub

 -17به فرم مادر  frmmainبرويد و رويداد  Clickگزينه  Exitاز منوی  Fileرا به اين صورت تنظيم کنيد:
)(Private Sub mnuexit_Click
Unload Me
End Sub

 -18فرم  frmmainو پروژه را با نام  studentsذخيره نماييد ،سپس برنامه را اجرا کرده و با استفاده از گزينه
 Registerاطالعات چند دانشآموز را در فايل ذخيره کنيد.
 -19پس از خاتمه ورود و ثبت دادهها ،بهوسيله گزينه  Displayاز منوی  Informationدادهها را بازيابی
کرده و روی فرم نمايش دهيد.
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. اجرای پروژه را خاتمه داده و به پنجره برنامه ويژوالبيسيك بازگرديد-20
 در صـورتیكـه بخواهيد اطالعات ركـورد معينی را از فـايل با دسـترسی تصادفی:ﻧﻜﺘﻪ

بـهعنوانمثال.واردكنيدPutوGetبخوانيديابنويسيدشـمارهركـوردموردنظررادردســتور
. دومينركوردراميخواندGet # 1,2 ,students دسـتور

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

 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
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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
FirstName
LastName
Title

As Long
As String * 15
As String * 15

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 variablelength 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

91

 برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته:پيمانه مهارتي
 توانايي دسترسي به فايلها و خواندن و نوشتن در آنها با روش تصادفي:واحدكار دوم

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
دسترسی
رابطه داشتن ،برابر بودن ،مشابه بودن
تعريف
جزء ،عنصر
ميدان
بهدست آوردن
معني ،مقصود ،تصور
حالت
اختياری
ثبت کردن ،قرار دادن
تصادفی
سابقه

Access
Correspond
Definition
Element
Field
Get
Identical
Mode
Optional
Put
Random
Record

ثبت کردن

Register

نياز داشتن ،الزم داشتن

Require

نوع

Type

درست ،صحيح

Valid

خالصه مطالب

روشهای دسترسی به فايلها به دو گروه روش دسترسی ترتيبی و روش دسترسی تصادفی تقسيم
ميشوند.
خواندن و نوشتن دادهها در يک فايل با دسترسی تصادفی بر اساس رکورد با طول ثابت انجام ميشود.
به هر ويژگی و مشخصه از مجموعه ويژگیهای يک شئ ،شخص يا فيلد ميگويند.
مجموع چند فيلد تشکيل يک رکورد ميدهند.
از دستور  Typeبرای تعريف يک نوع داده جديد که شامل چند فيلد است ،استفاده ميشود.
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از يک نوع داده جديد که بهوسيله دستور  Typeتعريف ميشود ،ميتوان يک رکورد ايجاد نمود.
با استفاده از دستور  Openميتوان يک فايل را با دسترسی تصادفی برای عمليات خواندن يا نوشتن دادهها
باز کرد.
برای نوشتن دادهها در فايل با دسترسی تصادفی از دستور  Putاستفاده ميشود.
برای خواندن دادهها از فايل با دسترسی تصادفی از دستور  Getاستفاده ميشود.
با استفاده از دستور  Closeميتوان يک فايل با دسترسی تصادفی را در پايان عمليات خواندن و نوشتن
دادهها بست.
تابع  EOFبا رسيدن به انتهای فايل مقدار  Trueو در غير اينصورت مقدار  Falseرا بازميگرداند.
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آزمون نظري

1 -1کدام دستور امکان نوشتن دادهها در يک فايل با دسترسی تصادفی را فراهم ميکند؟
دWrite -
جOpen -
بGet -
الفPut -

2 -2وظيفه آرگومان  Lenدر دستور  Openچيست؟
ب -تعيين شماره رکورد جاری
الف -تعيين شماره دسترسی فايل
ج -تعيين شماره رکورد برای خواندن يا نوشتن دادهها د -تعيين اندازه فايل
3 -3در صورت رسيدن به انتهای يک فايل با دسترسی تصادفی تابع  EOFچه مقداری را بازميگرداند؟
ج -يک رشته خالی د -رشته Null
بFalse -
الفTrue -
4 -4کدام دستور برای تعريف يک نوع داده جديد استفاده ميشود؟
دField -
جType -
بRecord -
الفDim -
5 -5در کدام نوع از انواع فايلها استفاده از روش دسترسی ترتيبی مناسبتر است؟
ب -فايلهای با دسترسی تصادفی
الف -فايلهای باينري
د -فايلهای داده
		
ج -فايلهای متنی
6 -6کدام دستور برای خواندن دادهها از فايل با دسترسی تصادفی مناسب است؟
دReadLine -
جRead -
بGet -
الفPut -
7 -7حداکثر مقدار  filenumberدر دستور  .......... Openميباشد.
د1024 -
ج512 -
ب256 -
الف128-
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
 -9تفاوت روش دسترسی ترتيبی و تصادفی را در فايلها بيان کنيد.
 -10نحوه باز کردن فايلها با روش دسترسی تصادفی را توضيح دهيد.
 -11نحوه نوشتن و خواندن دادهها و اطالعات با روش دسترسی تصادفی را با ذکر مثال بهطور
کامل توضيح دهيد.
 -12نحوه تعريف يک نوع داده جديد بهوسيله دستور  Typeرا با ذکر مثال توضيح دهيد.
 -13نحوه تعريف يک رکورد از نوع داده جديد را که بهوسيله دستور  Typeتعريف ميشود ،بيان
کنيد و روش نوشتن و خواندن يک رکورد را در فايلها با دسترسی تصادفی توضيح دهيد.
 -14روش خواندن و نوشتن يک  رکورد خاص در فايلها با دسترسی تصادفی را با ذکر مثال
توضيح دهيد.
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آزمون عملي

1 -1يک  پروژه طراحی کنيد که با استفاده از فايل با دسترسی تصادفی اطالعات مربوط به
کارمندان يک اداره را براساس جدول  2-1دريافت کند و امکان انجام اين عمليات را داشته
باشد:
الف -ثبت اطالعات يک کارمند
ب -ويرايش و اصالح اطالعات وارد شده
ج -جستجو و مشاهده اطالعات يک کارمند
د -مشاهده اطالعات تمام کارمندان
جدول  2-1اطالعات كارمندان
كدپرسنلي
نام
نام خانوادگي
تاريخ تولد
جنسيت
حقوق دريافتي
تاريخ استخدام
2 -2پروژهای طراحی کنيد که بتواند اطالعات و ورود و خروج هزينه توقف خودروها را در يک 
پارکينگ با استفاده از فايل با دسترسی تصادفی ذخيره ،نگهداری و مديريت نمايد.

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﺳﻮﻡ
ﻫدﻑ جﺰيي

ﺗوانايي برنامهنويسي به ﺭوﺵ ﺷﺊ ﮔرا
زمان(ساعت)
نظري

عملي

10

30

ﻫدﻑﻫاﻱ ﺭفتاﺭﻱ
پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
-1ويژگيهايبرنامهنويسيبهروششئگرارابداندوتفاوتآنراباروشبرنامهنويسي
ساختيافتهبيانكند.
-2مفاهيمكالس،شيءوكپسولهكردنرابداند.
-3تواناييايجاديكClassراداشتهباشد.
-4عضوفيلدوخاصيترادريككالسايجادكندوتفاوتآنهارابداند.
-5عضومتدرادريككالسايجادكندوانواعآنهاراتوضيحدهد.
-6عضورويدادرادريككالسايجادكند.
-7رويدادهايكالسراتوضيحدادهوكاربردآنهارابيانكند.
-8كاربردClassBuilderوObjectBrowserرابداندوبتواندباآنهاكاركند.
-9مفهومكلكسيونرابداندوبتواندكلكسيونيازاشياراايجادكردهواستفادهكندومتدها
وخاصيتهايآنهارابهكارگيرد.
-10كاربرددستورForEachرابداندوبتواندازآناستفادهكند.
-11نحوهساختپروژههاازنوعActiveX DLLرابداند.
-12بتواندپروژههاازنوعActiveXDLLControlراايجادكند.
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کليات

در اين واحدكار يكي از روشهاي جديد برنامهنويسي به نام برنامهنويسي به روش شئگرا يا
 Object Oriented Programmingرا كه به اصطالح به آن  OOPميگويند فراميگيرد .در روشهاي

قديميتر برنامهنويسي مانند برنامهنويسي به روش ساخت يافته ) (Structuralبرنامه به بخشهاي
كوچكتر تقسيم ميشود و اين كار تا رسيدن به كوچكترين اجزا ادامه مييابد ،سپس با استفاده از
مفاهيمي مانند توابع و رويهها اين اجزا طراحي و ساخته ميشوند و با به كار گرفتن اجزاي كوچك
اجزاي بزرگتر و هدفهاي اصلي برنامه دنبال ميشوند .يكي از بزرگترين مشكالت اين روش اين است
كه هنگام فراخواني توابع و رويههاي فرعي همواره الزم است دادههاي مورد نياز از محل فراخواني به
داخل تابع يا رويه فرعي انتقال يابد ،اين مسأله هنگامي كه دادهها زياد باشند اين كار را سخت و دشوار
ميكند .خصوصاً اگر الزم باشد اين فراخوانيها بيش از يك بار و به دفعات زياد در طول برنامه انجام
شود .در برنامهنويسي به روش شئگرا از مفهوم شئ به همان معني كه در محيط پيرامون ما وجود دارد
استفاده ميشود .در اين روش دادهها ،توابع و رويهها داخل يك بدنه واحد به نام شئ قرار ميگيرد و
وظايف موجود در برنامه به صورت بخشهاي جداگانهاي كه هر يك با استفاده از يك يا مجموعهاي
از اشيا تأمين ميشوند ،باعث آسانتر و سريعتر انجام شدن برنامهنويسي شده و اين روش به سرعت
جايگزين روشهاي قديمي ميشود.

  3-1مفاهيم بنيادي در برنامهنويسي شئگرا

يكي از مهمترين و اصليترين مفاهيم در روش برنامهنويسي شئگرا ،كالس است به طور كلي يك
كالس قالب و الگويي است كه ميتوان به وسيله آن يك نمونه واقعي به نام شئ را به وجود آورد.
به عبارت ديگر يك كالس ،قالب و الگويي است كه ميتواند شكل ظاهري و عملكرد يك شئ را
مشخص كند.
به عنوان مثال فرض كنيد كه ميخواهيم در يك كارخانه شيرينيپزي ،كيك و كلوچه توليد كرده و به بازار
عرضه كنيم ،به اين منظور ميتوانيم از روشهاي مختلفي استفاده كنيم .در روش اول ميتوان 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 شكلدهي به هر كيك به زمان زيادي نياز دارد بلكه سبب ميشود هيچ يك از
كيكهاي توليد شده از نظر وزن و شكل ظاهر شبيه به هم نباشد .در روش ديگر ميتوان يك قالب فلزي
يا پالستيكي از كيك موردنظر براي هر كارگر به وجود آورد و تمام ويژگيهاي كيك از نظر وزن و شكل
ظاهري را در آن ايجاد كرد .سپس كارگر با استفاده از اين قالب ،كيكها را بدون زحمت و صرف زمان زيادي
شكل دهد .در اين حالت كليه كيكهايي كه توسط تمام كارگران به وجود ميآيد داراي وزن ،اندازه و شكل
ظاهري مشابه خواهند شد ،حتي ميتوان كارگران را از سيستم توليد حذف و از دستگاههاي خودكار استفاده
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كرد .در اين روش قالب فلزي يا پالستيكي كيك در واقع خود كيك نيست اما ويژگيهاي كيك توليد شده را
توصيف ميكند .اين قالب همان كالس است و به خميري كه داخل قالب كيك قرار ميگيرد و پس از پخته
شدن قابل خوردن است ،شئ ميگويند .اگر به محيط اطرافتان توجه كنيد ميبينيد كه براي توليد اشيا از
اين روش استفاده ميشود.
به عنوان مثالي ديگر وقتي شما در محيط ويژوالبيسيك يك كنترل كادر متن را از جعبه ابزار انتخاب
ميكنيد و آن را روي فرم قرار ميدهيد ،ويژوالبيسيك به طور خودكار از يك قالب آماده كه از قبل تعريف
و ايجاد شده است يك كنترل جديد و واقعي ايجاد ميكند و روي فرم قرار ميدهد .به قالب و الگوي كنترل،
كالس و به نمونهاي كه از آن ساخته شده و روي فرم قرار ميگيرد شئ ميگويند .بنابراين يك كالس را
ميتوان چنين تعريف كرد« :به مجموعهاي از دادهها و دستورالعملها كه ميتوان به وسيله آن يك شئ را
به صورت كامل ايجاد نمود كالس ميگويند ».براي نگهداري دادهها از مفهوم فيلد و خاصيت و براي تعريف
و اجراي دستورالعملها از مفهوم متد و رويداد استفاده ميشود ،به عبارت ديگر يك كالس مجموعهاي از
فيلدها ،خاصيتها ،متدها و رويدادها ميباشد كه فيلدها و خاصيتها وظيفه نگهداري دادهها و متدها و
رويدادها وظيفه اجراي دستورالعملها را به عهده دارند .به هر يك از اجزاي تشكيلدهنده يك كالس مانند
يك فيلد ،خاصيت ،متد يا رويداد ،يك عضو ) (Memberكالس ميگويند.

 3-2مفهوم كپسوله كردن ()Encapsulation

كپسوله كردن يعني گردآوري و ايجاد مجموعهاي از اعضا در يك بخش واحد به نام كالس ،به شكلي كه
وقتي نمونهاي از كالس (شئ) ايجاد ميشود بتوان به راحتي از اعضا استفاده نمود ،بدون آنكه الزم باشد
از جزيياتي كه در رابطه با آن عضو وجود دارد اطالع و آگاهي داشت .به اين عمل مخفي كردن اعضا نيز
ميگويند .به عنوان مثال وقتي شما خاصيت  Widthرا در يك فرم يا كنترل مقداردهي ميكنيد الزم نيست

در رابطه با چگونگي تنظيم عرض فرم اطالعاتي داشته باشيد ،بلكه فقط بايد مقدار موردنظر خود را در
خاصيت مربوطه ذخيره كنيد يا وقتي كه با استفاده از متد  ،SetFocusفوكوس به يك كنترل انتقال داده
ميشود الزم نيست در رابطه با چگونگي عملكرد اين متد اطالعاتي داشته باشيد بلكه متد را فراخواني كرده
و از امكانات آن استفادهكنيد.

 3-3نحوه ايجاد يك كالس

براي ايجاد يك كالس از ماژول كالس ) (Class Moduleاستفاده ميشود .ماژول كالس شبيه به ماژول كد
است و شكل ظاهري مانند فرمها ندارد براي اضافه كردن يك ماژول كالس به برنامه ميتوانيد يكي از اين
روشها را استفاده كنيد:
 -1در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Projectكليك كنيد و سپس روي گزينه  Add Class Moduleكليك
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نماييد (شكل  ،)3-1سپس در كادرمحاوره  Add Class Moduleروي زبانه  Newكليك كنيد و بعد آيكن
 Class Moduleرا انتخاب كنيد (شكل .)3-2

شكل 3-1

شكل 3-2
در پايان روي دكمه فرمان  Openكليك كنيد در اين مرحله يك پنجره شبيه به پنجره ماژول كد در پنجره
برنامه ويژوالبيسيك باز ميشود.
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شكل 3-3
به طور پيشفرض براي نام ماژول كالس از نام  Class1استفاده ميشود كه در پنجره مرورگر پروژه و در نوار

عنوان پنجره ماژول كالس قابل مشاهده است (شكل  .)3-3ماژول كالس روي ديسك با نام ماژول كالس و
پسوند  clsبه صورت يك فايل مستقل روي ديسك ذخيره ميشود ،به عنوان مثال براي يك ماژول كالس به
نام  Class1نام فايل آن  Class1.clsميباشد.
 -2در پنجره مرورگر پروژه كليك راست كنيد .در منويي كه نمايش داده ميشود اشارهگر ماوس را روي گزينه
 Addنگه داريد سپس در زيرمنويي كه باز ميشود روي گزينه  Class Moduleكليك كنيد (شكل .)3-4

شكل 3-4
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پس از مشاهده كادرمحاوره  Add Class Moduleميتوانيد مانند روش اول عمل نماييد و يك ماژول كالس
را به پروژه اضافه كنيد.

 3-3-1نحوه ايجاد عضو فيلد

فيلد يكي از اعضاي تشكيلدهنده كالسهاست كه دادهها و اطالعات را ميتوان در آن ذخيره كرد .در واقع
فيلدها در كالسها عملكردي شبيه به متغيرها دارند ،بنابراين از همان روشهايي كه براي تعريف متغيرها
به كار ميرود براي تعريف فيلدها ميتوان استفاده كرد.
فيلدها را ميتوان با دستور  Dimيا  Privateبه صورت خصوصي تعريف نمود ،در اين حالت از فيلد فقط در
همان ماژول كالس ميتوان استفاده كرد اما اگر فيلد با دستور  Publicتعريف شود هم در ماژول كالسي كه
در آن تعريف شده است و هم در ساير بخشهاي برنامه ميتوان از آن استفاده نمود.
مثال  :1ميخواهيم 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:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد.
 -2يك ماژول كالس به پروژه اضافه كنيد ،سپس در پنجره خواص خاصيت  Nameآن را روي مقدار
 clsemployeeتنظيم كنيد.
 -3در اين مرحله ميخواهيم اعضايي در كالس تعريف كنيم تا بتوانند دادهها و اطالعات يك كارمند را
دريافت و نگهداري كنند .براي اين كار ميتوان 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  firstnameبراي نام lastname ،براي نام خانوادگي studentid ،براي كد دانشآموز
و  b_dateبراي تاريخ تولد به عنوان فيلد در كالس  clsemplayeeبه صورت عمومي تعريف شدهاند .ماژول
كالس را با نام  clsemployeeذخيره نماييد.
 -4به پنجره فرم پروژه برويد و خاصيت نام آن را به  frmmainتغيير دهيد ،سپس فرم را به صورت يك فرم
 .MDIتنظيم كنيد و مانند شكل  3-5يك كنترل منو روي فرم قرار داده و گزينههاي آن را تنظيم كنيد.
سپس آن را با نام  mainذخيره كنيد.
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شكل 3-5
 -5در اين مرحله الزم است تا از كالس  clsemployeeيك شئ ايجاد شود تا در تمام برنامه بتوان از آن استفاده نمود.

به دليل اينكه از خود كالس به طور مستقيم نميتوان استفاده كرد بنابراين ابتدا يك ماژول كد به پروژه اضافه كرده و
اين دستورات را در آن تايپ كنيد تا يك شئ از كالس  clsemployeeبه صورت عمومي معرفي شود تا در تمام برنامه
قابل شناسايي باشد ،البته بايد توجه داشته باشيد كه اين دستور شئ را ايجاد نميكند بلكه فقط فضايي در حافظه براي
آن اختصاص ميدهد كه توانايي دريافت و نگهداري شئ مشابه كالس  clsemployeeرا داشته باشد.
Public employee As clsemployee

شكل 3-6
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ماژول كد را با نام  mdlobjectذخيره كنيد.
 -6در اين مرحله الزم است براي ذخيرهسازي داده در شئ  employeeاز يك فرم استفاده كنيد ،بنابراين به
پنجره مرورگر پروژه رفته و يك فرم جديد مانند شكل  3-6به پروژه اضافه كنيد و نام آن را روي frmregister
تنظيم نماييد.
 -7در اين مرحله براي ذخيرهسازي هر يك از دادههاي مربوط به يك كارمند دلخواه ،الزم است ابتدا
يك شئ از كالس  clsemployeeايجاد كرده و به هر يك از فيلدهاي آن به صورت مستقل دسترسي پيدا
كنيد.
براي ايجاد شئ از يك كالس از دستور  Setبه اين صورت ميتوان استفاده كرد:
نام كالس  = Newنام شئ Set

بنابراين براي ايجاد شئ از كالس  clsemployeeميتوانيد اين دستور را اجرا كنيد:

Set employee = New clsemployee

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

نام عضو  .نام شئ
پس براي دسترسي به فيلد  firstnameاز شئ  employeeو مقداردهي به آن ميتوان به اين صورت عمل كرد:
employee.firstname = txtfirstname.Text

اكنون رويداد  Clickدكمه فرمان  Saveرا ميتوانيد 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  Setشئ  employeeاز كالس  clsemployeeايجاد ميشود و چون شئ
 employeeدر ماژول كد  mdlobjectمعرفي شده است ،الزم است قبل از نام شئ نام ماژول كد ذكر شود سپس
اطالعات مربوط به كارمند از طريق كنترلهاي كادر متن در فيلدهاي متناظر با آنها ذخيره ميشود.
 -8فرم  frmregisterرا با نام  registerذخيره كنيد.
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ﻧﻜﺘﻪ :وقتيدرپنجرهكدنامشئوپسازآنكاراكترنقطهراتايﭗميكنيدبهطورخودكار

ليستيازاعضايشئ،مشابهاعضاييكهدركالسبهصورتعموميتعريفشدهاندنمايشدادهميشود

(شكل.)3-7

شكل3-7
 -9براي نمايش اطالعات ذخيره شده كارمند مربوطه يك فرم جديد ديگر با نام  frmdisplayمانند شكل

 3-8به پروژه اضافه كنيد.

شكل3-8
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سپس رويداد  Clickدكمه فرمان  Displayرا 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 ميشود.
اين فرم را نيز با نام  displayروي ديسك ذخيره كنيد.
 -10به فرم  frmmainرفته و رويداد  Clickگزينههاي  Registerو  Displayرا به اين صورت تنظيم كنيد:
)(Private Sub mnuregister_Click
frmregister.Show
End Sub

)(Private Sub mnudisplay_Click
frmdisplay.Show
End Sub

 -11پروژه را با نام  employeeذخيره نماييد سپس آن را اجرا كنيد.
 -12اطالعات يك كارمند دلخواه را ذخيره نماييد و سپس نمايش داده و مشاهده و بررسي كنيد.
 -13از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :يك پروژه با نام  libraryاز نوع  MDIطراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان اطالعات يك كتاب
را با استفاده از يك كالس ذخيره و بازيابي نمود )اطالعات كتاب ميتواند شامل :كد كتاب ،عنوان كتاب،
موضوع كتاب ،مؤلف ،ناشر و بهاي كتاب باشد(.

3-3-2نحوهايجادعضوخاصيت

خاصيت نيز مانند فيلد وظيفه نگهداري داده و اطالعات را دارد به دليل اينكه فيلدها امكان بررسي و مديريت
دادههايي را هنگام دريافت و ذخيرهسازي ندارند مشكالتي را به وجود ميآورند .به عنوان نمونه در مثال 1
اگر شما يك عدد منفي را به عنوان كد كارمندي در فيلد  employeeidذخيره كنيد بدون هيچ اشكالي اين
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نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

مقدار پذيرفته ميشود و براي جلوگيري از چنين مشكلي بايد دستورات شرطي مناسبي در خارج از كال 
س
كارمندان مورد استفاده قرار گيرد .اين نوع راهحلها برخالف قوانين برنامهنويسي به روش شئگرا ميباشد
عضو خاصيت ،امكاناتي را در اختيار برنامهنويس قرار ميدهد كه سبب ميشود اجراي هرگونه عمليات مربوط
به ذخيرهسازي و بازيابي دادهها داخل كالس و شيئي كه از آن به وجود ميآيد انجام شود.

000000000

براي ايجاد عضو خاصيت ميتوانيد به اين ترتيب عمل كنيد:
 -1تعريف 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.
 -2براي آنكه بتوان پس از تعريف شئ از كالس ،خاصيت موردنظر را مقداردهي نمود از يك رويه به نام
 Property Letاستفاده ميشود اين رويه به طور خودكار در زمان مقداردهي به خاصيت اجرا ميشود .شكل
كلي اين رويه به اين صورت است:
(نوع داده    Asنام آرگومان     (ByValنام خاصيت    Public Property Let
         دستورات         
End Property

اين رويه هنگام مقداردهي به خاصيت شئ به طور خودكار اجرا شده و مقدار داده در آرگومان رويه كپي
ميشود ،بنابراين ميتوان داخل رويه  Letهرگونه عملياتي كه الزم است روي مقدار ارسالي انجام داد و در
متغير خصوصي كه در مرحله  1تعريف شده است داخل شئ ذخيره كرد.
 -3براي آنكه بتوان مقدار يك خاصيت را مورد دسترسي قرار داد و خواند از يك رويه به نام Property Get

استفاده ميشود .شكل كلي اين رويه به اين صورت است:

000000000

   نوع داده ( )   Asنام خاصيت

Public Property Get

         دستورات          
End Property

اين رويه نيز هنگام خواندن خاصيت شئ به طور خودكار اجرا ميشود ،بنابراين ميتوان داخل رويه  Getمقدار
ذخيره شده در فيلد خصوصي را به دست آورد و به محل موردنظر بازگشت داد.
به عنوان مثال براي تعريف خاصيت كد كارمندي ميتوان به اين صورت عمل كرد:
Private lngid As Long
)Public Property Let employeeid(ByVal id As Long
lngid = id

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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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  lngidاز نوع  Longتعريف ميشود اين فيلد محلي براي ذخيره
و نگهداري مقدار خاصيت  employeeidاستفاده ميشود و چون با دستور  Privateتعريف ميشود فقط داخل
كالس و شئ قابل دستيابي ميباشد و نوع داده آن هم با توجه به اينكه خاصيت  employeeidاز نوع Long
است از اين نوع انتخاب شده است.
در مرحله دوم رويه  Property Letتعريف شده است نام اين رويه هم نام خاصيت  employeeidميباشد و
شامل يك آرگومان است آرگومان  idمقداري را كه به خاصيت نسبت داده ميشود دريافت ميكند تا داخل
رويه  Letبتوان آن عمليات مورد نياز را انجام داد نوع اين آرگومان نيز از نوع خاصيت  employeeidاست.
داخل رويه  Letنيز مقدار آرگومان  idدر فيلد خصوصي  lngidذخيره ميشود با اين روش داده موردنظر
داخل شئ نگهداري خواهد شد.
در مرحله سوم رويه  Property Getتعريف شده است نام اين رويه نيز هم نام خاصيت  employeeidميباشد.
در اين رويه الزم است نوع دادهاي كه بازگشت داده ميشود مشخص شود چون فيلد خصوصي  ،lngidاز
نوع  Longميباشد ،بنابراين نوع داده بازگشتي در رويه  Getنيز از نوع  Longخواهد بود .داخل اين رويه نيز
يك دستور وجود دارد كه مانند توابع مقدار فيلد خصوصي  lngidبه محل فراخواني يعني جايي كه خاصيت
خوانده ميشود بازگردانده خواهد شد.
بنابراين وقتي يك شئ به نام  employeeاز كالس  clsemployeeتعريف شود اين دستور رويه Property
 Letرا اجرا ميكند:
employee.employeeid = 8821345

در اين حالت عدد  8821345به رويه  Property Letارسال شده و در آرگومان  idقرار ميگيرد سپس
داخل رويه مقدار آرگومان  idدر فيلد خصوصي  lngidذخيره ميشود .حال اگر بخواهيم مقدار خاصيت
 employeeidرا خوانده و نمايش دهيم اين دستور را اجرا كرده تا رويه  Property Getاجرا شود.
)txtid.Text = Str(employee.employeeid

در اين حالت رويه  Getاجرا شده و دستور  employeeid=lngidمقدار ذخيره شده در فيلد خصوصي
را به محل فراخواني بازگشت ميدهد تا در كادر متن  txtidنمايش داده شود.
اكنون ميتوان رويه  Property Letرا به شكلي تنظيم كرد تا خاصيت  employeeidاز دريافت اعداد كوچكتر
يا مساوي صفر خودداري كند .براي اين كار ميتوان رويه  Property Letرا به اين صورت تنظيم كرد:
lngid
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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  Ifمقدار آرگومان  idبررسي ميشود .در صورتي كه مقدار آن بزرگتر
از صفر باشد در فيلد خصوصي  lngidذخيره ميشود ،در غير اين صورت مقدار صفر در فيلد  lngidذخيره
شده و يك پيام خطا نيز نمايش داده ميشود .بنابراين وقتي يك شئ از كالس  clsemployeeايجاد ميشود
الزم نيست نگران مقداردهي به خاصيت  employeeidباشيد چون به هيچ روشي نميتوان يك مقدار نادرست
را در اين خاصيت ذخيره نمود.
براي ايجاد عضو خاصيت در يك كالس ميتوانيد از گزينه  Add Procedureدر منوي  Toolsنوار منوي
ويژوالبيسيك استفاده كنيد (شكل .)3-9

شكل 3-9
پس از كليك روي اين گزينه كادرمحاوره  Add Procedureمانند شكل  3-10نمايش داده ميشود.
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شكل 3-10
در اين كادرمحاوره و كادر متن موجود در آن نام خاصيت را تايپ كنيد ،سپس روي دكمه انتخاب
 Propertyكليك كنيد تا انتخاب شود و در پايان روي دكمه  Addكليك كنيد .در اين مرحله يك رويه
 Property Letو  Property Getمانند شكل  3-11به كالس اضافه ميشوند ،در اين روش نوع داده بازگشتي
در رويه  Property Getو نوع داده براي آرگومان رويه  Property Letاز نوع  Variantاستفاده ميشود .اكنون
ميتوانيد 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.
Public

شكل 3-11

 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
)DELPHI وVB(  برنامهنويسي:نام استاندارد
0-84/80/1/3/3 :شماره

110

 وProperty Let  را با استفاده از رويههايclsemployee  ميخواهيم كليه اعضاي كالس:2 مثال
: براي انجام اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد. تعريف كنيمProperty Get
. را باز كنيدemployee  پروژه-1
: برويد و دستورات آن را به اين صورت تغيير دهيدclsemployee  به ماژول كالس-2
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

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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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

 -3تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا و آزمايش كنيد.
 -4اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :اعضاي فيلد در كالس پروژه  Libraryرا به عضو خاصيت تبديل كنيد .سپس برنامه را اجرا
كرده و نتيجه را با حالت قبل مقايسه كنيد.

3-3-3نحوهايجادعضومتد

متدها اعضايي از يك كالس هستند كه وظيفه اجراي دستورالعملها را به عهده دارند و نمونه شئ كه از
هر كالس ايجاد ميشود يك عضو متد را به همان شكل كه ساير نمونهها از آن كالس اجرا ميكنند ،مورد
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استفاده قرار ميدهد.
مانند متد  Showدر فرمها ،دستوراتي كه در متد  Showيك فرم وجود دارند و اجرا ميشوند دقيقاً به همان
صورتي است كه در ساير فرم وجود داشته و اجرا ميشوند و هيچ تفاوتي بين متد  Showدر دو فرم ديده
نميشود.
روش تعريف يك متد در كالس بسيار ساده است با توجه به اينكه متد موردنظر مقداري را به محل
فراخواني بازگشت ميدهد يا خير ميتوان آن را به صورت يك رويه تابعي يا رويه فرعي تعريف
نمود.
بنابراين بهتر است اگر متد مقداري را بازگشت ميدهد آن را به صورت يك تابع و در غير اين صورت به
صورت يك رويه فرعي تعريف كرد.
مثال  :3ميخواهيم 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:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد.
 -2يك ماژول كالس به پروژه اضافه كنيد ،سپس در پنجره خواص خاصيت  Nameآن را روي مقدار
 clssquareتنظيم كنيد.
 -3يك عضو خاصيت به نام  Lengthبراي نگهداري طول ضلع مربع در كالس  clssquareبه 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

 -4براي محاسبه مساحت مربع با توجه به دستورالعملي كه مساحت مربع را محاسبه ميكند ميتوان يك
عضو متد را تعريف كرد .براي انجام اين كار در نوار منوي ويژوالبيسيك روي منوي  Toolsو سپس گزينه
 Add Procedureكليك كنيد و در كادرمحاوره  Add Procedureابتدا در كادر متن  Nameنام متد )(Area
را تايپ كنيد ،سپس در كنترل قاب  Typeدكمه انتخاب  Functionرا انتخاب نماييد و بعد در كنترل قاب
 Scopeدكمه انتخاب  Publicرا انتخاب كنيد.
در پايان روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد تا متد به صورت يك رويه تابعي به كالس اضافه شود (شكل .)3-12

شكل 3-12
 -5متد  Areaرا 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 ميشود.
 -6كالس  clssquareرا با نام  squareذخيره كنيد.
 -7به پنجره طراحي فرم برويد خاصيت و نام آن را روي  frmsquareو عنوان آن را روي عبارت Area
تنظيم كنيد ،سپس مانند شكل  3-13كنترلهاي برچسب ،متن و دكمه فرمان را روي فرم قرار دهيد .سپس
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

خاصيت  Enableدومين كادر متن را روي مقدار  falseتنظيم كنيد.

شكل3-13
 -8رويداد  Clickدكمه فرمان  Areaرا 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

در اين رويداد ابتدا با دستورات  Dimو  Setيك نمونه شئ از كالس  clssquareبا نام  myshapeايجاد
ميشود ،سپس خاصيت  Lengthاين شئ مقداردهي شده و پس از آن با فراخواني متد  Areaمساحت
مستطيل موردنظر محاسبه و نتيجه در كادر متن مربوطه نمايش داده ميشود.
ﻧﻜﺘﻪ :پسازتايﭗنامشئmyshapeخاصيتهاومتدهايتعريفشدهدركالسمربوطهدر

يكليستبازشونمايشدادهميشوند(شكل.)3-14

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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 -9پروژه و فرم را با نام  Squareذخيره و سپس آن را اجرا كنيد.
 -10طول و عرض چند مستطيل دلخواه را وارد كرده و روي دكمه  Areaكليك نماييد و نتايج به دست آمده
را بررسي كنيد.

شكل3-14
 -11از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :يك متد به كالس مربع اضافه كنيد تا به وسيله آن بتوان محيط مربع را نيز محاسبه

كرد.
البته بايد توجه داشت كه متدها را ميتوان با توجه به كاربرد آنها به صورتهاي مختلفي طراحي نمود مث ً
ال
در مثال  3كالس مربع را ميتوان به اين صورت نيز طراحي كرد:

Public Function Area(length As Single) As Single
Area = length * length
End Function

در اين حالت خاصيت  lengthحذف شده و فقط متد  Areaهمراه با يك آرگومان كه طول ضلع مربع را
دريافت ميكند در كالس تعريف ميشود .بنابراين اگر بخواهيم با استفاده از اين كالس جديد مساحت
يك مربع دلخواه را محاسبه كنيم الزم است رويداد  Clickدكمه فرمان  Areaبه اين صورت تنظيم
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

اين دستورات از كالس جديد مربع يك شئ ايجاد و مساحت آن را محاسبه ميكند با اين حال نتيجه
محاسبات با حالت قبل يكسان خواهد بود.
مثال  :4ميخواهيم كالس مربع را به گونهاي تنظيم كنيم تا مساحت مربع را محاسبه كرده و نمايش
دهد.
براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  squareرا باز كنيد.
 -2كالس  clssquareرا 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  clssquareبا يك عضو متد و متد  Areaنيز به صورت يك رويه فرعي تعريف شدهاند
متد  Areaطول ضلع مربع را به صورت يك آرگومان از نوع  Singleدريافت ميكند و پس از محاسبه مقدار
مساحت ،نتيجه را در يك كادر پيغام نمايش ميدهد.
در اين حالت براي ايجاد شئ و استفاده از متد  Areaميتوان اين دستورات را در رويداد  Clickدكمه فرمان
 Areaقرار داد.
)(Private Sub cmdarea_Click
Dim myshape As clssquare
Set myshape = New clssquare
))myshape.Area (Val(txtlength.Text
End Sub
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 -3فرم  frmsquareرا نيز در پنجره طراحي باز كرده و آن را مانند شكل  3-15تنظيم كنيد.

شكل3-15
 -4پروژه ،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.
 -5از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :در مثال  4يك رويه فرعي در كالس مربع تعريف كنيد تا محيط مربع را محاسبه كرده و در
يك كادر پيغام نمايش دهد.

3-3-4رويدادهايكالس
به طور كلي در هر كالس دو رويداد وجود دارد كه عبارتند از :رويداد  Initializeو رويداد .Terminate
با استفاده از اين رويدادها ميتوان مجموعهاي از دستورات را در زمان مناسب به طور خودكار اجرا كرد.
رويدادInitialize

اين رويداد زماني اجرا ميشود كه يك نمونه شئ از كالس به وجود ميآيد.
يكي از كاربردهاي مهم اين رويداد تنظيم مقدار اوليه فيلدها و خاصيتهاي شئ در زمان ايجاد شئ از
كالس ميباشد .براي استفاده از اين رويداد ميتوانيد پس از ايجاد ماژول كالس ،در پنجرهاي كه ماژول
كالس نمايش داده ميشود كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ را باز كرده و گزينه  Classرا انتخاب
كنيد در اين مرحله در كادر ليست تركيبي بازشو سمت راست به طور خودكار گزينه  Initializeانتخاب
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ميشود (شكل .)3-16

شكل 3-16
مثال  :5ميخواهيم كالس  clssquareدر پروژه  squareرا به شكلي تنظيم كنيم تا در زمان ايجاد

شئ از كالس خاصيت  lengthمربع به طور دلخواه روي مقدار  5تنظيم شود .براي اين كار عمليات زير را
به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  squareرا باز كنيد.
 -2ماژول كالس  clssquareرا باز كرده و در پنجره كدنويسي آن كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ را
باز كنيد .سپس گزينه  Classرا انتخاب كنيد در اين مرحله رويداد  Initializeبه ماژول كالس اضافه ميشود.

