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  VISUAL BASICمدخل إلى 

  

   HLL(High Level Language(تصنیف اللغات عالیة المستوى 

   Non-Procedual Language  لغات البرمجة غیر اإلجرائیة -1

  . وتتمیز ھذه اللغات بان البرنامج یتم كتابتھ كوحدة واحدة وال یتم تقسیمھ إلى عدة وحدات

  :مساوئ ھذه اللغات

  .   جدا حجم البرنامج كبیر-أ 

  . صعوبة السیطرة على عملیات البرنامج- ب

  .    صعوبة معالجة األخطاء-ج 

  Procedual Language لغات البرمجة اإلجرائیة -2

 تقوم unitإن ھذه اللغات تعطي القدرة للمبرمج على القیام بتقسیم البرنامج إلى عدة وحدات كل وحدة    

  . یتم بناء البرنامجبعمل معین وعند دمج جمیع الوحدات مع بعضھا

   Visual Language اللغات المرئیة – 3

وھو ما یعرف بالبرمجة ( وتعتمد ھذه اللغات على مبدأ تقسیم البرنامج الى مجموعة من الكائنات   

حیث تستخدم الرسومات في عملیة البرمجة مما یوفر وقت في عملیة البرمجة ویسھل على ) الموجھة للكائنات 

  .بناء البرنامجالمبرمج عملیة 

   Visual Basic Concepts and Terminology   المرئیةم والمصطلحات في لغة بیسكالمفاھی

 البرمجة الموجھة للكائناتObject Oriented Programming OOP

 فالنافذة Object الى عدة اجزاء وكل جزء یسمى كائن Projectیسمح ھذا االسلوب بتقسیم المشروع  

 Form ھي كائنات وكذلك النموذج Tool Boxوع ھي كائن ومحتویاتھا من صنادیق االدوات الرئیسیة للمشر

ھو كائن وغیرھا كذلك ، یقوم المبرمج بعد ذلك بتحدید مواصفات ووظائف كل كائن على حدة وبتطبیق تلك 

  .الوظائف تتحقق الغایة من المشروع 

  المشروعProject

ولتكوین  . Visual Basicلفات تمثل التطبیق الناتج من لغة یطلق ھذا االسم على ملف أو مجموعة م

  :  فالبد من المرور بثالث خطوات ھي Visual Basicأي مشروع بلغة 

   .Objects باستخدام الكائنات Window Interfaceتصمیم واجھات النوافذ -1
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.تحدید خواص ومواصفات النوافذ واجزائھا -2

 برامج یتم تنفیذھا أو استدعائھا عند تطبیق حدث معین وھي . Code Programmingكتابة الشفرة -3

Event مثل النقر بالفأرة Mouse Click وینتج عند تنفیذ ھذه البرامج افعال عدیدة مثل فتح نوافذ 

.ثانویة أو مسح محتویات النافذة الحالیة أو انھاء تنفیذ المشروع 

 النموذجForm  

 علیھا ویحتوي النموذج على متغیرات Tool Boxت وھو عبارة عن النافذة التي یتم وضع كائنا

Variable وكذلك أحداث Events ھ إضافة إلى مجموعة من الدوال خاصة بFunctions.   

 الخصائصProperties   

اما باختیارھا من القوائم المتوفرة في ) بعد تكوین الكائن ( ھي مواصفات الكائنات والتي یتم تحدیدھا 

  . أو بادخال قیمتھا باستخدام شفرة مبنیة على حدث ما Properties Windowنافذة الخصائص 

 الطرقMethods   

  .وھي االفعال التي تقوم بھا الكائنات وتتحقق فقط عند تنفیذ الشفرة 

 االحداثEvents   

 وھي عبارة عن األفعال التي یقوم المستخدم بعملھا أثناء تنفیذ البرنامج وھناك أحداث  Eventsاألحداث 

 Keyboard وكذلك أحداث مرتبطة بلوحة المفاتیح تدعى أحداث المفاتیح  Mouse Eventsبط بالفأرة ترت

Events وھنالك بعض األحداث المرتبطة بالكائنات Objects التابعة للنظام .  

 الوحدات أو المحیطاتModules  

 Globalالعامة  تحتوي على المتغیرات ، ونقصد ھنا بالمتغیرات Objectsھي عبارة عن كائنات 

Variable ونقصد بعامة إنھا ال تتبع أو تعود إلى نموذج معین و إنما یتم استخدامھا بشكل عام في جمیع النماذج  

  . أو التطبیقجالمكونة للبرنام

    sVisual Program Languageلغات البرمجة المرئیة 

 خاللھا استخدام التعابیر المرئیة على أنھا اللغات التي یتم منالمرئیة یتم تعریف اللغات البرمجیة 

Visual Expression ومن ھذه التعابیر الرسومات Graphics وكذلك الرسوم المتحركة Animation 

 Windowsمن اكثر البرامج انتشارا في العالم كمثال على البرمجة المرئیة ھي النوافذ   .Iconsواألیقونات 
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یة من مجموعة من األدوات ومجموعة من واجھات التطبیق وتتألف البیئة البرمج، WinMe  و Win98مثل 

المستخدمة والتي من خاللھا یستطیع المستخدم أو المبرمج التعامل مع البیئة ، وتوفر البیئة البرمجیة المرئیة 

Visual Programming Environment  الرسومات األیقونة ونقصد بھا الرسومات التي تكون بشكل

  . التي یستطیع المستخدم التعامل معھا عند بناء البرنامج  Objectsأیقونات والتي تمثل 

  sAdvantages of Visual Language حسنات اللغات المرئیة 

  Fewer Programming Concepts ال تتطلب معرفة كبیرة في المفاھیم البرمجیة – 1

  .  توفیر التماسك بشكل جید بین أجزاء البرنامج – 2

  .شكل واضح بین الكائنات المكونة للبرنامج أو التطبیق  تبین العالقة ب– 3

  . توفیر الوقت أثناء العملیة البرمجیة – 4

 على مزایا و كیفیة البرمجة بلغة الفیجوال بیسك والتي تعتبر لغة برمجیة رسومیة حیث تصمم واجھة سنتعرف

ع األزرار  و عناصر األدخال و البرنامج على الشكل الذي تریده بما في ذلك عرض الصور و الرسومات و وض

  .األخراج ثم تكتب الشفرة الخاصة بكل عنصر لیؤدي عملھ كما یجب

 حیث نستطیع من Events Driven Programming تدعم الفجوال بیسك البرمجة الموجھة باألحداث  

  .یحخاللھا كتابة برامج تستجیب الفعال المستخدم كالنقر على الفأرة او الضغط على لوحة المفات

  ةلغة البرمجة المرئی

تتضمن البرمجة المرئیة شقین اساسیین یجب انجازھما إلتمام البرنامج المطلوب تنفیذه

  تصمیم الواجھة المرئیة

یتضمن ھذا الجزء تصمیم الواجھة المرئیة للبرنامج 

و تغییر ما یلزم من الخصائص المتعلقة بالواجھة 

  :المرئیة بحیث 

وجودة على الواجھة تعطي تسمیات العناصر الم.1

.المرئیة فكرة عن العمل الذي یؤدیھ العنصر

ترتیب عناصر الواجة المرئیة لتضمن سھولة .2

.األستخدام

  كتابة الشفرة البرمجیة

ر یتضمن ھذا الجزء كتابة الشفرة البرمجیة التي تسّی

العناصر المختلفة الموجودة على الواجھة المرئیة 

  :لتؤدي العمل المراد منھا و یجب 

.اختیار الحدث المناسب لكتابة الشفرة ضمنھ.1

كتابة الشفرة بشكل صحیح لتقود العنصر الى .2

.تأدیة عملھ بالشكل المطلوب بعد اثارة الحدث
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  .حظ الشكل التالي الذي یبین مدى اھمیة األعتناء بالواجھة المرئیة للبرنامج ال

واجھة برنامج غیر مرتبةواجھة برنامج مرتبة

   Visual Basicتشغیل 

 Visual بیئة تطوریة متكاملة ولذلك یطلق علیھا باإلنكلیزیة عبارة وھVisual Basicبرنامجإن   

Basic IDE والحروف الثالثة IDE تعني Integrated Design Environment ومعناھا بالعربیة بیئة 

  .التطویر أو التصمیم المتكاملة 

  :من تشغیلھ كما یلي"  البد أوالالفجوال بیسكستخدام أدوات و مزایا ال

 ومن ھذا المربع New Project  سوف یظھر مربع حوار جدیدVisual Basicعند تشغیل برنامج 

 على ثالث New Projectیشتمل مربع المشروع الجدید . یمكنك اختیار نوع البرنامج الذي ترید إنشاءه 

  :تبویبات

4- Microsoft Visual Basic 
6.0

3- Microsoft Visual Studio

2- Program

1-ٍStart
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1.New
أنشاء مشروع جدید

2.Existing
فتح مشروع موجود وتم 

تخزینھ سابقًا

3.Recent
لفتح مشاریع موجودة و 

ترتب حسب حداثة التعامل 
معھا

   عند بدأ التنفیذVisual Basicنافذة 

1 – New : معین یسمح لك ھذا التبویب باختیار نوع المشروع الجدید الذي ترید إنشاءه وبمجرد اختیار نوع 

 تلقائیا النوع  Visual Basicیختار ، القالب المناسب لھذا المشروع Visual Basicمن المشروعات ینشئ لك 

standard ومعناھا قیاسي .  

2 – Existing :  یسمح لك ھذا التبویب باستعراض المشروعات الموجودة عندك.  

3 – Recent :  جرى العمل علیھا مؤخرا أي التي. یظھر أسماء آخر مشروعات قمت بتشغیلھا .  

   :مالحظة

  عند بدایة التشغیل ففي  ھذه الحالة ننقر على صندوق  New Projectقد ال ترغب بظھور صندوق الحوار 

عند تشغیل فجوال بیسك من جدید .في اسفل الصندوق) Don’t show this dialog in the future(التحقیق  

   New Projectألعادة اظھار نافذة  . New Projectلحوار سیبدأ مشروع افتراضي دون ظھور صندوق ا

 Prompt ،ثم فعل الخیار  Environment ،ثم عالمة التبویب Options من شریط القوائم ،ثم Toolsاختر 

For Project ثم أنقر على الزر، OK                                                     .   

   Work Areaمنطقة العمل 

قد . (IDE) ستظھر بیئة التصمیم المتكاملة New Projectبمجرد اختیار نوع المشروع من مربع    

 Visual Basicتختلف بیئة التصمیم او بعض عناصرھا عن تلك التي تظھر عندك إذا ما تم ضبط وتعدیل بیئة 

  .Windows تستخدم نفس العناصر التي تستخدمھا معظم برامج Visual Basicان . مسبقا 

حیث نالحظ في ھذا الشكل  .فذ التي یبینھا الشكل التاليتتضمن نافذة الـفجوال بیسك العدید من األشرطة و النوا

   :ثالثة اشرطة و ھي

Openالنقر فوق األمر ثم 

   اوالStandard الخیار 

2 31
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.الذي یتضمن عنوان المشروع) Title Bar(شریط العنوان 

  .الذي یتضمن مجموعة قوائم ألداء وظائف مختلفة ) Menu Bar( شریط القوائم 

  .یكفل ھذا الشریط الوصول السھل لبعض الوظائف الموجودة في القوائم المنسدلة) Tools Bar(ت شریط األدوا

 فجوال بیسك مجموعة من النوافذ التي تمكننا من التعامل مع لياتباالضافة الى مجموعة األشرطھ یبین الشكل ال

  .بشكل سھل وسنتعلم في ما یلي التعامل مع ھذه االشرطة و النوافذ

  نافذة.1
Project Explorer

نافذة.2
Properties Window

نافذة.3
Form  Layout

نافذة.4
Form Window

صندوق األدوات.5
Toolbox

شریط العنوان.6
Title Bar

شریط القوائم.7
Menu Bar

شریط األدوات.8
Tools Bar

   Visual Basicبیئة تصمیم 

   :عناصر بیئة التصمیم

  Menu Bar   شریط القوائم – 1

  :منھا و االوامر التي یحتاجھا المستخدم یحتوي على ثالثة عشر قائمة رئیسیة وكل قائمة تتضمن عدد من

File :  الفتح ( تحتوي على االوامر المتعلقة بالملفاتOpen الخزن ، Save االضافة ، Add انشاء ، 

) . ، وغیرھا Make Project1.exeملف تنفیذي 

Edit : الغاء االفعال ( ث اوامر التحدیUndo القطع ، Cut االستنساخ ، Copy اللصق ، Paste ، 

) . ، وغیرھا Findالبحث 

1

4

3

2

5

8
7

6
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View :  عرض واخفاء مكونات بیئةVisual Basic )  نافذة المشروعProject Window نافذة ، 

) .وغیرھا  ، Tool Bars ، اشرطة االدوات  Properties Windowالخصائص 

Project :  نموذج ( مكونات للمشروع اضافةForm وحدة اجراءات ، Module وغیرھا . (

Format :  المحاذاة ( تنسیق مكونات المشروعAlign توحید الحجم ، Make Same Size تحدید ، 

) . ، وغیرھا Vertical and Horizontal Spacingالمسافات العمودیة واالفقیة 

Run :  بدء التنفیذ ( أوامر التنفیذStart التوقف المؤقت للتنفیذ ، Break وغیرھا ، . (

Window :  اوامر ترتیب النوافذ.  