رويداد را به اين صورت تنظيم كنيد:

)(Private Sub Class_Initialize
snglength = 5
End Sub

در اين رويداد فيلد محلي  snglengthروي مقدار  5تنظيم شده است ،بنابراين وقتي يك شئ از كالس
 clssquareايجاد ميشود رويداد اجرا شده و اين فيلد به طور خودكار روي مقدار تعيين شده تنظيم ميشود.
 -3براي آنكه نحوه عملكرد رويداد  Initializeبهتر مشاهده شود رويداد  Clickدكمه فرمان  Areaرا 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 آنكه خاصيت  Lengthمقداردهي شود مقدار مساحت محاسبه ميشود .در اين حالت
پس از اجراي دستور دوم رويداد و ايجاد شئ ،رويداد  Initializeنيز به طور خودكار اجرا شده و مقدار خاصيت
 Lengthرا روي  5تنظيم ميكند ،بنابراين متد  Areaنيز مقدار  25را محاسبه كرده و بازگشت ميدهد.
 -4تغييرات را ذخيره كرده ،پروژه را اجرا نماييد و پس از كليك روي دكمه فرمان  Areaنتيجه را مشاهده
و بررسي كنيد.
 -5به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
رويداد Terminate

اين رويداد زماني اجرا ميشود كه شئ ايجاد شده از حافظه خارج ميشود زمان از بين رفتن شئ به نحوه
تعريف ،ميدان و حوزهاي كه براي آن تعيين شده است بستگي دارد .به عنوان مثال وقتي يك شئ داخل
يك رويه رويداد تعريف و ايجاد ميشود ،با پايان اجراي رويداد و رسيدن به دستور  End Subشئ نيز از بين
ميرود .اين رويداد محل مناسبي براي اجراي دستوراتي است كه ميخواهيد در زمان از بين رفتن يك شئ
اجرا شوند .براي استفاده از اين رويداد ،پس از ايجاد ماژول كالس در پنجرهاي كه ماژول كالس نمايش داده
ميشود ميتوانيد كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ را باز كرده و گزينه  Classرا انتخاب كنيد .سپس
كادر ليست تركيبي بازشو سمت راست را باز كرده و رويداد  Terminateرا انتخاب كنيد (شكل .)3-17

شكل 3-17
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مثال :6ميخواهيم كالس  clssquareدر پروژه  squareرا به شكلي تنظيم كنيم تا در زماني كه
محاسبات پايان يافته و شئ از بين ميرود يك پيام به كاربر نشان داده شود .براي اين كار عمليات زير را به
ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  squareرا باز كنيد.
 -2ماژول كالس  clssquareرا باز كرده و رويداد  Terminateآن 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  MsgBoxدر زمان از بين رفتن شئ به طور خودكار نمايش داده ميشود.
-3تغييرات را ذخيره كنيد ،سپس برنامه را اجرا كرده و روي دكمه فرمان  Areaكليك كنيد .يك كادر پيغام
بالفاصله پس از نمايش مقدار مساحت مربع به طور خودكار نمايش داده ميشود.
 -4از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :يك پروژه از نوع  Standard EXEبا نام  rectangleطراحي كنيد كه با استفاده از يك كالس بتواند
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 ذخيرهسازي مقادير عددي كوچكتر از صفر در خاصيتهاي طول و عرض وجود نداشته باشد.
ج -براي محاسبه مساحت و محيط از عضو متد استفاده شود.
د -هنگام ايجاد شئ از كالس ،خاصيتهاي طول و عرض مستطيل به طور خودكار روي مقادير مشخصي
تنظيم شوند.
هـ -هنگام ازبينرفتن شئ كه از كالس مستطيل ايجاد ميشود پيام مناسبي به كاربر نمايش داده شود.

3-3-5نحوهايجادعضورويداد

رويدادها اعضايي از يك كالس هستند كه دستورات خود را هنگام رخ دادن يك اتفاق بهطور خودكار اجرا
ميكنند .برخالف متدها دستورات يك رويداد براي شئ كه از يك كالس به وجود ميآيند ميتواند با ساير اشيا
كه از همان كالس ايجاد شدهاند متفاوت باشد مانند رويداد  Clickدر دكمههاي فرمان .دستوراتي كه در رويداد
 Clickيك دكمه فرمان نوشته ميشود زماني اجرا ميشوند كه عمل كليك روي دكمه فرمان انجام شود .اما
رويداد  Clickهر دكمه فرمان ميتواند دستورات متفاوتي با رويداد  Clickساير دكمههاي فرمان داشته باشد.
روش تعريف و استفاده از رويدادها كمي پيچيدهتر از متدها است.
براي ايجاد يك عضو رويداد در ماژول كالس ميتوان به ترتيب زير عمل كرد:
-1تعريفرويداد :الزم است رويداد نيز مانند ساير اعضا در ماژول كالس تعريف شود .براي اين كار ميتوان

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار سوم :توانايي برنامهنويسي به روش شئگرا

121

از دستور  Eventاستفاده كرد به عنوان مثال اين دستور يك رويداد را با نام  Warningتعريف ميكند:
)(Public Event Warning

 -2فراخواني رويداد :الزم است رويداد را پس از تعريف در يك يا چند موقعيت مناسب فراخواني نمود.
براي اين كار ميتوان از دستور  RaiseEventداخل يك يا چند متد استفاده كرد .به عنوان مثال اين دستور،
رويداد  Warningرا كه قب ً
ال تعريف شده است فراخواني ميكند.
RaiseEvent Warning

 -3تعريف شئ همراه با رويدادهاي آن :براي آنكه بتوان از رويدادهاي يك شئ استفاده كرد الزم است شئ
همراه با رويدادهايش تعريف شود .براي اينكار از كلمه كليد  WithEventsدر زمان تعريف شئ از كالس استفاده
ميشود .به عنوان مثال اين دستور يك شئ  myshapeرا از كالس  squareبا رويدادهاي آن تعريف ميكند.
Dim WithEvents myshape As clssquare

مثال  :7ميخواهيم پروژه  squareرا به شكلي تنظيم كنيم تا وقتي مقدار مساحت مربع كمتر از 10
واحد شود يك رويداد بهطور خودكار اجرا شده و عمليات تعيين شده انجام شود .براي اين كار عمليات زير
را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  squareرا باز كنيد.
 -2ماژول كالس  clssquareرا باز كرده و در بخش تعاريف آن رويداد را به اين صورت تعريف كنيد:
)(Public Event Warning

 -3متد 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

در اين متد عالوه بر دستورات قبلي از يك دستور شرطي  Ifنيز استفاده شده است تا مقدار مساحت را
بررسي كند اگر اين مقدار كوچكتر از  10باشد رويداد  ،Warningبا استفاده از دستور  RaiseEventفراخواني
ميشود.
 -4در اين مرحله ميتوان از عضو رويداد ايجاد شده در كالس  clssquareبراي اشيايي كه بهوجود ميآيند
استفاده كرد .براي اين كار اين دستور را در بخش تعاريف ماژول فرم تايپ كنيد.
Dim WithEvents myshape As clssquare

اين دستور شئ  myshapeرا به وسيله كلمه كليدي  WithEventsدر دستور  Dimهمراه با رويداد آن معرفي ميكند.
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ﻧﻜﺘﻪ :دررويههايرويدادنميتواناشياراهمراهبارويدادهايشانتعريفكرد.

 -5رويداد  Clickدكمه فرمان  Areaرا 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

 -6در ماژول فرم نام شئ ) (myshapeايجاد شده را از كادر ليست تركيبي بازشو سمت چپ و از كادر ليست
تركيبي بازشو سمت راست نام رويداد ) (Warningرا انتخاب كنيد در اين مرحله يك رويداد جديد با نام
 myshape_warningدر ماژول فرم قابل مشاهده و استفاده ميباشد )شكل .(3-18

شكل3-18
 -7رويداد 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 < 10را نمايش ميدهد.
 -8تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد .برنامه را يكبار با مربعي به طول  2و بار ديگر با مربعي به
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طول  8آزمايش كنيد و نتايج حاصل را بررسي و مقايسه كنيد.
سپس برنامه را براي مربعي با طول  2آزمايش كنيد در اين صورت رويداد  Warningدر متد  Areaفراخواني
ميشود و در نتيجه كادر پيغام پيام تعيين شده را نمايش ميدهد .اما براي مربع با طول  8چون مقدار
مساحت از  10واحد بيشتر ميشود ،رويداد  Warningفراخواني نميشود.
 -9از برنامه خارج شده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :كالس  clssquareرا به شكلي تنظيم كنيد تا اگر مقدار محيط آن بزرگتر از  20واحد شود
با استفاده از يك رويداد بتوان پيام مناسبي را نمايش داد.
تمرين :در پـروژه  rectangleكـالس مسـتطيل را بـه شـكلي تنظيم كـنيد تـا اگـر مقـدار مسـاحت
آن بين  20تـا  50واحد بـاشـد بـا اسـتفاده از يـك رويـداد بتـوان پيـام منـاسبي را نمـايش داد.
3-3-6ابزارClass Builder
در ويژوالبيسيك روش سادهتر و سريعتري نيز براي ايجاد كالس وجود دارد .با استفاده از
 Class Builderميتوان عمليات تعريف اعضايي مانند فيلد ،خاصيت ،متد و رويداد را انجام داد .براي استفاده
از اين ابزار به اين ترتيب عمل كنيد:
 -1در نوار منوي ويژوالبيسيك روي منوي  Projectو سپس گزينه  Add Class Moduleكليك كنيد تا
كادرمحاوره مربوطه نمايش داده شود.
 -2در كادرمحاوره  ،Add Class Moduleآيكن  VB Class Builderرا انتخاب كنيد و بعد روي دكمه فرمان
 Openكليك كنيد )شكل .(3-19

شكل3-19
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 -3در اين مرحله پنجره  Class Builderمانند شكل  3-20نمايش داده ميشود.

شكل3-20
 -4در پنجره  Class Builderبجز نوار منو و نوار ابزار دو بخش مجزا در زير نوار ابزار پنجره وجود دارند .بخش
سمت چپ نام كالسهاي موجود در پروژه را نمايش ميدهد و بخش سمت راست اعضاي تشكيلدهنده
كالسي را كه در بخش سمت چپ انتخاب شده است نشان ميدهد.

نحوهايجاديككالسجديدبااستفادهازClass Builder

براي ايجاد يك كالس جديد در پروژه ميتوانيد به اين ترتيب عمل كنيد:
 -1در نوار منوي پنجره  Class Builderروي منوي  Fileكليك كنيد و سپس روي گزينههاي  Newو
…  Classكليك كنيد )شكل .(3-21

شكل3-21
ﻧﻜﺘﻪ :برايايجاديككالسجديدميتوانيددرنوارابزارپنجرهClass Builderرويدكمه

New Classكليككنيد.

 -2كـادرمحـاوره  Class Module Builderمـانند شـكل  3-22نمـايش داده ميشـود .در كـادر متن

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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 Nameنام كـالس و در كـادر ليست تركـيبي بـازشـو  Based Onگـزينه  New Classرا انتخاب كـنيد
(اين گـزينه بهطور پيشفـرض انتخاب شـده است) ،سـپس روي دكـمه فـرمـان  OKكـليك كـنيد .در
ايـن مـرحلـه كـالس شـما ايجـاد ميشـود و نـام آن در بخش  Classesپنجره  Class Builderنمـايش
داده ميشـود.

شكل 3-22
مثال  :8ميخواهيم كالس  clssquareرا در پروژه  Squareبه وسيله ابزار  Class Builderايجاد كنيم.
براي اينكار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  Squareرا باز كنيد.
 -2در پنجره پروژه روي آيكن كالس  clssquareكليكراست كنيد ،سپس گزينه  Remove clssquareرا
انتخاب كنيد تا كالس  clssquareاز پروژه خارج شود.
 -3در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Projectكليك كنيد و گزينه  Add Class Moduleرا انتخاب كنيد
تا كادرمحاوره مربوطه نمايش داده شود.
 -4در كادرمحاوره  Add Class Moduleآيكن  VB Class Builderرا انتخاب كنيد سپس روي دكمه فرمان
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

 Openكليك كنيد.
در نوار ابزار،
 -5در پنجره  Class Builderبا استفاده از گزينه  New Classدر منوي  Fileيا دكمه
يك كالس جديد ايجاد كنيد.
 -6در كادرمحاوره  Class Module Builderو در كادر متن  Nameنام كالس را روي مقدار  clssquareتنظيم
كرده و روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد .پس از اين مرحله كالس جديد ،در بخش  Classesپنجره Class
 Builderنمايش داده ميشود )شكل .(3-23

شكل3-23
 -7در پنجره  Class Builderابتدا روي منوي  Fileو سپس روي گزينه  Update Projectكليك كنيد تا
ماژول كالس ايجاد شده به پروژه اضافه شود )شكل .(3-24

شكل3-24
 -8پنجره  Class Builderرا بسته و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :در پروژه  rectangleكالس  clsrectangleرا حذف كرده و مجددا ً آن را با استفاده از برنامه
 Class Builderايجاد كنيد.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهدرپروژهاييكيامجموعهايازكالسهابدوناستفادهازClass Builder

ايجادشدهباشندپسازاجرايبرنامهClass Builderپياميمانندشكل3-25نمايشدادهميشود

مبنيبراينكهكالسهايايجادشدهباClass BuilderايجادنشدهاندرويدكمهفرمانOKكليك
كنيدتاكادرمحاورهبستهشودوبهپنجرهClass Builderواردشويددراينمرحلهكليهكالسهادر

پنجرهClass Builderقابلمشاهدهميباشند.

شكل3-25
نحوهايجادعضوفيلدوخاصيتClass Builder

براي ايجاد عضو فيلد در يك كالس ميتوانيد به اين ترتيب عمل كنيد:
-1در نوار منوي پنجره  Class Builderروي منوي  Fileو سپس روي گزينههاي  Newو …  Propertyكليك
نماييد )شكل .(3-26

شكل3-26

دكمه

ﻧﻜﺘﻪ :برايايجادعضوفيلدياعضوخاصيتميتوانيددرنوارابزارپنجرهClass Builderروي
كليككنيد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

 -2كادرمحاوره  Property Builderمانند شكل  3-27نمايش داده ميشود .در زبانه  Propertiesو كادر متني
 Nameنام عضو فيلد يا خاصيت موردنظر را تايپ كنيد ،در كادر ليست تركيبي بازشو  Data Typeنوع داده را
براي فيلد يا خاصيت جديد انتخاب كنيد .همچنين ميتوانيد با استفاده از دكمههاي انتخاب موجود در كنترل
قابل  Declarationنيز ميدان شناسايي فيلد يا خاصيت موردنظر را انتخاب كنيد .دكمه انتخاب ( Setو  Getو
" Public Property )Letيك خاصيت را بهصورت عمومي با رويههاي  Propertyايجاد ميكند و دكمه انتخاب
 Public Variableيك فيلد را بهصورت عمومي تعريف ميكند .بهعالوه با استفاده از كادر عالمت Default
? Propertyميتوان يك فيلد يا خاصيت را به عنوان فيلد يا خاصيت پيشفرض تعيين كرد.
 -3در پايان روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد تا عضو جديد ايجاد شود.

شكل 3-27
مثال  :9ميخواهيم در كالس  clssquareيك عضو فيلد براي ذخيرهسازي و نگهداري طول ضلع مربع

ايجاد كنيم .براي اين كار عمليات بعد را به ترتيب انجام دهيد:
 -1به پنجره ويژوالبيسيك و پروژه  squareبازگرديد.
 -2به پنجره  Class Builderبرويد و در بخش  Classesروي آيكن كالس  clssqareكليك كنيد.
 -3با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره  Class Builderبه كادرمحاوره  Property Builderبرويد و بعد

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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در كادر متن  Nameنام فيلد عبارت  Lengthرا تايپ كنيد ،سپس كادر ليست تركيبي بازشوي Data Type
را باز كرده و نوع داده را روي  Singleتنظيم كنيد و در بخش  Declarationدكمه انتخاب Public Variable

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

شكل 3-28
در اين مرحله عضو فيلد ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش سمت راست پنجره  Class Builderنمايش
داده ميشود (شكل .)3-29

شكل 3-29
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

 -4در نوار منوي پنجره  Class Builderروي منوي  Fileو سپس روي گزينه  Update Projectكليك كنيد
تا عضو فيلد به ماژول كالس اضافه شود .سپس پنجره  Class Builderرا ببنديد و به ماژول كالس clssquare
برويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد .ماژول كالس مانند شكل  3-30ميباشد.

شكل 3-30

شكل 3-31

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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 -5به ماژول كالس  clssquareبرويد و عضو ايجاد شده را حذف كنيد.
 -6با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره  Class Builderبه كادرمحاوره  Property Builderبرويد ،سپس
در كادر متن  Nameنام خاصيت عبارت  Lengthرا تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشو Data Type
نوع خاصيت را  Singleانتخاب كنيد .در مرحله بعد به بخش  Declarationبرويد و روي دكمه انتخاب Public
 Propertyكليك كنيد تا حوزه شناسايي عضو خاصيت تعيين شود (شكل .)3-31
روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد در اين مرحله عضو خاصيت ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش
سمت راست پنجره  Class Builderنمايش داده ميشود (شكل .)3-32

شكل 3-32
 -7در نوار منوي پنجره  Class Builderابتدا روي منوي  Fileو سپس گزينه  Update Projectكليك كنيد
تا عضو جديد به ماژول كالس اضافه شود.

شكل 3-33
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

 -8پنجره  Class Builderرا بسته و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد ،سپس به پنجره ماژول كالس
 clssquareبرويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد )شكل .(3-33
 -9تغييرات را ذخيره كرده و سپس برنامه را اجرا ،آزمايش و بررسي كنيد.
 -10به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :در پروژه  rectangleو كالس مستطيل با استفاده از  Class Builderيك عضو فيلد براي طول
و يك عضو خاصيت براي عرض ايجاد كنيد.

نحوهايجادعضومتدباClass Builder

براي ايجاد عضو متد در يك كالس ميتوانيد به اين ترتيب عمل كنيد:
 -1در نوار منوي پنجره  Class Builderروي منوي  Fileو سپس روي گزينههاي  Newو …  Methodكليك
كنيد )شكل .(3-34

شكل3-34

ﻧﻜﺘﻪ :برايايجادعضومتدميتوانيددرنوارابزارClass Builderرويدكمه

كليككنيد.

 -2در اين مرحله كادرمحاوره  Method Builderمانند شكل  3-35نمايش داده ميشود .در زبانه Properties

و كادر متن  Nameنام عضو متد را تايپ كنيد.
تعريف
-3در اين مرحله ميتوانيد آرگومان متد را در كادرمحاوره  Method Builderبا استفاده از دكمه
ترتيب
و
حذف كنيد يا با استفاده از دكمههاي
كنيد .يا آرگومانهاي تعريف شده را با دكمه
قرار گرفتن آنها را در تعريف عضو متد مشخص كنيد.
كليك كنيد ،كادرمحاوره ديگري به نام  Add Argumentنمايش داده ميشود
 -4اگر روي دكمه
)شكل .(3-36

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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شكل 3-35

شکل 3-36
در ايـن كـادرمحـاوره بخـشهـاي مختلفي وجـود دارنـد ،در كـادر متن  Nameميتـوانيد نـام آرگـومـان
را تـايپ كـنيد و بـا انتخـاب كـادر عالمت  ByValآرگـومان را بـهصورت ارسـال بـا مقدار معـرفي
نمـاييد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

براي تعيين نوع آرگومان نيز ميتوانيد از كادر ليست تركيبي بازشو  Data Typeنوع داده موردنظر را انتخاب
كنيد و اگر آرگومان يك آرايه باشد كادر عالمت  Arrayرا انتخاب نماييد.
براي آرگومانهاي اختياري نيز ميتوانيد روي كادر عالمت  Optionalكليك كنيد و مقدار پيشفرض
آرگومان اختياري را نيز در كادر متن  Default Valueتايپ كنيد.
 -5اگر عضو متد مقداري را بازگشت دهد ،ميتوانيد در كادرمحاوره  Method Builderنوع داده بازگشتي را
از كادر ليست تركيبي بازشو  Return Data Typeانتخاب كنيد.
 -6در پايان روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد تا عضو جديد ايجاد شود.
مثال  :10ميخواهيم در كالس  clssquareيك عضو متد براي محاسبه مساحت مربع ايجاد كنيم ،براي
اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
 -1به پنجره ويژوالبيسيك و پروژه  Squareبازگرديد.
 -2به پنجره  Class Builderبرويد و در بخش  Classesروي آيكن كالس  clssquareكليك كنيد.
 -3با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره  Class Builderبه كادرمحاوره  Method Builderبرويد و در كادر
متن  Nameنام متد عبارت  Areaرا تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشو  Return Data Typeنوع داده
بازگشتي را  Singleانتخاب كنيد (شكل .)3-37

شکل 3-37

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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در پايان روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد.
در اين مرحله عضو متد ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش سمت راست پنجره  Class Builderنمايش
داده ميشود (شكل .)3-38

شكل 3-38
 -4در نوار منوي پنجره  Class Builderابتدا روي منوي  Fileو سپس گزينه  Update Projectكليك كنيد
تا عضو جديد به ماژول كالس اضافه شود.
 -5پنجره  Class Builderرا ببنديد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
سپس به پنجره ماژول كالس  clssquareبرويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد (شكل .)3-39

شکل 3-39
 -6در اين مرحله بايد دستورالعملهاي متد  Areaرا داخل آن تايپ كنيد ،بنابراين به ماژول كالس و داخل
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

متد  Areaبرويد و دستور زير را تايپ كنيد:
Area = snglength * snglength

 -7تغييرات را ذخيره كرده و سپس برنامه را اجرا ،آزمايش و بررسي كنيد.
 -8به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :در پروژه  squareو كالس  clssquareبا استفاده از  Class Builderيك عضو متد براي محاسبه
محيط ايجاد كنيد.
تمرين :در پروژه  rectangleو كالس مستطيل با استفاده از  Class Builderيك عضو متد براي
محاسبه مساحت و يك عضو متد براي محيط ايجاد كنيد.

نحوهايجادعضورويدادباClass Builder

براي ايجاد عضو رويداد در يك كالس ميتوانيد به اين ترتيب عمل كنيد:
 -1در نوار منوي پنجره  Class Builderروي منوي  Fileو سپس روي گزينههاي  Newو …  Eventكليك
كنيد )شكل .(3-40

شكل3-40

كنيد.

ﻧﻜﺘﻪ :برايايجادعضورويدادميتوانيددرنوارابزارClass Builderرويدكمه

كليك

 -2در اين مرحله كادرمحاوره  Event Builderمانند شكل  3-41نمايش داده ميشود .در زبانه Properties

و كادر متن  Nameنام عضو رويداد را تايپ كنيد.
 -3در پايان روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد تا عضو جديد ايجاد شود.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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شكل 3-41
مثال  :11ميخواهيم در كالس  clssquareيك عضو رويداد ايجاد كنيم تا وقتي مقدار مساحت
مربع كمتر از  10واحد شود رويداد بهطور خودكار اجرا شود .براي اين كار عمليات زير را به ترتيب
انجام دهيد:
 -1به پنجره ويژوالبيسيك و پروژه  squareبازگرديد.
 -2بـه پنجـره  Class Builderبـرويـد و در بخـش  Classesروي آيكـن كـالس  clssquareكـليك
كـنيد.
 -3با استفاده از نوار منو يا نوار ابزار پنجره  Class Builderبه كادرمحاوره  Event Builderبرويد و بعد در
كادر متن  Nameبراي نام رويداد عبارت  Warningرا تايپ كنيد (شكل .)3-42
سپس روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد ،در اين مرحله عضو متد ايجاد شده و نام و مشخصات آن در بخش
سمت راست پنجره  Class Builderنمايش داده ميشود (شكل .)3-43
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

شكل 3-42

شكل 3-43
 -4در نوار منوي پنجره  Class Builderابتدا روي منوي  Fileو سپس گزينه  Update Projectكليك كنيد
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تا عضو جديد به ماژول كالس اضافه شود.
 -5پنجره  Class Builderرا ببنديد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد .سپس به پنجره ماژول كالس
 clssquareبرويد و كد توليد شده را مشاهده و بررسي كنيد )شكل .(3-44

شكل3-44
-6در 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

 -7تغييرات را ذخيره كرده و سپس برنامه را با ايجاد يك شئ از كالس مربع همراه با رويدادهاي آن آزمايش
و بررسي نماييد.
 -8به اجراي برنامه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :در پروژه  rectangleو كالس مستطيل با استفاده از  Class Builderيك عضو رويداد ايجاد

كنيد تا در زماني كه مقدار مساحت و محيط مستطيل از  15واحد كوچكتر باشد بهطور خودكار اجرا
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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.

 3-3-7ايجاد مجموعهاي از اشيا

تاكنون نحوه ايجاد يك شئ بهصورت مستقل و مجزا از ساير اشيا را آموختيد ،اما گاهي اوقات ممكن است
الزم باشد مجموعهاي از دو يا چند شئ را بهطور همزمان ايجاد كرده و مورد استفاده قرار دهيد .در اين
صورت روشهاي قبلي براي نگهداري و مديريت گروهي از اشياي كاري مشكل و در بعضي موارد غيرممكن
خواهد بود براي رفع اين مشكل ميتوان يكي از اين روشها را استفاده كرد:
آرايه از اشيا

در كتاب برنامهنويسي ويژوالبيسيك مقدماتي نحوه تعريف و استفاده آرايه از فرمها و كنترلها را فراگرفتهايد
نحوه تعريف و استفاده آرايهاي از اشيايي كه از ساير كالسها بهوجود ميآيند نيز به همان صورت امكانپذير
است.
مثال  :12ميخواهيم پروژه  employeeرا به گونهاي تنظيم كنيم تا به وسيله آن بتوان اطالعات
 5كارمند 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:

 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  employeeرا باز كنيد.

 -2پنجره ماژول كد  mdlobjectرا باز كنيد و دستورات موجود در آن را به اين صورت تغيير
دهيد:
Option Base 1
Public inttotal As Integer
Public employee(5) As New clsemployee

در اين دستورات يك متغير عمومي با نام  inttotalتعريف شده است اين متغير تعداد كارمنداني را كه
اطالعات آنها دريافت شده است نگهداري ميكند .به عالوه يك آرايه با نام  employeesبا  5عضو از كالس
 clsemployeeنيز تعريف شده است در ضمن با استفاده از دستور  Option Base 1انديس شروع در آرايه
 employeesاز مقدار  1شروع ميشود.
 -3رويداد  Loadفرم  frmmainرا به اين صورت تنظيم كنيد:
)(Private Sub MDIForm_Load
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inttotal = 1
End Sub

در اين رويداد متغير شمارنده  inttotalروي مقدار  1تنظيم ميشود.
 -4به ماژول كد فرم  frmregisterبرويد و رويداد  Clickدكمه  Saveرا 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 ميشود و در پايان متغير شمارنده يك واحد
افزايش مييابد تا در مرحله بعد دادهها در عضو بعدي آرايه ذخيره شوند.
 -5فرم  frmdisplayرا باز كرده و كنترلهاي آن را مانند شكل  3-45تنظيم كنيد ،سپس خاصيت Enabled
كنترل كادر متن  txtidرا روي مقدار  Trueتنظيم كنيد.

شكل 3-45
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 -6به ماژول كد فرم  frmdisplayبرويد 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  Forآرايه جستجو ميشود در هر بار اجراي حلقه ،كد كارمندي كه
در كادر متن  tytidدريافت شده است به وسيله دستور شرطي  Ifبا كد كارمندي يك عضو آرايه مقايسه
ميشود.
اگر نتيجه بررسي درست باشد ساير مشخصات كارمندي كه پيدا شده است در كادرهاي متن نمايش داده
ميشود ،سپس با اجراي دستور  Exit Subاجراي رويه رويداد خاتمه مييابد زيرا با پيدا شدن كارمند موردنظر

ديگر نيازي به جستجو و ادامه اجراي حلقه  Forنميباشد.
همچنين اگر حلقه  Forكليه 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 ميدهد.
 -7تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد.
 -8اطالعات چند كارمند را ثبت كنيد ،سپس با استفاده از فرم  Displayكد يك كارمند را وارد كنيد و روي
دكمه فرمان  Displayكليك 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 مجددا ً بررسي كنيد.
 -9اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
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تمرين :پروژه  libraryرا به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان اطالعات چندين كتاب )حداكثر  20كتاب(
با استفاده از مفهوم آرايهاي 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 مناسبتري كه براي نگهداري و مديريت مجموعهاي از اشيا قابل استفاده ميباشد ايجاد كلكسيوني
از اشيا است .براي ايجاد يك كلكسيون از اشيا از كالسي به نام  Collectionاستفاده ميشود .مزيت
كلكسيونها نسبت به آرايهها در اين است كه كلكسيونها ميتوانند هر تعداد شئ را كه بخواهيد در خود
جاي دهند و بهصورت يك آرايه پوياي پيشرفته عمل كنند ،در ضمن ميتوان هر شئ را در صورت نياز
از كلكسيون خارج نمود و فضاي مورد استفاده آن را آزاد كرد .براي تعريف يك كلكسيون ميتوان به اين
صورت عمل نمود:
As New CollectionنامكلكسيونPrivateياPublic

وقتي يك كلكسيون از نوع  Collectionتعريف ميشود مجموعهاي از متدها و خاصيتها براي مديريت
كلكسيون قابل استفاده هستند ،اين متدها را ميتوانيد در جدول  3-1مشاهده كنيد.
جدول3-1متدهاوخاصيتهايشئكلكسيون
عملكرد

ناممتدياخاصيت

با استفاده از اين متد ميتوان يك شئ را به كلكسيون اضافه كرد.

Add

اين خاصيت تعداد اشياي موجود در كلكسيون را مشخص ميكند.

Count

با استفاده از اين متد ميتوان يك شئ را از كلكسيون حذف كرد.

Remove

مثال:13ميخواهيم پروژه  employeeرا 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:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  employeeرا باز كنيد.
 -2پنجره ماژول كد  mdl objectرا 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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. را براي استفاده در سطح تمام پروژه تعريف ميكندcolemployees اين دستور يك كلكسيون با نام
. آن را حذف كنيدLoad  برويد و رويدادfrmmain  به ماژول كد فرم-3
: را به اين صورت تنظيم كنيدSave  دكمهClick  برويد و رويدادfrmregister  به ماژول كد فرم-4
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

 سپس خاصيتهاي، تعريف ميشودclsemployee ( از روي كالسemployee) در اين رويداد ابتدا يك شئ
 به شئ كلكسيون اضافهemployee  شئAdd آن مقداردهي ميشوند و در مرحله بعد با استفاده از متد
.ميشود
: را به اين صورت تنظيم كنيدSave  دكمه فرمانClick  را باز كرده و رويدادfrmdisplay  فرم-5
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  Forعمليات جستجو در كلكسيون انجام ميشود .براي مقدار خاتمه
حلقه از خاصيت  Countكلكسيون  Colemployeesاستفاده شده است اين خاصيت تعداد اشياي موجود در
كلكسيون را مشخص ميكند ،بنابراين ميتوان از آن به عنوان مقدار خاتمه حلقه استفاده كرد.
در داخل حلقه نيز ميتوان با استفاده از انديس هر شئ در كلكسيون  Colemployeesبه هريك از اشياي

000000000

موجود در كلكسيون دسترسي پيدا كرد تا در صورت پيدا شدن كارمند مورد جستجو اطالعات مربوط به وي
نمايش داده شوند.
 -6تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد.
 -7اطالعات چند كارمند را ثبت كرده و با استفاده از فرم  Displayاطالعات ذخيره شده را به وسيله كد
كارمند جستجو نمود تا در صورت وجود داشتن ،نمايش داده شوند.
 -8اجراي برنامه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
براي دسترسي به اشياي ذخيره شده در يك كلكسيون ميتوان به جاي  Forاز حلقه  For Eachاستفاده
كرد.
شكل كلي نحوه استفاده از اين دستور به اين صورت است:
نام كلكسيون    Inنام شئ   For Each

دستورات
   نام شئ      Next
در اين حلقه احتياجي به تعيين مقدار شروع و خاتمه نيست و حلقه بهطور خودكار از اولين شئ در كلكسيون
شروع ميكند و با رسيدن به آخرين شئ در كلكسيون اجراي حلقه پايان مييابد .براي دسترسي به اشياي
داخل كلكسيون نيز يك شئ از همان كالسي كه اشياي داخل كلكسيون از آن ايجاد شدهاند تعريف ميشود
و نام آن بعد از كلمه كليدي  Eachو  Nextقرار ميگيرد .داخل حلقه  For Eachميتوان با استفاده از اين
نام به اعضاي كلكسيون دسترسي پيدا كرد .به عنوان مثال براي نمايش و اطالعات كليه كارمندان روي فرم
ميتوان 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

در اين دستورات ابتدا يك شئ با نام  employeeاز كالس  clsemployeeتعريف شده است تا از آن در
حلقه  For Eachبراي دسترسي به اشياي داخل كلكسيون  Colemployeesاستفاده شود ،سپس حلقه
 For Eachبا استفاده از نام شئ  employeو نام كلكسيون  Colemployeeاجرا ميشود .در اين حلقه با
استفاده از نام شئ  employeeابتدا اطالعات كارمند اول در كلكسيون نمايش داده ميشود با رسيدن
به دستور  Next employeeحلقه مجددا ً اجرا ميشود و اطالعات دومين كارمند را نمايش ميدهد .به
همين ترتيب اجراي حلقه تا رسيدن به آخرين كارمند و نمايش اطالعات وي ادامه مييابد و سپس بهطور
خودكار خاتمه مييابد.
مثال  :14ميخواهيم پروژه  employeeرا به شكلي تنظيم كنيم كه براي جستجو و نمايش اطالعات
يك كارمند در فرم  Displayاز حلقه  For Eachبه جاي  Forاستفاده شود .براي انجام اين مثال عمليات بعد
را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  employeeرا باز كنيد.
 -2به پنجره ماژول كد فرم  frmdisplayبرويد و رويداد  Clickدكمه فرمان  Saveرا 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
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End Sub

در اين رويداد نيز با استفاده از حلقه  For Eachعمليات جستجو و نمايش اطالعات كارمند موردنظر انجام ميشود.
 -3تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا و آزمايش كنيد.
3
تمرين :پروژه  libraryرا به شكلي تنظيم كنيد تا بتوان اطالعات چندين كتاب را با استفاده از مفهوم
كلكسيون دريافت و ذخيره كرد و در صورت نياز بتوان اطالعات هر كتاب دلخواه را به وسيله كد كتاب در
كتابخانه جستجو نمود.
مثال:15ميخواهيم پروژه  employeeرا 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:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  employeeرا باز كنيد.
 -2يك فرم جديد با نام  frmdeleteو عنوان  Deleteمانند شكل  3-46به پروژه اضافه كنيد و يك كنترل
كادر متن با نام  txtindexو دو كنترل دكمه فرمان با نامهاي  btndeleteو  btncloseو عنوانهاي  Deleteو
 Closeروي فرم قرار دهيد .سپس فرم را با نام  deleteذخيره كنيد.

شكل3-46
 -3رويداد  Clickدكمه فرمان  btndeleteرا به اين صورت تنظيم كنيد:
)(Private Sub cmddelete_Click
))mdlobject.colemployees.Remove (Val(txtindex.Text
End Sub
در اين رويداد با استفاده از متد  Removeيك عضو از داخل كلكسيون  colemployeesحذف ميشود ،متد Remove

شماره انديس يك شئ را در كلكسيون دريافت كرده و آن را حذف ميكند .در اين دستورات انديس شئ به وسيله
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كادر متن  txtindexدريافت شده تا متد  Removeرا با استفاده از آن شئ با توجه به موقعيت قرار گرفتن شئ در
كلكسيون حذف كند.
 -4به پنجره فرم  frmmainبرويد و در نوار منوي فرم يك گزينه جديد با نام  mnudeleteو عنوان  Deleteبه انتهاي
منوي  informationاضافه 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  Showفرم  frmdeleteنمايش داده ميشود.
 -5تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را اجرا كنيد.
 -6اطالعات چند كارمند را ثبت كنيد و بعد با استفاده از گزينه  Displayاز ذخيره شدن اطالعات اطمينان حاصل
كنيد.
 -7در منوي  Informationروي گزينه  Deleteكليك كنيد تا فرم  Deleteنمايش داده شود ،سپس با توجه به ترتيب
ثبت اطالعات ،انديس يك شئ را در كادر متن تايپ كنيد و بعد روي دكمه فرمان  Deleteكليك كنيد.
 -8به فرم  Displayبازگرديد و بررسي كنيد آيا اطالعات كارمند موردنظر حذف شده است يا خير؟ براي اين كار كافي
است كد كارمندي را كه حذف كردهايد در كادر متن مربوطه تايپ كرده و روي دكمه فرمان  Displayكليك كنيد .در
صورتيكه اطالعات كارمند موردنظر حذف شده باشد كادر پيغام ،عدم وجود آن را نمايش ميدهد.
 -9عمليات قبل را براي ساير كارمندان نيز تكرار كنيد و نتيجه را بررسي نماييد.
 -10به اجراي برنامه پايان داده و به پنجره برنامه ويژوالبيسيك بازگرديد.

000000000

 3-3-8دستور With … End Width
گاهي اوقات براي تنظيم خاصيتهاي يك شئ بايد هر بار با استفاده از نام شئ يك خاصيت را مورد استفاده قرار داد.
اگر تعداد خاصيتهاي مورد نياز زياد باشد الزم است چندين بار نام شئ تكرار شود در اين حالت براي جلوگيري از
تكرار بيمورد نام شئ و سادهتر شدن دستورات ميتوان از دستور  Withاستفاده كرد .شكل كلي نحوه استفاده از اين
دستور به اين صورت است:
With
نام شئ
                      

End With

به عنوان مثال براي تنظيم چند خاصيت يك كنترل دكمه فرمان با نام  cmdcloseميتوان به اين صورت عمل كرد:
)(Private Sub cmddelete_Click
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))mdlobject.colemployees.Remove (Val(txtindex.Text
End Sub

در اين دستورات با استفاده از دستور  Withنام شئ  cmdcloseفقط يكبار مورد استفاده قرار ميگيرد و الزم نيست
براي دسترسي به هر خاصيت نام شئ مجددا ً تكرار شود.
به عنوان مثالي ديگر در پروژه  employeeو فرم  frmregisterميتوان رويداد  Clickدكمه فرمان  cmdsaveرا با استفاده

از دستور  Withبه 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.colemployees.Add employee
End Sub

تمرين :پروژه  Libraryرا به شكلي تنظيم كنيد تا براي مقداردهي خاصيتهاي اشيا از دستور
 With … End Withاستفاده شود.
3-3-9مرورگرشئ))Object Browser
مرورگر شئ ابزار ديگري است كه در ويژوالبيسيك براي مديريت بهتر اشياي موجود در يك پروژه استفاده ميشود،
با استفاده از اين برنامه ميتوانيد كالسهايي را كه در پروژه ايجاد شدهاند به همراه فيلدها ،خاصيتها ،متدها و
رويدادهايشان مشاهده كنيد.
بهعالوه ميتوانيد ثابتهاي موجود در كتابخانه اشيا و رويههاي 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 ميتوانيد يكي از اين روشها را انتخاب كنيد:
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 -1در نوار منوي پنجره ويژوالبيسيك ابتدا روي منوي  Viewو سپس روي گزينه  Object Browserكليك نماييد.
 -2كليد  F2را بفشاريد.
كليك كنيد.
 -3در پنجره ويژوالبيسيك و نوار ابزار آن ،روي دكمه
پس از انجام يكي از اين روشها پنجره مرورگر شئ مانند شكل  3-47نمايش داده ميشود.

شكل 3-47
در بخش بااليي و سمت چپ پنجره  Object Browserيك كادر ليست تركيبي بازشو وجود دارد كه به شما

اجازه ميدهد تا اجزاي موجود در بخشهاي مختلف را براساس جدول  3-2براي نمايش انتخاب كنيد.
جدول 3-2
توضيح
تمام كتابخانههاي اشيا
تمام اشياي موجود در پروژه جاري
تمام اشيا و رويههاي موجود در ويژوالبيسيك
اشياي موجود در فايل كتابخانهاي (Visual Basic For Application) VBA

اشياي موجود در فايل كتابخانههاي( VBRUNاشيا و رويههاي ويژوالبيسيك براي زمان اجرا)

عنوان گزينه
<All
>Libraries

نام پروژه
VB
VBA
VBRUN
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ﻧﻜﺘﻪ :اگربرنامهObject Browserرادرپروژهايكهازقبلطراحيشدهاستاجراكنيد،

عالوهبرمواردارائهشدهدرجدول،3-2اساميكالسهايموجوددرپروژهنيزدركادرليستتركيبي

بازشونمايشدادهميشوند.

يك كادر ليست تركيبي بازشو نيز در زير كادر ليست تركيبي بازشو اول قرار گرفته است ،از اين كادر
ليست ميتوانيد براي جستجوي شئ ،رويه و هر نوع عبارتي كه موردنظر است استفاده كنيد .مث ً
ال
براي پيدا كردن تابع  Absميتوانيد عبارت  absرا داخل اين كادر ليست تركيبي بازشو تايپ كرده و
كه در كنار آن قرار دارد كليك كنيد )شكل  .(3-48نتايج جستجو در بخش
روي دكمه Find
 Search Resultsنمايش داده ميشود و در قسمت پايين پنجره نيز نحوه استفاده از تابع  Absو عملكرد آن
توضيح داده ميشود.

شكل3-48
نحوه استفاده از تابع  absو عملكرد آن توضيح داده ميشود.
) (Show/Hide Search Resultsقرار دارد )شكل  ،(3-48اگر روي اين
در سمت راست دكمه  Findدكمه
دكمه كليك كنيد نتايج جستجو مخفي شده و با كليك دوباره روي آن ،نتايج جستجو نمايش داده ميشود.
بخش هاي ديگري كه در پنجره  Object Browserوجود ندارد بخش  Classesو  Membersميباشند.
در بخش  Classesتمام كالس هاي موجود در كتابخانهها يا پروژه انتخاب شده نمايش داده ميشوند،
اگر در پروژه اي يك كالس ايجاد و كدنويسي شده باشد با رنگ تيرهتر نمايش داده ميشود.
بهطور پيشفرض اولين گزينه در اين بخش > <globalsاست كه تمامي اعضاي آن نيز در بخش Members
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نمايش داده ميشوند (شكل  ،)3-47اگر در بخش  Classesيك كالس را انتخاب كنيد اجزاي تشكيلدهنده
كالس در بخش  Membersنمايش داده ميشوند (شكل .)3-49

شكل 3-49
به عنوان مثال اگر پروژه  squareرا باز كرده و برنامه  Object Browserرا اجرا كنيد و در بخش  ،Classesكالس
 clssquareرا انتخاب كنيد تمام اعضاي آن در بخش  Membersنمايش داده ميشوند (شكل .)3-50

شكل 3-50
در قسمت پاياني پنجره  Object Browserيك بخش مستطيل شكل به نام بخش جزييات وجود دارد .زماني كه
يك كالس را در بخش  Classesيا يك خاصيت ،فيلد ،متد يا رويداد را در بخش  Membersانتخاب ميكنيد،
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جزيياتي در رابطه با كالس يا نحوه تعريف عضو و عملكرد آن در بخش جزييات نمايش داده ميشود.
بهعالوه ميتوانيد با كليك روي يك  Linkكه در بخش جزييات نشان داده ميشود به پروژه يا كالسي كه
عضو انتخاب شده در آن قرار دارد راهنمايي شويد.
به عنوان مثال اگر در بخش  Classesروي كالس  clssquareكليك كنيد و سپس در بخش  Membersروي
خاصيت  Lengthكليك كنيد ،در بخش جزييات تعريف خاصيت  Lengthو در زير آن يك لينك نمايش داده
ميشود (شكل  )3-51كه اگر روي اين لينك كليك كنيد فقط كالسهاي پروژه نمايش داده ميشوند (شكل .)3-52

شكل 3-51

شكل 3-52
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) (Go Forwardاشاره كرد
) (Go Backو دكمه
عالوه بر مواردي كه گفته شد ميتوان به دكمه
اين دكمهها به ترتيب شما را در سلسله مراتبي كه بين كالسها ،خواص ،متدها و ساير اجزا حركت كردهايد
به عقب يا جلو حركت ميدهند.
قرار دارد كه با استفاده از اين دكمه ميتوان از كالس
در كنار اين دكمهها دكمه Copy to Clipboard
انتخاب شده در بخش  Classesيا عضو انتخاب شده در بخش  Membersيك كپي مشابه در كليپبرد قرار
دارد تا در محل ديگري كه موردنظر است آن را  Pasteكرد بهعالوه ميتوان اطالعات موجود در بخش جزييات
را با عمل كشيدن انتخاب نمود و سپس با اين دكمه يك كپي از آن در كليپبرد قرار داد.
 View Definitionقرار دارد به وسيله اين دكمه نيز ميتوان
در سمت راست دكمه  ،Copyدكمه
مستقيماً به محلي كه كالس ،خاصيت متد يا رويداد انتخاب شده در آن وجود دارد قرار گرفت.
) (Helpميباشد در صورتيكه روي اين دكمه كليك
آخرين دكمه ،در پنجره  Object Browserدكمه
كرده يا كليد  F1را بفشاريد پنجره راهنماي  MSDNنمايش داده ميشود و در رابطه با كالس ،خاصيت ،متد
يا رويداد انتخاب شده راهنماييهايي در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
تمرين :پروژه  rectangleرا باز كرده و با استفاده از برنامه  Object Browserاعضاي آن را مشاهده و
بررسي كنيد.
تمرين :به وسيله ابزار  Object Browserدرباره اعضاي كالسهاي  Command Button ،Formو
توابع  Len ،Chrو  Sinبهدست آوريد.
3-3-10نحوهايجادActvieXDLL
 ActiveX DLLيكي از امكاناتي است كه به وسيله تكنولوژي ) COM (Component Object Modelارائه
ميشود و در  COMتكامل مييابد .در اين تكنولوژيها سعي ميشود تا اجزاي تشكيلدهنده برنامهها
كه ميتواند در پروژههاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند ،يكبار تهيه و توليد شوند تا توليدكننده آن
يا حتي ساير برنامهنويسان بتوانند بدون هيچ زحمتي آن اجزا را در برنامههاي خود مورد استفاده قرار
دهند.
) ActiveX DLL (Dynamic Link Libraryاين امكان را فراهم ميكند كه يك يا مجموعهاي از كالسها را
بهطور مستقل طراحي و ايجاد نمود تا در هر زمان كه الزم باشد بتوان از آنها در هر برنامه كاربردي استفاده
كرد .با اين روش ميتوان يك بار كالس يا كالسهاي موردنظر را ايجاد نمود و بارها در پروژههاي مختلف
آنها را بهكار برد و اشياي خود را از آنها ايجاد كرد و از خاصيتها ،متدها و رويدادهاي آنها استفاده
نمود.
براي ايجاد اين نوع از پروژهها به اين ترتيب عمل كنيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و در كادرمحاوره  New Projectآيكن  ActiveX DLLرا انتخاب كنيد
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سپس روي دكمه فرمان  Openكليك كنيد (شكل .)3-53

شكل 3-53
 -2يك پروژه از نوع ( ActiveX DLLشكل  )3-54همراه با يك ماژول كالس ايجاد ميشود.

شكل 3-54
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 -3اكنون ميتوان كالس يا كال سهاي موردنظر خود را ايجاد نموده و اعضاي هريك را تعريف
كرد.
 -4پس از طراحي و ساخت كالسها ميتوانيد در پنجره برنامه ويژوالبيسيك روي منوي  Fileو سپس
گزينه ( .dllنام پروژه  )Makeكليك كنيد (شكل  )3-55تا فايل  DLLساخته شود.

شكل 3-55
 -5اكنون ميتوان از فايل  DLLتوليد شده در ساير پروژهها استفاده كرد.

مثال  :16ميخواهيم يك پروژه از نوع  ActiveX DLLايجاد كنيم كه شامل كالس
باشد .براي انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه جديد از نوع  ActiveX DLLايجاد كنيد.
 -2به پنجره ويژوال برويد و روي آيكن  Project1كليك كنيد ،سپس نام پروژه را در پنجره خواص روي
عبارت  employeeتنظيم كنيد.
 -3دوباره در پنجره پروژه كليكراست كرده و روي گزينه  Addو سپس  Class Moduleكليك
كنيد.
 -4در كادرمحاوره  Add Class Modulesروي زبانه  Existingكليك كنيد و كالس  clsemployeeرا در
سيستم خود پيدا كرده و آن انتخاب كنيد ،در پايان روي دكمه فرمان  Openكليك كنيد تا كالس
 clsemployeeبه پروژه اضافه شود.
 -5به پنجره ماژول كالس  clsemployeeبرويد و تمام دستورات آن را با استفاده از گزينه  Select Allدر
منوي  Editپنجره ويژوالبيسيك انتخاب كنيد.
 -6در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Editو سپس گزينه  Copyكليك كنيد.
clsemployee
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 -7به پنجره ماژول كالس  Class1برويد و با عمل  Pasteمحتويات كالس  clsemployeeرا در كالس Class1

قرار دهيد.
 -8در پنجره پروژه روي آيكن كالس  clsemployeeكليك راست كنيد و با استفاده از گزينه Remove
 employeeآن را از پروژه خارج كنيد.

 -9در اين مرحله در پنجره پروژه آيكن  Class1را انتخاب كنيد و خاصيت نام آن را در پنجره روي عبارت
 clsemployeeتنظيم كنيد .سپس كالس جديد را با نام  employeeذخيره كنيد.
 -10پروژه را با نام  employeedllذخيره كنيد.
 -11در پنجره برنامه ويژوالبيسيك ابتدا روي منوي  Fileو سپس گزينه …  Make employeedll.dllكليك
كنيد.
يك كادرمحاوره مانند شكل  3-56نمايش داده ميشود ،در اين كادرمحاوره روي دكمه فرمان  OKكليك
كنيد تا فايل  DLLبا نام  employeedll.dllدر همان پوشه پروژه ايجاد شود.

شكل 3-56
 -12پنجره ويژوالبيسيك را ببنديد.

 -13اكنون ميخواهيم از فايل  DLLايجاد شده در مراحل قبل در يك پروژه ديگر استفاده كنيم ،بنابراين

پروژه  employeeرا باز كنيد.
 -14در پنجره پروژه روي آيكن كالس  clsemployeeكليك راست كنيد و سپس روي گزينه Remove
 clsemployeeكليك كنيد تا كالس كارمند از پروژه خارج شود.
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 -15براي استفاده از فايلهاي  DLLبايد آنها را به پروژه موردنظر اضافه كرد .براي اين كار ميتوانيد
در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Projectو سپس روي گزينه …  Referencesكليك كنيد (شكل
.)3-57

شكل 3-57
 -16در اين مرحله كادرمحاوره  Referencesنمايش داده ميشود (شكل  .)3-58در اين كادرمحاوره ليستي
از فايلهاي  DLLكه بهوسيله شركت مايكروسافت ارائه ميشوند نمايش داده ميشوند .روي دكمه Browse
كليك كنيد تا كادرمحاوره  Add Referenceنمايش داده شود (شكل .)3-59

شكل 3-58
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شكل 3-59
 -17با استفاده از كادرمحاوره  Add Referenceبه پوشه پروژه  ActiveX DLLخود ) (employeedllبرويد و
فايل  employeedll.dllرا انتخاب كنيد ،سپس روي دكمه فرمان  Openكليك كنيد .در اين مرحله فايل dll

در ليست كادرمحاوره  Referencesمانند شكل  3-60نمايش داده ميشود.

شكل 3-60
 -18در كادرمحاوره  Referencesروي دكمه فرمان  OKكليك كنيد .در اين مرحله ميتوانيد از كالس
موجود در فايل  dllاستفاده كنيد .براي استفاده از كالس  clsemployeeميتوانيد به اين صورت عمل
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كنيد:
نامكالس.نامفايلdll

به عنوان مثال در پروژه  employeeميتوان از كالس  clsemployeeبه اين صورت استفاده كرد:

Employeedll.clsemployee

-19به پنجره ماژول فرمهاي  frmregisterو  frmdisplayبرويد و دستور
Dim employee As New clsemployee

را به اين صورت تغيير دهيد:
Dim employee As New employeedll.clsemployee

 -20تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا و آزمايش كنيد.
 -21اجراي برنامه را پايان دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :يك پروژه  ActiveX DLLطراحي كنيد كه شامل كالس  libraryباشد ،سپس از فايل dll
كه ايجاد ميشود به جاي كالس موجود در پروژه  libraryاستفاده كنيد و بهوسيله آن اشياي موردنياز را در
پروژه ايجاد كرده و استفاده نماييد.
3-3-11نحوهايجادكنترلهايActiveX
يكي ديگر از انواع پروژه هايي كه در ويژوال بيسيك مي توان ايجاد نمود نوع ActiveX Control
است ActiveX Control .يكي ديگر از ويژگيهاي تكنولوژي  COMميباشد كه اين امكان را براي
برنامه نويسان فراهم مي آورد تا بتوانند كنترل هايي را بهصورت مجزا و مستقل طراحي و ايجاد كنند،
سپس از آن ها در ساير پروژه ها استفاده نمايند.
در واقع كنترل هاي  ActiveXشبيه به  ActiveX DLLهستند با اين تفاوت كه كنترل هاي ActiveX
داراي شكل ظاهري نيز مي باشند .كنترل هاي  ActiveXرا ميتوان مانند ساير كنترلها در جعبه
ابزار قرار داد و از آن ها مانند كنترل هاي ذاتي ويژوالبيسيك استفاده كرد .تعداد زيادي از اين
كنترل ها در زمان نصب ويژوالبيسيك روي سيستم نصب ميشوند كه ميتوان از آنها به آساني
در هر برنامه كاربردي استفاده نمود .طراحي و ساخت كنترلهاي  ActiveXكار مشكل و پيچيدهاي
است اما با استفاده از ابزارهايي كه در زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك ارائه ميشوند اين كار به
آساني امكان پذير است.
براي ايجاد كنترل  ActvieXبه اين ترتيب عمل كنيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و در كادرمحاوره  New Projectآيكن  ActiveX Controlرا انتخاب
كنيد سپس روي دكمه فرمان  Openكليك كنيد )شكل .(3-61
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شكل 3-61
 -2يك پروژه از نوع  ActiveX Controlمانند شكل  3-62ايجاد ميشود.

شكل 3-62
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در اين نوع از پروژهها به جاي فرم يا ماژول كالس ،يك كنترل جديد به نام  user controlدر پروژه وجود
دارد .اين كنترل جديد شبيه به يك فرم بدون حاشيه و كادر اطراف آن ميباشد ،اما اين زمينهاي است كه
كنترل جديد روي آن طراحي و ساخته ميشود .در واقع براي ساخت يك كنترل جديد از يك شئ به نام
 userControlدر ويژوالبيسيك استفاده ميشود.
 -3پس از طراحي و ساخت كنترل جديد ميتوانيد در پنجره برنامه ويژوالبيسيك روي منوي  Fileو سپس گزينه
 .ocxنام پروژه  Makeكليك كنيد (شكل  )3-63تا كنترل جديد بهصورت يك فايل به نام  ocxساختهشود.

شكل 3-63
 -4اكنون ميتوان از فايل  ocxتوليد شده در ساير پروژهها استفاده كرد.

مثال  :17ميخواهيم يك كنترل از نوع كادر متن ايجاد كنيم كه فقط ارقام  0تا  9را دريافت ميكند
براي انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و يك پروژه جديد از نوع  ActiveX DLLايجاد كنيد.
 -2به پنجره پروژه برويد و روي آيكن  Project1كليك كنيد ،سپس نام پروژه را در پنجره خواص روي عبارت
 ctlnewtextboxتنظيم كنيد.
 -3دوباره به پنجره پروژه برويد و روي آيكن  userControl1كليك كنيد ،سپس نام آن را در پنجره خواص
روي عبارت  newtextboxتنظيم كنيد.
 -4يك كنترل كادر متن با نام  txtnumberروي  userControlقرار دهيد ،سپس خاصيت  Textآن را خالي
كنيد .عرض و ارتفاع آن را به ترتيب روي مقادير  1300و  300و خاصيتهاي  Topو  Leftآن را نيز روي
مقدار صفر تنظيم كنيد.
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 -5در اين مرحله ابعاد  userControlرا مانند شكل  3-64به اندازه كنترل كادر متن كوچك كنيد.

شكل 3-64
 -6اكنون بايد خاصيتها و رويدادها و متدهاي كنترل جديد را تنظيم كرده و كنترل جديد را كامل
كنيد.
براي اين كار ابتدا بايد ابزار ساخت كنترل  ActiveXرا در ويژوالبيسيك فعال كنيد ،بنابراين در پنجره
برنامه ويژوالبيسيك روي منوي  Add-Insو سپس گزينه…  Add-In Managerكليك كنيد
(شكل .)3-65

شكل 3-65
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 -7كادرمحاوره  Add-In Managerنمايش داده ميشود .در ليست  Available Add-Insگزينه
 ActiveX Ctrl Interface Wizardرا انتخاب كنيد ،سپس روي كادرهاي عالمت  Loaded/Un loadedو
 Load on Startupكليك كنيد تا در حالت انتخاب قرار گيرند (شكل .)3-66

VB 6

شكل 3-66
انتخاب كادر عالمت  Loaded/Un loadedسبب ميشود تا پس از بسته شدن اين كادرمحاوره ابزار ساخت

كنترلهاي  ActiveXبه منوي  Add-Insاضافهشود و انتخاب كادر عالمت  Load on Startupسبب ميشود
تا در اجراي دوباره برنامه ويژوالبيسيك اين ابزار بهطور خودكار به منوي  Add-Insاضافه شود.

شكل 3-67
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 -8در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Add-Insو سپس روي گزينه … ActiveX Control Interface Wizard

كليك كنيد (شكل .)3-67
 -9در اين مرحله يك كادرمحاوره مانند شكل  3-68نمايش داده ميشود كه ابزار ساخت كنترل ActiveX
را معرفي ميكند .اگر ميخواهيد اين كادرمحاوره را در دفعات بعد مشاهده كنيد كادر عالمت Skip this
 screen in the futureرا انتخاب نماييد.

شكل 3-68

شكل 3-69
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 -10روي دكمه  Nextكليك كنيد تا به مرحله بعد برويد ،در مرحله بعد كادرمحاوره ديگري مانند شكل
 3-69نمايش داده ميشود.
در كادرمحاوره  Select Interface Membersدو كادر ليست وجود دارد :در كادر ليست Available names
نام خاصيتها ،متدها و رويدادهايي كه ممكن است براي كنترل جديد الزم باشد نمايش داده ميشوند .در
كادر ليست  Selected namesخاصيتها ،متدها و رويدادهايي كه براي كنترل جديد استفاده ميشوند نمايش
داده ميشوند .بهطور پيشفرض بعضي از اين اعضا براي كنترل جديد انتخاب شده و در كادر ليست Selected
 namesقرار ميگيرند.
يك عضو از كادر ليست  Available namesرا به كادر ليست Selected
البته شما ميتوانيد با دكمه
عمل انتقال يك يا كليه
و
كليه اعضا را منتقل كنيد .دكمههاي
 namesانتقال دهيد يا با دكمه
اعضا را از كادر ليست  Selected namesبه كادر ليست  Available namesانجام ميدهند.
 -11در اين مرحله خاصيت  MaxLengthرا از كادر ليست  Available namesانتخاب كرده و سپس روي
كليك كنيد تا خاصيت  MaxLengthبراي كنترل جديد انتخاب شود.
دكمه
كليك كنيد تا
 -12در كادر ليست  Selected namesخاصيت  BackStyleرا انتخاب كرده و روي دكمه
اين خاصيت از كادر ليست  Selected namesخارج شود.
 -13اكنون در كادر ليست  Selected namesروي رويداد  MouseDownكليك كنيد و سپس كليد  Shiftرا
پايين نگه داشته و روي متد  Refreshكليك كنيد ،در اين صورت سه رويداد مربوط به ماوس و متد Refresh
انتخاب ميشوند.

شكل 3-70
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كليك كنيد تا اين اعضا از كادر ليست  Selected namesخارج شوند.
روي دكمه
 -14در اين مرحله روي دكمه  Nextكليك كنيد تا به مرحله بعد برويد ،در مرحله بعد كادرمحاوره Create
 Custom Interface Membersمانند شكل  3-70نمايش داده ميشود .در اين كادرمحاوره ميتوان اعضاي
جديدي را براي كنترل جديد تعريف كنيد.
روي دكمه  Nextكليك كنيد تا به مرحله بعد برويد.

 -15اكنون كادرمحاوره  Set Mappingنمايش داده ميشود
(شكل .)3-71

شكل 3-71
در اين كادرمحاوره ميتوان مشخص كرد اعضاي انتخاب شده در مرحله قبل براي كدام كنترل از مجموعه
كنترلهاي موجود در كنترل جديد مورد استفاده قرار گيرند .در كادر ليست  Public Nameروي خاصيت

 BackColorكليك كنيد.
سپس به انتهاي كادر ليست رفته ،كليد  Shiftرا پايين نگه داشته و روي خاصيت  MaxLengthكليك
كنيد و بعد كادر ليست تركيبي بازشو  Controlرا باز كرده و نام كنترل كادر متن ،يعني txtnumber
را انتخاب كنيد ،با اين عمل كليه خاصيتها ،متدها و رويدادها در اختيار كنترل كادر متن txtnumber
قرار ميگيرند.
 -16در اين مرحله عمليات ساخت كنترل جديد خاتمه يافته و كادرمحاورهاي مانند شكل  3-72نمايش
داده ميشود.
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شكل 3-72
اگر در اين كادرمحاوره كادر  View Summary Reportانتخاب شود پس از آنكه روي دكمه فرمان Finish

كليك كنيد ،يك پنجره مانند شكل  3-73يك راهنما در رابطه با چگونگي تست و آزمايش كنترل جديد در
ساير انواع پروژهها نمايش ميدهد.

شكل 3-73
 -17روي دكمه فرمان  Finishكليك كنيد و در صورت نياز در پنجره  Summaryروي دكمه
كليك كنيد و مطالب ارائه شده را در يك فايل متني ذخيره كنيد .در غيراينصورت روي دكمه فرمان Close
كليك كنيد تا عمليات خاتمه يابد.
 - 18اكنون بايد كنترل جديد را طوري تنظيم كنيم كه فقط ارقام صفر تا  9را بپذيرد .بنابراين در پنجره پروژه روي
فرمان Save
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آيكن كنترل جديد ) (newtextboxو سپس روي دكمه  View Codeكليك نماييد تا پنجره كدنويسي نمايش داده
شود .به پنجره كدنويسي برويد و رويداد  keypressكنترل كادر متن  txtnumberرا 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  KeyAsciiكليد فشرده شده در كادر متن  txtnumberبهوسيله
دستور شرطي  Ifبررسي ميشود.
اگر كد اسكي كليد فشرده شده در محدوده كاراكترهاي رقمي ( 48تا  )57يا كليد  BackSpaceباشد دستور
 Exit Subاجرا ميشود و بدون اينكه كاري انجام شود اجراي برنامه از رويه رويداد  KeyPressخارج ميشود،
اما اگر كاراكترهايي غير از اين كاراكترها تايپ شوند بخش  Elseدستور  Ifكد اسكي كليد را روي صفر تنظيم
ميكند ،در نتيجه كاراكتر تايپ شده دريافت نميشود.
 -19تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد .در اين مرحله كادرمحاورهاي مانند شكل  3-74نمايش داده ميشود.

شكل 3-74
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روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد .اكنون پروژه اجرا شده و كنترل در پنجره مرورگر اينترنت
 Explorerنمايش داده ميشود )شكل .(3-75

Internet

شكل3-75
اكنون ميتوانيد 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.
پس از اينكـه كـنترل را آزمايـش و بررسـي كـرديد پنجره مرورگـر اينترنت ) (IEرا ببنديد و بـه
پنجره ويـژوالبيسيك بـازگـرديـد و در منوي  Runروي گزينه  Endكليك كنيد تا اجراي پروژه خاتمه
يابد.
ﻧﻜﺘﻪ :اگرهنگاماجرايپروژه ActiveX Controlدرپنجرهمرورگراينترنت()IEباپيامي

مانندشكل3-76برخوردكرديدرويپيامهشداريكهنمايشدادهميشودكليكراستكنيدو
رويگزينه… Allow Blocked Contentكليككنيدودركادرمحاورهايكهنمايشدادهميشود

رويدكمهفرمانYesكليككنيدتااجرايپروژهكاملشودوكنترلدرپنجرهمرورگراينترنت()IE

نمايشدادهشود.

 -20در اين مرحله ميتوانيد كنترل  ActiveX Controlخود را براي استفاده در ساير برنامهها كامل كنيد ،بنابراين در
پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Fileو سپس گزينه …  Make ctlnewtextbox.ocxكليك كنيد )شكل .(3-77
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شكل 3-76

شكل 3-77
كادرمحاوره  Make Projectمانند شكل  3-78نمايش داده ميشود ،در صورت تمايل ميتوانيد نام ديگري
را براي كنترل جديد انتخاب كنيد ،سپس روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد تا كنترل جديد با پسوند ocx

در مسير تعيين شده ساخته شود.
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شكل 3-78
پس از ساخت كنترل  ActiveXميتوانيد از آن در ساير پروژ هها مانند پروژ ههايي از نوع
 EXEاستفاده كنيد .براي انجام اين كار پس از ايجاد پروژه اصلي (به عنوان مثال )Standard EXE
در پنجره ويژوا لبيسيك روي منوي  Projectو سپس گزينه …  Componentsكليك كنيد
(شكل .)3-79

Standard

شكل 3-79
كادرمحاورهاي با نام  Componentsنمايش داده ميشود (شكل .)3-80
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شكل 3-80
در اين كادرمحاوره روي دكمه فرمان … Browseكليك كنيد .كادرمحاوره  Add ActiveX Controlنمايش

داده ميشود (شكل .)3-81

شكل 3-81
بـهوسـيله ايـن كـادرمحـاوره كـنترل جديدي را كـه سـاختهايد در پوشـه پـروژه  ctlnewtxtboxپيدا
كـرده و روي دكـمه فـرمان  OKكـليك كـنيد تـا كـنترل جديد بـه جعبه ابـزار اضـافه شـود (شكل
.)3-82
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شكل3-82
اكنون ميتوانيد از آن روي هر فرمي كه مايل هستيد استفاده كنيد و خاصيتها و رويدادهاي آن را مانند
ساير كنترلها تنظيم كنيد.
تمرين :يك كنترل كادر متن طراحي كنيد كه فقط كاراكترهاي حرفي را دريافت كند ،سپس از
كنترل جديد در يك پروژه  Standard EXEاستفاده كنيد.

شكل3-83

برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته:پيمانهمهارتي
توانايي برنامهنويسي به روش شئگرا:واحدكارسوم
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 اگربخواهيدميتوانيدبرايكنترلخودبهجايآيكنيكهبهطورپيشفرﺽاستفادهشده:ﻧﻜﺘﻪ

براياينكارﻻزماستيكفايل.ودرجعبهابزارنمايشدادهميشودازيكآيكندلخواهاستفادهكنيد
ToolboxBitmapپيكسلتهيهكنيدوفايلآيكنرادرخاصيت16×15بااندازهjpgياbmpازنوع

دراينصورتپسازاضافهكردنكنترلجديد.)3-83انتخابكنيد(شكلUserControlمربوطبه
.آيكنانتخابشدهبرايآندرجعبهابزارويژوالبيسيكنمايشدادهميشود،بهپروژههايديگر

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
مساحت

Area

مرورگر

Browser

سازنده

Builder

كالس

Class

ماژول كالس
كلكسيون
مؤلفه ،جزء

Class Module
Collection
Component

سفارشي كردن

Customize

تعريف

Definition

كپسوله كردن ،مخفي كردن
رويداد
فيلد
بنياد ،اساس

Encapsulation
Event
Field
Foondation

مقداردهي در آغاز

Initialize

عضو

Member

اشاره كردن ،ذكركردن

Mention

متد

Method

مدل ،طرح

Model

شئ

Object

برنامهنويسي به روش شئگرا
خاصيت ،ويژگي

Object oriented programming
Property
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مستطيل

Rectangle

مرجع ،ارجاع

Reference

مربع

Square

ساختيافته

Structural

خالصه ،مختصر

Summary

به پايان رساندن ،خاتمه دادن
هشدار ،اخطار

خالصه مطالب

Terminate
Warning

روش برنامهنويسي شئگرا يا  oopروش جديدي در برنامهنويسي است كه مشكالت برنامهنويسي ساخت
يافته را برطرف ميكند.
اجزاي اصلي در برنامهنويسي شئگرا عبارتند از :شئ و كالس.
كالس ،يك قالب و الگو براي توليد سريعتر و راحتتر اشيا ميباشد.
يك كالس شامل مجموعهاي از دادهها ،اطالعات ،دستورالعملها و رفتارها ميباشد.
شئ نمونهاي است كه از روي كالس ايجاد ميشود و تمام ويژگيها و رفتارهاي آن را كسب ميكند.
به هريك از اجزاي تشكيلدهنده كالس مانند فيلد ،خاصيت ،متد و رويداد ،يك عضو كالس ميگويند.
فيلدها و خاصيتها اعضايي از كالس هستند كه وظيفه نگهداري داده و اطالعات را بر عهده دارند.
متدها و رويدادها اعضايي از كالس هستند كه وظيفه اجراي دستورالعملها را بر عهده دارند.
گردآوري و ايجاد مجموعهاي از اعضا در يك بخش واحد به نام كالس را كپسوله كردن يا مخفي كردن اعضا
ميگويند.
براي ايجاد يك كالس جديد از ماژول كالس استفاده ميشود.
رويداد  Initializerدر زمان ايجاد يك شئ از كالس اجرا ميشود.
رويداد  Terminateزماني اجرا ميشود كه شئ ايجاد شده از بين ميرود.
ماژول كالس شبيه به ماژول كد است و شكل ظاهري نداشته و اجزايي مانند كنترلها را در برنميگيرد.
براي ايجاد ماژول كالس در نوار منوي پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Projectو سپس روي گزينه Add
 Class Moduleكليك كنيد.
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پسوند فايلهاي ماژول كالس  clsاست.
يك شئ را ميتوان 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 ميشود:
نام كالس      Asنام شئ      Publicيا     Privateيا  Dim
نام كالس   = Newنام شئ    Set
براي تعريف عضو فيلد در يك كالس ميتوانيد در بخش تعاريف ماژول كالس از اين دستور استفاده كنيد:
نوع داده     Asنام فيلد   Public
براي تعريف عضو خاصيت در يك كالس از رويههاي  Property Getو  Property Letاستفاده ميشود.
براي تعريف عضو متد در يك كالس ميتوانيد از رويههاي فرعي يا تابعي استفاده كنيد.
براي ايجاد يك كالس جديد و اعضاي آن ميتوانيد از  Class Builderاستفاده كنيد.
با استفاده از مرورگر شئ  Object Browserميتوانيد كالسهاي موجود در يك پروژه و ويژوالبيسيك و
اعضاي آنها را مشاهده كنيد و اطالعاتي در رابطه با آنها بهدست آوريد و به محل تعريف آنها دسترسي پيدا
كنيد.
براي ذخيره ،نگهداري و مديريت مجموعهاي از اشيا ميتوان از مفهوم آرايه يا كلكسيون استفاده كرد.
براي ايجاد يك كلكسيون ميتوان از كالس  Collectionاستفاده نمود.
متدهاي  Addو  Removeميتوانند اشيا را به يك كلكسيون اضافه كنند يا خارج نمايند.
با استفاده از خاصيت  Countدر يك كلكسيون ميتوان تعداد اشياي موجود در كلكسيون را بهدست آورد.
براي دسترسي به اشياي موجود در يك كلكسيون ميتوان از حلقه  Forيا  For Eachاستفاده كرد.
براي دسترسي سادهتر به مجموعهاي از خاصيتهاي يك شئ ميتوان از دستور With … End With
استفاده كرد.
با پروژههاي نوع  ActiveX DLLميتوان يك يا مجموعهاي از كالسها را بهصورت فايلهاي  dllمستقل
ايجاد و در ساير پروژهها استفاده كرد.
با پروژههاي نوع  ActiveX Controlميتوان كنترلهاي جديد ايجاد كرد و در ساير پروژهها استفاده نمود.
پسوند فايلهاي  ocx ،ActiveX Controlميباشد.
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آزمون نظري

1 -1كدام رويه در زمان خواندن مقدار يك خاصيت اجرا ميشود؟
دProperty -
جProperty Get -
الف Property Let -بProperty Set -

2 -2كدام نوع از انواع رويهها براي تعريف متدها استفاده ميشود؟
ب -رويههاي تابعي و فرعي
		
الف -رويههاي تابعي
د -رويههاي فرعي و تابعي بدون آرگومان
		
ج -رويههاي فرعي
3 -3كدام رويداد در زمان ايجاد يك شئ از كالس اجرا ميشود؟
دLoad -
جInitialize -
بInitial -
الفTerminate -
4 -4كدام رويه در زمان مقداردهي به يك خاصيت اجرا ميشود؟
دSet -
جProperty Get -
بProperty Let-
الفProperty -
5 -5كدام برنامه براي ايجاد كالسها و اعضاي آنها استفاده ميشود؟
بClass Builder -
الفObject Browser -
دClass Browser -
		
جClass Module-
6 -6كدام رويداد در زمان از بين رفتن يك شئ اجرا ميشود؟
دTerminate -
جTerminated -
بunLoad -
الفEnd Class -
7 -7كدام نوع از پروژهها در ويژوالبيسيك امكان ايجاد كنترلهاي جديد را فراهم ميكند؟
بActiveX Control -
		
الفActiveX DLL-
دActiveX -
		
جUser Control -
8 -8كدام خاصيت در كلكسيونها تعداد اشيا را در كلكسيون مشخص ميكنند؟
دCounter -
جLength -
بLen -
الفCount -
9 -9با كدام دستور امكان دسترسي به خاصيتهاي يك شئ آسانتر ميشود؟
بWith -
		
الفFor Each-
دSelect Case -
جWith … End With -
1010كداميك از انواع حلقه براي دسترسي به اشياي ذخيره شده در كلكسيونها مناسبتر
است؟
دDo While -
جFor Each -
بWhile -
الفFor -
11- ....... is the Foundation of object oriented Programming in the visual Basic.
d- Collection

c- Class Module

b- Class

a- Module

 -12برنامهنويسي به روش شئگرا را توضيح دهيد و تفاوت آن را با برنامهنويسي به روش ساخت
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يافته بيان كنيد.
 -13مفهوم كالس و شئ را با ذكر مثال توضيح دهيد.
 -14مفهوم كپسوله كردن را توضيح دهيد.
 -15نحوه ايجاد يك كالس جديد را توضيح دهيد.
 -16نحوه ايجاد شئ از يك كالس را توضيح دهيد.
 -17تفاوت بين عضو فيلد و خاصيت را بيان كنيد.
 -18تفاوت بين عضو متد و رويداد را بيان كنيد.
 -19نحوه ايجاد عضو فيلد و خاصيت را با ذكر مثال توضيح دهيد.
 -20نحوه ايجاد عضو متد را با ذكر مثال توضيح دهيد.
 -21نحوه ايجاد عضو رويداد را با ذكر مثال توضيح دهيد.
 -22تفاوت بين رويه  Property Letو  Property Getرا توضيح دهيد.
 -23رويدادهاي كالس را توضيح دهيد و كاربرد هريك را بيان كنيد.
 -24كاربرد  Class Builderرا بيان كرده و نحوه استفاده از آن را توضيح دهيد.
 -25كاربرد مرورگر شئ  Object Browserرا بيان كرده و نحوه استفاده از آن را توضيح دهيد.
 -26مفهوم كلكسيون و كاربرد آن را بيان كرده و متدها و خاصيتهاي آن را با ذكر مثال توضيح دهيد.
 -27نحوه استفاده و كاربرد دستور  With … End Withرا با ذكر مثال توضيح دهيد.
 -28ذخيره و نگهداري اشيا با استفاده از آرايه را توضيح دهيد.
 -29مفهوم تكنولوژي  Comو  Comtرا توضيح داده و دليل استفاده از آنها را بيان كنيد.
 -30نحوه ايجاد پروژههاي  ActiveX DLLو  ActiveX Controlرا توضيح داده و كاربرد هريك را
بيان كنيد.
 -31نحوه عملكرد دستور  For Eachرا توضيح داده و تفاوت آن را با حلقه  Forبيان كنيد.
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آزمون عملي

1 -1يك پروژه طراحي كنيد كه با استفاده از يك كالس بتواند دادهها و اطالعات مربوط به
كارگران يك كارخانه را براساس جدول  3-3دريافت و مديريت نمايد.
الف -امكان دريافت و ذخيرهسازي 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  3-4محاسبه كرد.
د -امكان مشاهده فيش حقوقي هر كارگر به وسيله شماره پرسنلي وي وجود داشته باشد.
جدول 3-3
نام

حقوق خالص

نام خانوادگي

تاريخ استخدام

شماره شناسنامه

وضعيت تأهل

تاريخ تولد

شماره پرسنلي

جنسيت

سمت

جدول 3-4
ماليات

حقوق خالص

صفر

 4000000ريال

 2درصد

از  4000000ريال تا  5000000ريال

 3درصد

از 5000000

ريال تا  6000000ريال

 4درصد

از  6000000ريال تا  7000000ريال

 7درصد

از  7000000ريال و باالتر

2 -2يك كالس ايجاد كنيد كه بهوسيله آن بتوان مساحت و محيط هر مثلث دلخواهي را محاسبه
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نمود.
3 -3يك كنترل زمانسنج طراحي كنيد كه شامل يك كنترل برچسب و دو كنترل دكمه فرمان
با عنوانهاي  Startو  Stopباشد .با كليك روي دكمه  Startمحاسبه زمان از صفر آغاز شده
و در كنترل برچسب نمايش داده ميشود و با كليك روي دكمه  Stopمحاسبه زمان خاتمه
مييابد .سپس كنترل جديد را در يك پروژه  Standard EXEمورد استفاده قرار دهيد.
4 -4يك پروژه از نوع  ActiveX DLLطراحي و ايجاد كنيد كه شامل يك كالس جهت ذخيرهسازي
و نگهداري اطالعات اتومبيلهايي كه در يك پاركينگ عمومي وارد و خارج ميشوند باشد.
در اين كالس بايد بتوان ساعت ورود ،ساعت خروج و هزينه پاركينگ هر اتومبيل را ثبت و
محاسبه نمود .سپس از فايل  dllبهدست آمده در يك پروژه از نوع  Standard EXEاستفاده
كنيد.
5 -5يك كنترل جديد طراحي كنيد يك چراغ راهنمايي را با سه رنگ سبز ،زرد و قرمز
شبيهسازي كند.