  :Tool Bar شریط األدوات -2

 یقوم كل منھا مقام وظیفة یمكن استدعاءھا Iconsیحتوي شریط األدوات على مجموعة من االیقونات   

ا ، فمثال أول زر من ناحیة الیسار في مباشرة بمجرد النقر علیھا ، بدال من فتح القوائم واختیار األوامر منھ

 Visual Basicیشتمل .  ویعني فتح مربع مشروع جدید Add New Projectشریط األدوات القیاسي ھو 

  :على أربعة أشرطة لألدوات ھي 

  .أي شریط األدوات القیاسي ویظھر تلقائیا عند بدء التشغیل  : Standard Toolbar –أ 

  . على أزرار أو أدوات تساعد في تعقب وتصحیح أخطاء البرنامج یحتوي : Debug Toolbar –ب 

  .یحتوي على أدوات تستخدم أثناء كتابة تعلیمات اإلجراءات  : Edit Toolbar –ج 

  . یحتوي على أدوات تساعدك في التحكم في األدوات الموجودة داخل النموذج  : Form Editor –د 

  . ثم اختر اسم الشریط من القائمة التابعةToolbars ثمView اختر من أشرطة األدوات ،أيإلظھار أو إخفاء 

  
New 
form

Add 
project

Open 
project

Save 
project

Menu 
editor

Properties 
window

Code Editor Tasks

Form 
Layout

Run

Pause

Stop

Project
Explorer

Object 
Browser

Toolbox

Form position

Form dimensions

  شریط القوائم واألدوات 
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  ):Project Explorer Window(نافذة مستكشف المشاریع  – 3

و ھي تحمل األسم الفجوال بیسك تتواجد في الحالة االفتراضیة في الزاویة العلیا الیمنى من نافذة 

Project تعرض ھذه النافذة المشاریع مع جمیع محتویاتھا على شكل شجرة . ھ اسم المشروع الحالي مضافًا الی

  . فیھ على شكل فروع لھذه الشجرة Formsیمثل كل مشروع جذرًا رئیسیًا لھذه الشجرة، بینما تظھر الملفات

  :تحتوي نافذة مستكشف المشاریع على ثالثة ازرار وھي

Toggle Folder :ا الزر الى تغییر اسلوب عرض الكائنات یؤدي النقر على ھذObjectsفي النافذة .

View Object :   یؤدي النقر على ھذا الزر الى اظھار الواجھة المرئیة للنموذج و جمیع عناصر

.التحكم الموضوعة علیھ

View Code :   یؤدي النقر على ھذا الزر الى اظھار شفرة النموذج و شفرة جمیع عناصر التحكم

.ة علیھالموضوع

الشكل التالي یبین نافذة مستكشف المشاریع 

األمر .1
Toggle folder

األمر .2
View Object

األمر .3
View Code

  :Form النموذج  – 4

یظھر في منتصف الشاشة تقریبا   العنصر األساسي في كل تطبیقات الـفجوال بیسك ، Formذج وعتبر  النمی

)  الخ– صور –أدوات كتابة ( جمیع األدوات المستخدمة امج حیث توضع علیھم واجھات البرنویستخدم لتصمی

تساعد النقاط التي تظھر داخل النموذج على تصمیم  ،ویحتوي البرنامج على واحد أو اكثر من ھذه النماذج

  .الواجھة وضبط مواقع األدوات والعناصر المختلفة 

 ھذه النافذة تغییر قیاس النموذج من خالل تحریك مؤشر  یمكن فيForm1 یظھر الشكل التالي نافذة النموذج 

الفأرة فوق احد المربعات الثمانیة الموجودة حول النموذج حتى یتغیر شكلھ الى سھم ذي رأسین،نضغط زر 

یقدم لك فجوال بیسك أداة . الفارة األیسر و نسحب مع استمرار الضغط حتى نحصل على القیاس المطلوب

 ، الذي یظھر في Object Size Boxقیاس النموذج وھي صندوق قیاس الكائن ) فةمعر(تساعدك في تحدید 

  .یبین ھذا الصندوق عرض و ارتفاع النموذج. اقصى یمین شریط األدوات

2
3

1
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  :Properties Window نافذة الخصائص – 5

الخصائص إن . كائن معین موجود في بیئة التصمیم  النموذج أو وھي مجموعة الخصائص التي تخص

ھي عبارة عن مجموعة من المتغیرات المرتبطة مع العنصر وتتحكم ھذه المتغیرات أو الخصائص في مظھر 

 ھنالك بعض الخصائص یتم التعدیل علیھا في مرحلة التنفیذ والبعض األخر في المرحلتین .العنصر أو الكائن 

  .)مرحلتي التصمیم و التنفیذ(

لنافذة یظھر تاثیرھا على النموذج او عناصر التحكم الموجودة علیھ، ان تغییر اي خاصیة من خالل ھذه ا

 وكذلك تحدید موقع النموذج Height وWidthفعلى سبیل المثال یمكننا تغییر ابعاد النموذج بتغییر خاصیتي  

او على شكل ) Alphabetic(ترتب الخصائص اما ابجدیًا . Topو  Leftعند التنفیذ من خالل خاصیتي 

  ).Categorized(مجامیع

صندوق الكائنات.1

Object Box

قائمة الخصائص .2

Properties List

حیز الوصف.3

Description Space

  :تتكون ھذه النافذة من ثالثة اجزاء رئیسیة

Object Boxیدرج فیھ اسم النموذج و العناصر الموجوده علیھ .

2

3

1
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Properties Listوذج او احد عناصره قائمة بخصائص النم

Description Spaceیقدم شرح موجزا عن الخاصیة المحددة 

  :Form Layout نافذة مخطط النموذج – 6

تمكننا ھذه النافذة من تحدید موقع النموذج عند تنفیذه حیث تظھر ھذه النافذة جمیع النماذج التي یتضمنھا 

ج و علیھ اسمھ ولتغییر موقع النموذج ما علینا سوى النقر المشروع بحیث یطفو النموذج المختار امام بقیة النماذ

  .علیھ و سحبھ الى الموقع الذي نریده

  

  

  

  

  

   :Tool Box صندوق األدوات – 7

 وتستخدم في إعداد البرامج ویمكن Visual Basicیشتمل على مجموعة من أدوات تسھل التعامل مع 

تسمى . سھل التعامل معھ ومع بقیة عناصر الشاشةنقل صندوق األدوات إلى أي مكان داخل الشاشة مما ی

 . Basic Controlاألساسیة باألدوات األدوات التي یشتمل علیھا مربع األدوات 

الشكل التالي یبین صندوق األدوات، حیث یمكننا ان نختار منھ أي عنصر من عناصر التحكم ووضعھ في 

جیة بتحدید سلوك ھذه العناصر و مظھرھا لتؤدي الغایة النموذج ومن ثم نقوم بواسطة الخصائص و الشفرة البرم

  :و الضافة اي عنصر تحكم الى النموذج نقوم بـــ . المرجوة منھا

 النقر على العنصر الذي نرید استعمالھ

 نننقر داخل النموذج في المكان الذي نرغب و نسحب الفأرة مع استمرار الضغط

 نحرر الفأرة

ر تحكم من خالل النقر المزدوج  بالفأرة  على العنصر الذي نرغب بنقلھ اضافة اي عنص" و یمكن أیضا

  .الى النموذج و في ھذه الحالة سیتم وضع العنصر في مركز النموذج و بالقیاس األفتراضي
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   :Code Window شاشة الشفرة – 8

و اي عنصر تحكم الخاصة بالنموذج  Visual Basicامج برفي وتستخدم ھذه الشاشة لكتابة الشفرة   

البرامج الحدثیة الفرعیة ، برامج ،  حیث یتم من خاللھا تعریف كل من المتغیرات موجود بداخل النموذج

  وتظھر ھذه الشاشة بالشكل التالي . Objectsالمستخدم الفرعیة والكائنات 

القائمة المنسدلة.1

General

القائمة المنسدلة.2

Declaration

مكننا اظھار نافذة الشفرة باحد الطریقتینی

وذلك بالنقر على الزر المخصص ) Project Explorer Window(من خالل نافذة مستكشف المشاریع  .1

.نا في ما سبقذكرالظھار نافذة الشفرة كما 

.النقر المزدوج بالزر االیسر للفأرة على الكائن الذي نرید عرض شفــــــــرتھ.2

Pointer

Label

Frame

Check Box

Combo Box

Horizontal Scroll Bar

Timer

Directory List Box

Shapes

Image Box

Object Linking Embedding

Picture Box

TextBox

Command Button

Option Button

List Box

Vertical Scroll Bar

Drive List Box

File List Box

Lines

Data Tool

 صندوق األدوات

21
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  :لسابق ان نافذة الشفرة تحتوي على قائمتین منسدلتین وھما نالحظ في الشكل ا

 قائمة)General:( یحتوي ھذا الحقل على اسم النموذج و جمیع اسماء عناصر التحكم المضافة لھ والتي

.یمكن اظھارھا بالضغط على عالمة السھم

ج او اي عنصر تحكم تحتوي ھذه القائمة على جمیع األحداث المرتبطة بالنموذ): Declaration(قائمة 

  .Generalموجود في القائمة 

:البرمجة بلغة الـفجوال بیسك

تعتبر البرمجة المرئیة من أھم المزایا في الفجوال بیسك و التي جعلت منھ اداة قویة و فعالة لتطویر 

لمشروع و المشاریع ،اذ یتم القیام بجزء ال بأس بھ من العمل عن طریق اضافة النماذج و عناصر التحكم الى ا

  .تغییر ابعاد و مظھر ھذه العناصر لتكون في النھایة واجھة تطبیق جذابة و فعالة في نفس الوقت

أن عملیة اضافة النوافذ و عناصر التحكم وحدھا ال تكفي لصنع تطبیق مفید، إذ یجب إضافة   

ب ماذا یجب ود للحاسو الشفرة ھي عبارة عن مجموعة من األرشادات تحد.  لیكتمل عمل التطبیق codeالشفرة

التي تمثل الشرارة التي تحرض البرنامج على العمل،كما ) Event(و یتم عادة ربط ھذه الشفرة باألحداث . فعلھ

  .یحدث عند النقر على زر أو تغییر قیاس نافذة ما

  

  مثال توضیحي

   الشكل كما فيCommand Button التي تحوي بداخلھا على عنصري تحكم نوع Form1لدینا النافذة 

إضغط إلظھار الشفرة 

 مع عناصر التحكم النموذجنافذة

Command Button
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  في نافذة مستكشف المشاریع)  View Code(لعرض الشفرة الخاصة بھذا النموذج ننقر على زر 

  

  Generalتتضمن القائمة المنسدلة 

 و عنصر التحكم األول  Formالنموذج

Command1 و عنصر التحكم الثاني 

Command2كما في الشكل التالي   

  

  

  

 الثانیة تتضمن األحداث القائمة المنسدلة

المتعلقة بكل كائن موجود في القائمة 

General فمثًال إذا حددنا من القائمة 

General  عنصر التحكم Command1 

نالحظ ان األحداث المتعلقة بھ من القائمة 

المنسدلة الثانیة ستكون كما في الشكل 

  .المجاور

Generalمة القائ

Declarationالقائمة 

نافذة الشفرة

النموذج وعنصري التحكم في القائمة

بدایة و نھایة شفرة 
الحدث

مكان كتابة الشفرة 
البرمجیة

 أحداث
Command1   
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ألحداث وأن لكل حدث من ھذه األحداث الشفرة  مجموعة من اCommand1نالحظ ھنا ان لعنصر التحكم 

البرمجیة الخاصة بھ إذ یقوم الفجوال بیسك بكتابة بدایة و نھایة شفرة الحدث بشكل تلقائي و بینھما یستطیع 

  .المبرمج كتابة الشفرة التي یرغب ان تنفذ عند وقوع الحدث

  :واحد كما في الشكل التالي فرة لعدة احداث و لعنصر تحكم جب مالحظة انھ من الممكن كتابة شی

  

  

  

  

  MouseUpالحدث 

KeyPressالحدث 

Clickالحدث 
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  Controlsالتعامل مع عناصر التحكم 

عناصر (أدوات) التحكم :

سھلة االستخدام وتوفر وقتا وجھدا كبریین لمصممي البرامج حیث یمكنك ، عبارة عن ملفات جاھزة

 معدة لوظائف خاصة Objectsبعبارة أخرى ھي كائنات. استدعاءھا وقتما تشاء لتضعھا داخل واجھة برنامجك 

  . ووظائف وأحداث تماما كالنوافذ ولھا مجموعة خصائص

 بینما تتمیز كل أداة  العامة Prosperitiesوتشترك معظم األدوات في مجموعة من الخصائص  

األنسب تكون  التي ترشحھا للقیام بوظیفة معینة داخل الواجھة حیث إنھا الخاصة بھابمجموعة من الخصائص 

  : Visual Basicة من أدوات التحكم في یوضح الجدول األتي الفئة األساسی. في االستعمال 

وظیفتھا زر األداة  اسم األداة

یظھر الرسوم والصور ویستخدم كحاویة لعناصر 
أخرى

  Picture Box )مربع الصورة (مربع رسم

یظھر نص غیر قابل للتعدیل من قبل المستخدم 
یستخدم عادة كعنوان

Labelمربع التسمیة 

  TextBoxمربع نص   من قبل المستخدم تعدیلھیظھر نص ، یمكن

یعمل كحاویة لمجموعة من األدوات   Frameإطار 

یسمح للمستخدم بتنفیذ أمر من أوامر البرنامج 
المتاحة

  Command Buttonزر أمر 

یسمح للمستخدم باالختیار الكثر من حالة من 
مجموعة خیارات

  Check Boxمربع اختیار 

وجد مجموعة من خیارات ویسمح للمستخدم ت
باختیار أحدھم

  Option Buttonزر اختیار 

مة من قائمة منسدلة یسمح للمستخدم باختیار قی
مل على اختیارات محددة سلفا ، أو بإدخال قیمة تتش

جدیدة
  Combo Boxمربع تحریر وسرد 

یسمح للمستخدم باختیار قیمة من قائمة منسدلة 
مل على اختیارات محددة سلفا تتش

  List Boxمربع سرد 

خدم باختیار قیمة بناءا على موضع یسمح للمست
الزر على الشریط

Horizontal Scrollbarشریط تمریر أفقي 

یسمح للمستخدم باختیار قیمة بناءا على موضع 
الزر على الشریط

Vertical Scrollbarشریط تمریر عمودي 

نة بناءا على الوقتیتیح القیام بمھام معی Timerمؤقت 

یتیح اختیار أحد مشغالت األقراص المغناطیسیة  Drive List Boxمستعرض مشغالت األقراص 

یتیح اختیار أحد الفھارس أو المجلدات الفرعیة Directory List Boxمستعرض فھارس 
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یتیح اختیار الملفات    File List Boxمستعرض ملفات 

یستخدم لرسم شكل ھندسي على النافذة  Shapeشكل 

یستخدم لرسم خط على النافذة    Lineخط 

ض صورا فقط  إال أنھا تعرمثل مربع الصورة
وتستھلك موارد أقل من النظام

  Imageصورة 

تربط بین قاعدة بیانات والبرنامج    Data Controlأداة ربط بیانات 

OLEتربط بین البرنامج وخادم    OLEأداة ربط وتظمین 

ت حوار ویندوز القیاسیة في تسمح باستخدام مربعا
  إدخال البیانات 

  Common Dialogمربع حوار 

  

  ):Code(الشفرة البرمجیة لنماذج وعناصر التحكم من اإلشارة إلى ا

من العادات الجیدة والتي یستخدمھا كثیر من المبرمجین استخدام البادئة المكونة من ثالثة حروف والتي   

 :Visual Basicستخدمھات للعناصر المختلفة التي  عن نوع العنصر عند تسمیتھ وفیما یلي البادئات الشھیرةتعبر

  

  نوع الكائن  البادئة  نوع الكائن  البادئة

ChkCheckbox  LinLine  

CmdCommand ButtonLstListBox

CboComboBoxMnuMenu

DirDirectory ListBoxOleOLE Container

DrvDrive ListBoxOptOption Button 

FilFile ListBoxPitPicture Box

FrmFormShpShape 

FraFrame   TxtTextbox

HsbHorizontal ScrollBar  TmrTimer 

ImgImage VsbVertical Scroll Bar

LblLabel CdiCommon Dialoge

  :ضبط خصائص األدوات

 Variablesاءة وضبط قیم الخصائص تماما كما نفعل مع المتغیراتیتم قر

 والتي Assignmentویمكن استخدامھا في عبارات مقارنھ أو عملیات حسابیھ أو استخدام عبارة التخصیص 

  .لتحدید قیمة خاصیة ما= یوجد بھا عالمة 
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دت اإلشارة إلى خاصیة وان أر،تستخدم التسمیة المنقوطة عندما ترید الرجوع إلى أحد الخصائص

  :ألحد كائنات نافذة أخرى تضع اسم النافذة في البدایة ، أي ان الصیغة العامة السم الخاصیة

FormName.ObjectName.PropertyName
ي تتم عملیة  ضبط خصائص عنصر التحكم من خالل نافذة الخصائص او الشفرة البرمجیة وكما مبین                   ف

  :الشكل التالي

التغییر من الشفرة البرمجیةفذة الخصائصالتغییر من نا

 

Command1   .      Caption      =     “ Close ”

  

للقراءة فقط أثناء التشغیل والبعض األخر تكون ص غیر متاحة أثناء التشغیل أو ئاھنالك بعض الخص

من المستحسن دائما ذكر اسم الخاصیة أثناء اإلشارة إلیھا إال ، التصمیممتاح فقط أثناء التشغیل و غیر متاح أثناء

 یدرك خصائص معینة على إنھا افتراضیة لعنصر معین فتدرج آلیا إن لم تذكر خاصیة Visual Basic ان

  Labelاالفتراضیة للعنوانالخاصیة  ھي Caption فمثال الخاصیة ObjectName  العنصرأخرى بعد اسم

الجدول التالي یوضح الخصائص االفتراضیة  . Label1.Caption منفردة كان معناھا Label1نا فان كتب

   :لألدوات األساسیة

  

Default PropertyObjectDefault PropertyObject

ValueHorizontal Scroll barTextText Box

ValueVertical Scroll barCaptionLabel

PicturePicture BoxValueOption Buton

DriveDrive ListBoxValueCheckBox

PathDirectory ListBoxTextListBox

FileNameFile ListBoxTextComboBox

PictureImageEnabledTimer

  

یتم تحدید اي من الخصائص المراد تغییرھا من 
مة الجدیدة لھانافذة الخصائص و یتم اسناد القی

الشفرة  الخصائص المراد تغییرھا من تغییریتم 
: كما یلي و یتم اسناد القیمة الجدیدة لھاالبرمجیة

أسم العنصر الخاصیةالقیمة الجدیدة
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  :)Commands Buttons(أزرار األوامر 

امج    ھ بالبرن ب معالجت دث یج شاء ح ر إلن ستعمل زر األم ر م. ی ظ یعتب شیوع الح رة ال ر الكثی ن العناص

  :الشكل التالي

  :أھم األحداث المرتبطة بھ

1 – Click حدث الضغط   

  
   :) Command Button(أھم الخصائص المتعلقة بأزرار األوامر

دوي او     شكل ی ا ب ن تغییرھ ن الممك ي م صائص الت ن الخ د م ر العدی ك زر األم شفرة یمتل ق ال ن طری  ع

.سنركز على أھم الخصائص المتعلقة بأستخدام أزرار األوامر. البرمجیة لتؤدي عملھا كما ھو مطلوب

) :Name(خاصیة االسم .1

تستخدم ھذه الخاصیة لتغییر أسم العنصر الحقیقي الذي یكتب في الشفرة البرمجیة فقط دون تغییر األسم 

یتم اللجوء الى تغییر ھذه الخاصیة لتسھیل قراءة الشفرة البرمجیھ .  للعنصر على النموذج)Caption(الظاھري

  .لمجموعة العناصر الموجودة على النموذج

  : بشكل واحد فقط  Nameممكن تغییر الخاصیة 

  :تغییرھا بشكل یدوي من خالل نافذة الخصائص التابعة لنفس العنصر كما یلي 

الخاصیة بعد التغییرالخاصیة قبل التغییر

    

ازرار األمر

ازرار األمر

تغییر الخاصیة 
یتم تحدید الخاصیة اوال ثم 
مسح القیمة األفتراضیة ثم 

اسناد القیمة الجدیدة
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  ال یتغیرNameشكل العنصر بعد تغییر الخاصیة  Name شكل العنصر قبل تغییر الخاصیة 

  

 Name  بعد تغییر الخاصیة نافذة الشفرة  Name  قبل تغییر الخاصیة نافذة الشفرة 

الحظ ان تغییر ھذه الخاصیة ال یغیر التسمیة الظاھریة للعنصرعلى النموذج ولكن یغیر تسمیة العنصر 

كن تغییر ھذه الخاصیة من خالل الشفرة البرمجیة كما ھو الحال في اغلب مكذلك ال ی. التي تظھر في نافذة الشفرة

 الشفرة البرمجیة سیظھر البرنامج رسالة خطأ بعد الخصائص وفي حال حاولنا تغییر ھذه الخاصیة من خالل

جرب تغییر ھذه الخاصیة من الشفرة في المختبر وستحصل على نفس (تنفیذ البرنامج كما مبین في الشكل التالي

  .)الناتج

 لعنصر معین الى تسمیة جدیدة فان كل الشفرات Nameیجب األنتباه الى ان تغییر الخاصیة  -: مالحظة

  .تعلقة بھذا العنصر یجب ان تستخدم التسمیة الجدیدةالبرمجیة الم

تحدیید الخطأ على نافذة الشفرةرسالة الخطأ التي تظھر بعد التنفیذ

  

  فقط الشفرة البرمجیة تتأثر 
في ھذه الحالة كل الشفرات 

مجیة المتعلقة بھذا البر
العنصر یجب ان تستخدم 

التسمیة الجدیدة

ال یتأثرالظاھري الشكل 

 من Nameتغییر الخاصیة 
  الشفرة البرمجیة غیر ممكن
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اي ان المبرمج بأمكانھ ان یقرأ ھذه . لخاصیة من الممكن قراءتھا فقطوھذه الرسالة تعني ال یمكن اسناد قیمة 

  .اصیة دون تغییرھاالخ

عند النقر على أي منھما یطبع قیمة ) command button( صمم نافذة تحتوي على عنصري تحكم نوع -:مثال 

   ).CMD2 للعنصر الثاني لتكون Nameغیر الخاصیة ( التابعة لھ على النموذج Nameالخاصیة 

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub command1_Click()

x = command1.Name

Print x

End Sub

Private Sub CMD2_Click()

x = CMD2.Name

Print x

End Sub

:Captionالخاصیة .2

 لزر األمر ویجب ان یكون معبرًا قدر األمكان عن العمل  ظاھريتستخدم ھذه الخاصیة ألعطاء عنوان

  و تكون ملحقة بتسلسل الزر على Commandالتسمیة التلقائیة لزر األمر ھي .صر الذي یقوم بھ ذلك العن

  .النموذج وكما مالحظ ان ھذه التسمیة ال تعطي فكرة للمستخدم عن العمل الذي یرتبط بھذا الزر

  : بشكلین  Captionممكن تغییر الخاصیة 

  :ر كما یليتغییرھا بشكل یدوي من خالل نافذة الخصائص التابعة لنفس العنص

  

  

  

 Nameاسناد الخاصیة 
  الى متغیر ممكن

 command1الجزء الخاص بـ 
clickالذي ینفذ عند الحدث 

 الذي CMD2الجزء الخاص بـ 
clickینفذ عند الحدث 

 Nameاسناد الخاصیة 
  الى متغیر ممكن
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  الخاصیة بعد التغییرالخاصیة قبل التغییر

  ):كمثال(كذلك یمكن تغییر ھذه الخاصیة من خالل الشفرة البرمجیة من خالل العبارة التالیة 

Command1.Caption ="close"

عند النقر علیھ یغیر قیمة ) command button( صمم نافذة تحوي على عنصر تحكم واحد نوع -:مثال 

  ). Save(  للنموذج الى Captionالخاصیة 

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

  