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﻫدﻑ جﺰيي

ﺗوانايي ﺧﻄايابي ،ﺧﻄاﺯﺩايي
و ﺭفﻊ اﺷﻜال برنامهﻫا
زمان(ساعت)
نظري

عملي

3

6

ﻫدﻑﻫاﻱ ﺭفتاﺭﻱ
پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
-1انواعخطاهاودليلايجادآنهاراتوضيحدهيد.
-2بتواندخطاهاينوشتاريومنطقيراشناساييوبرطرفكند.
-3بتواندخطاهايزماناجرارابادستورOn Error GoToمديريتكند.
-4حالتتوقفوويژگيهايآنرابداند.
-5روشهايايجادحالتتوقفوخروجازآنرابداند.
-6بتواندپنجرهاجرايفوريدستورات()ImmediateWindowرافعالكندوازآناستفاده
نمايد.
-7بتواندازDebugObjectومتدهايآناستفادهكند.
-8بتواندازامكاناتموجوددرمنويDebagبرايخطايابيوخطازداييبرنامههااستفاده
كند.
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

كليات

يكي از مواردي كه در پروژه هاي برنامه نويسي از اهميت بسزايي برخوردار است ،خطايابي و برطرف
كردن خطاهاي برنامه مي باشد .عالوه بر اين ،برنامه بايد توانايي مقابله با خطاهايي را كه در هنگام
اجراي برنامه توسط كاربران رخ مي دهد نيز داشته باشد .زبان برنامهنويسي ويژوالبيسيك در هر دو
زمينه امكانات مناسبي در اختيار برنامه نويسان قرار ميدهد .به طور كلي خطاها به سه دسته كلي
تقسيم مي شوند :خطاهاي نوشتاري ،خطاهاي منطقي و خطاهاي زمان اجرا.
خطاهاي نوشتاري ) (Syntax Errorsميتوانند در اثر عدم دقت برنامهنويس در زمان تايپ و نوشتن دستورالعملها

ايجاد شوند .ويژوالبيسيك اين نوع خطاها را بالفاصله پس از تايپ دستورات و فشردن كليد  Enterتشخيص
ميدهد و با نمايش كادرهاي پيغام و نمايش راهنماييهاي الزم دستور مربوطه را نيز با رنگ قرمز مشخص
ميكند .اين نوع خطاها بايد قبل از اجراي برنامه برطرف شوند .به عنوان مثال اگر هنگام استفاده از دستور
 Select Caseبه اشتباه آن را به صورت  Select Cseتايپ كنيد و كليد  Enterرا بفشاريد كادرمحاورهاي مانند
شكل  4-1نمايش داده ميشود و اشتباه نوشتاري را اطالع ميدهد .در اين صورت ميتوانيد با كليك روي دكمه
فرمان  Helpاز راهنماي  MSDNويژوالبيسيك در صورت نصب آن روي سيستم استفاده كنيد يا با كليك روي
دكمه فرمان  OKبه محل دستور و محلي كه خطا وجود دارد ،برويد.

شكل4-1
ﻧﻜﺘﻪ :اگر خطاهاي نوشتاري در برنامه برطرف نشود ،در هنگام اجراي برنامه خطاي ترجمه

()Compile errorنمايشدادهميشودودستوريكهخطارابهوجودآوردهاست،نمايشدادهميشود
(شكل.)4-1

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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خطاهـاي منطقي ) (Logical Errorsنـاشي از عـدم طـراحي درست برنامه يـا اشـتباه در طـراحي
روند منطقي اجـراي برنـامه است .به عنوان مثال اگر اولويت عملگرها در عبارتهـاي محاسـباتي يا
شـرطها رعايت نشـود ،نتيجه محاسـبات غيرواقعي بوده يـا بررسـي شـرطهاي اسـتفاده شـده نتايج
نادرسـتي را بـه وجـود ميآورند كـه رونـد اجـراي بـرنامه را بـا مشـكل مـواجه ميكـند يـا عـدم
رعـايت قوانين تبديل دادههـا از يك نـوع بـه نوع داده ديگر سبب ايجـاد نتايج غيرقابل پيشبيني در
بـرنامهها ميشـود.
نوع ديگر خطاها ،يعني خطاهاي زمان اجرا ) (Runtime Errorsپس از طراحي نرمافزار و در زمان
استفاده از آن پديدار ميشوند .به عنوان مثال ميتوان به خطاهايي كه ممكن است در اثر استفاده
از حافظه جانبي و دستگا ههاي ورودي ،خروجي رخ دهد ،اشاره كرد؛ مانند خطاي نوشتن يا خواندن
روي ديسك معيوب يا ارسال چاپ به يك چاپگر كه خاموش بوده يا فاقد كاغذ است.
در چنين مواردي اجراي برنامه به طور ناگهاني قطع شده و كاربر بدون آ نكه اطالع كافي داشته
باشد از برنامه خارج ميشود.
ويژوا لبيسيك براي شناسايي و برطرف كردن سه نوع از خطاها امكانات و دستورات مناسبي را ارائه
ميكند.

 4-1مديريت خطاهاي زمان اجرا به وسيله دستور On Error GoTo

در ويژوا لبيسيك براي مديريت خطاهايي كه در زمان اجراي برنامه رخ ميدهد از دستور
" GoToاستفاده ميشود .به عنوان مثال فرض كنيد در يك پروژه از نوع  Standard EXEمانند
شكل  4-2با دو كنترل دكمه فرمان و كادر متن ،رويه رويداد  Clickبراي دكمه فرمان  Saveبه اين
صورت تنظيم شده است:
On Error

شكل 4-2
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

)(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.

در صورتي كه كاربر روي دكمه فرمان  cmdsaveكليك كند ،دستورات ايجاد و نوشتن در فايل روي
فالپي ديسك موجود در درايو  A :اجرا مي شود ،اما در صورتي كه فالپي در درايو موجود نباشد يا
به هر دليل ديگري امكان ايجاد اين فايل فراهم نشود برنامه با خطا در زمان اجرا مواجه خواهد
شد ،اگر فالپي در درايو موجود نباشد ،كادرمحاورهاي مانند شكل  4-3نمايش داده ميشود .در اين
كادرمحاوره سه دكمه فرمان به صورت فعال ديده ميشوند.
اگر روي دكمه فرمان  Helpكليك كنيد ،راهنماي ويژوالبيسيك شما را در مورد علت خطا راهنمايي خواهد
كرد.

شكل4-3
ﻧﻜﺘﻪ :براياستفادهازراهنمايويژوالبيسيك،بايدمجموعهراهنمايMSDNرانصبكردهباشيد.
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اگر روي دكمه فرمان  Debugكليك كنيد ،اجراي برنامه به طور موقت متوقف ميشود و پنجره
ويژوا لبيسيك نمايش داده خواهد شد و دستوري كه سبب ايجاد خطا شده است با رنگ زرد مشخص
ميشود .در اين حالت برنامهنويس ميتواند بدون قطع روند اجراي برنامه ،علت خطا را بررسي كرده
و آن را برطرف كند (شكل .)4-4
اگر روي دكمه فرمان  Endكليك كنيد ،اجراي برنامه از همان محلي كه خطا رخ داده است ،متوقف
شده و دستورات بعدي اجرا نخواهند شد و پنجره ويژوا لبيسيك به نمايش درميآيد.

شكل 4-4
در اينجا ذكر يك نكته الزم است و آن اينكه كاربراني كه از برنامه استفاده خواهند كرد ،هيچگونه آشنايي
با زبان برنامهنويسي كه از آن استفاده كردهاند و همچنين نحوه كشف و برطرف كردن خطاهاي آن را ندارند،
بنابراين وظيفه برنامهنويس است كه برنامه خود را بهگونهاي 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.
شكل كلي نحوه استفاده از اين دستور به اين صورت ميباشد:
	    	

line label:

000000000

       دستوراتي كه سبب ايجاد خطا ميشوند.

000000000

On Error GoTo line label

           دستورات مديريت خطا
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

در اين دستور  line labelميتواند 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 GoToقرار ميگيرند خطايي رخ دهد،
اجراي برنامه متوقف نميشود بلكه به دستوراتي كه بعد از عبارت يا شماره خط تعيين شده قرار گرفتهاند،
منتقل ميشود .در اين قسمت ميتوان 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 ميخواهيم 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  intanswerاز دستور  On Error GoToاستفاده شده است .اين دستور
سبب ميشود تا در صورتي كه خطايي در زمان اجراي دستورات موجود در رويه رخ دهد ،اجراي برنامه
به دستور بعد از عبارت  Error Handler:منتقل شود و برنامهنويس ميتواند با استفاده از عناصري مانند
كادرهاي پيغام ،كاربر را هدايت كند .به عباراتي مانند  ،Error Handlerبرچسب خط ) (line labelميگويند.
بعد از دستور  On Error GoToدستورات اصلي و در پايان دستورات اصلي رويه ،برچسب خط و دستورات
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مربوط به كنترل خطاي زمان اجرا قرار گرفتهاند.
حال اگر برنامه را اجرا كرده و روي دكمه فرمان  ،Saveكليك كنيد (بدون آنكه فالپي ديسك در درايو
موجود باشد) پس از اجراي سه خط اول در رويه رويداد ،نوبت به اجراي دستور  Openميرسد و چون فالپي
در درايو موجود نيست ،خطا رخ خواهد داد؛ اما به دليل استفاده از دستور  On Error GoToاجراي برنامه به
اولين دستوري كه بعد از برچسب خط ،يعني  Error Handler:قرار گرفته است ،منتقل ميشود كه در آن از
تابع  MsgBoxجهت راهنمايي كاربر استفاده شده است.
بنابراين كادر پيغامي مشابه شكل  4-5مشاهده ميكنيد .اگر روي دكمه فرمان  Cancelكليك كنيد ،مقايسه
موجود در دستور  Ifبعد از فراخواني تابع  MsgBoxنتيجه درست خواهد داشت و در نتيجه دستور Resume
 Nextاجرا ميشود اين دستور سبب ميشود ،اجراي دستوري كه سبب ايجاد خطا شده است ،متوقف شده
و اجراي برنامه به دستور بعد از آن منتقل شود.

شكل 4-5
اجراي دستور Open

با اجراي دستوراتي كه بعد از دستور  Openقرار دارند دستور  Putاجرا ميشود اما چون
با موفقيت همراه نبوده است اين دستور نيز سبب ايجاد خطاي ديگري ميشود و دوباره كادر پيغام ديگري
مانند شكل  4-6نمايش داده ميشود.
اگر در اين كادر پيغام روي دكمه فرمان  Cancelكليك كنيد دوباره دستور  Resume Nextاجرا ميشود
و دستور بعدي يعني دستور  Exit Subاجرا خواهد شد كه سبب ميشود اجراي رويه رويداد خاتمه
يابد.

شكل 4-6
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

امـــا اگر در كادر پيغام روي دكمه فرمان  Retryكليك كنيد ،مقـــايسه موجود در اولين  Ifنتيجـــه
نادرست خواهد داشت و دستـــور  Ifبعدي اجرا ميشود و چون نتيجه مقايسه در اين  Ifدرست است،
دستـــور  Resumeاجرا ميشود .اين دستور اجراي رويه را به دستــوري كه سبب ايجاد خطا شده است
منتقل خواهد كرد و آن را دوباره اجــرا ميكند و در صورتي كه يك فالپي ديسك در درايو مربوطه قرار
داده شود دستور  Openاجرا ميشود و فايل با موفقيت باز شده و عمليات نوشتن در آن انجام ميشود،
سپس دستور  Exit Subبه اجراي رويه خاتمه ميدهد؛ البته در صورتي كه مشكل برطرف نشده باشد
مجددا ً كادر پيغام ،نمايش داده خواهد شد.
در اينجـا ذكـر ايـن نكته ضـروري اسـت كـه اگـر بـه فـراخواني تابع  MsgBoxتـوجه كـنيد،
ميبينيد كـه دو عبارت  Err.Numberو  Err.Descriptionدر فـراخواني آن اسـتفاده شـدهاند .در واقع
 Errيكي از اشـيايي اسـت كـه در ويژوالبيسيك بـه منظور مديريت خطاهـاي زمـان اجـرا قـابل
اسـتفاده اسـت .اين شئ داراي خـواص متعددي اسـت كـه از مهمتـرين آنها ميتـوان بـه خـواص
 Numberو  Descriptionاشـاره كـرد .خاصيت  Numberشـماره خطـايي را كـه رخ داده اسـت،
نگهداري ميكـند و خـاصيت  Descriptionميتـواند يك توضيح در رابطه بـا خطايي كـه روي داده
اسـت در اختيار شـما قـرار دهد.
در صورت نياز ميتوانيد براي مشاهده شماره و توضيح انواع خطاهاي زمان اجراي برنامهها به راهنماي
 MSDNشركت مايكروسافت مراجعه كنيد .در جدول  4-1چند نوع از خطاهاي زمان اجرا ارايه شده است.
در پايان به ذكر آخرين نكته در رابطه با دستور  On Errorميپردازيم .از اين دستور ميتوان به صورت On
 Error Resume Nextاستفاده كرد كه در صورت برخورد با يك خطا ،اجراي برنامه به دستور بعد از دستوري
كه سبب بروز خطا شده است ،منتقل ميشود.
هـمچنين ميتـوانيد در هـر زمـان كـه بخواهيد عملكرد دسـتور  On Error GoToرا با دسـتور On Error
 GoTo 0لـغو كنيد )البته در صـورت عـدم اسـتفاده از ايـن فـرمـان( .در زمـان خروج از رويـهاي كـه دسـتور
 On Error GoToدر آن اسـتفاده شـده اسـت بـه طور خودكـار عملكرد مديريت خطـا لـغو
مي شـود.
ﻧﻜﺘﻪ :شئ  Errيك متد با نام  Clearدارد .اجراي اين متد سبب ميشود كليه محتويات

خاصيتهاي شئ  Errپاﻙ شوند .در صورت اجراي دستوراتي از نوع Resume، Exit Sub، Exit
FunctionوOn Errorاينمتدرابهطورخودكاراجراميكنند.

تمرين :پروژه  numbersرا به شكلي تنظيم كنيد كه مديريت خطاي زمان اجرا براي دستورات
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رويداد دكمه فرمان  sumنيز استفاده شود.
جدول 4-1
شماره
خطا

پيام خطا

6

Overflow

7

Out of memory

خطاي كمبود حافظه

11

Division by zero

خطاي تقسيم بر صفر

53

File not found

خطاي عدم وجود فايل

55

File already open

فايل موردنظر براي باز كردن قب ً
ال باز شده است.

58

File already exists

فايل موردنظر وجود دارد.

61

Disk full

71

Disk not ready

درايو يا ديسك تعيين شده موجود نيست.

76

Path not found

مسير تعيين شده موجود نيست.

54

Bad file mode

فايل با حالت ) (Modeمناسب براي انجام عمليات باز نشده
است.

توضيح خطا
خطاي سرريز شدن حافظه

خطاي پر شدن ديسك

 4-2نحوه خطايابي و خطازدايي برنامهها

يكي از تواناييهاي ديگر زبان ويژوالبيسيك امكانات فراوان آن در رابطه با اجراي خط به خط برنامهها و پيدا
كردن خطاهاي منطقي ميباشد .بهطوركلي ميتوان از پنجره برنامه ويژوالبيسيك در سه حالت )(Mode
مختلف استفاده نمود:
 -1حالت طراحي :در اين حالت ميتوان پروژهها را طراحي و ايجاد نمود (شكل  )4-7و عبارت ][design
در نوار عنوان پنجره برنامه ويژوالبيسيك نمايش داده ميشود.
 -2حالت اجرا :در اين حالت برنامه اجرا شده و رابط گرافيكي برنامه قابل مشاهده و استفاده
ميباشد.
(شكل  )4-8و عبارت ] [runدر نوار عنوان پنجره برنامه ويژوالبيسيك نمايش داده ميشود.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

شكل 4-7

شكل 4-8
 -3حالت توقف :در ايـن حـالت بـرنـامه بـه طـور موقت ،متوقف ميشـود و بـرنـامهنويس
ميتواند بـرنـامه را خط بـه خط اجـرا ،بـررسي و خطـاهـاي موجود را شـناسـايي و بـرطـرف كـند
(شكل .)4-9
به عالوه عبارت ] [breakدر نوار عنوان پنجره برنامه ويژوالبيسيك نمايش داده ميشود.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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شكل 4-9
 4-2-1حالت توقف ()Break Mode
 Break Modeحالتي است كه اجراي برنامه را به طور موقت متوقف ميكند و شما عالوه بر پنجره برنامه،
به پنجره ويژوالبيسيك و محيط طراحي برنامه به طور همزمان دسترسي خواهيد داشت؛ در اين حالت
ميتوانيد عمليات زير را انجام دهيد:
 -1تغيير و ويرايش دستورات
 -2مشاهده رويهاي كه در حال اجرا است.
 -3مشاهده مقادير متغيرها و عبارات
 -4تغيير مقدار متغيرها
 -5مشاهده يا كنترل دستوراتي كه بعد از توقف برنامه اجرا ميشوند.
 -6اجراي دستورات به صورت جداگانه در پنجره اجراي فوري دستورات )(Immediate Window

 -7مشاهده حالت و شكل ظاهري رابط گرافيكي نرمافزار
براي متوقف كردن اجراي يك برنامه و ايجاد حالت توقف ،ميتوانيد يكي از اين روشها را استفاده
كنيد:
الف -ايجاد يك نقطه توقف ) (Break Pointدر برنامه
ب -استفاده از كليد تركيبي  Ctrl+ Breakدر هنگام اجراي برنامه
ج -استفاده از دستور  Stopدر بخش كد برنامه
د -توقف برنامه در هنگاميكه خطاي زمان اجرا رخ ميدهد.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

ﻫ -استفاده از گزينههاي  Break When Value Is Trueو  Break When Value Changesدر كادرمحاوره
Add Watch
و -استفاده از گزينه ( Run To Cursorيا كليد تركيبي  )Ctrl+ F8از منوي Debug

ز -انتخاب گزينه  Breakاز منوي  Runدر نوار منوي پنجره ويژوالبيسيك
در نوار ابزار  Debugپنجره ويژوالبيسيك
ح -كليك روي دكمه

در صورتي كه بخواهيد از حالت توقف ) (Break Modeخارج شويد و به اجراي برنامه ادامه دهيد ميتوانيد
يكي از روشهاي زير را استفاده كنيد:
الف -روي منوي  Runدر پنجره ويژوالبيسيك كليك كنيد و سپس گزينه  Continueرا برگزينيد (يا كليد
 F5را بفشاريد).
در بخش  RunIconsدر نوار ابزار پنجره ويژوالبيسيك كليك كنيد.
ب -روي دكمه
ج -روي منوي  Runدر پنجره ويژوالبيسيك كليك كنيد ،سپس روي گزينه  Restartكليك كنيد (يا كليد
تركيبي  Shift+F5را فشار دهيد) .اين گزينه سبب اجراي برنامه از ابتدا ميشود.
در نوار ابزار استاندارد
به عنوان مثال پروژه  numbersرا باز كنيد و آن را اجرا نماييد ،سپس روي دكمه
در پنجره ويژوالبيسيك كليك كنيد (يا يكي از روشهاي گفته شده را استفاده كنيد) .پس از اين عمل
برنامه به طور موقت متوقف ميشود و پنجره ويژوالبيسيك در حالت توقف قرار ميگيرد .براي خروج از اين
در نوار ابزار استاندارد در پنجره ويژوالبيسيك كليك كنيد و دوباره به حالت
حالت ميتوانيد روي دكمه
اجرا بازگرديد.
 4-2-2پنجره اجراي فوري دستورات ()Immediate Window
اين پنجره در حالت توقف برنامه به طور خودكار باز ميشود و در زمان باز شدن هيچ گونه
محتوياتي ندارد (شكل  .)4-10شما ميتوانيد دستورات خود را در اين پنجره تايپ كنيد و با
فشردن كليد  Enterنتيجه اجراي آنها را مشاهده كنيد يا دستورات خود را از داخل اين پنجره
كپي كرده و در پنجره كدنويسي قرار دهيد يا بالعكس .به عالوه شما ميتوانيد نتيجه محاسبات
خود را به وسيله دستور  Printو پس از اجراي آن در زير دستور خود مشاهده كنيد .البته بايد
توجه داشت كه از پنجره اجراي فوري دستورات ميتوان در زمان طراحي پروژه نيز استفاده كرد.
براي اين كار ميتوانيد در نوار منوي پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  ،Viewسپس روي گزينه
كليك كنيد.
 Immediate Windowكليك كنيد يا در نوار ابزار  Debugروي دكمه
برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع  Standard EXEايجاد كنيد ،سپس اين عمليات را به
ترتيب انجام دهيد:
كليك كنيد يا كليد تركيبي
 -1پروژه را اجرا كنيد و در نوار ابزار پنجره ويژوالبيسيك روي دكمه

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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 Ctrl+Breakرا فشار دهيد.
 -2در اين مرحله اجراي پروژه متوقف شده و پنجره اجراي فوري دستورات در قسمت پايين پنجره
ويژوالبيسيك نمايش داده ميشود )شكل .(4-10

شكل4-10
 -3در پنجره اجراي فوري دستورات كليك كرده و چند دستور را مانند شكل  4-11تايپ كنيد .پس از
تايپ هر يك از دستورات ،كليد  Enterرا فشار دهيد تا نتيجه اجراي آن را در زير همان دستور مشاهده
كنيد.
 -4در پايان در نوار ابزار استاندارد پنجره ويژوالبيسيك روي دكمه
 -5بدون ذخيرهسازي پروژه از برنامه ويژوالبيسيك خارج شويد.

كليك كنيد تا اجراي پروژه خاتمه يابد.

ﻧﻜﺘﻪ :در پنجره اجراي فوري دستورات ميتوان محتويات متغيرهاي برنامه ،خاصيتهاي

كنترلهاوفرمرامشاهدهكرد.

DebugObject4-2-3

 Debug Objectيكي از اشياي موجود در ويژوالبيسيك است كه براي متوقف كردن اجراي برنامه در
شرايط خاص ،ارسال پيامها يا نمايش مقادير موردنظر در پنجره اجراي فوري دستورات مورد استفاده قرار
ميگيرد.
اين شئ داراي دو متد  Assertو  Printاست ،متد  Assertميتواند با بررسي يك مقدار منطقي و مشاهده
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

مقدار  ،Falseاجراي برنامه را موقتاً متوقف سازد ،شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت
است:
Debug.Assert booleanexpression

 booleanexpressionيك عبارت مقايسهاي است كه نتيجه آن  Trueيا  Falseاست .در صورتيكه مقدار اين
عبارت برابر با  Falseباشد ،اجراي برنامه متوقف شده و خطي كه اين متد در آن قرار گرفته است به رنگ زرد
نمايش داده ميشود ،اما اگر مقدار اين عبارت  Trueباشد اجراي برنامه متوقف نميشود .متد  Printميتواند
عبارت يا مقدار موردنظر شما را در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش دهد ،شكل كلي متد  Printنيز به
اين صورت است:
Debug.print expression

 Expressionعبارتي است كه در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش داده ميشود.
مثال  :1ميخواهيم پروژه  numbersرا به شكلي تنظيم كنيم كه در زمان ورود يك عدد منفي ،برنامه
بهطور موقت متوقف شده و پيام مناسبي در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش داده شود؛ براي اينكار
اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  numbersرا باز كنيد.
 -2رويداد دكمه فرمان  Saveرا 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

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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If intanswer = vbCancel Then Resume Next
If intanswer = vbRetry Then Resume
End Sub

در اين رويداد از متدهاي  Debug Objectقبل از دستور  Putاستفاده شده است .متد Debug Object،Assert

عدد دريافت شده را بررسي ميكند اگر عدد منفي باشد نتيجه بررسي شرط  sngno > = 0نادرست
ميشود در نتيجه اجراي برنامه متوقف ميشود و متد  Debug Object Printپيام تعيين شده را نمايش
ميدهد .اما اگر عدد صفر يا مثبت باشد نتيجه بررسي شرط  sngno > = 0درست ) (Trueميشود؛ بنابراين
اجراي برنامه ادامه يافته و پيامي هم نمايش داده نخواهد شد.
 -3براي آنكه در هنگام اجراي دستور  Openخطاي زمان اجرا بهوجود نيايد در رويداد دكمههاي فرمان
 Saveو  Sumنام درايو را در دستور  Openروي يك درايو مناسب مانند  C:تنظيم كنيد.
 -4تغييرات را ذخيره و پروژه را اجرا كرده و يك عدد مثبت تايپ كنيد و روي دكمه فرمان  Saveكليك
كنيد .عدد وارد شده ذخيره ميشود.
 -5اكنون يك عدد منفي وارد كرده و روي دكمه فرمان  Saveكليك كنيد؛ در اين حالت برنامه متوقف شده
و خطي كه متد  Assertدر آن قرار دارد با رنگ زرد نمايش داده ميشود بهعالوه پيام  your number < 0نيز
در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش داده ميشود(شكل .)4-11
)(False

شكل 4-11
 -6در اين مرحله ميتوانيد اجراي برنامه را با كليك روي دكمه
خاتمه دهيد.
كليك روي دكمه
 -7به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.

يا فشردن كليد  F5ادامه داده يا با
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

تمرين :پروژه  numbersرا به شكلي تنظيم كنيد تا هنگام خواندن اعداد از فايل و محاسبه مجموع
آنها اگر عدد منفي از فايل خوانده شود برنامه با استفاده از شئ  Debugبهطور خودكار متوقف شده و پيام
مناسبي نمايش داده شود.

DebugMenu4-2-4

ابزار ديگري كه در ويژوالبيسيك جهت خطايابي و آزمايش درستي برنامهها مورد استفاده قرار ميگيرد در
منوي  Debugدر پنجره ويژوالبيسيك قرار دارد .گزينههاي متعددي در اين منو وجود دارند كه به منظور
انجام عمليات خطايابي و خطازدايي برنامه بسيار مفيد هستند )شكل  .(4-12در اينجا به توضيح عملكرد
هريك از اين گزينهها ميپردازيم.

شكل4-12
گزينهStep Into

 Step Intoاولين گزينه در منوي  Debugاست كه براي اجراي خط به خط يك پروژه مناسب است )شكل
 .(4-12با انتخاب اين گزينه در هر مرتبه يك خط از خطوط پروژه اجرا ميشود 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 زمانيكه پنجره ويژوالبيسيك در حالت طراحي يا توقف قرار دارد ،قابل استفاده و در حالت
اجراي برنامه غيرفعال است.
ﻧﻜﺘﻪ:فشردنكليدF8معادلگزينهStep Intoاست.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكارچهارم:توانايي خطايابي ،خطازدايي و رفع اشكال برنامهها

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه

درايننوارابزاراستفادهكنيد.
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به منظور فعال كردن نوار ابزار  Debugدر مكان خالي از نوار منو يا ساير نوارهاي ابزار موجود كليك راست
كنيد و از منويي كه ظاهر ميشود ،گزينه  Debugرا انتخاب كنيد.
مثال:2مي خواهيم پروژه  numbersرا با استفاده از گزينه  Step Intoخط به خط اجرا كرده
و نحوه اجراي دستورات را بررسي و مشاهده كنيم؛ براي اين كار اين عمليات را به ترتيب انجام
دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  numbersرا باز كنيد.
 -2در پنجره ويژوالبيسيك ابتدا روي منوي  Debugو سپس روي گزينه  Step Intoكليك كنيد )يا كليد
 F8را فشار دهيد(.
 -3برنامه اجرا شده و فرم آن نمايش داده ميشود؛ يك عدد در كادر متن وارد كنيد و روي دكمه فرمان
 Saveكليك كنيد .در اين لحظه اجراي برنامه بهطور موقت قطع ميشود و اولين خط از رويداد  Clickدكمه
فرمان  Saveبا رنگ زرد نمايش داده ميشود )شكل .(4-13
 -4چند بار ديگر كليد  F8را بفشاريد تا در هر بار يك خط از رويداد اجرا شود به اين صورت ميتوانيد نحوه
اجرا و عملكرد هر خط از دستورات را بهطور دقيق بررسي كنيد و از صحت عملكرد آنها اطمينان حاصل
كنيد يا مشكالت احتمالي را پيدا نموده و برطرف كنيد.

شكل4-13
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

 -5در نـوار اســتاندارد پنجره ويژوالبيسيك روي دكــمه
ادامه يابد.
 -6اجراي برنامه را متوقف كنيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.

كـليك كـنيد تا اجراي برنامه

گزينهStep Over

اين گزينه پس از گزينه  Step Intoقرار گرفته است.
عملـكرد ايـن گـزينه مـانند گـزينه  Step Intoاسـت بـا ايـن تفـاوت كـه از ايـن گـزينه زمـاني اسـتفاده
ميشـود كـه يك رويـه فـراخواني ميشـود و نيازي بـه اجـراي خط بـه خط دسـتورات رويـه فـراخـواني
شـده نيسـت.
اين گزينه تمام رويه را به طور يكجا اجرا كرده و اجراي برنامه را در خط بعد از فراخواني متوقف
ميكند ،پس مي توانيد به وسيله اين گزينه يا گزينه  Step Intoيا ساير روشها به اجراي برنامه
ادامه دهيد.
ﻧﻜﺘﻪ :كليدتركيبيShift+F8معادلگزينهStep Overاست.

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه

درايننوارابزارنيزاستفادهكنيد.



مثال:3ميخواهيم پروژه  numbersرا با استفاده از گزينه  Step Intoاجرا كرده و نحوه اجراي
دستورات را بررسي كنيم.
براي اين كار اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1پروژه  numbersرا باز كنيد و رويداد  Loadفرم را به اين صورت تنظيم كنيد:
)(Private Sub Form_Load
intrecno = 0
End Sub

در اين رويداد متغير  intrecnoمقدار اوليه صفر قرار داده ميشود.
 -2تغييرات را ذخيره كرده و برنامه را با استفاده از گزينه  Step intoاجرا كنيد .در اين مرحله برنامه در اولين
خط از رويداد  Loadفرم متوقف ميشود )شكل .(4-14
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شكل 4-14
 -3دو بار ديگر كليد  F8را فشار دهيد ،اكنون فرم برنامه مشاهده ميشود .يك عدد در كادر متن تايپ كرده
و روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد.

اينبار اجراي برنامه در اولين خط از رويداد كليك دكمه فرمان  Saveمتوقف ميشود .چند بار ديگر با استفاده

از كليد  F8دستوراتي از اين رويداد را اجرا كنيد و نتيجه را بررسي نماييد ،سپس اجراي برنامه را خاتمه
دهيد.
 -4اكنون برنامه را با استفاده از گزينه  Step Overاجرا كنيد .در اين حالت برنامه دوباره در اولين خط از
در نوار ابزار  Debugكليك كنيد تا فرم برنامه
رويداد  Loadفرم متوقف ميشود .دوبار ديگر روي دكمه
در زمان اجرا نمايش داده شود.
 -5يك عدد در كادر متن تايپ كنيد و روي دكمه فرمان  Saveكليك كنيد .تمام دستورات رويداد Click
دكمه فرمان  Saveبدون آنكه وارد رويداد شويد در يك مرحله اجرا ميشود.
 -6اجراي برنامه را متوقف كرده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
گزينه Step Out

با انتخــاب اين گزينه از منــوي  Debugتمام دستورات باقيمانده از رويه در حال اجرا ،بهطور همزمان
و يكجا اجرا شده و اجراي برنامه به محل فراخواني رويه منتقل ميشود .استفاده از اين گزينه در مواقعي
مناسب است كه به وسيله گزينه  Step Intoچند دستور را بررسي كرده و نيازي به اجراي دستورات
باقيمانده نداشته باشيد .بنابراين اين كار سرعت عمليات خطايابي و برطرف كردن اشكاالت را زياد
ميكند.
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

ﻧﻜﺘﻪ :كليدتركيبيCtrl+Shift+F8معادلگزينهStep Outاست.
ﻧﻜﺘﻪ :درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه

درايننوارابزاراستفادهكنيد.



مثال:4ميخواهيم پروژه  numbersرا با استفاده از گزينههاي  Step Intoو  Step Outاجرا كنيم و
نحوه ايجاد دستورات را بررسي نماييم .براي اين كار اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1پروژه  numbersرا باز كنيد و آن را با استفاده از گزينه  Step Intoاجرا كنيد.
 -2برنامه در اولين خط از رويداد  Loadفرم متوقف ميشود.
 -3دو بار ديگر كليد  F8را فشار دهيد و در فرم برنامه يك عدد در كادر متن تايپ كنيد و روي دكمه فرمان
 Saveكليك كنيد.
 -4پس از توقف دوباره برنامه در رويداد  Clickدكمه فرمان  ،Saveدوباره با استفاده از گزينه  Step Intoچند
دستور از مجموعه دستورات رويداد را اجرا كنيد.
در نوار ابزار  Debugكليك كنيد ،اكنون تمام دستورات باقيمانده در
 -5در اين مرحله روي دكمه
رويداد در يك مرحله اجرا ميشوند و بدون هيچ توقفي رويداد پايان مييابد.
 -6به اجراي برنامه پايان داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
گزينهRun To Cursor

يكي ديگر از گزينههاي موجود در منوي  Debugگزينه  Run To Cursorاست.
اين گزينه در مواقعي استفاده ميشود كه الزم است دستورات تا محل معيني اجرا شوند .براي اجراي برنامه تا دستور
موردنظر ،در پنجره كدنويسي ،مكاننما را در خطي كه دستور موردنظر در آن قرار گرفته است ،قرار دهيد و سپس
گزينه  Run To Cursorرا از منوي  Debugانتخاب كنيد .زمانيكه اجراي برنامه به دستوري كه مكاننما در آن قرار
گرفته است ،برسد ،دستور مربوط با رنگ زرد و يك فلش زرد رنگ در سمت چپ آن نمايش داده ميشود .ميتوانيد
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.

مثال:5ميخواهيم پروژه  numbersرا با استفاده از گزينه  Run To Cursorبه شكلي اجرا كنيم كه
با رسيدن به دستور  Openدر رويداد  Clickدكمه فرمان  Saveبرنامه متوقف شود .براي انجام اين مثال اين
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عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  numbersرا باز كنيد.
 -2به رويداد  Clickدكمه فرمان  Saveبرويد و مكاننما را در خطي كه دستور  Openوجود دارد قرار دهيد.
 -3در نوار منوي پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو سپس گزينه  Run To Cursorكليك كنيد .در اين مرحله
فرم برنامه در زمان اجرا نمايش داده ميشود ،در كادر متن يك عدد تايپ كرده و روي دكمه فرمان  Saveكليك كنيد.
 -4اكنون اجراي برنامه ادامه مييابد و با رسيدن به دستور  Openمتوقف ميشود.
 -5مكاننما را در خطي كه دستور  Putقرار دارد ببريد و دوباره برنامه را با گزينه  Run To Cursorاجرا كنيد.
اينبار دستورات برنامه تا رسيدن به دستور  Putاجرا ميشوند و سپس برنامه در اين محل متوقف ميگردد.
در نوار ابزار استاندارد يا نوار
به وسيله كليد  F5اجراي رويداد را ادامه داده و سپس با كليك روي دكمه
ابزار  Debugبه اجراي پروژه پايان دهيد.
گزينه … Add Watch

گاهي اوقات پيش ميآيد كه با برطرف كردن خطاهاي نوشتاري و منطقي مشكالت برطرف نميشوند و
خروجي موردنظر بهدست نميآيد .در اين حالت ميتوان بررسي مقادير متغيرها ،عبارات ،ثابتها و خواص
كنترلها و اشيا ،نحوه اجراي برنامه و نتيجه عمليات محاسباتي و پردازشهاي گوناگون را مشاهده كنيد.
گزينه …  Add Watchدر منوي  Debugاين امكان را به آساني فراهم ميآورد.
پس از انتخاب اين گزينه كادرمحاوره  Add Watchمطابق شكل  4-15نمايش داده ميشود .در اين
كادرمحاوره اجزاي مختلفي وجود دارند كه به توضيح هريك از آنها ميپردازيم.