Private Sub command1_Click()

Form1.Caption = "Save"

End Sub

سمیة الظاھریة لعنصر التحكم فقط دون التسمیة التي  یؤدي الى تغییر التCaption تغییر الخاصیة -:مالحظة 

  :تظھر في الشفرة البرمجیة الحظ الشكل التالي

الخاصیة بعد التغییرالخاصیة قبل التغییر

    

التغییر الیدوي

التغییر من الشفرة

تغییر الخاصیة 

 التي تؤدي الى تغییر Command1القطعة البرمجیة الخاصة بـ
clickعند وقوع الحدث التسمیة الظاھریة للنموذج 
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  یتغیرCaption یةشكل العنصر بعد تغییر الخاصCaptionشكل العنصر قبل تغییر الخاصیة 

  Caption  بعد تغییر الخاصیةنافذة الشفرة  Caption قبل تغییر الخاصیة نافذة الشفرة 

 :  Enabled الخاصیة.3

ث  ط بھامل المنتستخدم ھذه الخاصیة لتمكین زر األمر الموجود على النموذج أو عدم تمكینھ من تأدیة الع               حی

   .False  أو  Trueتأخذ ھذه الخاصیة احد القیمتین المنطقیتین 

دث            Trueالقیمة   وع الح د وق ھ عن ة ب ة المرتبط شفرة البرمجی ي  .( تمكن عنصر التحكم من العمل ویتم تنفیذ ال وھ

  )القیمة األفتراضیة

دث و          التمكن عنصر التحكم من العمل وال یتم تنفیذ الشفرة ال          Falseالقیمة   وع الح د وق ھ عن ة ب ة المرتبط برمجی

  .یظھر شكل عنصر التحكم غیر فعال

: بشكلین  Enabledممكن تغییر الخاصیة 

  :تغییرھا بشكل یدوي من خالل نافذة الخصائص التابعة لنفس العنصر كما یلي 

  

  

  

  

  

  

الشفرة  تتأثرال

الشكل  یتأثر
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Enabledالخاصیة 

Enabled = TrueEnabled = False

  -:أوتغییرھا من خالل الشفرة عن طریق العبارة التالیة 

Command1.Enabled  = True أو  False 

وع        -:مثال  د ن م واح صر تحك ى عن وي عل ذة تح ھ      ) command button( صمم ناف دة علی رة واح ر م د النق عن

  . النموذج، و یتم تفعیلھ عند النقر المزدوج علىیصبح غیر فعال

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

 

Private Sub Form_DblClick()

command1.Enabled = True

End Sub

Private Sub command1_Click()

command1.Enabled = False

End Sub

 و تاخذ Enabledالخاصیة 
   T/Fالقیمتین المنطقیتین 

Enabledتاثیر الخاصیة 

 التي تؤدي الى تمكین العنصر Form1القطعة البرمجیة الخاصة بـ
1command عند وقوع الحدث  من اداء عملھclickdbl على النموذج  

 التي تؤدي الى عدم Command1القطعة البرمجیة الخاصة بـ
عند وقوع الحدث  من اداء عملھ 1commandتمكین العنصر 

click
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:الخصائص المتعلقة باألبعاد.4

  بعاد الخاصة بموقع وحجم عنصر التحكم المضاف الى النموذج و ھيتوجد اربع خصائص لتغییر األ

 Height, Width     تحددان ابعاد عنصر التحكم  

     Top, Left          تحددان موقع عنصر التحكم بالنسبة للنموذج  

  :كما یوضحھا الشكل المجاور

  :ممكن تغییر ھذه الخصائص بشكلین

 خالل نافذة الخصائص التابعة لنفس تغییرھا بشكل یدوي من

ة         ع قیم صائص ووض العنصر وذلك بإختیار كل من ھذه الخ

:أوتغییرھا من خالل الشفرة البرمجیة  .رقمیة لھا

Command1.Width = قیمة عددیة 

Command1.Height =قیمة عددیة

Command1.Top = قیمة عددیة

Command1.Left = قیمة عددیة

  :مختلفي األبعاد تعمل بالشكل التالي) command button(تحوي على عنصري تحكم نوع  صمم نافذة - :مثال

د                       ا عن وذج ام ن النم سرى م ا الی ة العلی ي الزاوی صر ف ع العن عند النقر مرة واحدة على العنصر األول یصبح موق

  .النقر على عنصر التحكم الثاني تصبح ابعاده مساویة لعنصر التحكم األول

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub command1_Click()

command1.Top = 0

command1.Left = 0

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Command2.Width = command1.Width

Command2.Height = command1.Height

End Sub

Left

Top

 Width

Height

 التي تؤدي الى نقل العنصر Command1القطعة البرمجیة الخاصة بـ
1command عند وقوع الحدث  الى الزاویة العلیا الیسرىclick

 التي Command2القطعة البرمجیة الخاصة بـ
تؤدي الى جعل ابعاده تساوي ابعاد العنصر 

1Command  عند وقوع الحدثclick
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:Fontابة الخصائص المتعلقة بنمط الكت.5

یة   دد الخاص ى      Font  تح ودة عل ة الموج ط الكتاب تحكم  نم صر ال ھ و        عن ھ ومیالن ط و حجم وع الخ ث ن ن حی  م

  .سمكھ 

  :ممكن تغییر ھذه الخصائص بشكلین

یة                       .1 ار الخاص ك بإختی صر وذل نفس العن ة ل صائص التابع ذة الخ الل ناف  Fontتغییرھا بشكل یدوي من خ

شكل       وعند النقر على المربع المجاور ل      حھا ال ا یوض ة كم ط الكتاب ھا ستظھر لنا نافذة نحدد من خاللھا نم

  :التالي

  :أوتغییرھا من خالل الشفرة البرمجیة 

Command1.Font = " times new roman"      تكتب نوع الخط

Command1.FontBold = True                      True OR False

Command1.FontItalic = True                     True OR False            

Command1.FontSize = 20                          قیمة عددیة

Command1.FontUnderline = True              True OR False

  

  

 و ننقر Fontلخاصیة د ادنح
بالزر األیسر للفأرة على ھذا 

Fontالمربع یظھر النافذه 

 التي نستطیع من خاللھا تغییر نوع Fontالنافذة 
الخط و نمطھ و حجمھ و بعد اإلنتھاء من تحدید ھذه 

  الخصائص ستجد أن  الخط قد تغیر حسب ما أجریتھ
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  :للقیام بما یلي) command button( صمم نافذة تحوي على اربع عناصر تحكم نوع :مثال

 الخاصیةCaption لعنصر األول تكون  ل UOT-EEEDمباشرة بعد تنفیذ البرنامج

عنصر التحكم الثاني یجعل خط العبارة المكتوبة على العنصر األول غامق

عنصر التحكم الثالث یجعل خط العبارة المكتوبة على العنصر األول مائل

 20عنصر التحكم الرابع یجعل خط العبارة المكتوبة على العنصر األول بحجم

  مرحلة التنفیذحلة التصمیممر

Private Sub command2_Click()

command1.FontBold = True

End Sub

Private Sub Command3_Click()

command1.FontItalic = True

End Sub

Private Sub Command4_Click()

command1.FontSize = 20

End Sub

Private Sub Form_Load()

command1.Caption = "UOT-EEED"

End Sub

ى جعل الخط  التي تؤدي الCommand2القطعة البرمجیة الخاصة بـ
clickعند وقوع الحدث غامق 

 التي تؤدي الى Command3القطعة البرمجیة الخاصة بـ
clickعند وقوع الحدث جعل الخط مائل 

 التي تؤدي الى Command4القطعة البرمجیة الخاصة بـ
clickعند وقوع الحدث  16جعل الخط بحجم 

ییر  التي تؤدي الى تغForm1القطعة البرمجیة الخاصة بـ
عند وقوع الحدث  1commandالتسمیة الظاھریة لـ 

Load
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) :BackColor (لون الخلفيخاصیة ال.6

 وللعدید من العناصر االخرى وھي ھنا تكون متالزمة Command Buttonتحدد لون الخلفیة للعنصر 

  .Graphical-1بالقیمة  والتي تحدد نمط زر االمر حیث یجب أن تكون Styleمع الخاصیة 

او عن طریق الشفرة ) من خالل نافذة الخصائص(یدویا  )BackColor( ة الخاصیذهومن الممكن تغییر ھ
  :البرمجیة

Command1.BackColor = vbRed
Command1.BackColor = vbGreen

من  یتم  VisualBasic  قیاسیة جاھزة في لغة الFunction فھو عبارة عن دالة vbRed  التعبیربالنسبة إلى

.vb بعد الدالة  اللون المحددحسبلون  اضافة خاللھا

  :نستخدم الشكل التالي أو 

Command1.BackColor = QBColor(Number)

 یتم  VisualBasic  قیاسیة جاھزة في لغة الFunction فھو عبارة عن دالة QBColor  التعبیربالنسبة إلى

  :في الجدول أدناهمن خاللھا اضافة اللون حسب رقم اللون المحدد كما 

NumberColor

0Black

1Blue 

2Green

3Cyan

4Red

5Magenta

6Yellow

7White

8Grey

9Light Blue 

10Light Green

11Light Cyan

12Light Red

13Light Magenta

14Light Yellow

15Bright White
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   :أمثلة عملیة

  :تقوم بما یلي ) command button( لى ثالث عناصر تحكم صمم نافذة تحوي ع.1

 یقوم العنصر األول بتغییر لون خلفیة النموذج الى اللون األحمر)RED(

 یقوم العنصر الثاني بتغییر لون خلفیة النموذج الى اللون األخضر)GREEN(

 یقوم العنصر الثالث بتغییر لون خلفیة النموذج الى اللون األزرق)BLUE(
  .ع تغییر الخصائص الالزمة لجعل العناصر المستخدمة مبینة للعمل الذي تنجزه عند النقر علیھام

القیمة الجدیدةالخاصیةأسم عنصر التحكم

NameCmdred
Command1

CaptionRED

NameCmdgreen
Command2

CaptionGREEN

NameCmdblue
Command3

CaptionBLUE

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub cmdblue_Click()

Form1.BackColor = vbBlue

End Sub

Private Sub cmdgreen_Click()

Form1.BackColor = vbGreen

End Sub

Private Sub cmdred_Click()

Form1.BackColor = vbRed

End Sub

 التي تؤدي cmdblue (command3)القطعة البرمجیة الخاصة بـ
clickعند وقوع الحدث الى جعل لون النموذج ازرق 

 التي cmdgreen (command2)القطعة البرمجیة الخاصة بـ
clickعند وقوع الحدث تؤدي الى جعل لون النموذج اخضر 

 التي تؤدي cmdred (command1)القطعة البرمجیة الخاصة بـ
clickعند وقوع الحدث الى جعل لون النموذج احمر 
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ال األو.2 د المث م  أع صري تحك افة عن وذج باض ة النم ون خلفی ر ل اص بتغیی  button command ل الخ
  :آخرین لیصبح المجموع خمسة یقوم العنصرین األضافیین بما یلي

 یؤدي العنصر الرابع عند النقر عدم تفعیل األزرار الخاصة بتغییر لون الخلفیة)Disable (

ذ  یؤدي العنصر الخامس عند النقر الى انھاء االتنفی.

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub cmdblue_Click()

Form1.BackColor = vbBlue

End Sub

Private Sub cmdgreen_Click()

Form1.BackColor = vbGreen

End Sub

Private Sub cmdred_Click()

Form1.BackColor = vbRed

End Sub

Private Sub cmddisable_Click()

cmdred.Enabled = False

cmdgreen.Enabled = False

cmdblue.Enabled = False

End Sub

Private Sub cmdend_Click()

End

End Sub

  

  

 التي تؤدي الى عدم  cmddisableالقطعة البرمجیة الخاصة بـ
  تمكین كل من

Cmdred 
Cmdgreen
Cmdblue

clickعند وقوع الحدث من اداء العمل المنوط بھا 

 التي تؤدي الى انھاء التنفیذ cmdendالخاصة بـالقطعة البرمجیة 
clickعند وقوع الحدث 
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  :مالحظة ھامة

ي ھ     &  بالعالمة  Captionتتأثر الخاصیة  ذي یل رف ال ت الح ذا إذ یؤدي كتابة ھذه العالمة إلى ظھور خط تح

  ) .Alt +الحرف الذي تحتھ خط(الرمز و یجعل العنصر قابل للتنفیذ حتى عند استخدام التراكب المفتاحي 

  :تقوم بما یلي) Command Button( صمم نافذة تحوي على عنصري تحكم نوع .3

            تخ أرة أو اس سر للف زر األی دام العنصر األول یغیر اللون الخلفي للنموذج الى اللون األصفر بالنقر على ال

 ).Alt مع المفتاح cالحرف ( التراكب المفتاحي 

العنصر الثاني  ینھي التنفیذ

القیمة الجدیدةالخاصیةأسم عنصر التحكم

Command1Caption&Color

Command2Captionend

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub Command1_Click )(

Form1.BackColor = vbYellow

End Sub

Private Sub Command2_Click()

End

End Sub
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    ) :  TextBox(صندوق النص 

 یمثل الوسیلة المثلى للتفاعل مع المستخدم و الحصول على قیم المدخالت Textboxصندوق النص   

  :ليھذه األداة یبینھا الشكل التا. منھ

  :أھم أحداث صندوق النص

   وینطلق ھذا الحدث عندما یتم الضغط على صندوق النص Click حدث الضغط – 1

   وینطلق ھذا الحدث عندما یتم الضغط المزدوج على صندوق النص DblClick حدث الضغط المزدوج-  2

 أي عندما یتم TextBox  وینطلق ھذا الحدث عندما یتم حذف أو إضافة نص إلىChange حدث التغیر – 3

  .التغییر في محتویات صندوق النص 

 أثناء عملیة التنفیذ وینطلق ھذا الحدث عندما یدخل Curser للحصول على المؤشر GotFocus حدث – 4

  .  في مرحلة التنفیذTextBoxالمؤشر إلى 

 في مرحلة Curser  المؤشرTextBox وینطلق ھذا الحدث عندما یفقد LostFocus  حدث فقدان المؤشر - 5

  .التنفیذ
 الذي ینطلق بمجرد البدء بتغیر محتویات صندوق Changeالحدث االفتراضي لصندوق النص ھو الحدث 

  .النص 

القطعة البرمجیة الخاصة بصندوق النص

یتم إضافة صندوق 
النص بالنقر المزدوج

ثالث صنادیق للنص تم 
إضافتھا الى النموذج

Textالخاصیة 

القطعة البرمجیة الخاصة 
بصندوق النص و الحدث 

Changeاألفتراضي 

القطعة البرمجیة الخاصة 
 تغییربصندوق النص و

Changeالحدث األفتراضي 
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  :أھم الخصائص المتعلقة بصندوق النص
: Nameالخاصیة .1

اصیة لتغییر األسم الخاص بصندوق النص والذي یظھر في الشفرة البرمجیة وقد تم شرح تستخدم ھذه الخ

  .Command Buttonھذه الخاصیة بشكل مفصل مع عنصر التحكم 

 و لعرض عبارة ظاھریة على صندوق النص ممكن Captionال یمتلك صندوق النص الخاصیة :  مالحظة

  .Textاستخدام الخاصیة 

:TEXTالخاصیة .2

م ھذه الخاصیة إلدخال القیم الحرفیة أو العددیة من قبل المستخدم و إخراج النتائج من البرنامج تكون تستخد

 متبوع بتسلسل الصندوق على النموذج كما ھو  Textالقیمة الحرفیة اإلفتراضیة لھذه األداة عند إختیارھا ھي 

التنفیذ لیتسنى للمستخدم ادخال القیم واضح في الشكل السابق و یفضل عادة ان یكون صندوق النص فارغ عند 

  .التي یریدھا بسھولة

   :Setting the Text Boxوضع النص لصندوق النص 

  ویتم وضع النص بالشكل التالي 

TextBoxName.text = "text"

   النص الذي ترید إدخالھ إلى الصندوق والیك المثال التالي Textحیث یمثل أل 

Text1.text = “Hello”

  : TextBox لى النص منالحصول ع

  :    نستخدم الصیغة التالیة TextBoxوعندما نرید أخذ ما بداخل   

VarName = TextBoxName.Text

   TextBox اسم المتغیر الذي یحتفظ بقیمة محتویات VarNameحیث یمثل 
  

  :ممكن تغییر ھذه الخاصیة یدویا أو عن طریق الشفرة البرمجیة

  

Textشكل صندوق النص قبل تغییر الخاصیة Text القیمة األفتراضیة للخاصیة

 و القیمة Textالخاصیة 
  األفتراضیة لھا
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  تأثیر تغییر الخاصیة على صندوق النصTextنافذة الخصائص وتغییر الخاصیة 

  صتأثیر تغییر الخاصیة على صندوق النالتغییر من خالل الشفرة البرمجیة

  -:مالحظة 
 من خالل الشفرة البرمجیة تم كتابة الشفرة في القطعة البرمجیة  Textفي الصورة التي تبین تغییر الخاصیة 

عند الضغط ( ان ھذا الحدث ینطلق بمجرد تنفیذ البرنامج ، )Form( التابع للنموذج  Loadالخاصة بالحدث 
   ). او الضغط على امر التنفیذ  F5اح على المفت

  . باستخدام زر أمر معینصندوق نص آخرصمم نافذة تقوم بقراءة نص مكتوب ثم تظھره على : مثال 

  :خطوات تصمیم ھذا المثال

    Standard EXE فتح ملف تنفیذي من نوع – 1

   ووضع الخصائص التالیة TextBox إضافة – 2

Name = Text1

Text = ""

   ووضع الخصائص التالیة TextBoxافة  إض–3

Name = Text2

Text = ""

   ووضع الخصائص التالیة بھ  Command Button إضافة – 4

Name = CmdDisplay

Caption = Display

   ووضع الخصائص التالیة لھLabel إضافة عنصر – 5

Caption = Working With TextBox 

  ي وستكون شفرة ھذا المثال بالشكل التال

 نحدد Textلتغییر الخاصیة 
  الخاصیة ثم نكتب القیمة الجدیدة

 من الشفرة Textتغییر الخاصیة 
البرمجیة وتأثیرھا یظھر بعد 

  التنفیذ
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Private Sub CmdDisplay_Click()

dis = Text1.Text

Text2.text = dis

End Sub 

  وسیكون التنفیذ كما في الشكل 

تنفیذ ھذه ألشفرة ان  أي click تم وضعھا في الحدث التابع لزر األوامر وتحت الحدث Codeالحظ أن أل 

Code ال یتم إال عند الضغط على زر األوامر .  

 ثم عرض  TextBox لیحتفظ بالقیمة المدخلة إلى  disفرة ھذا البرنامج تم اإلعالن عن المتغیر بالنسبة لش

  .في صندوق النص الثاني محتویاتھ 
  

  فرة بدون استخدام أي متغییر ؟كیف ستكون الش :س
  

 :Fontالخاصیة .3

 Commandكم تحدد ھذه الخاصیة اعدادات الكتابة داخل صندوق النص وقد تم شرحھا ضمن عنصر التح
Buttonویتم تغییرھا كما مر سابقًا یدویًا أو من خالل الشفرة .  
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  صمم نافذة تحتوي على صندوق نص و اربع ازرار امر للتحكم باعدادات الكتابة داخل صندوق : مثال
  :النص و كما یلي

 بھاعند التنفیذ یكون صندوق النص فارغا وتسمیة عناصر التحكم تعبر عن العمل الموكل.

Command1 یجعل الكتابة داخل صندوق النص بلون غامق عند الحدث Click.

Command2 یجعل الكتابة داخل صندوق النص مائلة عند الحدث .Click

Command3 عند الحدث 16 یجعل الكتابة داخل صندوق النص بحجم .Click

Command4یطبع اسم الخط المستخدم للكتابة داخل صندوق النص .

  مرحلة التنفیذ التصمیممرحلة

 ()Private Sub Command1_Click
Text1.FontBold = True
End Sub  

() Private Sub Command2_Click
Text1.FontItalic = True
End Sub  

() Private Sub Command3_Click
Text1.FontSize = 16
End Sub

() Private Sub Command4_Click
Text1.Text = Text1.Font
End Sub

() Private Sub Form_Load
 =""Text1.Text

Text1.Alignment = 2
"Command1.Caption = "Bold
"Command2.Caption = "Italic

"Command3.Caption = "Size
"Command4.Caption = "Text

End Sub

  
  
  
  
  
  

 Clickث  التي تنفذ عند وقوع الحدCommand1القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
 داخل صندوق النص غامق و التي تجعل الخط

 Click التي تنفذ عند وقوع الحدث Command2القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
 داخل صندوق النص مائل و التي تجعل الخط

 Click التي تنفذ عند وقوع الحدث Command3القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
16ص بحجم  داخل صندوق النو التي تجعل الخط

 Click التي تنفذ عند وقوع الحدث Command4القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
 داخل صندوق النص و التي تطبع اسم الخط

التي تنفذ عند وقوع الحدث ) النموذج (Form1القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
Load ) و التي تجعل صندوق النص فارغا و ) الذي ینطلق عند التنفیذ مباشرة

غیر األسماء الظاھریة الخاصة بأزرار األمر لتتماشى مع ما مطلوب منھا ت
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 نوع السابق بأضافة صندوق نص ثاني الدخال اسم الخط و زر امر خامس یؤدي الى تغییراعد المثال   :مثال
)Font(ثانيالنص الصندوق  من النص األول حسب التسمیة الجدیدةداخل صندوق   الكتابة.  
  

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

() Private Sub Command1_Click
Text1.FontBold = True
End Sub  

() Private Sub Command2_Click
Text1.FontItalic = True
End Sub  

() Private Sub Command3_Click
Text1.FontSize = 16
End Sub

() Private Sub Command4_Click
Text1.Text = Text1.Font
End Sub

() Private Sub Command5_Click
Text1.FontName = Text2.Text
End Sub

() Private Sub Form_Load
 =""Text1.Text

Text1.Alignment = 2
"Command1.Caption = "Bold
"Command2.Caption = "Italic

"Command3.Caption = "Size
"Command4.Caption = "Text

Command5.Caption = “FontType”
End Sub

  

 :خصائص األبعاد.4

و موقع  ) Width , Height( تحدد خصائص األبعاد مساحة صندوق النص من خالل الخاصیتین 
وقد تم شرحھا  ) Top , Left( الصندوق بالنسبة للزاویة العلیا الیسرى من النموذج من خالل الخاصیتین 

  .أو من خالل الشفرة ویتم تغییرھا كما مر سابقًا یدویًا Command Buttonضمن عنصر التحكم 

التي تنفذ ) النموذج (Form1القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
) الذي ینطلق عند التنفیذ مباشرة ( Loadعند وقوع الحدث 

و التي تجعل صندوق النص فارغا و تغیر األسماء الظاھریة 
الخاصة بأزرار األمر لتتماشى مع ما مطلوب منھا 

 التي تنفذ عند Command5القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
 المستخدم للكتابة داخل  و التي تغیر الخطClickوقوع الحدث 

ل صندوق النص صندوق النص األول حسب األسم الموجود داخ
الثاني

بعد التنفیذ حاول تغییر التسمیة الظاھرة في صندوق النص العلوي التي تغیر 
 ادخل FontType على clickنوع الخط حسب القیمة التي ادخلتھا بعد الحدث 

  وق األسفلالتسمیات التالیة والحظ النص في الصند
Monotype Corsiva     ,   Ms Sans Serif    ,   Arial

 Text  ثم fonttypeبعد كل تسمیة جدیدة اضغط على 

Text2

Text1
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 :خصائص اللون.5

 Backcolorصندوق النص وھي الخاصیة حدھما خاصة بلون الخلفیة ل باللون أتین متعلقتوجد خاصیتین
 ومن الممكن تغییر ھاتین الخاصیتین یدویا Forecolor خاصیة لون الكتابة وھي الخاصیة االخرى ھيو
  :رمجیةاو عن طریق الشفرة الب) من خالل نافذة الخصائص(

Text1.BackColor = vbRed
Text1.ForeColor = vbGreen

  تأثیر التغییرالتغییر الیدوي

  التغییر تأثیرالتغییر من خالل الشفرة

  

  Back Colorون صندوق النص لخلفیة لتعییز كذلك 

  :شكل التالي نستخدم ال

Text1.BackColor = QBColor(Number)

   TextBoxوضع لون للنص الذي داخل ل" ایضا

   :یتم استخدام الجملة التالیة

Text1.ForeColor = QBColor(Number)
  

  

اللون خصائص

 من للونا خصائص تغییر
البرمجیة الشفرة خالل
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  صمم نافذة لتغییر لون كتابة نص داخل صندوق النص كما موضح بالشكل التالي  :مثال

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

 ()Private Sub Command1_Click
Text1.ForeColor = vbRed
End Sub

() Private Sub Command2_Click
Text1.ForeColor = vbGreen
End Sub

() Private Sub Command3_Click
Text1.ForeColor = vbBlue
End Sub

() Private Sub Form_Load
 =""Text1.Text

"Command1.Caption = "Red
"Command2.Caption = "Green

"Command3.Caption = "Blue
End Sub

  