شكل 4-15
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

در اين كادرمحاوره و در كادر متن  Expressionميتوانيد نام متغير و خاصيت يا ثابتي كه ميخواهيد مقدار
آن را در طي اجراي برنامه مشاهده كنيد ،بنويسيد .در بخش  Contextدو كادر ليست قرار دارند كه ميتوانيد
از كادرهاي ليست تركيبي بازشو  Procedureو  Moduleبه ترتيب نام رويه و ماژولي را كه عبارت موردنظر
در آن قرار گرفته است ،انتخاب كنيد.
البته ميتوانيد در اين ليستها به ترتيب مقادير  All Proceduresيا  All Modulesرا انتخاب كنيد
تا تمام رويهها يا ماژولهاي موردنظر قرار بگيرند .در زير اين ليستها نيز نام پروژه نمايش داده
مي شود.
در بخش  Watch Typeنيز سه دكمه انتخاب قرار گرفته است .اگر دكمه انتخاب Watch Expression
را برگزينيد در صورت ايجاد يك نقطه توقف در برنامه ) ،(Break Pointمقدار عبارتي را كه در كادر
متن  Expressionنوشته شده است ،در پنجره  Watchesبرنامه ويژوالبيسيك مشاهده خواهيد كرد و
هر زمان مقدار عبارت مربوطه تغيير كند اين تغييرات را بالفاصله در پنجره  Watchesبرنامه ويژوالبيسيك
مشاهده خواهيد كرد .در صورت انتخاب دكمه انتخاب  ،Break When Value Is Trueاگر مقدار عبارتي
كه در كادر متن  Expressionنوشته شده است درست ) (Trueيا هر مقداري بجز صفر باشد ،يك نقطه
توقف در دستور بعدي ايجاد شده و بالفاصله پنجره ويژوالبيسيك به همراه پنجره  Watchesنمايش داده
ميشود.
توجه داشته باشيد كه اين گزينه براي عبارات و متغيرهاي رشتهاي مناسب نيست .اگر دكمه انتخاب
 Break When Value Changesرا برگزينيد در صورتيكه مقدار عبارتي كه در كادر متن Expression
نوشته شده است در طول اجراي برنامه تغيير كند ،برنامه در دستور بعدي متوقف ميشود و بالفاصله پنجره
ويژوالبيسيك به همراه پنجره  Watchesنمايش داده ميشود.
در پايان پس از تعيين تنظيمات موردنظر ،روي دكمه فرمان  OKدر كادرمحاوره  Add Watchكليك كنيد.
ﻧﻜﺘﻪ :براياضافهكردنيكمتغير،خاصيتياعبارتجديددرپنجرهWatchesميتوانيد

درپنجرهWatchesكليكراستكنيدودرمنوييكهنمايشدادهميشودرويگزينهAdd Watch
… كليككنيد.

ﻧﻜﺘﻪ :برايدسترسيبهكادرمحاورهAdd Watchدرزمانطراحيياهنگامتوقفبرنامهدر

زماناجراميتوانيددرنوارابزارDebugرويدكمه

كليككنيديادرپنجرهويژوالبيسيكروي

منويViewوسپسگزينهWatch Windowكليككنيد.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكارچهارم:توانايي خطايابي ،خطازدايي و رفع اشكال برنامهها

205

ﻧﻜﺘﻪ :برايحــذفيكمتغير،خـاصيتياعبـارتازپنجره،Watchesدرآنپنجـرهروي

عبـارتموردنظركليكراستكردهوسپسدرمنوييكهنمايـشدادهميشـودرويگزينهDelete

Watchكليككنيدياپسازانتخابعبـارتمـوردنظردرپنجره،WatchesكليـدDeleteرادر

صفحهكليدفشاردهيد.

مثال:6ميخواهيم پروژه  numbersرا با استفاده از ابزار موجود در ويژوالبيسيك خط به خط اجرا
كرده و بهطور همزمان محتويات متغيرها و خاصيتهاي اشيا را مشاهده و بررسي كنيم .براي اين كار اين
عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1پروژه  numbersرا باز كنيد.
 -2با استفاده از گزينه  Step Intoبرنامه را اجرا كنيد تا وارد رويداد  Clickدكمه فرمان  Saveشويد.
 -3در نوار منوي پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو سپس گزينه …  Add Watchكليك
كنيد تا كادرمحاوره  Add Watchنمايش داده شود .در اين كادرمحاوره و در كادر متن Expression
نام متغير  sngnoرا تايپ كرده و از كادر ليست تركيبي بازشو  ،Procedureرويه  cmdsave_Clickرا
انتخاب كنيد )شكل  ،(4-16سپس روي دكمه فرمان  OKكليك نماييد.



شكل4-16
 -4در اين مرحله پنجره  Watchدر پايين پنجره ويژوالبيسيك و در كنار پنجره اجراي فوري دستورات نمايش

داده ميشود )شكل  (4-17و داخل آن نام متغير  sngnoقابل مشاهده ميباشد .در اين پنجره عالوه بر ستون
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

 Expressionكه نام متغير را نشان ميدهد ستون  ،Valueمقدار ذخيره ،ستون  Typeنوع داده و ستون Context

نام رويه و ماژولي را كه متغير موردنظر در آن قرار دارد ،مشخص ميكنند.

شكل4-17
ﻧﻜﺘﻪ :در صورتيكه پنجره  Watchدر هنگام اجراي برنامه نمايش داده نشود ميتوانيد با

استفادهازگزينهWatch WindowدرمنويViewپنجرهويژوالبيسيكآنرانمايشدهيد.

 -5مكاننما را در خطي كه دستور ) sngno = Val (txtno.Textدر آن قرار دارد ببريد و با استفاده از گزينه
 Run To Cursorبرنامه را تا اين دستور اجرا كنيد و مقدار متغير  sngnoرا در پنجره  Watchesبررسي كنيد.
سپس كليد  F8را فشار دهيد.
 -6اكنون دوباره در پنجره  Watchمقدار متغير  sngnoرا بررسي كنيد .مقدار اين متغير از صفر به مقداري
كه در كادر متن تايپ نمودهايد تغيير كرده است .بنابراين با اين روش ميتوان مقدار متغيرها و خاصيتهاي
اشيا را در هنگام اجراي خط به خط برنامه بررسي نمود و محلي را كه خطا در آن بهوجود ميآيد ،شناسايي
و برطرف كرد.
-7به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به كادرمحاوره  Add Watchبرويد ،سپس در كادر متن  Expressionنام
متغير  intrecnoرا تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشوي  Procedureگزينه ) (All Proceduresرا
انتخاب كنيد و در بخش  Watch Typeروي دكمه انتخاب  Break When Value Changesكليك كنيد و بعد
روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد و بعد روي دكمه فرمان كليك نماييد )شكل .(4-18

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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شكل 4-18
در اين مرحله متغير  intrecnoبه پنجره  Watchesاضافه ميشود.
 -8پروژه را اجرا كنيد و يك عدد در كادر متن فرم برنامه تايپ كرده سپس روي دكمه  Saveكليك كنيد .در
اين مرحله اجراي برنامه با رسيدن به دستور  Openدر رويداد  cmdsave_Clickبهطور موقت متوقف ميشود
(شكل  .)4-17چون دستور  intrecno=intrecno+1كه قبل از دستور  Openقرار دارد مقدار اين متغير را
تغيير ميدهد ،بنابراين با توجه به تنظيماتي كه كادرمحاوره  Add Watchبراي متغير  intrecnoدر نظر

شكل 4-19
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

گرفته است اجراي برنامه در دستور بعد يعني دستور  Openمتوقف ميشود و سطري كه در پنجره Watch

داراي متغير  intrecnoميباشد با يك نوار به رنگ آبي نمايش داده ميشود( .شكل .)4-19
 -9اجراي پروژه را خاتمه دهيد و به كادرمحاوره  Add Watchبرويد ،سپس در كادر متن Expression
عبارت  intrecno > 2را تايپ كنيد و در كادر ليست تركيبي بازشوي  Procedureگزينه )(All Procedures
را انتخاب كنيد و در بخش  Watch Typeروي دكمه انتخاب  Break When Value Is Trueكليك كنيد و
بعد روي دكمه فرمان  OKكليك نماييد (شكل .)4-20

شكل 4-20
در اين مرحله عبارت  intrecno > 2به پنجره  Watchesاضافه ميشود.

 -10در پنجره ويژوالبيسيك به پنجره  Watchesبرويد و روي نام متغير  intrecnoكليك راست كنيد و در
منوي بازشويي كه نمايش داده ميشود روي گزينه  Delete Watchكليك كنيد تا متغير  intrencoاز پنجره
 Watchحذف شود.
 -11عبارت  sngnoرا نيز از پنجره  Watchesحذف كنيد.
 -12پروژه را با استفاده از كليد  F5اجرا كنيد و اعداد خود را وارد كرده و روي دكمه  Saveكليك كنيد .وقتي
سومين عدد را تايپ ميكنيد و روي دكمه  Saveكليك مينماييد اجراي برنامه در رويداد cmdsave_Click
و دستور  Openمتوقف ميشود .چون در اين لحظه مقدار متغير  ،intrecnoبرابر با  3ميباشد ،حاصل عبارت
 intrecno > 2برابر با  Trueميشود و با توجه به تنظيمات انجام شده در كادرمحاوره  ،Add Watchبرنامه
بايد در اين مرحله متوقف گردد .در اين حالت عبارت  intrecno > 2نيز در پنجره  Watchesبا رنگ آبي
نمايش داده ميشود (شكل  .)4-21مقدار اين عبارت را در پنجره  Watchesبررسي كنيد.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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شكل 4-21
 -13اجراي پروژه را پايان دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
گزينه … Edit Watch

درصورتيكه بخواهيد عبارات موجود در پنجره  Watchesو تنظيمات مربوط به آن را ويرايش يا حذف كنيد يا تنظيمات
مربوط به آن را تغيير دهيد ،گزينه …  Edit Watchرا از منوي  Debugدر پنجره ويژوالبيسيك انتخاب كنيد.
در صورت انتخاب اين گزينه كادرمحاوره  Edit Watchبه منظور ويرايش عبارت موردنظر و تغيير تنظيمات
مربوط به آن ،نمايش داده ميشود (شكل .)4-22

شكل 4-22
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

اين كادرمحاوره شبيه به كادرمحاوره  Add Watchاست ،تنها تفاوتي كه اين كادرمحاوره با كادرمحاوره
 Add Watchدارد ،دكمه فرمان  Deleteاست كه بهوسيله آن ميتوان عبارت موردنظر را از پنجره Watches
حذف كرد.
ﻧﻜﺘﻪ :كليدتركيبيCtrl+Wمعادلگزينه… Edit WatchدرمنويDebugاست.

ﻧﻜﺘﻪ :برايدسترسيبهكادرمحاورهEdit WatchميتوانيددرپنجرهWatchesرويعبارتموردنظر

كليكراستكنيدوازمنوييكهظاهرميشودگزينه… Edit Watchراانتخابكنيد.

مثال:7پروژه  numbersرا باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1به كادرمحاوره  Add Watchبرويد و آن را مطابق شكل  4-23تنظيم كنيد.

شكل4-23
 -2پروژه را اجرا كرده و چند عدد مثبت در فايل ذخيره كنيد ،سپس يك عدد منفي وارد نماييد؛ برنامه در
اين لحظه متوقف ميشود .به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
 -3در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو سپس گزينه …  Edit Watchكليك كنيد.

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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 -4در كادرمحاوره  Edit Watchبه كادر متن  Expressionبرويد و عبارت  sngno < 0را بهصورت =< sngno

 0تنظيم كنيد و سپس روي دكمه فرمان  OKكليك كنيد.
 -5پروژه را اجرا كرده و نحوه اجرا و عكسالعمل آن را براي عدد مثبت ،منفي و صفر بررسي
كنيد .
 -6اجراي پروژه را خاتمه دهيد و عبارتهاي موجود در پنجره  Watchesرا با استفاده از دكمه فرمان Delete
در كادرمحاوره  Edit Watchحذف كنيد.
گزينه … Quick Watch

در صورتيكه بخواهيد مقدار يك متغير يا خاصيت را بدون استفاده از پنجره  Watchesمشاهده كنيد ،روي
اين گزينه در منوي  Debugكليك 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 گونهاي اجرا كنيد كه در مرحلهاي از اجرا متوقف شود ،سپس
در پنجره كد فرم يا ماژول موردنظر مكاننما را روي يكي از كاراكترهاي نام متغير يا خاصيت قرار دهيد و
گزينه …  Quick Watchرا از منوي  Debugانتخاب كنيد .كادرمحاوره  Quick Watchمانند شكل 4-24
نمايش داده ميشود.

شكل 4-24
در اين كادرمحاوره سه بخش وجود دارد :در بخش  Contextنام پروژه ،ماژول و رويهاي كه متغير يا خاصيت
مربوطه در آن قرار دارد و در بخش  Expressionنام متغير و خاصيت موردنظر كه ميخواهيد مقدار آن
بررسي شود ،نمايش داده ميشود و در بخش  Valueمقداري كه در متغير يا خاصيت مربوطه ذخيره شده
است ،قابل مشاهده خواهد بود.
عالوه بر اين سه بخش ،دكمه فرمان  Addنيز اجازه ميدهد در صورت لزوم عبارت موردنظر را به پنجره
 Watchesاضافه كنيد.
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

ﻧﻜﺘﻪ :كليدتركيبيShift+F9معادلگزينه… Quick WatchدرمنويDebugاست.

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيك،ميتوانيدازدكمه

درايننوارابزاراستفادهكنيد.



ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهبخواهيدمحتوياتيكخاصيتراكههمراهبانامكنترليافرمتايﭗشدهاست

بهوسيلهگزينه… Quick Watchببينيد،ابتدانامخاصيتونامكنترلراباهمانتخابكنيد.اينكاررا

بهوسيلهعملكشيدنماوسيااستفادهازكليدتركيبي → Shift+يا ← Shift+انجامدهيد.

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهدرزمانايجاديكنقطهتوقفدرزماناجراييكپروژهاشارهگرماوسرا

رويناميكمتغير،خاصيتياعبارتموردنظرنگهداريد،ميتوانيدمقدارمتغيرياخاصيتمربوطهرا

بهصورتيكTooltipمشاهدهكنيد(شكل.)4-25

شكل4-25

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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مثال  :8پروژه  numbersرا باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1پروژه را با استفاده از كليد  F8بهصورت خط به خط اجرا كنيد تا وارد رويداد cmdsave_Click
شويد.
 -2در اين رويداد اشارهگر ماوس را روي نام متغير  intrecnoقرار دهيد و كمي صبر كنيد .پس از چند لحظه
مقدار متغير  intrecnoدر يك كادر ،نمايش داده ميشود.
 -3مكاننما را به دستور  Openمنتقل كنيد و با استفاده از گزينه  Run To Cursorبرنامه را تا اين دستور
اجرا نماييد.
 -4در باالي دسـتور  Openنـام متغير  intrecnoرا با عمل كشـيدن انتخاب كـنيد ،سـپس در پنجره
ويژوالبيسـيك روي منوي  Debugو بعد روي گـزينه …  Quick Watchكـليك كـنيد .كـادرمحـاوره
 Quick Watchمـانند شـكل  4-26نمايش داده ميشـود .مقدار متغير  intrecnoرا مشـاهده و بررسـي
كنيد.

شكل 4-26
در اين مرحله با استفاده از دكمه  Addدر اين كادرمحاوره متغير  intrecnoرا به پنجره  Watchاضافه كرده

و نتيجه را بررسي كنيد.
 -5برنامه را با استفاده از كليد  F8خط به خط اجرا كرده و چند عدد ديگر را وارد و ذخيره نماييد و در هر
مرحله مقدار متغيرهاي  intrecnoو  sngnoرا بهوسيله  Quick Watchبررسي نماييد.
 -6اجراي پروژه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
گزينه Toggle Breakpoint
روش ديگري كه براي ايجاد توقف در زمان اجراي يك پروژه مناسب است استفاده از نقطه توقف )(Breakpoint

ميباشد.
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

به منظور ايجاد يك نقطه توقف در هنگام اجراي يك پروژه ،ابتدا مكاننما را به دستور و خط موردنظر
در پنجره كد منتقل كنيد ،سپس در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو سپس گزينه
 Toggle BreakPointكليك كنيد.
دستور مربوطه با رنگ زرشكي نمايش داده ميشود و يك دايره توپر با همين رنگ در سمت چپ دستور
مشاهده خواهد شد )شكل .(4-27

شكل4-27
وقتي در زمان اجراي يك پروژه به دستوري كه بهوسيله اين گزينه عالمتگذاري شده است ،برسيد
اجراي پروژه متوقف شده و شما ميتوانيد از ساير گزينهها و امكانات موجود در منوي  Debugاستفاده
كنيد.
ﻧﻜﺘﻪ :كـليدF9مـعادلگــزيـنـهToggle BreakPointدرمـنويDebugاسـت.

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتفعالبودننوارابزارDebugدرپنجرهويژوالبيسيكميتوانيدازدكمه

درايننوارابزاراستفادهكنيد.



پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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ﻧﻜﺘﻪ :بـرايايـجاديكنقطـهتـوقفمـيتـوانيداشـارهگـرمـاوسرابهنوارعموديكهدر

سمتچﭗپنجرهكـدقـرارگرفتهاسـتمنتقلكـنيدوبهمـوازاتدسـتورموردنظرتانكليككنيد.

ﻧﻜﺘﻪ :برايازبينبردنيكنقطهتوقفميتوانيديكيازروشهاييراكهبرايايجاديكنقطه

آنبهكارميرود،استفادهكنيد.
گزينهClear All Breakpoints

درصورتيكه بخواهيد كليد نقاط توقفي را كه ايجاد كردهايد ،حذف كنيد ،از گزينه
 Breakpointsدر منوي  Debugاستفاده كنيد .البته ميتوانيد از كليد تركيبي  Ctrl+Shift+F9نيز
استفاده كنيد )شكل .(4-28

Clear All

شكل4-28
مثال:9پروژه  numbersرا باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
-1به رويداد  cmdsave_Clickبرويد و مكاننما را در كنار دستور  intrecno = intrecno+1قرار دهيد.
 -2در پنجره ويـژوالبيسيك ابتدا روي منوي  Debugو سپس گزينه  Toggle Breakpointكليك كنيد .در
اين مرحله ،اين دستور مانند شكل  4-29به عنوان يك نقطه توقف عالمتگذاري ميشود.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

شكل 4-29
 -3پروژه را بهوسيله كليد  F5يا دكمه
در نوار ابزار استاندارد اجرا كنيد .يك عدد در كادر متن تايپ
كرده و روي دكمه فرمان  Saveكليك كنيد .در اين مرحله اجراي برنامه در دستوري كه عالمتگذاري شده
است ،متوقف ميشود (شكل .)4-30

شكل 4-30
 -4مقدار متغيرهاي  intrecnoو  sngرا با استفاده از پنجره  Watchesيا  Quick Watchبررسي نماييد.

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكارچهارم:توانايي خطايابي ،خطازدايي و رفع اشكال برنامهها

217

 -5اجراي برنامه را با كليد  F5ادامه دهيد و يك عدد ديگر وارد و ذخيره كنيد .با كليك روي دكمه فرمان
 Saveاجراي برنامه دوباره در همان دستوري كه عالمتگذاري كردهايد ،متوقف ميشود .به اين صورت
ميتوانيد برنامه را در هر نقطهاي كه ميخواهيد متوقف و با ابزارهاي موجود اجراي برنامه را ادامه دهيد يا
مقدار متغيرها و خاصيتهاي اشيا را كنترل و بررسي نماييد.
 -6به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو سپس گزينه  Clear All Breakpointsكليك كنيد تا نقطه
توقف تعيين شده از بين برود .همچنين ميتوانيد مكاننما را در نقطه توقف تعيين شده قرار داده و كليد F9
را فشار دهيد تا نقطه توقف از بين برود.
تمرين :در پروژه  numbersچند نقطه توقف ديگر در رويدادهاي  cmdsave_Clickو _cmdsum
 Clickايجاد كنيد و برنامه را اجرا نموده و در زمان توقف در هر نقطه مقدار متغيرهاي استفاده شده در آن
رويداد را بررسي كنيد.
گزينهSet Next Statement

گاهي اوقات الزم است در هنگام توقف در اجراي يك پروژه و انجام بررسيهاي مورد نياز ،تعدادي از دستورات
تا رسيدن به يك دستور معين اجرا نشوند .گزينه  Set Next Statementاز منوي  Debugاجازه ميدهد 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 ،مكاننما را به دستور موردنظر انتقال دهيد
و روي اين گزينه در منوي  Debugكليك كنيد .دستور مربوطه با رنگ زرد به همراه يك فلش در سمت
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

چپ نمايش داده خواهد شد .اگر در اين حالت اجراي پروژه ادامه يابد دستورات تا دستوري كه با رنگ زرد
مشخص شده است ،اجرا نميشوند.

ﻧﻜﺘﻪ :كليدتركيبيCtrl+F9معادلگزينهSet Next StatementدرمنويDebugاست.
گزينهShow Next Statement

هنگامي كه اجراي پروژه متوقف ميشود ممكن است وقتي در پنجره كد ،بين دستورات مختلف حركت
كنيد گزينه  ،Show Next Statementمكاننما را از موقعيت جاري به دستوري كه در مرحله بعد آن را اجرا
ميكند ،منتقل كند )شكل .(4-32

شكل4-32
مثال:10پروژه  numbersرا باز كرده و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:

 -1به رويداد  Clickدكمه فرمان  Saveبرويد و دستور  Openرا به عنوان يك نقطه توقف عالمتگذاري
كنيد.
-2پروژه را با كليد  F5اجرا كنيد و پس از تايپ يك عدد در كادر متن پنجره برنامه روي دكمه  Saveكليك كنيد.
 -3در اين مرحله ،اجراي برنامه با رسيدن به دستور  Openمتوقف ميشود.
 -4مكاننما را به دستور  Putمنتقل كرده و در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو سپس گزينه Set
 Next Statementكليك كنيد .اكنون دستور  Putبا رنگ زرد همراه با يك فلش در سمت چپ آن نمايش
داده ميشود )شكل .(4-33
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شكل 4-33
 -5در اين مرحله اگر مقدار متغير  sngnoرا بررسي كنيد متوجه ميشويد هيچ تغييري در اين متغير
بهوجود نيامده است چون از دستور  Openتا دستور  Putهيچيك از دستورات اجرا نشدهاند .حتي اگر در
اين وضعيت كليد  F8را براي اجراي دستور  Putفشار دهيد ،خطاي زمان اجرا رخ ميدهد زيرا دستور
 Openاجرا نشده است تا فايل را براي نوشتن دادهها كه بهوسيله دستور  Putانجام ميشود باز كند.
 -6به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد و پروژه را دوباره با استفاده از كليد F5
اجرا كنيد .يك عدد در كادر متن پنجره برنامه تايپ كرده و روي دكمه فرمان  Saveكليك كنيد تا اجراي
برنامه در دستور  Openمتوقف شود.
 -7در پنجره كد به رويداد  Clickدكمه  Sumبرويد و مكاننما را در يكي از دستورات اين رويداد قرار دهيد،
سپس در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو بعد روي گزينه  Show Next Statementكليك كنيد.
 -8در اين مرحله مكاننما بهطور خودكار دوباره به دستور  Openدر رويداد  Clickدكمه فرمان  Saveمنتقل
ميشود و اين دستور با رنگ زرد قابل مشاهده است.
 -9به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
 4-2-5پنجره Locals
با استفاده از اين پنجره ميتوان مقدار كليه متغيرها و خاصيتهاي اشيا را در هر ماژول و رويهاي كه
در حال اجرا ميباشد بهطور خودكار مشاهده و بررسي نمود.
براي دسترسي به اين پنجره در پنجره ويژوالبيسيك ابتدا روي منوي  Viewو سپس روي گزينه
 Locals Windowكليك كنيد.
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(شكل )4-34؛ پنجره  Localsبا عنوان  Localsو با شباهت زياد با پنجره  Watchesنمايش داده ميشود.

شكل 4-34
مثال  :11پروژه  numbersرا باز كنيد و اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:

 -1در پنجره ويژوالبيسيك روي منوي  Debugو سپس روي گزينه  Locals Windowكليك كنيد.
 -2پروژه را با فشردن كليد  F8اجرا كنيد؛ در اين زمان خط اول از رويداد  Loadفرم با رنگ زرد نمايش داده
ميشود و پنجره  Localsدر پايين پنجره ويژوالبيسيك قابل مشاهده خواهد بود (شكل .)4-35

شكل 4-35
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در اين مرحله پنجره  Localsكلمه  Meرا در ستون  Expressionنمايش ميدهد ،اگر روي عالمت  +در كنار
اين كلمه كليك كنيد مانند شكل  4-36خاصيتهاي فرم برنامه را به همراه مقادير هريك از آنها نمايش
ميدهد.
اكنون روي دكمه  -در كنار كلمه  Meكليك كنيد تا ساختار درختي به حالت اول بازگردد.

شكل 4-36

شكل 4-37

 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
)DELPHI وVB(  برنامهنويسي:نام استاندارد
0-84/80/1/3/3 :شماره
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 يك عدد دلخواه در كادر متن در پنجره برنامه تايپ كنيد و روي دكمه، را چندبار فشار دهيدF8  كليد-3
 برنامه راF8  با استفاده از كليد،Save  دكمه فرمانClick  پس از ورود به رويداد. كليك كنيدSave فرمان
، در اين مرحله عالوه بر خاصيتهاي فرم. را مشاهده نماييدLocals خط به خط اجرا كنيد و محتويات پنجره
.)4-37  نمايش داده ميشوند (شكلLocals  نيز در پنجرهsngno  وintanswer متغيرهاي
 در اين لحظه اسامي. اجرا شودExit Sub  ادامه دهيد تا دستورF8  اجراي برنامه را با استفاده از كليد-4
. خارج ميشوندLocals متغيرها بهطور خودكار از پنجره

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.
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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 errorhandling 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.

224

وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

واژهنامه
دفاعكردن ،آزادكردن

Assert

حالت توقف

Break Mode

نقطه توقف

Breakpoint

خطاي كامپايل (ترجمه)
خطازدايي
توضيح
حالت طراحي

Compile error
Debug
Description
Design Mode

تصميم گرفتن ،تعيين كردن

Determine

عبارت

Expression

پنجره اجراي فوري دستورات

Immediate Window

محلي ،موضعي

Local

خطاي منطقي

Logical error

حالت

Mode

سريع

Quick

حالت اجرا
خطاي زمان اجرا
روتين( ،بخشي از كد)
اعتماد كردن ،تأكيد كردن
وابسته ،مربوط ،مناسب
منعكس كردن ،برگرداندن
گام ،مرحله

Run Mode
Runtime error
Runtimes
Rely
Relevant
Reflect
Step

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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Syntax error
Watch

مديريت خطا

error- handling

زمان ترجمه

Compile- Time

اجرا
رخ دادن
واقعه ،اتفاق

خالصه مطالب

Execute
Occur
occurence

انواع خطا در ويژوالبيسيك عبارتند از :خطاهاي نوشتاري ،منطقي و زمان اجرا.
به منظور مديريت خطاهاي زمان اجرا از دستور  On Error GoToاستفاده ميشود.
شئ  Errبه منظور مديريت خطاهاي زمان اجرا استفاده ميشود كه داراي دو خاصيت  Numberو
 Descriptionاست.
خاصيت  Numberاز شئ  ،Errشماره خطايي را كه رخ داده است ،مشخص ميكند.
خاصيت  Descriptionاز شئ  ،Errيك توضيح در مورد خطايي كه روي داده است ،ارائه ميكند.
دستور  Resume Nextاجراي برنامه را به دستور بعد از محلي كه خطا رخ داده است ،منتقل ميكند.
دستور  Resumeدستوري را كه سبب ايجاد خطا شده است ،مجددا ً اجرا ميكند.
دستور  On Error GoTo 0عملكرد دستور  On Error GoToرا غيرفعال ميكند.
در ويژوالبيسيك در هنگام تايپ دستورات ،بعضي از خطاهاي نوشتاري بالفاصله پس از تايپ اعالم
ميشوند.
به منظور ادامه اجراي يك برنامه پس از ايجاد حالت توقف يكي از روشهاي زير مناسب است:
در نوار ابزار پنجره
الف -انتخاب گزينه  Continueاز منوي  Runيا استفاده از دكمه
ويژوالبيسيك.
ب -استفاده از گزينه  Restartدر منوي  Runو اجراي برنامه از ابتدا.
پنجره اجراي فوري دستورات ) (Immediate Windowرا ميتوان در حالت توقف يا طراحي پروژه باز

226

وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

نمود و امكان تايپ و اجراي دستورات را بهطور مستقل فراهم كرد.
از  Debug Objectميتوانيد براي ايجاد حالت توقف در برنامه استفاده كنيد.
 Debug Objectداراي دو متد  Assertو  Printاست.
متد  Assertميتواند با بررسي يك عبارت منطقي و مشاهده مقدار  Falseاجراي برنامه را متوقف كند.
متد  Printميتواند عبارت يا مقدار موردنظر را در پنجره اجراي فوري دستورات نمايش دهد.
از گزينههاي موجود در منوي  Debugدر پنجره ويژوالبيسيك براي كشف و برطرف كردن خطاهاي
برنامه و بررسي و آزمايش درستي برنامه و اجراي دستورات استفاده ميشود.
از گزينه  Step Intoدر منوي  Debugيا كليد  F8براي اجراي خط به خط يك برنامه استفاده ميشود.
از گزينه  Step Overدر منوي ( Debugيا كليد تركيبي  )Shift+F8براي اجراي خط به خط برنامه استفاده
ميشود با اين تفاوت كه رويههاي فراخواني شده را بهطور يكجا اجرا ميكند.
از گزينه  Step Outدر منوي ( Debugيا كليد تركيبي  )Ctrl+Shift+F8براي اجراي تمامي دستورات
باقيمانده در يك رويه در حال اجرا استفاده ميشود.
گزينه  Run To Cursorاز منوي ( Debugيا كليد تركيبي  ،)Ctrl+F8دستورات را تا محلي كه مكاننما
در آن قرار دارد ،اجرا ميكند.
با استفاده از گزينه  Add Watchدر منوي  Debugميتوان مقدار متغيرها ،خواص و هر عبارتي را در
پنجره  Watchesدر حالت توقف مشاهده كرد.
با استفاده از گزينه  Edit Watchدر منوي ( Debugيا كليد تركيبي  )Ctrl+Wميتوان متغير ،خواص و
عبارت موجود در پنجره  Watchesرا تغيير داد و ويرايش يا حذف كرد.
گزينه  Quick Watchاز منوي ( Debugكليد تركيبي  )Shift+F9امكان مشاهده مقدار متغيرها ،خواص و
عبارات را در حالت توقف و اضافه كردن آنها به پنجره  Watchesفراهم ميكند.
درصورتيكه يك دستور به عنوان نقطه توقف ( )Breakpointعالمتگذاري شود ،وقتي اجراي برنامه به
آن دستور برسد اجراي برنامه بهطور موقت متوقف ميشود و برنامه در حالت  Breakقرار ميگيرد.
با استفاده از گزينه  Toggle Breakpointاز منوي ( Debugيا كليد  )F9ميتوان يك نقطه توقف ايجاد
كرد.
ميتوانيد عمليات زير را در حالت توقف ) (Break Modeانجام دهيد:
الف -تغيير و ويرايش دستورات
ب -مشاهده رويه فعالي كه فراخواني شده است.
ج -مشاهده مقادير متغيرها و خواص كنترلها و فرمها و تغيير مقدار آنها
د -مشاهده و بررسي دستوراتي كه بعد از نقطه توقف اجرا ميشوند.
هـ  -اجراي دستورات در پنجره اجراي فوري دستورات
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و -مشاهده حالت و شكل ظاهري رابط گرافيكي نرمافزار
روشهاي ايجاد يك نقطه توقف در يك برنامه عبارتند از:
الف -ايجاد يك Breakpoint
ب -استفاده از كليد تركيبي  Ctrl+Breakدر هنگام اجراي برنامه يا استفاده از دستور  Stopدر بخش
كد برنامه
ج -توقف برنامه در هنگام رخ دادن يك خطاي زمان اجرا
د -استفاده از گزينههاي موجود در كادرمحاوره Add Watch

هـ  -استفاده از گزينه  Run To Cursorاز منوي Debug

و -استفاده از گزينه  Breakاز منوي  Runيا استفاده از دكمه
ويژوالبيسيك
گزينه  Clear All Breakpointsاز منوي ( Debugيا كليد تركيبي  )Ctrl+Shift+F9تمام نقاط توقف را از
بين ميبرد.
گزينه  Set Next Statementاز منوي ( Debugيا كليد تركيبي  )Ctrl+F9امكان انتقال اجراي برنامه از
نقطه توقف تا رسيدن به يك دستور معين را فراهم ميكند.
گزينه  Show Next Statementاز منوي  ،Debugمكاننما را از موقعيت جاري به دستوري كه در مرحله
اجرا قرار دارد ،منتقل ميكند.
پنجره  Localدر هر لحظه محتويات متغيرها و مقدار خاصيتهاي اشيايي را كه در ماژول و رويهاي در
حال اجرا ميباشند ،بهطور خودكار نمايش ميدهد.
در نوار ابزار پنجره

228

وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

آزمون نظري

1 -1كدام گزينه براي مشاهده سريع مقدار يك متغير مناسب است؟
جEdit Watch -
الف Add Watch -بStep Over -

دQuick Watch -

2 -2كدام گزينه براي اجراي دوباره دستوري كه خطاي زمان اجرا را ايجاد كرده است ،بهكار ميرود؟
دOn Error GoTo-
جResume -
الف Resume Next -بDebug -
3 -3كدام گزينه براي دسترسي به شماره خطايي كه رخ داده است ،بهكار ميرود؟
دDescription -
جNumber -
بErr -
الفError -
4 -4از كدام گزينه براي ايجاد حالت توقف استفاده نميشود؟
ب -استفاده از دستور Stop
الفCtrl+F8 -
در نوار ابزار استاندارد ويژوالبيسيك
د -استفاده از دكمه
جCtrl+F2 -
5 -5از كدام پنجره براي اجراي دستورات و مشاهده عملكرد آنها خارج از برنامه استفاده ميشود؟
دDebug -
Immediateج
بLocal -
الفWatches -
 6 -6كدامگزينهبراياجرايدستوريكهبعدازدستورتوليدكنندهخطايزماناجراقرارداردمناسباست؟
دOn Error GoTo -
جResume-
بResume Next -
الفErr -
7 -7كدام گزينه براي اضافه كردن يك متغير يا خاصيت به پنجره  Watchesمناسب است؟
د -گزينههاي الف و ج
جQuick Watch -
بEdit Watch -
الفAdd Watch-
8 -8كدام گزينه براي اجراي خط به خط برنامه در تمام ماژول و رويهها مناسبتر است؟
دRun To Cursor -
جStep Out -
بStep Over-
الفStep Into -
9 -9كدام گزينه براي اجراي برنامه تا يك دستور معين مناسب است؟
ب Run To Cursor -ج Toggle Breakpoint -د -گزينههاي ب و ج
الفStep Out-
 1010كدامپنجرهبرايمشاهدهخودكارمقدارمتغيرهاوخاصيتهاياشيادرتمامسطحبرنامهمناسباست؟
دQuick Watch -
جImmediate-
بLocals -
الفWatches-
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

 -12انواع خطاها و دليل بهوجود آمدن آنها را توضيح دهيد.
 -13نحوه شناسايي و برطرف كردن خطاهاي نوشتاري را توضيح دهيد.
 -14نحوه شناسايي و برطرف كردن خطاهاي منطقي را توضيح دهيد.
 -15نحوه شناسايي و برطرف كردن خطاهاي زمان اجرا را با ذكر مثال توضيح دهيد.
-16برنامهويژوالبيسيكدرچهحالتهاييقابلاستفادهاست؟هرحالتراباويژگيهايآنتوضيحدهيد.
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 -17نقطه توقف و نحوه ايجاد ،استفاده و مديريت آن را توضيح دهيد.
 -18عملكرد گزينههاي  Step Out ،Step Intoو  Step Overو تفاوت آنها را با يكديگر بيان كنيد.
 -19نحوه استفاده از پنجره  Watchesرا توضيح دهيد.
 -20نحوه استفاده از گزينه  Quick Watchدر منوي  Debugپنجره ويژوالبيسيك را توضيح دهيد.
 -21كاربرد پنجرههاي اجراي فوري دستورات و  Localsرا بيان كنيد.
 -22كاربرد گزينههاي  Set Next Statement ،Run To Cursorو  Show Next Statementرا بيان كنيد.