 :Alignmentخاصیة المحاذاة .6

  :تحدد ھذه الخاصیة المحاذاة داخل صندوق النص و تملك ھذه الخاصیة ثالث خیارات  
 0ذ القیمة الخاصیة تأخ(ھة الیسار لصندوق النص جكتابة النص من(

 1الخاصیة تأخذ القیمة (كتابة النص من جھة الیمین لصندوق النص(

 2الخاصیة تأخذ القیمة (صندوق النص كتابة النص وسط(

  

 التي تنفذ عند وقوع Command1القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
   داخل صندوق النص بلون احمر و التي تجعل الخطClickالحدث 

 التي تنفذ عند وقوع Command2القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
 داخل صندوق النص بلون اخضر و التي تجعل الخطClickالحدث 

 التي تنفذ عند وقوع Command3قطعة البرمجیة الخاصة بـ ال
 داخل صندوق النص بلون ازرق و التي تجعل الخطClickالحدث 

التي تنفذ عند وقوع ) النموذج (Form1القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
و التي تجعل ) الذي ینطلق عند التنفیذ مباشرة ( Loadالحدث 

اء الظاھریة الخاصة بأزرار األمر صندوق النص فارغا و تغیر األسم
لتتماشى مع ما مطلوب منھا 
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تاثیر التغییر  التغییر الیدوي

  
تاثیر التغییر  التغییر من خالل الشفرة البرمجیة

  

 :Multilineالخاصیة .7

وتستعمل لتمكین كتابة النصوص على عدة ) True , False( تأخذ ھذه الخاصیة القیمة المنطقیة   
 لتمكین ھذه  Trueعلما ان القیمة المنطقیة . نافذة الخصائص فقطتغیر ھذه الخاصیة یدویا من خالل . سطور

  . فھي لكتابة النص على سطر واحد False القیمة أما)Multilineتفعیل ال (الخاصیة 
  

تاثیر التغییرالتغییر الیدوي

  

الیسار من القیم تكتب
الیمین من القیم تكتب

الوسط في القیم تكتب

 دوقصن حجم من اكبر كان اذا كامال النص ظھور عدم الحظ
النص
النص صندوق حجم من اكبر كان اذا كامال النص ظھور عدم الحظ

  التنفیذ بعد سیظھر التأثیر
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 من خالل الشفرة البرمجة اذ من الممكن قراءة ھذه الخاصیة فقط دون Multilineال یمكن تغییر الخاصیة 
  .تغیرھا

  :نفیذ البرنامج بمجرد ت في صندوق نص النص التاليتقوم بعرضصمم نافذة : مثال

an error occurred

pleas try again

  :خطوات التصمیم لھذا المثال 

    Standard EXE فتح ملف تنفیذي – 1

   : ووضع الخاصیة التالیة لھLabel إضافة عنصر – 2

Caption = work with text box 

  ع الخاصیة التالیة لھ ووضText Box إضافة عنصر -3

Multiline = True

  :واآلن سنقوم بكتابة الشفرة

Private Sub Form_Load()

Text1.text = “an error occurred please try again”

End Sub

  :وسیكون التنفیذ بالشكل التالي

 Multiline الخاصیة تمكین بعد كامال النص ظھور الحظ Multiline الخاصیة تمكین بعد كامال النص ظھور الحظ
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 :Passwordcharالخاصیة .8

 كلمة السر التي یفضل ان تبقى سریة تستخدم ھذه الخاصیة عادة في صنادیق النص المخصصة إلدخال  
و خاصة بالمستخدم فقط إذ یتم عند تفعیل ھذه الخاصیة استبدال كل حرف یدخل صندوق النص بالعالمة التي 

  (*) .یحددھا المبرمج والتي غالبًا ما تكون 
تاثیر التغییرالتغییر الیدوي

تأثیر التغییر بعد التنفیذالتغییر من الشفرة البرمجیة

                              ”*“ = Text1.passwordchar: كما یمكن تغییرھذه الخاصیة من الشفرة البرمجیة
                 

       
 :hMaxlengtالخاصیة .9

تحدد ھذه الخاصیة عدد حروف النص الذي ترغب بإدخالھ في صندوق النص ومن الممكن تغییرھا من   
 وھي تمكن 0 القیمة األفتراضیة لھذه الخاصیة .ةیخالل نافذة الخصائص أو عن طریق الشفرة البرمج

 ھذه الخاصیة رقما وفي حالة الرغبة بتحدید طول النص نعطي.المستخدم من ادخال اي نص دون تحدید طولھ 
  .یمثل عدد الحروف المسموح بھا

  
  
  
  

الیسار من القیم تكتب الیمین من القیم تكتب

الیسار من القیم تكتب الیمین من القیم تكتب

 الشفرة من passwordchar الخاصیة تغییر الحظ
التنفیذ بعد سیظھر الشفرة وتاثیر البرمجیة

passwordchar الخاصیة تغییر قبل النص یعرض كیف الحظ

passwordchar الخاصیة تغییر بعد النص یعرض كیف الحظ
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تاثیر التغییرالتغییر الیدوي

  :كذلك یمكن تغییر ھذه الخاصیة من خالل الشفرة البرمجیة  وكما یلي
Text1.MaxLength = 0   
Text1.MaxLength =Value ) رقم (

 : Lockedالخاصیة .10

للسماح أو عدم عدم تمكین التحریر المباشر لمحتویات صندوق النص أوتمكین تعمل ھذه الخاصیة على 
تأخذ ھذه الخاصیة احدى . لمستخدم من تغییر القیمة التي اسندت لھ مباشرة من خالل صندوق النصل السماح

  : الممكن تغییر الخاصیة بطریقتین ومن True, Falseالقیمتین المنطقیتین 
  :التغییر الیدوي أو من خالل الشفرة البرمجیة التالیة

Text1.Locked = True  
Text1.Locked = False

تاثیر التغییرالتغییر الیدوي

الیمین من القیم تكتب حروف 6 من اكثر كتابة یمكن ال

الیمین من القیم تكتب
محدد غیر النص طول

الیمین من القیم تكتب  قیمة اضافة او لحذف .النص صندوق مع المباشر التعامل یمكن ال
النص صندوق مع مباشرة نتعامل ال الصندوق داخل جدیدة

الیمین من القیم تكتب  او لحذف. النص صندوق مع المباشر التعامل ممكن
 نغییر و المؤشر نضع الصندوق داخل جدیدة قیمة اضافة
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تأثیر التغییرلبرمجیةالتغییر من خالل الشفرة ا

 :Enabledالخاصیة .11

 وھي تؤدي الى حجب تأثیر الحدث Command Buttonمر ذكر ھذه الخاصیة في عنصر التحكم 
 التابعة لھ  Enabledالخارجي عند تنفیذ الشفرة البرمجیة الخاصة بالعنصر الذي اصبحت الخاصیة 

.Falseطقیة بالقیمة المن
  

  امثلة توضیحیة
صمم نافذة تحتوي على صندوق نص واحد یكون فارغًا عند التنفیذ وعند البدء بكتابة اسم المستخدم .1

. غامق16 و حجم الخط الصندوق أسود و لون الكتابة أخضرداخل صندوق النص تكون لون خلفیة 

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub Text1_Change()

Text1.BackColor = vbBlack

Text1.ForeColor = vbGreen

Text1.FontSize = 16

Text1.FontBold = True

End Sub

  :صمم نافذة تحتوي على صندوق نص و زري امر للقیام بما یلي.2

 محتویات صندوق النص مع تغییر ال یمكن للمستخدم القیام بحذف او اضافة شيء لبعد التنفیذ مباشرة
.األسماء الظاھریة لكل العناصر لتتماشى مع العمل الطلوب منھا

Command1 یمكن صندوق النص من األستجابة الي شفرة برمجیة تابعة لھ و یغیر اللون األمامي 
.لصندوق النص الى األخضر و لون الخلفیة الى األصفر

Command2جابة الي شفرة برمجیة تابعة لھ ال یمكن صندوق النص من األست.

 الشفرة خالل من locked الخاصیة تغییر
  التنفیذ بعد التأثیر یظھر و البرمجیة

 Changeالقطعة البرمجیة الخاصة بصندوق النص التي تنفذ عند الحدث 
و التي ) من صندوق النص/ ھذا الحدث ینطلق عند اضافة اوحذف شيء لـ (

  تؤدي الى تغییر  اعدادات صندوق النص حسب ما مطلوب
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مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub Command1_Click()

Text1.Enabled = True

Text1.ForeColor = vbGreen

Text1.BackColor = vbYellow

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Text1.Enabled = False

End Sub

Private Sub Form_Load()

Text1.Text = "Difference between Enabled and Locked"

Text1.FontBold = True

Text1.FontSize = 12

Text1.Alignment = 2

Command1.Caption = "Enabled"

Command2.Caption = "Locked"

Text1.Locked = True

End Sub

  

  .في الشفرة البرمجیة Lockedالسابق بأستخدام الخاصیة  أعد كتابة المثال : س
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لصندوق  Textخاصیة ال من خالل استخدام Paste وعملیة Cutصمم نافذة توضح كیفیة إجراء عملیة  :مثال

  .النص

  :خصائص المشروع

SettingPropertyObject

Padtext

""

Name

Text
Text Box

CmdCut

Cut

Name

Caption
Command Button

CmdPaste

Paste

Name

Caption
Command Button

CmdClear

Clear

Name

Caption
Command Button

Label1

Text Editor

2 – Center

10

Name

Caption

Alignment

FontSize

Label

  :شفرة المشروع

Dim cuttext As String

Private Sub CmdClear_Click()

padtext.Text = “ “

padtext.SetFocus

End Sub

Private Sub CmdCut_Click()

Cuttext = padtext.Text

padtext.Text = “ “

Cmdpaste.Enabled = True

padtext.SetFocus

End Sub

Private Sub CmdPaste_Click()

padtext.Text = cuttext

padtext.SetFocus

End Sub
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Private Sub Form_Load()

CmdCut.Enabled = False

CmdPaste.Enabled = False

CmdClear.Enabled = False

End Sub

Private Sub padtext_Change()

CmdCut.Enabled = True

CmdClear.Enabled = True

End Sub

  Enabled حیث یقوم ھذا الحدث بتغییر خصائص أل Form Loadعندما یتم تشغیل البرنامج وینطلق حدث 

 وعندما یقوم المستخدم بإدخال النص داخل الصندوق سوف ینطلق False على الشاشة وجعلھا لجمیع األزرار

 وزر CmdCut الخاصة بزر Enable حیث یقوم بتغییر قیم أل TextBox المرتبط ب Changeحدث 

CmdClear إلى True ،  أالن عندما یتم الضغط على زرClear ینطلق الحدث المرتبط بھذا الزر وھو 

Clear-Click حیث یقوم بمسح جمیع محتویات TextBox ،  قم بالضغط على زر ألCut حیث یتم قص 

 بالنسبة لجملة ،Paste وھكذا بالنسبة ل  Cut Clickالنص من خالل تنفیذ الحدث المرتبطة فیھ 

Padtext.SetFocns تستخدم لوضع المؤشر في TextBox   
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  -:) Textbox and Clipboard(اداة النص و ذاكرة النصوص

ذاكرة النصوص ھي مواقع خزن مؤقتة تستخدم لتمكین المبرمج من اجراء عملیات تحریر النصوص   

ھناك . Clipboard التي من الممكن انجازھا بمساعدة ذاكرة النصوص Copy, Cut, Pasteمثل العملیات 

لتمكن من اجراء مجموعة من الخصائص و الطرق المتعلقة بصندوق النص و ذاكرة النصوص یجب تعلمھا ل

  -:عملیات التحریر على النص و التي یوضحھا الجدول التالي

الوصفالخاصیة او الطریقة

Text1.SelText

  Text1 الصندوق  الخاصیة النص الذي تم تظلیلھ منتأخذ ھذه

Clipboard.Clearلمسح محتویات ذاكرة النصوص

Clipboard.SetText

  خل ذاكرة النصوص حیث یكتب النص المراد خزنھ بعد الخاصیة كما یلي لخزن قیمة دا

  Clipboard.Settext )  یكتب النص المراد خزنھ ( 

Clipboard.SetText (“UOT-EEED”)

   داخل ذاكرة النصوصUOT-EEED  نصسیتم خزن ال

Clipboard.GetText

   النصوصللحصول على القیمة المخزونة داخل ذاكرة

Text2.SelText = Clipboard.GetText  

  

  

 في ھذه الحالة فأن الخاصیة
SelText تساوي النص editer 

”Text1.Seltext=”editerأي 

  في ھذه الحالة فأن 
Clipboard.SetText(Text1.SelText)

   في ذاكرة النصوصediterتخزن النص 

Text2.SelText=Clipboard.GetText  
 المخزون في الذاكرة  editerیتم تحمیل النص
Text2داخل الصندوق 
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  :وقي نص و زري امر لتنفیذ ما یلي   صمم نافذة تحتوي على صند:مثال

 عند الحدثclickالخاص بزر األمر األول تخزن محتویات صندوق النص األول في ذاكرة النصوص .