آزمون عملي

 -1پروژهاي طراحي كنيد كه كاربر توانايي مشاهده محتويات درايوها و پوشهها و ايجاد و حذف
آنها را داشته باشد بهعالوه در هنگام اجراي برنامه خطاهايي مانند خالي بودن درايو فالپي يا
نادرست بودن مسير تعيين شده و مانند آنها را به شكل مناسب شناسايي و مديريت كند و با
نمايش كادرهاي پيغام مناسب كاربر را راهنمايي و هدايت نمايد.
 -2پروژه طراحي شده در تمرين قبل را به وسيله گزينههاي موجود در منوي  Debugخطايابي و
آزمايش كنيد.
 -3يك پروژه از نوع  Standard EXEبه همراه يك فرم و يك كنترل دكمه فرمان طراحي كنيد،
سپس دستورات زير را در رويه رويداد  Clickدكمه فرمان بنويسيد و عمليات زير را انجام دهيد.
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 گزينههاي  Step Out ،Step Over ،Step Intoو  Return To Cursorاجرا كنيد و مقدار
متغيرهاي  iو  jرا در هنگام اجراي دستورات كنترل كنيد.
ب -دو نقطه توقف در رويه رويداد  Clickدكمه فرمان ايجاد كنيد و دوباره پروژه را با كنترل مقدار
متغيرهاي  iو  jاجرا كنيد.

ﻭﺍﺣﺪ ﻛﺎﺭ ﭘﻨﺠﻢ
ﻫدﻑ جﺰيي

ﺗوانايي استﻔاﺩﻩ اﺯ ﻛنترلﻫاﻱ پيشرفته
زمان(ساعت)
نظري

عملي

4

8

ﻫدﻑﻫاﻱ ﺭفتاﺭﻱ
پسازمطالعهاينواحدكارازفراگيرانتظارميرودكه:
-1بتواندكنترلهايActiveXرابهپروژههااضافهكردهواستفادهنمايد.
-2بتواندازكنترلهايSlider ،ImageCombo ،ImageList ،FlatScrollbar

CommonDialog ،FlexGrid ،Toolbar ،MSChart ،RichTextBox ،UpDownاستفادهكند.
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كليات

عالوه بر کنترلهای ذاتی ،ويژوالبيسيک مجموعهای از کنترلهای از نوع  ActiveXرا نيز در اختيار
برنامهنويسان قرار ميدهد تا با استفاده از آنها رابطهای گرافيکی زيباتر و مناسبتری تهيه نمايند .برای
دسترسی به اين کنترلها الزم است آنها را به جعبه ابزار ويژوالبيسيک اضافه کنيد؛ برای اين کار ميتوانيد
در پنجره ويژوالبيسيک ابتدا روی منوی  Projectو سپس روی گزينه … Componentsکليک کنيد يا از

کليد ترکيبی  Ctrl+Tاستفاده نماييد (شکل .)5-1

شکل 5-1
در اين مرحله کادرمحاوره  Componentsمانند شکل  5-2نمايش داده ميشود .در اين کادرمحاوره ميتوانيد
در زبانه  Controlsو از کادر ليست موجود در اين زبانه ،کنترل خود را پيدا کرده ،روی کادر عالمت مربوط
به آن کليک کنيد و سپس با کليک روی دکمه فرمان  OKيا  Applyآن را به جعبه ابزار اضافه کنيد.
در صورتی که بخواهيد از ساير کنترلهای  ActiveXکه به وسيله خود يا ساير افراد تهيه شدهاند استفاده کنيد،
ميتوانيد با دکمه فرمان … Browseدر اين زبانه کنترل خود را پيدا کرده و آن را به جعبه ابزار اضافه کنيد.

 5-1کنترل FlatScrollBar

ممکن است تاکنون با نوارهای پيمايش يا همان  ScrollBarكه در برنامهها و پنجرههای ويندوز کاربرد زيادی
دارند ،آشنا شده باشيد.
از نوارهای پيمايش برای مشاهده محتويات يک پنجره يا متن يا تصويری که تمام آن را نميتوان بهطور
همزمان مشاهده نمود ،استفاده ميشود.
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نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

شکل 5-2
همانطورکه در شکل  5-3مشاهده ميکنيد اين کنترل از دو دکمه مثلثی شکل و يک دکمه مستطيل شکل
متحرک در بين دکمههاي مثلثی تشكيل شده است.
کاربر ميتواند با کليک روی دکمههای مثلثی و کشيدن دکمه مستطيل يا کليک روی نقطهای خالی از نوار
کنترل ،روی متن ،تصوير يا محتويات پنجره حرکت کند.
برای اضافه کردن اين کنترل به جعبه ابزار گزينه  Microsoft Windows Common Controls-2 6.0را در
کادرمحاوره  Componentsانتخاب کنيد (شکل .)5-4

شکل 5-3
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شکل 5-4
پس از اضافه کردن اين  Componentبه جعبه ابزار 5 ،کنترل جديد به جعبه ابزار ويژوالبيسيک اضافه
ميشود که يکی از آنها کنترل نوار پيمايش ميباشد.
اين کنترل عالوه بر رويدادها و خاصيتهای مشترکی که با ساير کنترلها دارد ،داراي رويدادها و خاصيتهای
ويژهای نيز ميباشد که به بررسی آنها ميپردازيم.

شکل 5-5
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نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
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خاصيت Appearance

به وسيله اين خاصيت ميتوان شکل ظاهری کنترل را تعيين کرد ،اگر مقدار اين خاصيت برابر با صفر
) (fsb3Dباشد ،کنترل بهصورت سه بعدی و اگر مقدار آن برابر با  (fsbFlat) 1باشد ،کنترل بهصورت دو بعدی
يا مسطح نمايش داده ميشود و اگر مقدار آن برابر با  (fsbTrack3D) 3باشد ،کنترل در حالت عادی بهصورت
دو بعدی و وقتی اشارهگر ماوس روی دکمههای کنترل قرار گيرد ،دکمه مربوطه بهصورت سه بعدی نمايش
داده ميشود (شکل  .)5-6نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Appearance [=integerنام کنترل FlatScrollBar

                       شکل 5-6
 integerميتواند يکی از مقادير عددی يا ثابت رشتهای را که توضيح داده شد ،کسب کند .اگر از اين بخش
استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت Arrow

به وسيله اين خاصيت ميتوان دکمههای مثلثی شکل ابتدا و انتهای کنترل را فعال يا غيرفعال کرد .اگر مقدار
اين خاصيت برابر صفر ) (CC2Bothباشد هر دو دکمه قابل استفاده ميباشند و اگر مقدار اين خاصيت برابر
با  (CC2LeftUp) 1باشد ،فقط دکمه سمت چپ و اگر برابر با  (CC2RightDown) 2باشد فقط دکمه سمت
راست در کنترل فعال و قابل استفاده است .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Arrows [=integerنام کنترل FlatScrollBar
 integerميتواند يک عدد صحيح يا يک ثابت رشتهای از سه مقدار ارايه شده براي خاصيت Arrowباشد.
اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.

خاصيتهای  LargeChangeو SmallChange

به وسيله اين دو خاصيت ميتوانيد مقدار تغييرات را در هنگام استفاده از کنترل معين کنيد .خاصيت
 LargeChangeمقدار تغييرات را هنگامی که کاربر روی مکانی از نوار پيمايش (بجز دکمهها) کليک كرده،
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معين ميکند و خاصيت  SmallChangeمقدار تغييرات را هنگامی که کاربر روی دکمههای مثلثی کليک
كرده است ،تعيين مينمايد .نحوه استفاده از اين دو خاصيت به اين صورت است:
].LargeChange [=numberنام کنترل FlatScrollBar
].SmallChange [=numberنام کنترل FlatScrollBar
 numberيک عبارت عددی از نوع صحيح است که ميزان تغييرات را معين ميکند .اگر از اين بخش استفاده
نشود ،خاصيت خوانده ميشود .به عنوان مثال دستورات زير باعث ميشوند که در صورت کليک روی نوار
پيمايش مقدار تغييرات به اندازه  10واحد و اگر از دکمههای مثلثی استفاده شود ،مقدار تغييرات هر بار به
اندازه سه واحد باشد.
FlatScrollBar. LargeChange=10
Flat ScrollBar.SmallChange=3
خواص  Maxو Min

اين دو خاصيت مقدار حداکثر (در زمان رسيدن دکمه متحرک به انتهای نوار پيمايش) و مقدار حداقل (در
زمان رسيدن دکمه متحرک به ابتدای نوار پيمايش) را در نوار پيمايش معين ميکنند .نحوه استفاده از اين
دو خاصيت به اين صورت است:
].Max [= valueنام کنترل FlatScrollBar
].Min [= valueنام کنترل FlatScrollBar
 valueيک عبارت عددی است که مقدار حداکثر و حداقل را معين ميکند .اگر از اين بخش استفاده شود،
مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت Orientation

به وسيله اين خاصيت ميتوان نوار پيمايش را بهصورت افقی يا عمودی نمايش داد .نحوه استفاده از اين
خاصيت به اين صورت است:
].Orientation [= integerنام کنترل FlatScrollBar
 integerيک عبارت عددی يا ثابت رشتهای است که اگر مقدار آن صفر )(CC2Orientation Horizontal
باشد کنترل بهصورت افقی و در صورتی که مقدار آن برابر  (CC2Orientation Vertical) 1باشد ،کنترل
بهصورت عمودی نمايش داده ميشود .اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت Value

اين خاصيت مقدار فعلی را در نوار پيمايش معين ميکند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Value [= integerنام کنترل FlatScrollBar
 integerيک عبارت عددی از نوع صحيح است که مقدار حرکت در نوار پيمايش را معين ميکند .اگر از اين
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نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
رويداد Change

اين رويداد وقتی رخ ميدهد که مقدار خاصيت  Valueدر کنترل تغيير کند.
رويداد Scroll

عملکرد اين رويداد مشابه رويداد  Changeاست ،اما با اين تفاوت که اين رويداد فقط زمانی اجرا ميشود که کاربر
دکمه مستطيل متحرک را در نوار پيمايش ،به وسيله عمل كشيدن جابهجا کند .در اين صورت با حرکت دکمه
مستطيلی به وسيله عمل كشيدن بالفاصله و همزمان با عمل كشيدن دستورات موجود در رويداد اجرا ميشوند.
مثال  :1ميخواهيم يک پروژه طراحی کنيم که به وسيله آن بتوان هر تصوير دلخواهی را مشاهده
نمود؛ برای اين کار اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا کرده و يک پروژه از نوع  Standard EXEهمراه با يک فرم و کنترلهای آن
مانند شکل  5-7ايجاد کنيد و عرض و ارتفاع فرم را روی مقدار  5000و نام آن را روی  frmpictureتنظيم
کنيد سپس يک کنترل منو مانند شکل  5-6روی فرم قرار دهيد و گزينههای آن را تنظيم کنيد.

شکل 5-7
 -2يک کنترل  Imageروی فرم قرار دهيد و خاصيتهای نام آن را روي عبارت  imgpictureو  Stretchآن
را روي مقدار  Trueتنظيم كنيد.
 -3در اين مرحله دو کنترل از نوع  FlatScrollBarمانند شكل  5-7روی فرم قرار دهيد و خاصيتهای آنها
را به ترتيب روي عبارتهاي  fsbhorizontalو  fsbverticalتنظيم کنيد.
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 -4رويداد  Clickگزينه  Openرا به اين صورت تنظيم کنيد:
)(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 يک کادر ورود داده ،نام و مسير فايل دريافت ميشود سپس تصوير با استفاده
از تابع  Loadpictureدر کنترل تصوير نمايش داده ميشود و برای آنکه تصوير با اندازه واقعی مشاهده

شود خاصيت  Stretchکنترل تصوير روی مقدار  Falseتنظيم ميشود .در مرحله خاصيت  Minکنترل
 fsbhorizontalروی مقدار صفر و خاصيت  Maxآن روی مقدار خاصيت  Widthکنترل تصوير تنظيم
ميشود تا حداکثر ميزان حرکت در نوار پيمايش افقی با توجه به عرض تصوير تنظيم شود .سپس مقدار
خاصيت  Large Changeنوار پيمايش افقی روی مقدار  10و مقدار خاصيت  SmallChangeآن روی مقدار 5
تنظيم ميشود و در پايان نيز خاصيت  Valueکنترل که موقعيت اوليه دکمه مستطيلی را مشخص ميکند
روی مقدار صفر نمايش داده ميشود تا تصوير در ابتدا از گوشه چپ نمايش داده شود .به همين ترتيب
خاصيتهای کنترل نوار پيمايش عمودی نيز روی مقادير مربوطه تنظيم ميشوند.
 -5اکنون رويدادهای  Changeو  Scrollدو کنترل نوار پيمايش را به اين صورت تنظيم کنيد:
)(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 آنكه عمل پيمايش روی تصاوير امكانپذير باشد مقدار خاصيت  Valueكنترلها در
خاصيت  Leftو  Topكنترل تصوير قرار ميگيرد؛ اين عمل باعث ميشود تا در صورت حركت در هر يك
از كنترلهای نوار پيمايش با توجه به مقدار خاصيتهای  SmallChangeو  LargeChangeتصوير به سمت
پايين يا چپ و برعكس حركت كند .كنترل نوار پيمايش افقی حركت به سمت چپ و راست را با استفاده
از خاصيت  Leftكنترل تصوير و كنترل نوار پيمايش عمودی حركت به سمت باال و پايين را با استفاده از
خاصيت  Topكنترل تصوير انجام ميدهند.
 -6پروژه و فرم را با نام  Showimageذخيره كرده و سپس پروژه را اجرا كنيد .روی گزينه  Openدر منوی
فايل كليك كرده ،نام و مسير يك فايل تصوير از نوع  Bmpيا  Jpgرا در كادر ورود داده تايپ كنيد و سپس
روی دكمه فرمان  OKكليك كنيد.
 -7پس از نمايش تصوير در صورتیكه تمام تصوير قابل مشاهده نباشد با استفاده از نوارهای پيمايش افقی
و عمودی تصوير را پيمايش كنيد.
برای اين كار ميتوانيد روی دكمههای مثلثی در دو طرف كنترلهای نوار پيمايش كليك كنيد يا عمل
كشيدن را روی دكمه مستطيلی انجام دهيد يا روی مكانی از نوار پيمايش كليك كنيد و نتيجه را در
حالتهای مختلف بررسی نماييد.
-8به اجرای پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
به
تمرين :پروژه  Showimageرا به شكلی تنظيم كنيد كه اگر ابعاد تصوير از ابعاد فرم كوچكتر باشد
نوارهای پيمايش نمايش داده نشوند بهعالوه 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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 5-2کنترل ImageList

اين کنترل به تنهايي کاربردی ندارد و معموالً ايجاد و طراحی کنترلهای ديگری نظير کنترلهای
 ImageCombo ،ToolBarو غيره مورد استفاده قرار ميگيرند .اين کنترل ميتواند مجموعهای از تصاوير

را در خود نگهداری کند تا در صورت لزوم اين تصاوير در ساير کنترلها مورد استفاده قرار گيرند (شكل
 .)5-8اين کنترل هنگام اجرای برنامه ديده نميشود و شامل هيچ رويدادی نيست و مهمترين خاصيت
آن ،خاصيت  Customاست که به وسيله آن ميتوانيد تصاوير خود را انتخاب و به تصاوير موجود در
کنترل اضافه کنيد.

شکل 5-8
برای اضافه کردن اين کنترل به جعبه ابزار ويژوالبيسيك در نوار منوی ويژوالبيسيك روی منوی
 Projectکليک کنيد و گــزينه  Componentرا انتخاب نماييد و از کــادرمحاورهای که ظاهر ميشود

زبانه  Controlو سپس گزينه ) Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6را انتخاب کنيد
و روی دکمه  OKکليک نماييد 9 .کـنترل جديد به جعبه ابزار ويژوالبيسيك اضافه ميشوند (شکل
در روبهروی خاصيت
 .)5-9برای قرار دادن تصاوير در کنترل ،ابتدا در پنجره خواص روی دکمه
 Customکنترل  ImageListکليک کنيد ،در اين صورت کادرمحاورهای مانند شکل  5-10ظاهر خواهد
شد .اگر در اين کادرمحاوره در زبانه  Imagesروی دکمه فرمان … Insert Pictureکليک کنيد (شکل
 ،)5-11کادرمحاوره ديگری به نام  Select pictureظاهر ميشود که به وسيله آن ميتوانيد تصاوير
مورد نياز خود را پيدا کرده و با کليک روی دکمه فرمان  Openآن را به ليست تصاوير در کنترل اضافه
کنيد.
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شكل5-9


شكل5-10

شكل5-11
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همچنين ميتوانيد با انتخاب تصوير موردنظر در كادرمحاوره  Property Pagesو كليك روی دكمه فرمان
 ،Remove Pictureتصوير مربوطه را از ليست تصاوير حذف كنيد ،هر يك از تصاوير به ترتيب ورود به ليست،
شمارهای دريافت ميكنند كه از عدد يك آغاز شده و در كادر متن  Indexدر كادرمحاوره Property Pages
نمايش داده ميشوند .اين عدد در زمان انتخاب تصاوير از كنترل  ،ImageListتصوير موردنظر را معين
ميكند.
ﻧﻜﺘﻪ :برایتنظيمابعادتصاويردركنترلImageListميتوانيددرپنجرهخواص،خاصيت

()Customراپيداكردهورویدكمه

روبهرویاينخاصيتكليككنيدتاكادرمحاورهProperty

Pagesمانندشكل5-10نمايشدادهشود.درزبانهGeneralدراينكادرمحاورهميتوانيدرویيكی
ازدكمههایانتخابكليككردهواندازهموردنظرخودراانتخابكنيد.

ﻧﻜﺘﻪ :كنترلImageListدرزماناجرا،نمايشدادهنميشود.

مهمترين خاصيت اين كنترل خاصيت  ListImageاست؛ به وسيله اين خاصيت و با استفاده از متد  Addدر
آن ميتوان تصاوير موردنظر خود را با تابع  Loadpictureبه كنترل اضافه كرد.
نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
)"نام و مسير فايل تصوير"(  - List Images Add ,, Load Picturelنام كنترل Image List
به عنوان مثال اين دستورات سه تصوير از نوع اين  icoرا در كنترل  ImageListقرار ميدهد.
)"ImageList1.ListImages.Add , , LoadPicture("c:\BICYCLE.ICO
)"ImageList1.ListImages.Add , , LoadPicture("c:\PLANE.ICO
)"ImageList1.ListImages.Add , , LoadPicture("c:\ROCKET.ICO

5-3كنترلImageCombo

اگر گاهی اوقات بخواهيد اسامی موجود در كادرهای ليست را همراه با يك تصوير نمايش دهيد ،كنترلهايي
نظير  ListBoxو  ComboBoxچنين امكانی را فراهم نميكنند.
به وسيله كنترل  Image Comboميتوانيد چنين كادر ليستهايي را ايجاد كنيد ،البته برای نمايش
تصاوير در اين كنترل بايد از يك كنترل  ImageListاستفاده كرد )شكل  .(5-12برای آنكه اين كنترل
را به جعبه ابزار اضافه كنيد ابتدا روی منوی  Projectدر پنجره ويژوالبيسيك و سپس روی گزينه
 Componentsكليك كنيد.
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در کادرمحاورهای که ظاهر ميشود روی زبانه  Controlsو بعد از آن روی کادر عالمت
)Windows Common Controls 6.0 (SP6کليک کنيد ،در پايان روی دکمه فرمان  OKکليک کنيد .اين
کنترل به همراه چند کنترل ديگر از جمله كنترل  ImageListبه جعبه ابزار اضافه ميشوند (شکل .)5-13
Microsoft

شكل 5-12

شكل 5-13
در اينجا خاصيتها و رويدادهای اين کنترل بررسی ميشود.
خاصيت ImageList

برای آنکه بتوانيد کادر ليستی از تصاوير ايجاد کنيد بايد به وسيله اين خاصيت يک کنترل  ImageListرا که
حاوی يک يا مجموعهای از تصاوير باشد ،انتخاب کنيد .برای انجام اين عمل ميتوانيد از خاصيت ImageList
در کنترل  ImageComboاستفاده کنيد؛ نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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نامكنترل.ImageList =ImageListنامكنترلImageCombo

به عنوان مثال اين دستور تصاوير موجود در كنترل  ImageListرا در اختيار كنترل  ImageCombo 1قرار ميدهد.

ImageCombo1.ImageList = ImageList1

ﻧﻜﺘﻪ :برايتنظيماينخاصيتدرزمانطراحيميتوانيددرپنجرهخواص،خاصيت()Custom

راپيداكردهورويدكمه

كهروبهرويآنقراردارد،كليككنيد.كادرمحاورهProperty Pages

مانندشكل5-14نمايشدادهميشود.دراينكادرمحاورهدرزبانهGeneralليستبازشوImageList
رابازكنيدونامكنترلImageListموردنظرراانتخابكردهودرپايانرويدكمهOKكليككنيد.

شكل5-14
خاصيتComboItems

به وسيله اين خاصيت ميتوان تصاوير موردنظر خود را كه قب ً
ال در يك كنترل  ImageListذخيره شدهاند به
كادر ليست كنترل اضافه نمود .اين خاصيت از نوع كلكسيون ميباشد و شامل متد  Addاست كه برای اضافه
كردن تصاوير به كادر ليست بهكار ميرود.
نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
 ImageListانديس تصوير در كنترل و "عنوان تصوير" , Combo Items Add ,,كنترل نام ImageCombo

244

وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

به عنوان مثال اين دستورات چهار تصوير را از يك كنترل  ImageListبه كنترل  ImageComboاضافه ميكنند.
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  ImageList1به عنوان تأمينكننده تصاوير برای كنترل  ImageComboمعرفی
ميشود ،سپس با متد  Addخاصيت  ComboItemsاين تصاوير يكیيكی به كنترل  ImageComboاضافه
ميشوند .آرگومان اول و دوم در متد  Addاختياری است .آرگومان سوم عنوان هر تصوير را مشخص ميكند و
آرگومان چهارم انديس تصويری را كه در كنترل  ImageListقرار دارد برای نمايش در كنترل ImageCombo
تعيين ميكند.
ﻧﻜﺘﻪ :اگرتصويریكهشمارهانديسآندرمتدAddتعيينميشوددركنترلImageList

انتخابشدهنباشدعنوانبدونتصويربهكادرليستتصاويراضافهميشود.
خاصيتLocked

اين خاصيت از نوع منطقی است و وقتی مقدار آن برابر با  Trueباشد ،كاربر توانايي تايپ مقادير خود را در
كادر ليست تصوير نخواهد داشت و اگر مقدار آن روی  Falseتنظيم شده باشد ،كاربر ميتواند مقادير موردنظر
خود را در كنترل تايپ كند .نحوه استفاده از آن به اين صورت ميباشد.
].Locked [=BooleanنامكنترلImageCombo
 Booleanيك مقدار منطقی است كه ميتواند  Trueيا  Falseباشد اگر اين بخش حذف شود ،مقدار خاصيت
خوانده ميشود .به عنوان مثال اين دستور كنترل  ImageCombo1را به شكلی تنظيم ميكند تا امكان تايپ
در آن وجود نداشته باشد.
ImageCombo1.Locked = True
خاصيتSelectedItem

اين خاصيت عنوان تصويری را كه كاربر انتخاب كرده است ،مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت
به اين صورت است:
.SelectedItemنامكنترلImageCombo
به عنوان مثال اين دستور عنوان تصوير انتخاب شده در كنترل  ImageCombo1را در كنترل برچسب نمايش
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ميدهد.
Label1.Caption = ImageCombo1.SelectedItem
خاصيت Index

اين خاصيت شماره ترتيب تصويری را که کاربر از کادر ليست تصاوير انتخاب کرده است ،بازميگرداند.
شمارهها از يک (برای اولين گزينه) آغاز شده و به ترتيب گزينهها افزايش مييابد .نحوه استفاده از اين
خاصيت به اين صورت است:
.SelectedItem.Indexنام کنترل ImageCombo
به عنوان مثال اين دستور شماره تصويری را که در کنترل  ImageCombo1انتخاب شده است ،در کنترل
برچسب نمايش ميدهد.
Label1.Caption = ImageCombo1.SelectedItem.Index

خاصيت Text

اين خاصيت نام گزينهای را که کاربر از ليست انتخاب کرده يا مقداری را که در کادر متن کنترل ليست
تصوير تايپ شده است ،مشخص ميکند.
نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
]ImageCombo.Text [=String

 Stringيک عبارت از نوع رشتهای است که عنوان تصوير را در کادر ليست تصاوير مشخص ميکند .اگر اين
بخش حذف شود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود؛ به عنوان مثال اين دستورات عنوان تصوير انتخاب شده را
در کنترل برچسب نمايش ميدهد.
"ImageCombo1.Text = "BICYCLE
Label1.Caption = ImageCombo1.Text
رويداد Change

اين رويداد عملکردی مشابه رويداد  Changeدر کنترل کادر متن دارد و وقتی كاراكتري در کنترل کادر
ليست تصوير تايپ ميشود ،اجرا ميشود.

رويداد GotFocus

اين رويداد زمانی اجرا ميشود که فوکوس به کنترل ميرسد به عنوان مثال در اين دستورات اين رويداد
در کنترل  ImageCombo1به شکلی تنظيم شده است تا با دريافت فوکوس به وسيله اين کنترل تصوير
پيشفرض تنظيم شود.
)(Private Sub ImageCombo1_GotFocus
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"ImageCombo1.Text = "BICYCLE
End Sub
رويداد LostFocus

اين رويداد زمانی اجرا ميشود که کنترل فوکوس خود را از دست ميدهد؛ به عنوان مثال در اين دستورات،
اين رويداد به شکلی تنظيم شده است تا با انتقال فوکوس عنوان تصوير انتخاب شده در کنترل برچسب
نمايش داده شود.
)(Private Sub ImageCombo1_LostFocus
Label1.Caption = ImageCombo1.Text
End Sub

مثال  :2ميخواهيم پروژهای طراحی کنيم تا کاربر بتواند تصاوير خود را از کادر ليست تصوير
انتخاب کرده و در يک کنترل تصوير آن را مشاهده کند؛ برای انجام اين مثال اين عمليات بعد را به ترتيب
انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا کرده و يک پروژه از نوع  Standard EXEهمراه با يک فرم با نام frmshow
و عنوان  Show Pictureمانند شکل  5-15ايجاد کنيد.

شکل 5-15
 -2يک کنترل تصوير ) (Imageبا نام  imgpictureو دو کنترل دکمه فرمان با نامهای  cmdshowو cmdexit

مانند شکل  5-15روی فرم قرار داده و تنظيم نماييد.
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شكل5-16
 -3يك كنترل  ImageListبا نام  ilspicturesروی فرم قرار داده و با استفاده از خاصيت  Customچند تصوير
را در آن قرار دهيد )شكل .(5-16

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتیكهبخواهيدازتصاويراينمثالاستفادهكنيد،ميتوانيدبهپوشهIndustry

درمسيرزيربرويدوفايلهایآنرادرپوشهپروژهخودكپیكنيدبافرﺽآنكهبرنامهويژوالاستوديو
دردرايو:Cنصبشدهاست.

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Icons\Industry

 -4يك كنترل  ImageComboبا نام  imgcbopicturesروی فرم قرار دهيد.
 -5رويداد  Loadرا 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

در اين رويداد ابتدا کنترل  ilspicturesبه عنوان کنترل تأمينکننده تصاوير برای کنترل کادر ليست
تصوير انتخاب ميشود .سپس با استفاده از چند متد  Addتصاوير به کادر ليست تصوير اضافه
ميشوند.
در مرحله بعد خاصيت  Lockedروی مقدار  Trueتنظيم ميشود تا امکان تايپ در کادر متن کنترل کادر
تصوير وجود نداشته باشد و دستور آخر ،تصوير پيشفرض را برای نمايش در کنترل کادر تصوير انتخاب
ميکند .در اين دستور از کلکسيون  ComboItemsاستفاده ميشود .در اين کلکسيون ميتوان با شماره
انديس هر تصوير در کنترل به خاصيتهای هر عضو در کنترل کادر ليست دسترسی پيدا نمود .هر عضو در
اين کلکسيون دارای خاصيتی به نام  Selectedميباشد اگر اين خاصيت برای هر عضو تنظيم شود تصوير
مربوط به همان عضو بهطور پيشفرض در کنترل نمايش داده ميشود ،بنابراين دستور آخر سومين تصوير را
در زمان نمايش فرم به عنوان گزينه پيشفرض نمايش ميدهد.
 -6اکنون رويداد کليک دکمه فرمان  Showرا به اين صورت تنظيم کنيد:
)(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 Caseو خاصيت  indexتصوير انتخاب شده ،نام تصوير در متغير
 strpathذخيره ميشود سپس تابع  LoadPictureبا استفاده از اين متغير ،تصوير را در كنترل تصوير نمايش

ميدهد.

ﻧﻜﺘﻪ :درصورتیكهفايلهایتصويردرمحلديگریغيرازپوشهپروژهباشند،ﻻزماستنام

ومسيرفايلهابهطوركاملنوشتهشوند.

 -7پروژه را با نام  ShowPicturesذخيره و سپس آن را اجرا كنيد .در اين لحظه فرم نمايش
داده شده و سومين تصوير به عنوان تصوير پيشگزيده در كنترل كادر ليست تصوير نمايش داده
مي شود.
 -8در اين مرحله كادر ليست تصوير را انتخاب كرده و يكی از تصاوير را به دلخواه انتخاب و روی
دكمه فرمان  Showكليك كنيد .اكنون تصوير انتخاب شده در كنترل تصوير قابل مشاهده ميباشد
)شكل .(5-17

شكل5-17
 -9به اجراي پروژه پايان دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژه  showpicturesرا به شكلی تنظيم كنيد تا در هنگام اجرای پروژه تصوير پيشگزيده در
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کنترل کادر ليست تصوير در کنترل تصوير نمايش داده شود بهعالوه وقتی کنترل کادر ليست تصوير فوکوس
خود را از دست ميدهد بهطور خودکار تصوير انتخاب شده در کنترل تصوير نمايش داده ميشود .در ضمن
ميتوان نام و مسير فايل انتخاب شده را در يک کنترل برچسب مشاهده كرد.

 5-4کنترل RichTextBox

کنترل  RichTextBoxيکی ديگر از کنترلهای ويژوالبيسيك است که اجازه کار روی دادههای متنی را
فراهم ميکند .اين کنترل اجازه ورود و ويرايش دادههای متنی را با امکانات بيشتری نسبت به کنترل
 TextBoxدر اختيار کاربر قرار ميدهد .به عنوان مثال ميتوان انواع قالببندیهای متن مثل حالت ،Bold
 ،Font ،Italicاندازه ،رنگ قلم و غيره را به بخشی از متن موجود در کنترل اعمال کرد.
عالوه بر اين به وسيله اين کنترل ميتوان فايلهايي با قالببندی  RTFو متنی را باز و ذخيره کرد.
برای اضافه کردن کنترل  RichTextBoxبه جعبه ابزار ،کادرمحاوره  Componentsرا باز کنيد و گزينه
 Microsoft RichTextbox Control 6.0را انتخاب کنيد (شکل  )5-18تا کنترل  RichTextBoxبه جعبه
ابزار ويژوالبيسيك اضافهشود.

شكل 5-18
اين کنترل دارای خاصيتها و متدهای ويژهای است که در اينجا بررسی ميشود.
خاصيت FileName

به وسيله اين خاصيت ميتوانيد نام و مسير فايل موردنظر را که ميخواهيد محتويات آن را در کنترل نمايش
دهيد ،تعيين کنيد .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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].Filename [=pathنامكنترلRichTextBox

 pathيك عبارت رشتهای است كه بيانگر مسير و نام فايل موردنظر ميباشد .اگر از اين بخش استفاده نشود ،مقدار
خاصيت خوانده میشود .به عنوان مثال اين دستور محتويات فايل  letter.txtرا در كنترل نمايش ميدهد.
"RichTextBox1.FileName = "c:\letter.txt
خاصيتLocked

اين خاصيت از نوع منطقی میباشد .اگر مقدار آن روی  Trueتنظيم شود محتويات كنترل ،قابل ويرايش
نيست و در صورتیكه مقدار آن روی  Falseتنظيم شود ،متن موجود در كنترل قابل ويرايش است .نحوه
استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
].Locked [=booleanنامكنترلRichTextBox
 booleanيك مقدار منطقی است كه ميتواند  Trueيا  Falseباشد .اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت
خوانده ميشود .به عنوان مثال اين دستور امكان ويرايش متن در كنترل  RichTextBoxرا از بين ميبرد.
RichTextBox1.Locked = True
خاصيتMaxLength

اين خاصيت حداكثر تعداد كاراكترها را در كنترل معين ميكند .مقدار پيشفرض صفر است كه با توجه به
ميزان حافظه سيستم ،حداكثر تعداد كاراكترها معين ميشود .نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
].MaxLength [=longنامكنترلRichTextBox
 longيك مقدار عددی از نوع اعداد صحيح بلند ) (LongIntegerميباشد .اگر از اين بخش استفاده نشود
مقدار خاصيت خوانده ميشود.

خاصيتMultiLine

اين خاصيت از نوع منطقی است .اگر مقدار اين خاصيت روی  Trueتنظيم شده باشد ،كنترل توانايي دريافت
و نمايش متن را در چندين خط دارد ،ولی اگر مقدار اين خاصيت روی  Falseتنظيم شود از يك خط جهت
نمايش متن استفاده ميشود .فقط در زمان طراحی قابل تنظيم ميباشد.

خاصيتScrollBars

اين خاصيت ميتواند 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 رشتهای را مطابق جدول  5-1ميپذيرد.
ﻧﻜﺘﻪ :قبلازاستفادهازاينخاصيتبهمنظورنمايشنوارهایپيمايش،خاصيتMultiLine

رارویمقدارTrueتنظيمكنيد.
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جدول  5-1مقادير مربوط به خاصيت ScrollBars

مثال

ثابت عددی

ثابت رشتهای

کنترل بدون نوار پيمايش

0

rtfNone

کنترل با نوار پيمايش افقی

1

rtfHorizontal

کنترل با نوار پيمايش عمودی

2

rtfVertical

کنترل با هر دو نوار پيمايش

3

rtfBoth

خاصيت TextRTF

اين خاصيت شبيه به خاصيت  Textدر کنترل  TextBoxاست و متن موجود در کنترل را تنظيم و نگهداری
ميکند .نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
].TextRTF [= stringنام کنترل RichTextBox
 stringيک عبارت رشتهای است که به متن موجود در کنترل اشاره ميکند .درصورتیکه اين بخش استفاده
نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
متد LoadFile

به وسيله اين متد ميتوان محتويات يک فايل متنی يا  RTFرا در کنترل نمايش داد .نحوه استفاده از اين
متد بهصورت زير است:
.LoadFile pathname , filetypeنام کنترل RichTextBox
 pathnameيک عبارت رشتهای است که به نام و مسير فايل اشاره ميکند و  filetypeميتواند يکی از مقادير
موجود در جدول  5-2باشد.
جدول  5-2مقادير مربوط به filetype

توضيح

ثابت عددی ثابت رشتهای

فايل ( RTFپيشفرض)

0

rtfRTF

فايل متنی

1

rtfText

به عنوان مثال اين دستور محتويات فايل  letter.txtرا در کنترل بارگذاری کرده و نمايش ميدهد.
RichTextBox1.LoadFile "c:\letter.txt", rtfText
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متدSaveFile

به وسيله اين متد ميتوان محتويات موجود در كنترل را بهصورت يك فايل  RTFيا متنی روی ديسك ذخيره
كرد .نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
.SaveFile pathname,filetypeنامكنترلRichTextBox
آرگومان  pathnameيك عبارت رشتهای است كه به نام و مسير فايل اشاره ميكند و  filetypeميتواند يكی
از مقادير موجود در جدول  5-2باشد.
به عنوان مثال اين دستور محتويات كنترل  RichTextBoxرا در فايل  test.txtدر ريشه درايو \ d:ذخيره ميكند:
RichTextBox1.SaveFile "d:\test.txt", rtfText

تمرين :پروژهای از نوع  MDIو با نام  myeditorطراحی كنيد كه به وسيله كنترل  RichTextBoxبتوان
يك فايل متنی جديد ايجاد نمود يا يك فايل متنی را باز كرد ،ويرايش نمود و تغييرات را ذخيره كرد.

5-5كنترلSlider

يكی ديگر از كنترلهای  ActiveXدر ويژوالبيسيك ،كنترل  Sliderاست )شكل  .(5-19به وسيله اين كنترل
ميتوانيد مقادير موردنظر خود را برای بخشهای مختلف برنامه ،تنظيم كنيد مانند كنترلهای  Sliderكه در
كادرمحاوره  Display Propertiesويندوز در زبانه  Settingsبرای تنظيم وضوح صفحهنمايش استفاده ميشود.
برای تنظيم مقدار در اين كنترل ميتوانيد روی كنترل و درجات تقسيمبندی كليك كنيد يا به وسيله فشردن
كليدهای  Page Upيا  Page Downمقدار آن را تغيير دهيد ،عالوه بر اين ميتوانيد اين كار را به وسيله كليدهای
جهتدار چپ ،راست يا انجام عمل كشيدن روی دكمه تنظيم مقدار روی كنترل انجام دهيد.