 عند الحدثclickحتویات ذاكرة النصوص الى صندوق النص الثاني الخاص بزر األمر الثاني تحمل م.

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub Command1_Click()

Clipboard.Clear

Clipboard.SetText (Text1.Text)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Text2.Text = Clipboard.GetText

End Sub

  اعد المثال السابق لتمكن المستخدم من خزن جزء محدد من النص و نقلھ الى صندوق النص الثاني  :مثال

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub Command1_Click()

Clipboard.Clear

Clipboard.SetText (Text1.SelText)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Text2.SelText = Clipboard.GetText

End Sub

 التي تنفذ عند وقوع الحدث Command1بـ القطعة البرمجیة الخاصة 
Click و التي تخزن كل محتویات صندوق النص األول في ذاكرة 

  )نسخ ( النصوص 

 التي تنفذ عند وقوع الحدث Command2القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
Click و التي تعطي كل محتویات ذاكرة النصوص الى صندوق النص 
)لصق ( الثاني 

 التي تنفذ عند وقوع الحدث Command1یة الخاصة بـ القطعة البرمج
Click و التي تخزن الجزء المظلل من محتویات صندوق النص األول 

  )نسخ ( في ذاكرة النصوص 

 التي تنفذ عند وقوع Command2القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
 و التي تعطي محتویات ذاكرة النصوص الى صندوق Clickالحدث 

)صق ل( النص الثاني 
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.Text2.SelText = Clipboard.GetText في المثال السابق تم استخدام العبارة :س

؟Text2.Text = Clipboard.GetText ما الفرق بینھا وبین استخدام العبارة        

   Copy, Cut , Pasteرمجیة التالیة للقیام بعملیات تحریر النص بصورة عامة یمكن اتباع الشفرات الب 

  الشفرة البرمجیةالعملیة المطلوبة 

األستنساخ 
Copy Selected Text

Clipboard.Clear
Clipboard.SetText  (Text1.SelText)

  القص
Cut Selected Text

Clipboard.Clear
Clipboard.SetText  (Text1.SelText)

 "" Text1.SelText =

  اللصق
Paste Selected Text

Text1.SelText = Clipboard.GetText

  -: صمم نافذة تحتوي على صندوقي نص وثالث ازرار امر لتنفیذ ما یلي:مثال
 عند الحدثclick الخاص بزر األمر األول یتم استنساخ النص المحدد من Text1.

 عند الحدثclick یتم قص النص المحدد من  الخاص بزر األمر الثانيText1.

 عند الحدثclick الخاص بزر األمر الثالث یتم لصق النص المستنسخ او المقصوص من Text1 في 
.Text2

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub CMDCopy_Click()

Clipboard.Clear

Clipboard.SetText (Text1.SelText)

End Sub

Private Sub CMDCut_Click()

Clipboard.Clear

Clipboard.SetText (Text1.SelText)

Text1.SelText = ""

End Sub

Private Sub CMDPaste_Click()

Text2.SelText = Clipboard.GetText

End Sub

 Click التي تنفذ عند وقوع الحدث Command1القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
و التي تخزن الجزء المظلل من محتویات صندوق النص األول في ذاكرة 

  )نسخ ( النصوص 

 Click التي تنفذ عند وقوع الحدث Command2القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
)لصق ( و التي تعطي محتویات ذاكرة النصوص الى صندوق النص الثاني 

 Click التي تنفذ عند وقوع الحدث Command2القطعة البرمجیة الخاصة بـ 
دوق النص األول في ذاكرة و التي تخزن الجزء المظلل من محتویات صن

  من محتویات صندوق النص األول) قص ( النصوص ثم تمسح الجزء المظلل
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   :    Labelأداة العنوان
  

 للتعریف عن العناصر التي  أوو النصوص الثابتة على النموذجویستخدم ھذا العنصر لوضع العناوین أ
من الممكن . (وفي العادة تستخدم ھذه األداة بشكل متالزم مع صندوق النص  .Captionلیس لھا الخاصیة 

 الحدث ،Captionأھم خاصیة ألداة العنوان ھي الخاصیة ). استخدام ھذه األداة إلظھار ناتج عملیة معینة ایضا
.click ضي لھذا العنصر ھو األفترا

نموذج مع اداة العنواننموذج بدون اداة عنوان

   :أھم الخصائص لھذا العنصر

1 – Name    ویتم وضع االسم من خاللھا   

2 – Caption ویتم وضع النص الذي سیعرض على النموذج   

3 – BackColor الخلفیة  ویستخدم لوضع لون   

4 – ForeColor ویستخدم الختیار لون الخط للنص المكتوب   

5 -  Auto Size ویتم من ھذه الخاصیة وضع قیمتین   

  .Captionفي ال "  عندما یكون النص طویال)اوتماتیكیا( السماح بتغیر الحجم مباشرة True –أ   

  .Mouseاستخدام ،یتم التغییر ب)اوتماتیكیا( الیتم فیھ تغیر الحجم False  -ب   

   :أھم األحداث المرتبطة بعنصر العنوان

1 – Click حدث الضغط   

2 – DB Clickحدث الضغط المزدوج   

   وضع النص للعنوان 
  ویتم بالشكل التالي 

Label1.Caption = "Text"

   الخاصیة  ھذه أي نص یتم وضعھ فيTextحیث یمثل 

  وضع لون للخلفیة 

  ویتم بالشكل التالي 

Label1.BackColor = QBColor(Number)

  وضع لون للعنوان 

  ویتم بالشكل التالي 

  Label1.ForeColor = QBColor(Number)

للمستخدم واضح نموذجللمستخدم مربك نموذج
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 یقوم بجمع Command Buttonصمم نافذة تحتوي على ثالث صنادیق للنص و عنصر تحكم واحد نوع  :مثال
   .لصندوق الثالثو یعرض الناتج في االرقمین المدخلین في صندوقي النص األول و الثاني 

التنفیذ مرحلةالتصمیم مرحلة

Private Sub Form_Load()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Command1.Caption = "ADD"

Label1.Caption = "No1"

Label2.Caption = "No2"

Label3.Caption = "Result"

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Text3.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text)

End Sub

  ".كما سیأتي شرحھا الحقا TextBox حیث تقوم بأخذ القیمة العددیة المدخلة إلى Valدالة اللقد تم استخدام 
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 :)Option Buttons(أزرار األختیار 

تستخدم ازرار األختیارلتقدیم مجموعة من الخیارات للمستخدم و تكون ھذه األزرار تبادلیة أي في   

اختیار اي واحد من ھذه (حالة وجود اكثر من زر اختیار فال یمكن اختیار اكثر من واحد من ھذه األزرار

  ).األزرار یلغي اختیار البقیة

  

  . الذي ینطلق بمجرد النقر على العنصرClick االفتراضي لزر األختیارھو الحدث الحدث

القطعة البرمجیة الخاصة بزر األختیار

  

  -:أھم الخصائص

ھناك العدید من الخصائص المتشابھة مع باقي عناصر التحكم و التي تم التطرق لھا و بشكل مفصل   

 ,name, back color, fore color, font, height, width, top, left( و من ھذه الخصائص سابقا

caption, enabled( ،وباالضافة الیھا توجد ایضا بعض الخصائص االخرى المھمة كما في الجدول التالي  

القطعة البرمجیة الخاصة بزر 
   Click األختیار و الحدث األفتراضي 

الشكل الظاھري الزرار األختیار

أضافة ازرار األختیار
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  متاح للتغییراثناء  نوع القیمةوظیفتھا أو استخدامھاالخاصیة

Valueن بین مجموعة تحدد اختیار الكائ  Booleanالتصمیم والتنفیذ  

Alignmentتحدد موقع الدائرة نسبة الى النص الظاھر  
0 – Left Justify
1 – Right Justify

  التصمیم والتنفیذ

Appearanceمن ناحیة التجسیمتحدد اسلوب الظھور  
0 – Flat
1 – 3D

  التصمیم

Styleتحدد الشكل الظاھر  
0 – Standard
1 – Graphical

  التصمیم

Picture
تحدد الصورة الموضعة على سطح الكائن 

   )Style = Graphical( عندما تكون 
  التصمیم والتنفیذشفرة

  :مالحظة

0 عندما تكون Styleخاصیة -1 – Standard 1اما عندما تكون ) الدائرة البیضاء( تكون بشكلھا التقلیدي –

Graphical تكون بشكل مستطیل یشابھ Command عند عدم االختیار وینسحب نحو الداخل عند 

1(االختیار ویعطي عند ھذا االختیار  – Graphical ( امكانیة وضع صورة على سطح المستطیل ، ویتم

    .Pictureاختیار الصورة عن طریق الخاصیة 

  .LoadPicture ھي عبارة عن شفرة یتم الحصول علیھا عن طریق دالة Pictureان قیمة الخاصیة -2
  

  -: Valueالخاصیة 

  ) True, False( تأخذ ھذه الخاصیة القیمة المنطقیة   

Value =True : -  یتم تمكین تنفیذ الجمل البرمجیة المرتبطة باختیار العنصر و ( تفعیل االختیار

)عدم تمكین تنفیذ باقي الجمل البرمجیة المرتبطة بباقي ازرار االختیار

Value = False :- ختیارعدم تفعیل اال

 التابعة لزر األختیار Valueالخاصیة 

  القیم المنطقیة المحتملة لزر األختیار

 التابعة Valueالخاصیة 
Option 1لزر األختیار 
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 على زر األختیارClick بمجرد الضغط نفیذفي مرحلة التValueتغییر الخاصیة 

ة برمجیةفي مرحلة التنفیذ باستعمال شفرValueتغییر الخاصیة 

  . صمم نافذة لتغییر لون خلفیة النموذج الى احمر وازرق واخضر باستخدام ثالث ازرار اختیار فقط-:مثال 

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم 

  

 التابعة للعنصر Value للخاصیة Trueاسناد القیمة المنطقیة 
Option 1 یؤدي لتنفیذ الشفرة البرمجیة المرتبطة بأختیار ھذا العنصر 

عدم تنفیذ الشفرات المرتبطة بباقي ازرار األختیارو

  Value = Trueالخاصیة 
في مرحلة التصمیم

 في  Value = Trueالخاصیة 
 Clickط مرحلة االتنفیذ بمجرد الضغ

و بدون على اي زر من ازرار األختیار
كتابة اي شفرة برمجیة

 في مرحلة االتنفیذ  Value = Trueالخاصیة 
مع كتابة على زر األمر Clickبمجرد الضغط 
شفرة برمجیة
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Private Sub Form_Load()

Option1.Caption = "RED": Option1.BackColor = vbRed

Option2.Caption = "BLUE": Option2.BackColor = vbBlue

Option3.Caption = "GREEN": Option3.BackColor = vbGreen

End Sub

Private Sub Option1_Click()

Me.BackColor = vbRed

End Sub

Private Sub Option2_Click()

Me.BackColor = vbBlue

End Sub

Private Sub Option3_Click()

Me.BackColor = vbGreen

End Sub

  :)Check Box(ق التحقق یداصن

تقدم صنادیق التحقق مجموعة من الخیارات للمستخدم و ھي تختلف عن زر األختیار بكونھا ال تعمل   

ھناك العدید من الخصائص المتشابھة مع باقي .بشكل تبادلي أي من الممكن تحدید أكثر من خیار في آن واحد

 ,name, back color(صل سابقا و من ھذه الخصائص عناصر التحكم و التي تم التطرق لھا و بشكل مف

fore color, font, height, width, top, left, caption, enabled.(  

   تأخذ ھذه الخاصیة القیم التالیة-: Valueالخاصیة 

Value =0 Unchecked: - االختیار عدم تدل على

Value = 1Checked:-تدل على االختیار 
Value = 2 Grayed:-   عند كتابتھا في الشفرة( السماح بتغییره عمتدل على االختیار(