شكل5-19
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برای اضافه کردن اين کنترل به جعبه ابزار در کادرمحاوره  Componentsگزينه
)Common Controls 6.0 (SP6را انتخاب کنيد تا کنترل  Sliderبه جعبه ابزار ويژوالبيسيك اضافه شود
(شکل .)5-20
Microsoft Windows

شكل 5-20
اين کنترل دارای خواص مشابهی مانند کنترلهای نوار پيمايش است ،بهعالوه دارای خواص متد و رويدادهای
ويژهای نيز ميباشد كه بررسی ميشوند.
خاصيت BorderStyle

به وسيله اين خاصيت ميتوان يک کادر در اطراف کنترل نمايش داد.
نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

].BorderStyle [= valueنام کنترل Slider

اگر  valueمقدار  0يا  ccNoneباشد ،کنترل بدون کادر و اگر مقدار آن  1يا  ccFixed Singleباشد کنترل
به همراه يک کادر ،نمايش داده ميشود .اگر اين بخش حذف شود مقدار خاصيت خوانده ميشود .به عنوان
مثال اين دستور سبب ميشود کنترل  Slider1همراه با يک کادر نمايش داده شود.
Slider1.BorderStyle =ccFixedSingle
خاصيت LargeChange

اين خاصيت ميزان تغييرات را هنگامی که کاربر در مکانی روی کنترل ،عمل کليک انجام ميدهد يا کليدهای
 Page Upيا  Page Downرا ميفشارد ،تعيين ميکند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].LargeChange [= numberنام کنترل Slider
 numberيک عبارت عددی از نوع صحيح بلند ) (Longاست که ميزان تغييرات را در کنترل تعيين ميکند.
اگر اين بخش حذف شود ،مقدار خاصيت خوانده میشود.
خاصيت SmallChange

اين خاصيت ميزان تغييرات را هنگامی که کاربر دکمه تنظيم مقدار روی کنترل را ميكشد يا کليدهای
جهتدار چپ يا راست را ميفشارد ،تعيين میکند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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].SmallChange [= numberنام کنترل Slider

 numberيک عبارت عددی از نوع صحيح است که ميزان تغييرات را معين ميکند .اگر اين بخش حذف
شود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت Max

اين خاصيت بيانگر حداکثر مقداری است که در کنترل قابل استفاده است و با رسيدن دکمه متحرک کنترل
به انتهای کنترل بهدست ميآيد ،نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Max [= valueنام کنترل Slider
 valueيک عبارت عددی از نوع صحيح است که ميتواند بين  -32767تا  32767باشد .اگر اين بخش
استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت Min

اين خاصيت بيانگر حداقل مقداری است که در کنترل قابل استفاده است و با رسيدن دکمه متحرک کنترل
به ابتدای کنترل بهدست ميآيد .نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
].Min [= valueنام کنترل Slider
 valueيک عبارت عددی از نوع صحيح است که ميتواند بين  -32767تا  32767باشد .اگر اين بخش
استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت TickFrequency

اين خاصيت فاصله بين درجهبندیها را در کنترل معين ميکند .به عنوان مثال اگر دامنه تغييرات
بين صفر تا  100باشد و مقدار اين خاصيت روی  2تنظيم شده باشد با حرکت از يک درجهبندی به
درجهبندي بعدی ،دو واحد به مقدار قبلی اضافه خواهد شد .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت
است:

].TickFrequency [= numberنام کنترل Slider

 numberيک عبارت عددی است .اگر اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت TickStyle

اين خاصيت نحوه قرار گرفتن و نمايش درجهبندیها را روی کنترل تعيين میکند.
نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

].TickStyle[= numberنام کنترل Slider

 numberيک عدد صحيح يا ثابت رشتهای است .مقادير مربوط به اين خاصيت در جدول  5-3ارايه شدهاند.
اگر اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
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جدول  5-3مقادير مربوط به خاصيت TickStyle

توضيح

ثابت عددی

ثابت رشتهای

نمايش درجهبندی در پايين کنترل

0

sldBottmRight

نمايش درجهبندی در باالی کنترل

1

sldTopLeft

نمايش درجهبندی در باال و پايين کنترل

2

sldBoth

کنترل بدون نمايش درجهبندی

3

sldNoTicks

به عنوان مثال اين دستور کنترل  Slider 1را به شکلی تنظيم ميکند که درجهبندی در هر دو طرف کنترل
نمايش داده شود.
Slider1.TickStyle = sldBoth
خاصيت Value

اين خاصيت مقدار فعلی را در کنترل  Sliderتعيين ميکند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Value [= integerنام کنترل Slider
 integerيک عبارت عددی از نوع صحيح است که مقدار حرکت را در کنترل معين ميکند .اگر اين بخش
استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
متد GetNumTicks

اين متد تعداد خطوط درجهبندی بين مقدار حداقل و حداکثر را در کنترل باز ميگرداند ،نحوه استفاده از
اين متد بهصورت زير است:
.GetNumTicksنام کنترل Slider
به عنوان مثال اين دستور تعداد خطوط درجهبندی عدد  11در کنترل  Sliderشکل  5-19را روی فرم نمايش
ميدهد.
Print Slider1.GetNumTicks
رويداد Change

اين رويداد وقتی اجرا ميشود که مقدار خاصيت  Valueکنترل  Sliderتغيير کند.
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رويداد Scroll

عملكرد اين رويداد مشابه رويداد  Changeاست؛ تنها تفاوتی که بين اين دو رويداد وجود دارد در اين است
که اين رويداد زمانی اجرا ميشود که کاربر به وسيله کليدهای جهتدار چپ و راست يا با انجام عمل كشيدن
روی دکمه متحرک کنترل مقدار مورد نظر خود را انتخاب کند.
مثال  :3ميخواهيم پروژهای طراحی کنيم که بتوان در آن اندازه يک عبارت را به وسيله کنترل Slider
تنظيم نمود .برای انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيک را اجرا کرده و يک پروژه از نوع  Standard EXEهمراه با يک فرم و کنترلهای آن
مانند شکل  5-21ايجاد کنيد.

شكل 5-21
 -2يک کنترل برچسب با نام  lbltextو يک کنترل  Sliderبا نام  sldsizeمانند شکل  5-21روی فرم قرار

دهيد و تنظيم کنيد.
 -3رويداد  Loadفرم را به اين صورت تنظيم کنيد:

)(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

در اين رويداد ابتدا حداکثر و حداقل اندازه قلم مورد استفاده در خاصيتهای  Maxو  Minکنترل
قرار داده ميشود تا دامنه تغييرات قلم در کنترل برچسب با استفاده از اين مقادير کنترل شود دستور سوم
تعداد و فاصله خطوط درجهبندی را با توجه به مقدار حداقل يعنی  10و مقدار حداکثر يعنی  50تنظيم
ميکند ،سپس خاصيتهای  SmallChangeو  LargeChangeبه ترتيب روی مقادير  2و  5تنظيم ميشوند
تا ميزان تغييرات کوچک و بزرگ در کنترل مشخص شوند.
در مرحله بعد خاصيت  Valueکنترل  sldsizeروی مقدار  20تنظيم ميشود تا در زمان نمايش فرم دکمه
متحرک روی مقدار  20تنظيم شود .سپس همين مقدار در خاصيت  FontSizeکنترل برچسب قرار ميگيرد
تا اندازه قلم در متن نمايشی با مقداری که کنترل  Sliderنمايش ميدهد ،يكسان باشد و در پايان خاصيت
 Alignmentکنترل برچسب روی مقدار  vbCenterتنظيم ميشود تا متن نمايشی در زمان تغيير اندازه قلم
همواره در وسط کنترل نمايش دادهشود.
 -4اکنون رويداد  Changeو  Scrollکنترل  sldSizeرا به اين صورت تنظيم کنيد:
sldsize

)(Private Sub sldsize_Change
lbltext.FontSize = sldsize.Value
End Sub
)(Private Sub sldsize_Scroll
lbltext.FontSize = sldsize.Value
End Sub

در اين رويدادها نيز با استفاده از خاصيت  Valueمقدار تعيين شده در کنترل اساليدر در خاصيت
 FontSizeکنترل برچسب قرار ميگيرد تا با هر روشی که مقدار در کنترل  Sliderتغيير کند ،اندازه قلم
تنظيم شود.
 -5پروژه و فرم را با نام  Sliderذخيره نماييد ،سپس پروژه را اجرا کنيد.
 -6روی کنترل  Sliderبا استفاده از کليدهای  Page Upو  End ،Page Downو  Homeاندازه متن را تغيير
دهيد و نتيجه را بررسی کنيد.
 -7اکنون با استفاده از عمل كشيدن روی دکمه متحرک کنترل  Sliderيا کليک روی نوار درجهبندی آن،
اندازه متن را تنظيم كرده و نتيجه را بررسی کنيد.
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 -8به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژهای طراحی كنيد كه به وسيله آن بتوان ابعاد يك تصوير را با استفاده از دو كنترل Slider
تنظيم نمود .يك كنترل  Sliderعرض و ديگری ارتفاع تصوير را تنظيم كند.

5-6كنترلUpDown

اين كنترل يكی ديگر از كنترلهای  ActiveXويژوالبيسيك است كه به وسيله دكمههای مثلثی روی آن
ميتوان يك مقدار را افزايش يا كاهش داد .به عنوان مثال ميتوان تنظيم اندازه قلم يا تعيين مدت زمان الزم
برای فعال شدن محافﻆ صفحه نمايش و مانند آنها را نام برد .اين كنترل معموالً به كنترل ديگری مربوط
ميشود تا تغييرات مقادير در كنترل  UpDownروی كنترل دوم اعمال شود ،به كنترل دومBuddyControl ،
ميگويند )شكل .(5-22

شكل5-22
برای اضافه كردن اين كنترل به جعبه ابزار در كادرمحاوره  Componentsگزينه
)Common Controls-2 5.0 (SP2را انتخاب كنيد تا كنترل  UpDownبه جعبه ابزار ويژوالبيسيك اضافه
شود )شكل .(5-23
Microsoft Windows

شكل5-23
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اين کنترل عالوه بر خاصيتهای مشترکی که با ساير کنترلها دارد ،دارای خاصيتها و رويدادهای منحصر
بهفرد ديگری نيز ميباشد که در اينجا بررسی ميشوند.
خاصيت BuddyControl

به وسيله اين خاصيت کنترل  UpDownبه کنترلی که نام آن به اين خاصيت نسبت داده شده است ،متصل
ميشود .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].BuddyControl [= valueنام کنترل UpDown
 valueنام کنترلی است که کنترل  UpDownبه آن متصل ميشود.

خاصيت Alignment

اين خاصيت نحوه قرار گرفتن کنترل  UpDownرا نسبت به کنترل  Buddyتعيين ميکند .در صورتیکه
بخواهيد اين کنترل در سمت چپ کنترل  Buddyقرار بگيرد ،مقدار اين خاصيت را روی مقدار  1يا
 cc2AlignmentRightو در صورتی که بخواهيد اين کنترل در سمت راست کنترل  Buddyقرار بگيرد ،مقدار
اين خاصيت را روی مقدار صفر يا  cc2AlignmentRightتنظيم کنيد .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين
صورت است:
].Alignment [= valueنام کنترل UpDown
 valueميتواند يکی از مقادير  cc2AlignmentRightيا  cc2AlignmentRightباشد .اگر از اين بخش استفاده
نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود .به عنوان مثال اين دستور کنترل  UpDownرا در سمت چپ کنترل
 Buddyقرار ميدهد.
UpDown1.BuddyControl = Text1
UpDown1.Alignment = cc2AlignmentLeft
خاصيت BuddyProperty

اين خاصيت ،تعيين ميکند که چه خاصيتی از کنترل  Buddyبا کنترل  ،UpDownمنطبق و همگام شود.
اين خاصيت بايد در زمان طراحی و پس از تنظيم خاصيت  BuddyControlتنظيم شود .در صورتیکه اين
خاصيت تنظيم نشود ،خاصيت پيشفرض در کنترل  Buddyمورد استفاده قرار ميگيرد.
خاصيت Value

اين خاصيت مقدار کنونی را در کنترل  UpDownتعيين ميکند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Value [= integerنام کنترل UpDown
 integerيک عبارت عددی از نوع صحيح است که مقدار تعيين شده توسط کنترل را معين ميکند .اگر اين
بخش حذف شود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
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خاصيت Increment

اين خاصيت ميزان افزايش مقدار خاصيت  Valueرا در کنترل  UpDownتعيين ميکند .از اين خاصيت زمانی استفاده
ميشود که کاربر روی دکمههای کنترل  UpDownکليک کند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Increment [= valueنام کنترل UpDown
 valueيک مقدار عددی از نوع صحيح است که ميزان افزايش مقدار خاصيت  Valueرا در کنترل معين
ميکند .اگر از اين بخش استفاده نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود.

خاصيت Max

اين خاصيت بيانگر حداکثر مقداری است که کنترل  UpDownميتواند از آن استفاده کند .نحوه استفاده از
اين خاصيت به صورت زير است:
].Max [= valueنام کنترل UpDown
 valueيک مقدار عددی از نوع صحيح است که حداکثر مقدار در کنترل  UpDownرا تعيين ميکند .اگر از
اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.

خاصيت Min

اين خاصيت حداقل مقداری را که کنترل  UpDownميتواند کسب کند ،تعيين ميکند .نحوه استفاده از
اين خاصيت به اين صورت است:
].Min [= valueنام کنترل UpDown
 valueيک مقدار عددی از نوع صحيح است که حداقل مقدار در کنترل  UpDownرا تعيين ميکند .اگر از
اين بخش استفاده نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود.

خاصيت Orientation

اين خاصيت نحوه قرار گرفتن دکمههای کنترل را تعيين ميکند .اگر مقدار اين خاصيت روی مقدار
صفر يا  cc2OrientationVerticalتنظيم شود ،دکمهها بهصورت عمودی و اگر روی مقدار يک يا
 cc2OrientationHorizontalتنظيم شود ،دکمهها بهصورت افقی قرار ميگيرند .نحوه استفاده از اين کنترل
به اين صورت است:
].Orientation [= valueنام کنترل UpDown
 valueميتواند يکی از مقادير  cc2OrientationVerticalيا  cc2OrientationHorizontalباشد.
خاصيت SyncBuddy

به وسيله اين خاصيت ميتوان خاصيت  Valueکنترل  UpDownرا با خاصيتی از کنترل  Buddyکه در
خاصيت  BuddyPropertyانتخاب شده است ،منطبق و هماهنگ کرد .اين خاصيت از نوع منطقی است و
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در صورت تنظيم آن روی مقدار  Trueبا افزايش يا كاهش مقدار خاصيت  ،Valueخاصيت انتخاب شده در
كنترل  Buddyنيز تغيير ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].SyncBuddy [=valueنامكنترلUpDown
 valueيك مقدار منطقی است كه ميتواند  Trueيا  Falseباشد .در صورت انتخاب مقدار  Trueخاصيت
انتخاب شده از كنترل  Buddyبا مقدار خاصيت  Valueدر كنترل  UpDownهماهنگ ميشود .اگر از اين
خاصيت استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
ﻧﻜﺘﻪ :اينخاصيتپسازتنظيمخاصيتBuddyPropertyبهطورخودكاررویمقدارTrue

تنظيمميشود.
خاصيتWrap

اين خاصيت از نوع منطقی است .اگر مقدار اين خاصيت روی  Trueتنظيم شود ،پس از رسيدن مقدار
خاصيت  Valueدر كنترل  UpDownبه مقدار حداكثر ) (Maxو عبور از آن ،مقدار خاصيت  Valueروی
مقدار تعيين شده در خاصيت  Minتنظيم ميشود .همينطور با رسيدن به مقدار حداقل ) (Minو عبور از
اين محدوده ،مقدار خاصيت  Valueروی مقدار تعيين شده در خاصيت  Maxتنظيم ميشود .به عبارت ديگر
امكان حركت از محدوده حداكثر به حداقل و برعكس بهوجود ميآيد.
درصورتیكه اين خاصيت روی مقدار  Falseتنظيم شود ،با رسيدن به مقدار  Maxو  Minافزايش يا كاهش
مقدار خاصيت  Valueمتوقف ميشود .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Wrap [=BooleanنامكنترلUpDown
 Booleanيك مقدار منطقی است كه ميتواند  Trueيا  Falseباشد .اگر از اين بخش استفاده نشود مقدار
خاصيت خوانده ميشود.
رويدادChange

اين رويداد وقتی اجرا ميشود كه مقدار خاصيت  Valueكنترل  UpDownتغيير كند.
رويدادDownClick

اين رويداد وقتی اجرا ميشود كه كاربر روی دكمه سمت چپ يا دكمه پايينی كنترل  UpDownكليك كند.

رويدادUpClick

اين رويداد وقتی اجرا ميشود كه كاربر روی دكمه سمت راست يا دكمه بااليي كنترل  UpDownكليك كند.
مثال:4ميخواهيم پروژهای طراحی كنيم كه بتوان در آن اندازه يك عبارت را به وسيله كنترل
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 UpDownتنظيم نمود؛ برای انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا کرده و يک پروژه از نوع  Standard EXEهمراه با يک فرم و کنترلهای آن
مانند شکل  5-24تنظيم کنيد.

شكل 5-24
 -2يک کنترل برچسب با نام  lb1textيک کنترل کادر متن با نام  txtsizeو يک کنترل  UpDownبا نام

 updsizeمانند شکل  5-24روی فرم قرار دهيد و تنظيم کنيد.

 -3در پنجره طراحی فرم ،کنترل  updsizeرا انتخاب کنيد سپس خاصيت  BuddyControlآن را روی نام
کنترل کادر متن يعنی  txtsizeتنظيم کنيد تا بين دو کنترل ارتباط و وابستگی به وجود آيد.
که روبهروی خاصيت  BuddyPropertyقرار دارد کليک کرده و از کادر
 -4در اين مرحله روی دکمه
ليستی که نمايش داده ميشود ،خاصيت  Textرا انتخاب کنيد .اکنون خاصيت  SyncBuddyبهطور خودکار
روی مقدار  Trueتنظيم ميشود.
با تنظيم اين دو خاصيت دو کنترل با هم ارتباط کامل پيدا ميکنند ،به شکلی که هرگونه تغيير در مقدار
خاصيت  Valueکنترل  updsizeدر کنترل کادرمتن  txtsizeقابل مشاهده ميباشد.
 -5اکنون رويداد  Loadفرم را به اين صورت تنظيم کنيد تا خاصيت کنترلها در زمان اجرا در هنگام
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  Alignmentكنترل  UpDownطوری تنظيم ميشود تا اين كنترل در سمت
راست كنترل كادر متن قرار بگيرد ،سپس خاصيت  Incrementروی مقدار  5تنظيم میشود تا در زمان
كليك روی دكمههای مثلثی كنترل  UpDownهر بار  5واحد به اندازه قلم بعدی اضافه يا كم شود .دستور
بعد خاصيت  Wrapرا روی مقدار  Trueتنظيم ميكند تا با رسيدن خاصيت  Valueبه مقدار حداكثر
) ،(Maxمقدار خاصيت  Valueروی مقدار حداقل ) (Minتنظيم شود و برعكس .در مرحله بعد مقادير
حداقل و حداكثر تنظيم ميشوند و سپس مقدار پيشگزيده در كنترل  UpDownدر خاصيت Value
روی مقدار 20قرار داده شده و برای هماهنگی بين اندازه قلم در كنترل برچسب و كنترل UpDown
مقدار خاصيت  FontSizeبرچسب نيز روی  20تنظيم ميشود و در پايان نيز خاصيت  Alignmentكنترل
برچسب و خاصيت  Lockedدر كنترل كادر متن روی مقادير  vbCenterو  Trueتنظيم ميشوند تا متن
نمايشی همواره در وسط كنترل برچسب نمايش داده شود و در كادر متن فقط امكان مشاهده اندازه قلم
وجود داشته باشد.
 -6در اين مرحله رويداد  Changeكنترل  UpDownرا به اين صورت تنظيم كنيد تا با تغيير مقدار خاصيت
 Valueدر كنترل  UpDownاندازه قلم در كنترل برچسب تنظيم شود.
)(Private Sub updsize_Change
lbltext.FontSize = updsize.Value
End Sub

 -7فرم و پروژه را با نام  updownذخيره كرده و سپس آن را اجرا كنيد و بعد روی دكمههای مثلثی كنترل
 UpDownكليك كنيد تا اندازه قلم در كنترل برچسب كم و زياد شود.
 -8پس از آزمايش برنامه ،به اجرای آن پايان دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژه  updownرا به شكلی تنظيم كنيد كه به جای استفاده از رويداد  Changeاز
رويدادهای  UpClickو  DownClickكنترل  UpDownبرای تغيير اندازه قلم در كنترل برچسب استفاده
شود.
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 5-7کنترل CommonDialog

به وسيله اين کنترل ميتوانيد انواع کادرمحاوره را مانند کادرهای محاوره در ويندوز ايجاد کنيد .اين کنترل
امکان ايجاد کادرهای محاوره برای باز کردن و ذخيرهسازی فايلها ،انجام عمليات چاپ ،انتخاب رنگها و
فونتها و نمايش راهنما را فراهم ميآورد .آيکن اين کنترل بهطور پيشفرض در جعبه ابزار ديده نميشود.
برای اضافه کردن اين کنترل به جعبه ابزار ويژوالبيسيك در کادرمحاوره  Componentsگزينه
) Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP3را انتخاب کنيد (شکل  )5-25تا کنترل CommonDialog

به جعبه ابزار ويژوالبيسيك اضافه شود (شکل .)5-26

شکل 5-25

شكل 5-26
پس از اضافه شدن آيكن کنترل ،ميتوانيد آن را مانند ساير کنترلها به فرمهای خود اضافه کنيد .اين
کنترل هنگام اجرای برنامه ،روی فرم مشاهده نميشود و فقط زمانی کادرهای محاور ه نمايش داده میشوند
که متدهای مربوط به کادرهای محاوره فراخوانی شوند .اين کنترل به وسيله متدهای زير ميتواند کادرهای
مربوطه را نمايش دهد .اين متدها را در جدول  5-4مشاهده ميکنيد.
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

جدول5-4متدهایكنترلCommonDialog

نامكادرمحاوره

ناممتد

كادرمحاوره باز كردن فايلها

ShowOpen

كادرمحاوره ذخيرهسازی فايلها

ShowSave

كادرمحاوره رنگها

ShowColor

كادرمحاوره فونت

ShowFont

كادرمحاوره چاپگر

ShowPrinter

كادرمحاوره راهنما

ShowHelp

5-7-1نحوهايجادكادرهایمحاورهبازكردنوذخيرهسازیفايلها

برای ايجاد اينگونه از كادرهای محاوره ابتدا يك كنترل  CommonDialogروی فرم اضافه كنيد و سپس به
وسيله متدهای  ShowOpenو  ShowSaveكادرهای محاوره مربوطه را نمايش دهيد .كنترل CommonDialog
در اين دو حالت خاصيتهايي را ارايه ميكند كه در اينجا بررسی ميشوند:

خاصيتFileName

اين خاصيت نام و مسير فايلی را كه توسط كاربر انتخاب شده است ،نگهداری ميكند و به وسيله آن نام
فايل انتخاب شده در كادرمحاوره بهدست ميآيد .به عنوان مثال اين دستور نام و مسير فايل انتخاب شده در
كادرمحاوره  Openرا نشان ميدهد.
Print CommonDialog1.FileName

خاصيتFilter

اين خاصيت ميتواند نوع فايلهايي را كه بايد در كادرمحاوره نمايش داده شوند ،تعيين كند .به عنوان مثال اگر
بخواهيم فايلهايي با پسوند  txtو  docنمايش داده شوند ،خاصيت  Filterبه اين صورت تنظيم ميشود:
"CommonDialog1.Filter = "Text Files (*.txt)|*.txt|Documents (*.doc)|*.doc

ﻧﻜﺘﻪ :اگردركادرهایمحاورهOpenياSaveكاربررویدكمهفرمانOpenياSaveكليككند،

درصورتیكهفايلیراانتخابكردهباشدنامومسيرآنفايلراميتوانبهوسيلهخاصيتFileNameمورد

دسترسیقراردادامااگركاربررویCancelكليككند،خاصيتFileNameيكرشتهخالیراارايهميكند.
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خاصيتFilterIndex

در صورتیكه بيش از يك فايل را به وسيله خاصيت  Filterبرای نمايش در كادرمحاوره تعيين كرده باشيد،
بهطور پيشفرض اولين نوع فايل در خاصيت  Filterدر كادرمحاوره در نظر گرفته ميشود .به وسيله خاصيت
 FilterIndexميتوانيد گزينه پيشفرض را تغيير دهيد.
شكل كلی نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].FilterIndex [=numberنامكنترلCommonDialog
 numberمقدار عددی است كه به شماره ترتيب نوع فايلهای مربوطه در خاصيت  Filterاشاره ميكند .اگر
اين بخش استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
به عنوان مثال اين دستور دومين نوع فايلی را كه در خاصيت  Filterكنترل  CommonDialogمشخص شده
است برای نمايش فايلها در نظر ميگيرد.
CommonDialog1.FilterIndex = 2
خاصيتFileTitle

به وسيله اين خاصيت ميتوان به نام فايل انتخاب شده دسترسی پيدا كرد .اين خاصيت فقط نام فايل را بدون مسير
آن مشخص ميكند .به عنوان مثال اين دستور نام فايل انتخاب شده در كادرمحاوره  Openرا نمايش ميدهد.
Print CommonDialog1.FileTitle

خاصيتInitDir

زمانیكه كادرمحاوره  Openيا  Save Asنمايش داده ميشود ،اسامی فايلها و پوشههای مسير جاری در ديسك
نمايش داده ميشود .در صورتیكه بخواهيد مسير ويژهای را برای كادرمحاوره در نظر بگيريد ،ميتوانيد مسير
موردنظر را در اين خاصيت ذخيره كنيد .شكل كلی نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
].InitDir [=stringنامكنترلCommonDialog

 stringيك عبارت رشتهای است كه مسير موردنظر را تعيين ميكند .در صورتیكه از اين بخش استفاده
نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود به عنوان مثال اين دستور مسير پيشگزيده را برای كادرمحاوره روی
ريشه درايو  D:تنظيم ميكند.
ﻧﻜﺘﻪ :خواصفوقراميتوانيدازطريﻖكادرمحاورهProperty Pagesنيزتنظيمكنيد.برای

دسترسیبهكادرمحاورهمزبور،درپنجرهخواص،كنترلCommonDialogراانتخابكردهوروی
خاصيت ( )Customآن كليك كنيد ،سپس روی دكمه

 كليك كنيد ،كادرمحاوره Property

Pagesنمايشدادهخواهدشد.درادامهرویزبانهOpen /Save Asكليككنيدومقاديرموردنظررا

برایهرخاصيتدراينپنجرهودربخشمربوطبههرخاصيتبنويسيد.
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"\CommonDialog1.InitDir = "D:

شکل 5-27
مثال  :5ميخواهيم پروژهای طراحی کنيم که به وسيله آن بتوان يک فايل متنی جديد ايجاد کرد و

محتويات آن را با نام و در مسير دلخواهی ذخيره نمود .برای انجام اين مثال ،اين عمليات را به ترتيب انجام دهيد:
 -1بـرنامه ويژوالبيسيك را اجـرا کــرده و يک پـروژه از نـوع  Standard EXEهمراه بـا يک فـرم ،منو و کــادر
متن مـانند شـکل  5-28ايجاد کـنيد .به شكلي كـه كـادر متن تمام سطح فـرم را بپوشاند .سپس يك كـنترل
از نوع  Common Dialogروي فرم قـرار دهيد و نـام آن را روي  Comd Save asتنظيم كـنيد.

شكل5-28
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 -2خاصيت  MultiLineکنترل کادر متن را روی مقدار  Trueتنظيم کنيد.
 -3رويداد  Clickگزينه  mnusaveasگزينه  Save As ...را به اين صورت تنظيم کنيد.
)(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 ذخيرهسازی فايل متني را تعريف ميکنند سپس
خاصيت  Filterکنترل کادرمحاوره برای نمايش فايلهای متنی يا همه فايلها در يک مسير تنظيم ميشود
و بعد با تنظيم خاصيت  FilterIndexروی مقدار  2نوع فايل متنی بهطور پيشفرض برای نمايش فايلها در

کادرمحاوره انتخاب ميشوند.
در مرحله بعد کادرمحاوره ذخير هسازی با متد  ShowSaveنمايش داده ميشود .اگر پس از نمايش
کادرمحاوره  Saveنام فايلی برای ذخير هسازی تعيين شود و روی دکمه فرمان  Saveکليک شود
دستورات موجود در دستور شرطی  Ifفايل را باز کرده و محتويات کادر متنی  txttextرا در آن
ذخيره ميکنند اما اگر روی دکمه فرمان  Cancelکليک شود خاصيت  FileNameيک رشته خالی
خواهد بود در نتيجه بررسی شرط در دستور  Ifنادرست بوده و بنابراين محتويات کادر متن ذخيره
نميشود.
 -4پروژه و فرم را با نام  texteditorذخيره کرده و پروژه را اجرا کنيد.
 -5در کادر متن ،اطالعاتی را تايپ نموده و در منوی  Fileبرنامه روی گزينه …  Save Asکليک کنيد و در
کادرمحاوره  Saveيک مسير دلخواه را انتخاب نموده و پس از تايپ نام فايل روی دکمه  Saveکليک کنيد
و نتيجه را بررسی نماييد و همين عمليات را با دکمه  Cancelدر کادرمحاوره  Saveانجام دهيد و نتيجه را
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بررسی نماييد.
 -6اجرای پروژه را خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيک بازگرديد.
 5-7-2نحوه ايجاد کادرمحاوره قلم ()Font
برای ايجاد اينگونه از کادرهای محاوره ابتدا يک کنترل  CommonDialogروی فرم اضافه کنيد و سپس به
وسيله متد  ShowFontکادرمحاوره مربوط به قلم را ايجاد کنيد (شکل .)5-29

شكل 5-29
کنترل  CommonDialogدر اين حالت اين خاصيتها را ارايه ميکند:
خاصيت Color

اين خاصيت رنگ قلم را تنظيم ميکند .ميتوانيد اين خاصيت را از پنجره خواص يا از طريق کدنويسی تنظيم
کنيد .شکل کلی نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].Color [= numberنام کنترل CommonDialog
 numberيک عبارت عددی است که رنگ قلم را معين ميکند .ميتوانيد از مقادير ثابت عددی ،رشتهای يا
توابع مربوط به رنگها استفاده کنيد.
در صورت عدم استفاده از اين بخش رنگ فعلی قلم خوانده ميشود.
خاصيت Flags

به وسيله اين خاصيت ميتوانيد کادرمحاوره  Fontرا با توجه به نياز خود نمايش دهيد .شکل کلی نحوه
استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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].Flags [=valueنامكنترلCommonDialog

 valueمقدار ثابتی است كه ميتواند يكی از مقادير جدول  5-5را كسب كند .اگر از اين بخش استفاده نشود
مقدار خاصيت خوانده ميشود.
جدول5-5مقاديرمربوطبهخاصيتFlags

ثابترشتهای

توضيح
دكمه فرمان  Applyدر كادرمحاوره نمايش داده ميشود.

cdlCFApply

نام قلمهای مربوط به چاپگر و صفحه نمايش را در كادرمحاوره نمايش ميدهد.

cdlCFBoth

امكان انتخاب رنگ ،خط زير و ساير جلوهها را امكانپذير ميكند.

cdlCFEffects

فقط نام قلمهای مربوط به چاپگر را در كادرمحاوره نمايش ميدهد.

cdlCFPrinterFonts

فقط نام قلمهای مربوط به صفحه نمايش را در كادرمحاوره نمايش
ميدهد.

cdlCFScreenFonts

به عنوان مثال اين دستور سبب ميشود كليه قلمهای چاپگر و صفحه نمايش در كادرمحاوره  Fontنمايش
داده شوند.
CommonDialog1.Flags = cdlCFBoth

ﻧﻜﺘﻪ :قبل از فراخوانی متد  ShowFontمقدار خاصيت  Flagsرا روی يكی از سه مقدار

 cdlCFBoth، cdlCFPrinterFontsيا  cdlCFScreenFontsتنظيم كنيد در غير اين صورت

پيامهايخطاييمانندشكلهاي5-30و5-31ظاهرخواهدشد.

شكل5-30
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شكل 5-31
خواص مربوط به جلوههای ويژه در قلمها
به وسيله چهار خاصيت ارايه شده در جدول  5-6ميتوانيد به قلمهای خود جلوههای ويژهای را اضافه
کنيد.
جدول 5-6
توضيح

قلم پررنگ

قلم بهصورت مايل

قلم با خط وسط در هر کاراکتر
قلم با خط زير در هر کاراکتر

نام خاصيت
FontBold
FontItalic
FontStrikethru
Fontunderline

شکل کلی نحوه استفاده از اين چهار خاصيت به اين صورت است:
] [= booleanنام خاصيت.نام کنترل CommonDialog
مقدار  booleanيک عبارت منطقی  Trueيا  Falseاست که فعال يا غيرفعال بودن جلوه مربوطه را معين
ميکند .اگر مقدار هر يک از خواص فوق  Trueباشد جلوه مربوطه فعال و در غير اين صورت غيرفعال خواهد
بود .در صورت عدم استفاده از مقدار  ،booleanمقدار فعلی خاصيت باز خوانده ميشود .به عنوان مثال اين
دستورات تمام جلوههای ويژه فونت مانند  Italic ،Boldو  Underlineرا در کادرمحاوره بهطور پيشگزيده
انتخاب ميکند.
CommonDialog1.FontBold = True

پيمانهمهارتي:برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكارپنجم:توانايي استفاده از كنترلهاي پيشرفته

273
CommonDialog1.FontItalic = True

CommonDialog1.FontUnderline = True

ﻧﻜﺘﻪ :برایاستفادهازجلوههایويژهقلمﻻزماستقبلازنمايشكادرمحاورهFontخاصيت

FlagsآنرویمقدارcdlCFEﬀectsتنظيمشود.
خاصيتFontName

وقتی در كادرمحاوره  Fontنام يك قلم انتخاب شود ،نام قلم انتخاب شده در اين خاصيت نگهداری ميشود.
شكل كلی نحوه استفاده از اين خاصيت بهصورت زير است:
].FontName [=FontنامكنترلCommonDialog
در صورتیكه بخواهيد قلم موردنظر در كادرمحاوره به عنوان قلم پيشفرض انتخاب شود نام قلم را در
اين خاصيت ذخيره كنيد .بخش  Fontيك عبارت رشتهای است كه استفاده از آن اختياری ميباشد
و در صورت عدم استفاده از اين بخش ،نام قلم انتخاب شده در كادرمحاوره بهدست ميآيد .به عنوان
مثال اين دستور قلم  Times New Romanرا به عنوان قلم پيشگزيده در كادرمحاوره  Fontانتخاب
مي كند.
"CommonDialog1.FontName = "Times New Roman
خاصيتFontSize

به وسيله اين خاصيت ميتوان اندازه قلم را در كادرمحاورهای بهطور پيشفرض انتخاب كرد يا اندازه قلم
انتخاب شده توسط كاربر را پس از بسته شدن كادرمحاوره بهدست آورد .شكلی كلی نحوه استفاده از اين
خاصيت به صورت زير است:
].FontSize [=pointsنامكنترلCommonDialog
 pointsيك عبارت عددی است كه اندازه پيشفرض را برای قلم در كادرمحاوره تعيين ميكند .در صورت
عدم استفاده از اين بخش اندازه قلم انتخاب شده بهدست ميآيد.
ﻧﻜﺘﻪ :خاصيتهایكادرمحاورهFontراميتوانيددرزمانطراحیوبااستفادهازخاصيت

()CustomوكادرمحاورهProperty PagesدرزبانهFontتنظيمكنيد(شكل.)5-32

مثال:6ميخواهيم پروژه  texteditorرا به گونهای تنظيم كنيم تا با استفاده از يك كادرمحاوره Font

بتوانيم قلم و ويژگیهای آن را در كادر متن تنظيم كنيم .برای انجام اين مثال اين عمليات را به ترتيب
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

انجام دهيد:

شكل 5-32
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا کرده و پروژه  texteditorرا باز کنيد.
 -2در اين مرحله نوار منو را مانند شکل  5-33تنظيم کنيد سپس يک کنترل  CommonDialogديگر با
نام  Comdfontروی فرم قرار دهيد.

شكل 5-33
 -3اکنون رويداد  Loadفرم را به اين صورت تنظيم کنيد:
)(Private Sub Form_Load
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"comdfont.DialogTitle = "Font
comdfont.Flags = cdlCFBoth + cdlCFEffects
comdfont.Color = vbBlack
comdfont.FontSize = 12
End Sub

در اين رويداد مقادير اوليه برای نمايش كادرمحاوره  Fontمانند رنگ ،اندازه و نوع قلمها تنظيم
ميشوند بهعالوه با استفاده از خاصيت  DialogTitleعنوان كادرمحاوره  Fontنيز به شكل مناسب
تنظيم ميشود.
 -4در اين مرحله رويداد  Clickگزينه …  Fontرا 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  ShowFontكادرمحاوره  Fontنمايش داده ميشود سپس با استفاده از
خاصيتهای مربوط به كادرمحاوره  Fontتنظيمات كاربر به خاصيتهای مشابه در كنترل كادر متن منتقل
ميشود.
 -5تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا كنيد سپس متنی را در كادر متن برنامه تايپ كنيد و
با استفاده از گزينه  Fontدر منوی  Optionsويژگیهای قلم را در متن به دلخواه خود تنظيم كنيد
اين عمل را چند بار تكرار كرده و تفاوت دكمه فرمان  OKو  Cancelرا در كادرمحاوره  Fontبررسی
كنيد.
 -66به اجرای پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژه  texteditorرا به شكلی تنظيم كنيد تا در زمان نمايش كادرمحاوره  ،Fontتنظيمات
آن با ويژگیهای فعلی متن هماهنگ و يكسان باشد بهعالوه در تمام پروژه از يك كنترل CommonDialog
استفاده شود.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

 5-7-3نحوه ايجاد كادرمحاوره رنگ ()Color
براي ايجاد اينگونه كادرهاي محاوره ابتدا يك كنترل  CommonDialogروي فرم اضافه كنيد و سپس به
وسيله متد  ShowColorكادرمحاوره مربوط به رنگ را نمايش دهيد (شكل .)5-34

شكل 5-34
كنترل  CommonDialogدر اين حالت اين خاصيتها را ارائه ميكند.
خاصيت Color

اين خاصيت شماره رنگ انتخاب شده به وسيله كاربر را نگهداري ميكند .شكل كلي نحوه استفاده از اين
خاصيت به اين صورت است:
].Color [=numberنام كنترل CommonDialog

 numberيك عبارت عددي است كه رنگ پيشفرض را در كادرمحاوره تعيين ميكند و ميتواند يك مقدار ثابت
عددي يا يك ثابت رشتهاي باشد .در صورت عدم استفاده از آن ،رنگ انتخابي كاربر در كادرمحاوره به دست ميآيد.
خاصيت Flags

م كنيد و نمايش دهيد .شكل
به وسيله اين خاصيت ميتوانيد كادرمحاوره رنگ را با توجه به نياز خود تنظي 
كلي نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
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].Flags [=ValueنامكنترلCommonDialog

 Valueمقدار ثابتي است كه ميتواند يكي از مقادير موجود در جدول  5-7باشد.
جدول5-7مقاديرمربوطبهخاصيتFlags

ثابترشتهاي

توضيح
كادرمحاوره رنگ به طور همزمان همراه با بخش تعريف رنگ نمايش
داده ميشود .در صورت عدم استفاده از اين ثابت ،كاربر بايد روي
دكمه >>  Define Custom Colorsكليك كند تا بخش تعريف رنگ
فعال شود.

cdlCCFullOpen

امكان استفاده از دكمه >> Define Custom Colorsجهت نمايش
بخش تعريف رنگ وجود نخواهد داشت.

cdlCCPreventFullOPen

دكمه  Helpدر كادرمحاوره نمايش داده ميشود.

cdlCCHelpButton

مثال :7ميخواهيم پروژه  texteditorرا 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:
ﻧﻜﺘﻪ :خاصيتهاي كادرمحاوره رنگ را ميتوانيد در زمان طراحي و با استفاده از خاصيت

()CustomوكادرمحاورهProperty Pagesتنظيمكنيد(شكل.)5-35

شكل5-35

278

وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  texteditorرا باز كنيد.
 -2در اين مرحله يك گزينه جديد با عنوان …  Colorبه منوي  Optionsاضافه كنيد ،سپس يك كنترل
 CommonDialogجديد با نام  comdcolorروي فرم قرار دهيد.

 -3رويداد  Clickگزينه …  Colorرا 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  Flagsكادرمحاوره به شكلي تنظيم ميشود تا در زمان نمايش ،كادرمحاوره همراه
با بخش تعريف رنگ باز شود؛ در مرحله بعد دستور  ShowColorاجرا ميشود تا كادرمحاوره رنگ نمايش
داده شود و پس از آنكه يك رنگ در كادرمحاوره انتخاب شد و روي دكمه فرمان  OKكليك كرديم ،خاصيت
 Colorكنترل كادرمحاوره در خاصيت  BackColorكنترل كادر متن قرار ميگيرد تا رنگ زمينه آن مطابق
با رنگي كه انتخاب شده است ،تنظيم شود.
 -4تغييرات را ذخيره كنيد ،سپس برنامه را اجرا كرده و عملكرد آنرا بررسي نماييد.
 -5به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژه  texteditorرا طوري تنظيم كنيد كه از يك كنترل  CommonDialogبراي تمام
كادرهاي محاوره استفاده شود.
5-7-4نحوهايجادكادرمحاورهراهنما))Help
براي ايجاد يك كادرمحاوره راهنما عالوه بر استفاده از يك كنترل  CommonDialogو متد  ShowHelpالزم
است تا مطالب بيشتري در مورد نحوه ايجاد و طراحي فايلهاي راهنما و چگونگي استفاده از آنها را بدانيد.
ارائه مطالب فوق از بحث اين كتاب خارج است.

5-8كنترلنمودار))MSChart
با استفاده از اين كنترل ميتوانيد انواع نمودارها را به صورت گرافيكي نمايش دهيد )شكل .(5-36
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شكل 5-36
براي اضافه كردن اين كنترل به جعبه ابزار در كادرمحاوره  Componentsگزينه Microsoft Chart Control

) 6.0 (OLEDBرا انتخاب كنيد (شكل  )5-37تا كنترل  MSChartبه جعبه ابزار ويژوالبيسيك اضافه شود
(شكل .)5-38

شكل 5-37
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وزارتكارواموراجتماعي-سازمانفنيوحرفهاي
ناماستاندارد:برنامهنويسي (VBو)DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3:

شكل5-38
اين كنترل عالوه بر خاصيتهاي مشتركي كه با ساير كنترلها دارد داراي خاصيتهاي ويژهاي نيز ميباشد
كه در اينجا بررسي ميشوند.
خاصيتChartData

اين خاصيت كه دادههاي الزم براي ترسيم نمودار در كنترل نمودار را مشخص ميكند البته دادهها را بايد به
صورت يك آرايه در اختيار اين خاصيت قرارداد .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است.
 . Chart Data = dataنام كنترل Ms Chart

 dataيك آرايه دوبعدي است كه دادههاي موردنظر براي استفاده در كنترل نمودار را نگهداري ميكند.
خاصيتChartType

اين خاصيت نوع نمودار را مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].ChartType [=typeنامكنترلMSChart

 typeميتواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول  5-8باشد .اگر از آن استفاده نشود مقدار خاصيت خوانده
ميشود.
بــه عـنوان مـثال ايـن دسـتور نـوع نـمودار را در كـنترل نـمودار بـه صـورت دايـرهاي دوبعدي تـنظيم
مـيكـند.
MSChart1.chartType = VtChChartType2dPie
خاصيتColumnCount

اين خاصيت تعداد ستونهايي را كه براي نمايش در هر يك از مقادير دادهاي كه براي نمودار تعيين ميشود،
مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].ColumnCount [=CountنامكنترلMSChart

 Countيك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه تعداد ستونها را مشخص ميكند و اگر از آن استفاده

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
واحدكار پنجم :توانايي استفاده از كنترلهاي پيشرفته

281

نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود.
جدول  5-8مقادير مربوط به خاصيت ChartType

نوع نمودار

ثابت رشتهاي

ميلهاي سه بعدي

VtChChartType3dBar

ميلهاي دو بعدي

VtChChartType2dBar

خطي سه بعدي

VtChChartType3dLine

خطي دو بعدي

VtChChartType2dLine

سطحي سه بعدي

VtChChartType3dArea

سطحي دو بعدي

VtChChartType2dArea

پلهاي سه بعدي

VtChChartType3dStep

پلهاي دو بعدي

VtChChartType2dStep

تركيبي سه بعدي

VtChChartType3dCombination

تركيبي دو بعدي

VtChChartType2dCombination

دايرهاي دو بعدي

VtChChartType2dPie

نقطهاي دو بعدي

VtChChartType2dXY

خاصيت RowCount

اين خاصيت تعداد سطرهايي را كه براي هر ستون از نمودار در نظر گرفته ميشود ،مشخص ميكند .نحوه
استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].RowCount [=Countنام كنترل

MSChart

 Countيك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه تعداد ستونها را مشخص ميكند .اگر از آن استفاده نشود،
مقدار خاصيت خوانده ميشود.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

خاصيت Column

اين خاصيت شماره ستون داده را در كنترل نمودار مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين
صورت است:
].Column [=Colنام كنترل MSChart

 Colيك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه شماره ستون را براي داده تعيين ميكند .اگر از آن استفاده
نشود مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت Row

اين خاصيت شماره سطر را براي ستون جاري مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت
است:
].Row [=numنام كنترل MSChart

 numيك مقدار عددي صحيح و مثبت است كه شماره سطر در ستون جاري را مشخص ميكند .اگر از آن
استفاده نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود.
خاصيت ShowLegend

اين خاصيت از نوع منطقي ميباشد اگر مقدار آن روي  Trueتنظيم شود راهنماي نمودار نمايش داده ميشود

و در غير اين صورت راهنماي نمودار نمايش داده نميشود.
نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:

].ShowLegend [=booleanنام كنترل MSChart

 booleanيك مقدار منطقي است و ميتواند  Trueيا  Falseباشد .اگر از آن استفاده نشود ،مقدار خاصيت
خوانده ميشود.
به عنوان مثال اين دستورات يك نمودار سه بعدي با  4ستون و  3سطر همراه با دادههاي آنها را تنظيم
ميكند و نمايش ميدهند.
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

در اين دستورات ابتدا نـوع نمودار بـا استفاده از خاصيت  ChartTypeبـه صورت ميلهاي سه بعدي
تنظيم ميشود سپس تعداد ستونها و سطرها بـه ترتيب روي مقادير  3و  4تنظيم ميشوند.
در مرحله بعد با استفاده از دو حلقه  Forبراي هر سطر و ستون مشخص ،يك داده كه از حاصلضرب شماره

سطر در عدد  10به وجود ميآيد در خاصيت  Dataمربوطه ذخيره ميشود و در پايان با تنظيم خاصيت
 ShowLegendروي مقدار  Trueراهنماي نمودار نيز نمايش داده ميشود .پس از اجراي اين دستورات نمودار
مانند شكل  5-39نمايش داده ميشود.

شكل 5-39
به عنوان مثال ديگر اين دستورات ميزان بارندگي دو شهر را در  3ماه اول سال به صورت يك نمودار ميلهاي
دو بعدي نمايش ميدهند.
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وزارت كار و امور اجتماعي  -سازمان فني و حرفهاي
نام استاندارد :برنامهنويسي (VBو )DELPHI
شماره0-84/80/1/3/3 :

)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  Dataكنترل نمودار قرار
ميگيرد و سپس نوع نمودار از نوع ميلهاي دوبعدي تنظيم ميشود .پس از اجراي اين دستورات نمودار مانند
شكل  5-40نمايش داده ميشود.

شكل 5-40
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تمرين :پروژهاي طراحي كنيد كه ميزان آلودگي هواي دو شهر را در دوازده ماه از سال دريافت كرده
و به صورت نمودار ميلهاي سه بعدي نمايش دهد.

5-9كنترلنوارابزارToolbar
از اين كنترل در اغلب برنامهها براي دسترسي آسانتر كاربران به عملكردهاي موجود در برنامه استفاده
ميشود به عنوان مثال ميتوان به نوارهاي ابزاري كه در ويژوالبيسيك از آنها استفاده ميشود ،اشاره كرد
مانند نوار ابزار استاندارد ،نوار ابزار  ،Debugنوار ابزار  Editو غيره.
براي اضافه كردن اين كنترل به جعبه ابزار در كادرمحاوره  Componentsگزينه
) Common Control 6.0 (SP6را انتخاب كنيد تا كنترل نوار ابزار به جعبه ابزار ويژوالبيسيك اضافه شود
)شكل .(5-41
Microsoft Windows

شكل5-41
براي ايجاد دكمه ها در اين كنترل بهتر است در زمان طراحي و در پنجره خواص و روبهروي
كليك كنيد تا كادرمحاوره  Property Pagesنمايش داده شود؛ در
خاصيت  Customروي دكمه
اين كادرمحاوره در زبانه  Generalو در ليست بازشو  ImageListمي توانيد نام كنترل ImageList
موردنظر را كه از تصاوير موجود در آن براي دكمههاي كنترل نوار ابزار استفاده ميشود ،انتخاب
كنيد )شكل (5-42
سپس به زبانه  Buttonsدر اين كادرمحاوره برويد و با كليك روي دكمه فرمان
دكمههاي موردنظر را روي كنترل نوار ابزار ايجاد كنيد )شكل  .(5-43در اين زبانه ميتوانيد در كادر
متن  Captionعنوان دكمه و در كادر متن  Imageشماره انديس تصوير موردنظر در كنترل ImageList
را انتخاب كنيد البته در ليست بازشوي  Styleنيز ميتوانيد نوع دكمهها را مطابق جدول  5-9انتخاب
Insert Button
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كنيد.

شكل 5-42
جدول  5-9مقادير مربوط به خاصيت  Styleدكمهها در كنترل نوار ابزار
ثابت
عددي

ثابت رشتهاي

دكمه معمولي

0

tbrDefault

ميتوان با كليك روي دكمه آن را در حالت انتخاب يا عدم
انتخاب قرار داد.

1

tbrCheck

از اين نوع ميتوان براي گروهي از دكمهها كه در هر لحظه
يكي از آنها در حالت انتخاب باشند ،استفاده كرد.

2

tbrButtonGroup

از اين نوع براي ايجاد فاصله بين دكمهها استفاده ميشود.

3

tbrSeparator

مانند  tbrSeparatorاست با اين تفاوت كه عرض آن قابل
تنظيم ميباشد.

4

tbrPlaceholder

از اين نوع براي دكمههايي كه داراي ليست بازشويي از گزينهها
ميباشند ،استفاده ميشود.

5

tbrPropDown

نوع دكمه
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ﻧﻜﺘﻪ :درصورتيكهبخواهيددرنوارابزاردكمههاييازنوعtbrDropDownايجادكنيد،پساز

ايجاددكمهاصليبااستفادهازدكمهفرمانInsert ButtonMenuدربخشButtonMenusدرزبانه

ButtonsگزينههايآنراايجادكنيدوعنوانگزينههارادركادرمتنTextدرهمينبخشتايﭗكنيد
(شكل.)5-44

ﻧﻜﺘﻪ :به هر دكمه در كنترل در نوار ابزار يك شماره انديس ( )Indexاختصاص داده

ميشود كهبهوسيلهآنقابلشناساييميباشد.انديسهاازشمارهيكشروعشدهوبهترتيب
ادامه مييابند.

ﻧﻜﺘﻪ :بههرگزينهدردكمهازنوعtbrDropDownيكشمارهانديس()Indexاختصاص

دادهميشودكهبهوسيلهآنقابلشناساييميباشد.انديسهاازشمارهيكشروعشدهوبهترتيب

ادامهمييابند.

شكل5-43
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اين كنترل عالوه بر خاصيتهاي مشتركي كه با ساير كنترلها دارد ،داراي خاصيتها و رويدادهاي ويژهاي
نيز ميباشد كه در اينجا بررسي ميشوند.
خاصيت Align

اين خاصيت موقعيت قرار گرفتن كنترل نوار ابزار را روي فرم تعيين ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت
به اين شكل است:
].Align [=numberنام كنترل نوار ابزار
 numberيك مقدار عددي صحيح است كه ميتواند يكي از مقادير جدول  5-10باشد .اگر از آن استفاده
نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود.
جدول  5-10مقادير مربوط به خاصيت Align

ثابت رشتهاي

توضيح

ثابتعددي

در فرمهاي  SDIميتوان از اين مقدار استفاده كرد و موقعيت
و اندازه كنترل را به طور دلخواه تنظيم نمود .اين مقدار در
فرمهاي  MDIقابل استفاده نيست.

0

كنترل نوار ابزار در باالي فرم نمايش داده ميشود.

1

vbAlignTop

كنترل نوار ابزار در پايين فرم نمايش داده ميشود.

2

vbAlignBotton

كنترل نوار ابزار در سمت چپ فرم نمايش داده ميشود.

3

vbAlignLeft

كنترل نوار ابزار در سمت راست فرم نمايش داده ميشود.

4

vbAlignRight

vbAlignNone

خاصيتهاي  ButtonHeightو ButtonWidth

وقتي خاصيت  Alignروي مقدار  vbAlignNoneتنظيم شود اين دو خاصيت به ترتيب ميتوانند ارتفاع و عرض
دكمهها را مشخص كنند البته بهتر است اين كار را با تنظيم اندازه تصاوير در كنترل  ImageListانجام دهيد.

خاصيت ShowTips

اين خاصيت از نوع منطقي ميباشد .اگر مقدار آن روي  Trueتنظيم شود هنگام توقف اشارهگر ماوس روي هر دكمه
يك متن راهنما ) (ToolTipنمايش داده ميشود .در صورت تنظيم اين خاصيت روي مقدار  Trueالزم است هنگام
ايجاد دكمه متن راهنما در كادرمحاوره  Property Pagesو در كادر متن  ToolTip Textتايپ شود.
اگر مقدار اين خاصيت روي  Falseتنظيم شود ،متنهاي راهنما نمايش داده نميشوند .اين خاصيت را فقط
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ميتوان در زمان طراحي برنامه به وسيله پنجره خواص تنظيم نمود.
خاصيت Style

اين خاصيت حالت گرافيكي كنترل نوار ابزار و دكمههاي آن را مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت
به اين صورت است:
].Style [=integerنام كنترل نوار ابزار
 integerيك مقدار عددي است .اگر از مقدار عددي صفر يا ثابت رشتهاي  tbrFlatاستفاده شود كنترل و
دكمههاي آن به صورت مسطح و اگر از مقدار عددي يك يا ثابت رشتهاي  tbrStandardاستفاده شود ،كنترل
و دكمههاي آن به صورت سه بعدي نمايش داده ميشوند.
خاصيت TextAlignment

در صورتي كه هنگام ايجاد هر دكمه ،عبارتي براي عنوان آن تعيين كرده باشيد با اين خاصيت ميتوانيد محل
نمايش آن را در دكمه مشخص كنيد .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت است:
].TextAlignment [=integerنام كنترل نوار ابزار
 integerيك مقدار عددي است اگر از مقدار عددي صفر يا ثابت رشتهاي  tbrTextAlignButtomاستفاده شود.
ن هر دكمه و اگر روي مقدار عددي يك يا ثابت رشتهاي  tbrTextAlignRightاستفاده شود ،عنوان
عنوان در پايي 
در سمت راست هر دكمه نمايش داده ميشود .اگر از اين بخش استفاده نشود ،مقدار خاصيت خوانده ميشود.

خاصيت Wrappable

اين خاصيت از نوع منطقي ميباشد و اگر مقدار آن روي  Trueتنظيم شود در صورتيكه تعداد دكمهها بيش
از عرض كنترل باشد دكمهها را در چند سطر نمايش ميدهد اما اگر روي مقدار  Falseتنظيم شود تمام
دكمهها در يك سطر نمايش داده ميشوند .بهتر است در زماني كه تعداد دكمهها زيادتر از عرض كنترل
ميباشد مقدار اين خاصيت روي  Trueتنظيم شود.
رويداد ButtonClick

اين رويداد زماني اجرا ميشود كه عمل كليك روي دكمههاي كنترل نوار ابزار انجام شود .اين رويداد داراي يك آرگومان
با نام  Buttonاست كه به وسيله آن ميتوان دكمه كليك شده را شناسايي كرد .در اين آرگومان ميتوان با استفاده
از خاصيت ديگري به نام  Indexشماره 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 دادهشود.
)Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button
"If Button.Index = 1 Then MsgBox "Button1 is Clicked.
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End Sub
رويداد ButtonMenuClick

اين رويداد زماني اجرا ميشود كه روي يكي از گزينههاي دكمهاي كه از نوع  tbrDropDownميباشد عمل كليك
انجام شود .اين رويداد نيز مانند رويداد  ButtonClickداراي يك آرگومان است .آرگومان  ButtonMenuدر اين

رويداد ميتواند گزينهاي را كه روي آن كليك شده است ،مشخص كند .اين آرگومان يك خاصيت با نام  Indexدارد
كه شماره انديس گزينه كليك شده را تعيين ميكند؛ به عنوان مثال اين رويداد به گونهاي تنظيم شده است تا در
صورت كليك روي گزينه دوم در دكمهاي از نوع  tbrDropDownيك 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

مثال  :8ميخواهيم پروژه  texteditorرا به شكلي تنظيم كنيم كه عمليات ذخيره فايل و انجام
تنظيمات قلم و رنگ زمينه كادر متن به وسيله نوار ابزار نيز امكانپذير باشد براي انجام اين مثال اين عمليات
را انجام دهيد:
 -1برنامه ويژوالبيسيك را اجرا كرده و پروژه  texteditorرا باز كنيد.
 -2يك كنترل  ImageListبا نام  ilspictureو يك كنترل نوار ابزار با نام  tblstandardمانند شكل 5-44
روي فرم قرار دهيد.

شكل 5-44
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 -3با استفاده از كادرمحاوره  Property Pagesدر كنترل  ilspictureدو تصوير مانند شكل  5-44و با ابعاد
 32×32قرار دهيد.
 -4كادرمحاوره  Property Pagesرا در كنترل نوار ابزار  tblstandardباز كنيد و در زبانه  Generalاز ليست
بازشو  ImageListكنترل  ilspictureرا براي تأمين تصاوير در كنترل نوار ابزار انتخاب كنيد ،سپس به زبانه
 Buttonsبرويد و مطابق جدول  5-11دكمههاي آن را ايجاد كنيد.
جدول  5-11خاصيتهاي دكمههاي نوار ابزار
دكمه         

دكمه سوم

دكمه دوم

دكمه اول

3

2

1

Options

----------

… Save As

2

0

1

Image

5

3

0

Style

نام خاصيت
Index
ToolTipText

 -5پس از ايجاد دكمه سوم در زبانه  Buttonsبه بخش  ButtonMenusبرويد و دو گزينه مطابق جدول
 5-12براي دكمه سوم ايجاد كنيد.
جدول  5-12خاصيتهاي گزينههاي دكمه سوم نوار ابزار
گزينه
نام خاصيت

گزينه دوم

گزينه اول

2

1

Index

… Color

… Font

Text

 -6در اين مرحله رويداد  ButtonClickكنترل 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 دكـمهاي كـه كليك شـده اسـت ،بررسي
ميشـود .اگـر روي دكـمه اول كليك شـده باشـد ،انديس آن يك اسـت بنابراين رويـه رويداد mnusaveas
فراخواني ميشـود تـا همـان عمليات كـه بـا كليك روي گـزينه …  Save Asانجـام ميشـد ،اجـرا
شـود.
-7در اين مرحله رويداد  ButtonMenuClickكنترل 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 Caseو خاصيت  Indexآرگومان  ButtonMenuدكمه كليك
شده بررسي ميشود.
اگر روي گزينه اول كليك شود دستور اولين  Caseاجرا شده و كادرمحاوره  Fontنمايش داده ميشود اما اگر
روي گزينه دوم كليك شود دستور دومين  Caseاجرا شده و كادرمحاوره  Colorنمايش داده خواهد شد .در
اين دو حالت رويههاي رويداد  mnufont_Clickو  mnuColor_Clickفراخواني ميشوند تا از نوشتن دوباره
دستورات جلوگيري به عمل آيد.
-8تغييرات را ذخيره كرده و پروژه را اجرا نماييد سپس عملكرد دكمهها را بررسي و نتيجه را با حالتي كه
از منوها استفاده ميشود مقايسه كنيد.
 -9به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوالبيسيك بازگرديد.
تمرين :پروژه  texteditorرا به شكلي تنظيم كنيد كه براي باز كردن فايلها بتوان از يك دكمه
در نوار ابزار استفاده كرد؛ به عالوه يك دكمه ديگر نيز براي ايجاد يك سند جديد به نوار ابزار اضافه
كنيد.
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 5-10كنترل شبكه MSFlexGrid
به وسـيله ايـن كـنترل ميتـوان هـر نـوع جدول را بـه شـكل مناسب نمـايش داد (شكل  .)5-45بـراي
اضـافه كـردن اين كـنترل به جعبه ابـزار در كـادرمحـاوره  Componentsگـزينه Microsoft Flex Grid
 Control 6.0را انتخاب كـنيد (شكل  )5-46تـا كـنترل شبكه به جعبه ابزار ويژوالبيسيك اضافه شود

(شكل .)5-47

شكل 5-45

شكل 5-46
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شكل 5-47
اين كنترل داراي تعدادي ستون و سطر است .به طور پيشفرض اين كنترل شبكه داراي يك سطر و
ستون ثابت ميباشد كه با رنگ تيرهتر قابل مشاهده هستند .از سطرها و ستونهاي ثابت معموالً براي
نمايش عناوين و از ساير سطرها و ستونها براي نمايش دادهها استفاده ميشود .اين كنترل عالوه بر
خاصيتهاي مشتركي كه با ساير كنترلها دارد داراي خاصيتهاي ويژهاي نيز ميباشد كه در اينجا
بررسي ميشوند.
خاصيت
اين خاصيت تعداد كل ستونها را در كنترل شبكه مشخص ميكند نحوه استفاده از اين خاصيت به اين
صورت است:
].Cols [=valueنام كنترل شبكه
Cols

 valueيك مقدار عددي صحيح از نوع  Longميباشد و تعداد كل ستونها را مشخص ميكند و اگر از آن
استفاده نشود ،تعداد ستونها به دست ميآيد.
خاصيت
اين خاصيت تعداد سطرها را در كنترل شبكه مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت
است:
].Rows [=valueنام كنترل شبكه
 valueيك مقدار عددي صحيح از نوع  Longميباشد و تعداد كل سطرها را مشخص ميكند و اگر از آن
استفاده نشود تعداد سطرها به دست ميآيد.
Rows

خاصيت
اين خاصيت تعداد ستونهاي ثابت را در كنترل شبكه مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به
اين صورت است:
].FixedCols [=valueنام كنترل شبكه
 valueيك مقدار عددي صحيح از نوع  Longميباشد و تعداد ستونهاي ثابت را مشخص ميكند و اگر از
FixedCols
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آن استفاده نشود ،تعداد ستونهاي ثابت به دست ميآيد.
خاصيت
اين خاصيت تعداد سطرهاي ثابت را در كنترل شبكه مشخص ميكند .نحوه استفاده از اين خاصيت به
اين صورت است:
].FixedRows [=valueنام كنترل شبكه
 valueيك مقدار عددي صحيح از نوع  Longميباشد و تعداد سطرهاي ثابت را مشخص ميكند و اگر از
آن استفاده نشود ،تعداد سطرهاي ثابت به دست ميآيد.
FixedRows

خاصيت  Colو
اين دو خاصيت به ترتيب شماره ستون و شماره سطر خانه جاري را مشخص ميكنند .نحوه استفاده از
اين دو خاصيت به اين صورت است:
].Col [=valueنام كنترل شبكه
].Row [=valueنام كنترل شبكه
 valueيك مقدار عددي صحيح از نوع  Longميباشد و اگر از آن استفاده نشود شماره سطر و ستون خانه
جاري به دست ميآيد .با اين دو خاصيت ميتوان يك خانه از جدول را در كنترل شبكه مورد دسترسي
قرار داد .اين دو خاصيت در زمان طراحي قابل تنظيم نميباشند.
Row

خاصيت
به وسيله اين خاصيت ميتوان محتويات يك خانه در كنترل شبكه را تنظيم كرد يا خواند .براي دسترسي
به يك خانه ميتوان از خاصيتهاي  Colو  Rowاستفاده كرد .نحوه استفاده از اين خاصيت به اين صورت
است:
].Text [=stringنام كنترل شبكه
 stringيك عبارت رشتهاي است كه مقدار موردنظر براي ذخيرهسازي در يك خانه از كنترل شبكه را
مشخص ميكند .اگر از آن استفاده نشود ،مقدار ذخيره شده در خانه موردنظر به دست ميآيد.
Text

خاصيت
اين خاصيت ميتواند 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 [=valueنام كنترل شبكه
 valueميتواند يكي از مقادير ارائه شده در جدول  5-13باشد كه اگر از آن استفاده نشود مقدار خاصيت
خوانده ميشود.
CellAlignment
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جدول  5-13مقادير مربوط به خاصيت CellAlignment

ثابت
عددي

ثابت رشتهاي

توضيح
محتويات خانه از سمت چپ و باالي خانه قرار
ميگيرد.

0

FlexAlignLeftTop

محتويات خانه از سمت چپ و در وسط خانه قرار
ميگيرد.

1

FlexAlignLeftCenter

محتويات خانه از سمت چپ و در پايين خانه قرار
ميگيرد.

2

FlexAlignLeftBottom

محتويات خانه در وسط و باالي خانه قرار ميگيرد.

3

FlexAlignCenterTop

محتويات خانه از هر دو طرف در وسط قرار
ميگيرد.

4

FlexAlignCenterCenter

محتويات خانه در وسط و پايين خانه قرار ميگيرد.

5

FlexAlignCenterBottom

محتويات خانه در سمت راست و باالي خانه قرار
ميگيرد.

6

FlexAlignRightTop

محتويات خانه در سمت راست و وسط خانه قرار
ميگيرد.

7

FlexAlignRightCenter

محتويات خانه در سمت راست و پايين خانه قرار
ميگيرد.

8

FlexAlignRightBottom

اگر محتويات خانه رشتهاي باشد از سمت چپ و
وسط و اگر عددي باشد از سمت راست و وسط در
خانه قرار ميگيرند.

FlexAlignGeneral

رويداد LeaveCell

اين رويداد قبل از آنكه خانه جاري تغيير كند ،اجرا ميشود.

رويداد EnterCell

اين رويداد زماني اجرا ميشود كه خانه جاري در كنترل تغيير ميكند .اين رويداد بعد از رويداد  LeaveCellاجرا ميشود.
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RowColChange رويداد

 اين رويداد پس از رويدادهاي.اين رويداد زماني اجرا ميشود كه خان ه جاري در كنترل تغيير ميكند
. اجرا ميشوندEnterCell  وLeaveCell
به عنوان مثال اين دستورات ميزان بارندگي در سه سال اخير را در سه شهر در يك كنترل شبكه نمايش
.ميدهند
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

 سازمان فني و حرفهاي- وزارت كار و امور اجتماعي
)DELPHI وVB(  برنامهنويسي:نام استاندارد
0-84/80/1/3/3 :شماره

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 ستونها با خاصيتهاي  Colsو  Rowsمقداردهي ميشوند .با توجه
به اينكه بارندگي  3سال براي  3شهر مدنظر است بنابراين الزم است تا  4سطر 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
ميشوند سپس با استفاده از خاصيت  Row ،Colو  Textنام شهرها در خانههاي ستون اول (ستون شماره
صفر) و سطر دوم (سطر شماره  )1به بعد قرار ميگيرند و به همين صورت سالها نيز در خانههاي سطر اول
و ستونهاي اول و دوم و سوم ،ذخيره ميشوند .البته در اين سطر و ستونها خاصيت  CellAlignmentروي
مقدار  4تنظيم ميشود تا محتويات خانهها 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 ستونهاي اول تا سوم قرار داده ميشوند و به
همين شكل براي ساير شهرها مقادير ثبت ميشود.

سازمانفنيوحرفهاي-وزارتكارواموراجتماعي
)DELPHIوVB( برنامهنويسي:ناماستاندارد
0-84/80/1/3/3:شماره
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. نمايش داده ميشود5-48 پس از اجراي اين دستورات كنترل شبكه مانند شكل

5-48شكل
 پروژهاي طراحي كنيد تا به وسيله آن بتوان اسامي چند شهر دلخواه را همراه با ميزان:تمرين
 سپس محتويات آرايه، سال اخير دريافت كرد و در آرايهاي ذخيره نمود5 متوسط بارندگي در آنها در
 در ضمن در برنامه امكان تهيه نمودار از اين دادهها.را به طور مناسب در يك كنترل شبكه نمايش داد
.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
ظاهر

Appearance

پيكان ،فلش

Arrow

رفيق ،يار

Buddy

مشترك
صاف كردن ،جدا نمودن
پرچم

Common
Filter
Flag

فركانس ،تناوب ،تكرار

Frequency

افزايش

Increment

راهنما

Legend

جهت

Orientation

لغزنده ،سرخورنده

Slider

درجهبندي ،عالمت

Tick

پوشاندن ،پيچيدن

Wrap

خالصه مطالب

براي ايجاد كادرهاي محاوره بازكردن فايلها ،ذخيرهسازي فايلها ،رنگها ،قلم و راهنما از كنترل
 CommonDialogاستفاده ميشود.
براي استفاده از قابليتهاي نوار پيمايش در برنامهها از كنترلهاي  FlatScrollBarاستفاده ميشود.
براي ايجاد ليستي از تصاوير به منظور استفاده از آنها در كنترلهايي مانند  ImageComboو Toolbar
از كنترل  ImageListاستفاده ميشود.
براي ايجاد ليستي از تصاوير از كنترل  ImageComboاستفاده ميشود.
براي نمايش ،دريافت ،ويرايش و ذخيرهسازي دادههاي متني ميتوان از كنترل  RichTextBoxاستفاده

پيمانه مهارتي :برنامهنويسي ويژوالبيسيك پيشرفته
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كرد.
به وسيله كنترل  UpDownميتوان مقدار مربوط به خاصيتهاي كنترلهاي ديگر را تنظيم كرد يا از آن
براي تنظيم مقدار يك متغير استفاده نمود.
براي نمايش انواع نمودار ميتوان از كنترل  MSChartاستفاده كرد.
از كنترل  Sliderبراي تنظيم يك مقدار معين استفاده ميشود.
براي نمايش و مديريت دادهها به صورت جدول از كنترل  FlexGridاستفاده ميشود.
از كنترل  Toolbarبراي ايجاد نوارهاي ابزار استفاده ميشود.
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آزمون نظري

1 -1كدام كنترل براي نمايش ليستي از تصاوير مناسب است؟
دImageCombo -
جComboBox -
بListBox -
الفImageList -
2 -2كدام خاصيت در كنترل  UpDownمقدار تعيين شده توسط آنرا در اختيار خاصيت كنترل

متصل به آن قرار ميدهد؟
ج BuddyProperty -دSyncBuddy-
بText -
الفBuddy -
3 -3با كدام كنترل ميتوان فايلهاي متني را به طور مستقيم مشاهده يا ذخيره نمود؟
دUpDown -
جListBox -
بRichTextBox-
الفTextBox -
4 -4كدام رويداد در كنترل نوار پيمايش براي ايجاد تغييرات با اندازه كم مناسب است؟
دGotFount -
بScroll -
جLostFocus -
الفChange -
5 -5كدام خاصيت در كنترل  Sliderنحوه قرار گرفتن درجهبنديها را معين ميكند؟
بTickStyle -
الفTickFrequency -
دScroll -
		
جValue -
6 -6كداميك از رويدادهاي  كنترل شبكه ) (FlexGridدر زمان تغيير سلول جاري زودتر از ساير
رويداد اجرا ميشود؟
ج RowColChange -دGotFocus -
بLeaveCell -
الفEnterCell -
7 -7با كدام نوع دكمه در كنترل نوار ابزار  Toolbarميتوان يك دكمه همراه با چند گزينه ايجاد
نمود؟
بtbrButtonGroup -
		
الفtbrCheck-
دtbrDropdown -
		
جtbrPlaceholder -
8 -8كدام خاصيت در كنترل  MSChartميتواند سبب نمايش راهنما شود؟
دChartType -
جShowChart -
بShowLegend-
الفShowHelp -
9 -9كدام خاصيت در كادرمحاوره قلم قبل از نمايش آن بايد تنظيم شود؟
دFlag -
جFontBold -
بFont -
الفFlags-
1010كدام كنترل براي ايجاد انواع كادرهاي محاوره مناسب است؟
بCommon -
		
الفListBox -
دDTPicker-
جCommonDialog -
11- The …………………… Control Provides Standard Set of dialog boxes such as
opening and saving files color , and font and help.
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c- Toolbar

b- UpDown

a- Slider

 1212نحوه اضافه كردن كنترلهاي   ActiveXرا به پروژهها بيان كنيد.
1313نحوه اضافه كردن ،كاربرد و خاصيتها ،متدها و رويدادهاي اين كنترلها را با ذكر مثال
توضيح دهيد.
دSlider -
ب ImageCombo -جUpDown -
الفImageList -
حMSChart -
زFlatScroll -
ﻫ  RichTextBox -وToolbar -
1414نحوه ايجاد انواع كادرهاي محاوره را به طور كامل با ذكر مثال توضيح دهيد و تفاوتهاي آنها
را بيان كنيد.
1515كاربرد و نحوه استفاده از كنترل  FlexGridرا بيان كنيد و خاصيتها و رويدادهاي آنرا
توضيح دهيد.

آزمون عملي

1 -1پروژهاي طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان يك متن به صورت چشمكزن نمايش داد و با
استفاده از يك كنترل  UpDownبتوان سرعت چشمكزدن آنرا تنظيم كرد.
2 -2يك پروژه طراحي كنيد كه به وسيله آن بتوان تصاوير دلخواه خود را در يك كادر ليست
تصوير قرار داد و با انتخاب تصوير در كادر ليست ،تصوير انتخاب شده را روي فرم مشاهده
كرد .به عالوه به وسيله دو كنترل  Sliderبتوان ابعاد تصوير را تغيير داد.
3 -3پروژهاي طراحي كنيد كه شرايط زير را دارا باشد:
الف -اطالعات دانشآموزان يك كالس را كه شامل نام ،نام خانوادگي و معدل هر يك ميباشد در
يك فايل ذخيره كند.
ب -اطالعات ذخيره شده در فايل را خوانده و در يك كنترل  FlexGridبه شكل مناسب نمايش
دهد.
ج -يك نمودار ميلهاي از معدل و نام و نام خانوادگي كليه دانشآموزان به صورت دو بعدي يا سه
بعدي  نمايش دهد.
د -كليه امكانات با استفاده از نوار منو ،نوار ابزار و به صورت  MDIقابل استفاده باشد.

پاسخنامه
واحدكار اول

 -1د) 	
 -5الف)
 -9ج)
 -13د)

واحدكار دوم

 -1الف) 	
 -5ب)

واحدكار سوم

 -1ب) 	
 -5ب)
 -9ب)

واحدكار چهارم

 -1د) 	
 -5ج)
 -9د)

واحدكار پنجم

 -1د) 	
 -5ب)
 -9الف)

منابع

 -2ب)
 -6ج)
 -10ج)
 -14الف)
 -2ج)
 -6ب)
 -2ج)
 -6د)
 -10ب)
 -2ج)
 -6ب)
 -10ب)
 -2د)
 -6ب)
 -10ج)

 -4د)
 -3ب)
 -7ج)	  -8ج)
 -11ج)	  -12الف)
)b -16
 -15ب)
 -3الف)
 -7ج)

 -4ج)
)c - 8

 -3ج)
 -7ب)
)c -11

 -4ب)
 -8الف)

 -3ج)
 -7د)
)d -11
 -3ب)
 -7د)
)b -11

 -4ج)
 -8الف)

 -4ب)
 -8ب)

 -1راهنماي MSDN
)2- Desktop Applications for Microsoft Visual Basic 6.0 (MSpress