  . الذي ینطلق بمجرد النقر على العنصرClickالحدث االفتراضي لزر األختیارھو الحدث 

القطعة البرمجیة الخاصة صندوق التحقق

ر لون القطع البرمجیة الخاصة بأزرار األختیار والتي تؤدي الى تغیی
  .خلفیة النموذج حسب ما مطلوب

 اذ Form1 تكافئ كتابة Me كتابة الكلمة المحجوزة -:مالحظة 
         Me.Backcolor = vbRedتؤدي كتابة ھذه العبارة 

ضمن القطعة البرمجیة الخاصة بزر االختیار األول الى تغییر لون 
  مر الى اللون األح ینتمي لھ  زر األختیار األولالنموذج الذي

القطعة البرمجیة الخاصة بصندوق 
   Click التحقق و الحدث األفتراضي 

الشكل الظاھري لصنادیق التحقق
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   :)Scrollbar(أشرطة الزحلقة 

و .  المختلفةWindowsاة من محاكاة اشرطة الزحلقة المنتشرة في نوافذ و تطبیقات تمكننا ھذه األد  

  :توجد نوعان من اشرطة الزحلقة

a. أشرطة أفقیةHorizontal Scrollbar(HScroll)

b. أشرطة عمودیةVertical Scrollbar( VScroll)

  

  Scroll Barأھم احداث 
وكذلك  . Scroll Bar حدوث تغییر في قیمة  والذي یحصل عندChangeأھم االحداث ھو حدث   

  .Mouse عن طریق Thump الذي یقع عند حدوث تغییر في القیمة عند التحكم بواسطة Scrollحدث 

Changeالحدث األفتراضي ألشرطة الزحلقة ھو الحدث 

القطعة البرمجیة الخاصة شریط الزحلقة

VScrollشریط عمودي

HScrollشریط أفقي 

  إضافة اشرطة الزحلقة

القطعة البرمجیة الخاصة بشریط 
   Change الزحلقة و الحدث األفتراضي 
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   : الزحلقةخصائص اشرطة

تشترك أشرطة الزحلقة مع عناصر التحكم التي تم التطرق لھا سابقا في الكثیر من الخصائص كما ان   

  :لھا بعض الخصائص التي تمیزھا عن غیرھا من العناصر و لعل ابرزھذه الخصائص 

Min : ي أصغر قیمة عددیة لشریط الزحلقة و یكون في الطرف األیسر بالنسبة للشریط األفقي وف

.الطرف العلوي للشریط العمودي

Max :  أكبر قیمة عددیة لشریط الزحلقة و یكون في الطرف األیمن بالنسبة للشریط األفقي وفي

.الطرف السفلي للشریط العمودي

Min – Max

Value : خاصیة قیمة عددیة لتحدید موقع المربع المنزلق في البدایةتعطى ھذه ال.

Valueالخاصیة  

  

Min and Max Property  

Max =255  

Min = 0  

  = Max رقم  = Minرقم

Valueالخاصیة  

موقع المربع المنزلق یشیر الى القیمة 
125  

Max =255  

Min = 0  

Min =0  Max =255  

  تغییر الخصائص برمجیا
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Small Change : مقدار تحرك المربع المنزلق عند الضغط على السھمین الموجودین على طرفي

شریط الزحلقة

Large Change :ار تحرك المربع المنزلق عند الضغط على شریط الزحلقةمقد.

Small Change – Large Change

   :مثال

  .RGBصمم نافذة مكونة من ثالث اشرطة زحلقة لتغییر لون خلفیة النموذج مستخدما الدالة   

  :مالحظة

 و 255-0  تمزج األلوان األساسیة حسب القیم المعطاة لكل لون والتي تاخذ القیم من  RGBالدالة   

  :الشكل العام لھذه الدالة 

  

RGB ( 0 – 255  , 0 – 255  , 0 – 255  )  

طباعة القیمة اآلنیة للشریط

Small Changeالخاصیة 

عند النقر على األسھم یتم 
تحریك المربع المنزلق درجة 

  حدةوا

Large Changeالخاصیة 

عند النقر على شریط الزحلقة 
یتم تحریك المربع المنزلق 

   درجة 20

Red  Green  Blue  
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مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()

HScroll1.Min = 0: HScroll1.Max = 255: HScroll1.SmallChange = 5: HScroll1.LargeChange = 10

HScroll2.Min = 0: HScroll2.Max = 255: HScroll2.SmallChange = 5: HScroll2.LargeChange = 10

HScroll3.Min = 0: HScroll3.Max = 255: HScroll3.SmallChange = 5: HScroll3.LargeChange = 10

End Sub

Private Sub HScroll1_Change()

Form1.BackColor = RGB(HScroll1.Value, HScroll2.Value, HScroll3.Value)

Label1.Caption = HScroll1.Value

End Sub

Private Sub HScroll2_Change()

Form1.BackColor = RGB(HScroll1.Value, HScroll2.Value, HScroll3.Value)

Label2.Caption = HScroll2.Value

End Sub

Private Sub HScroll3_Change()

Form1.BackColor = RGB(HScroll1.Value, HScroll2.Value, HScroll3.Value)

Label3.Caption = HScroll3.Value

End Sub

  

  

  

  

  

   لعرض قیمة اللون األزرقlabel3استخدام 

   لعرض قیمة اللون األخضرlabel2استخدام 

   لعرض قیمة اللون األحمرlabel1استخدام 



  Visual  Basic Lectures                                                  قسم الھندسة الكھربائیة /الجامعة التكنولوجیة
  

60

   :)Picture Box(صندوق الصورة 

 وكذلك یمكن استخدامھا كحاویة Pictureیق الخاصیة تستخدم ھذه األداة لعرض الصور عن طر  
  .لباقي عناصر التحكم

  :أھم الخصائص

یتم ذلك من خالل استعمال الجملة البرمجیة التالیة -:اضافة صورة جدیدة:

                                                                       =                                  

             Picture1                            Picture           =      LoadPicture       (“C:\image.bmp”)

ؤدي كتابة ھذه الشفرة الى تحمیل الصورة الموجودة في المسار المحدد الى صندوق الصورة الذي اسمھ ت
Picture1.   

  م نتبع الخطوات المبینة في الشكل التاليالضافة الصورة اثناء مرحلة التصمی

   

   نستخدم Picture Boxمن ) في وقت التنفیذ ( والزالة الصورة الحالیة 

pictureboxname.Picture = LoadPicture( )
  

  

Picturebox name LoadPicturePicture Picture Path

  تحمیل الصورة داخل صندوق الصور

  اضافة صندوق الصور
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 الخاصیةAutoSize :  تاخذ ھذه الخاصیة القیمة المنطقیة)True  or  False(    

Autosize = True     یتغیر حجم صندوق الصورة بشكل تلقائيAutosize = False حجم صندوق الصورة ثابت    

   :)Image(اداة الصورة 

 استخدامھا كحاویة لباقي  یمكنالو Pictureتستخدم ھذه األداة لعرض الصور عن طریق الخاصیة   
  .عناصر التحكم

  أھم الخصائص

یتم ذلك من خالل استعمال الجملة البرمجیة التالیة -:اضافة صورة جدیدة:

                                                                       =                                  

              Image1                            Picture           =      LoadPicture       (“C:\image.bmp”)

   .Image1 المسمىالمحدد الى اداة الصورة ؤدي كتابة ھذه الشفرة الى تحمیل الصورة الموجودة في المسار ت

  الضافة الصورة اثناء مرحلة التصمیم نتبع الخطوات المبینة في الشكل التالي

  

Image name LoadPicturePicture Picture Path

  تحمیل الصورة داخل اداة الصور

  افة اداة الصوراض
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 الخاصیةStretch :ة تاخذ ھذه الخاصیة القیمة المنطقی)True  or  False(      

Stretch = True     تعرض الصورة حسب ابعاد اداة الصورStretch = False تعرض الصورة كاملة    

   :)Shape(أداة األشكال 

 .Shapeتستخدم ھذه األداة لعرض عدد من األشكال الھندسیة عن طریق الخاصیة   

  Shapeئص أھم خصا

إن القسم األكبر من خصائص ھذا العنصر ھي غیر مشتركة مع بقیة العناصر وذلك لطبیعة عمل   

  ووظیفة ھذا العنصر المختلفة نسبیا عن بقیة العناصر السابقة ، وفیما یلي جدول یوضح اھمھا 

  

  

  قائمة األشكال الموجودة

  اضافة اداة األشكال
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  متاح للتغییراثناء  نوع القیمةوظیفتھا أو استخدامھاالخاصیة

Shapeلشكل المرسومتحدد نوع ا  

0 – Rectangle
1 – Square
2 – Oval
3 – Circle
4 – Rounded Rectangle
5 – Rounded Square

  التصمیم والتنفیذ

Heightیحدد ارتفاع الشكل  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

Width  یحدد عرض الشكل  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

FillColor
 یظھر تاثیره عندما لون الغطاء المستخدم وال

 )FillStyle = 1 – Transparence(   
Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

FillStyleیحدد نموذج غالف یغطي الشكل  

0 – Solid
1 – Transparence
2 – Horizontal Line
3 – Vertical Line
4 – Upward Diagonal
5–Downward Diagonal
6 – Cross
7 – Diagonal Cross 

  تصمیم والتنفیذال

BackColor
  لون خلفیة الشكل یظھر تاثیره عندما

 )BackStyle = 1 – Opaque(   
Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

BackStyleیحدد نموذج للخلفیة  
0 – Transparence
1 – Opaque 

  التصمیم والتنفیذ

BorderStyleیحدد نوع االطار المستخدم  

0 – Transparence
1 – Solid
2 – Dash
3 – Dot
4 – Dash-Dot
5 – Dash-Dot-Dot
6 – Inside Solid

  التصمیم والتنفیذ

BorderColorطار یحدد لون اال  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  
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 الخاصیةShape: یمكن تغییرھا في مرحلة التصمیم أو التنفیذ و یتم ذلك من خالل استعمال الجملة 
:البرمجیة التالیة

                                                                       =                                  

              Shape1                            Shape          =          0 To 5

RectangleShape1. Shape  =  0

SquareShape1. Shape  =  1

OvelShape1. Shape  =  2

CircleShape1. Shape  =  3

Rounded RectangleShape1. Shape  =  4

Rounded SquareShape1. Shape  =  5

 الخاصیةBackstyle :تحدد ھذه الخاصیة نمط خلفیة الشكل شفافة او غیر شفافة.

                                                                       =                                  

              Shape1                         BackStyle       =  0-Transparent OR   1- Opaque

Backstyleالخاصیة 

   Shapeأحداث 
 أیة أحداثShape لیس لعنصر  

Shape name Shape indexShape

Backstyle = 1 Backstyle = 0

Shape name StyleBackstyle
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  :Timerالمؤقت 

مع مالحظة ان ھذا العنصر . یستخدم ھذا العنصر لتنفیذ إجراء معین لفترات زمنیة محددة ومتكررة  

  .ال یظھر على النموذج عند التنفیذ

  

  :من اھم خصائص المؤقت

م تنفیذ نحدد في ھذه الخاصیة الفترة الزمنیة للمؤقت التي عند مرورھا سیت : Intervalالخاصیة .1

تقاس ھذه . وھكذا"  وتكرار الحدث عند مرورھا ثانیةTimerالشفرة البرمجیة المرتبطة بالعنصر 

 تنفذ كل ثانیة Timerالخاصیة بوحدة المللي ثانیة ، مثال لجعل الشفرة البرمجیة المرتبطة بالمؤقت 

 Interval للخاصیة 1000یجب اسناد القیمة 

  .خاصیة صفر فال یعمل المؤقت اذا كانت قیمة ھذه ال-:مالحظة 

  

تستخدم ھذه الخاصیة لتمكین المؤقت من العمل عند اسناد القیمة المنطقیة  : Enabledالخاصیة .2

Trueال یعمل المؤقت عندما تكون قیمة ھذه الخاصیة .  لھاFalse.

  

  Timerاحداث 
Intervalاصیة  والذي یتكرر تنفیذه اعتمادا على الخTimer      للمؤقت حدث واحد فقط ھو 

  

 ثم اكتب شفرة برمجیة لعرض ساعة Timer و مؤقت  Label صمم نافذة تحتوي على اداة للعنوان-:مثال 

  .رقمیة على اداة العنوان

  

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم
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Private Sub Form_Load()

    Timer1.Interval = 1000

    Label1.BackColor = vbGreen

    Label1.Alignment = 2

    Label1.FontBold = True

    Label1.FontSize = 14

 End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

    Label1.Caption = Time

End Sub

   ثانیة كل تنفذ التي و بالمؤقت الخاصة البرمجیة القطعة
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   :es ListBoxصنادیق القوائم 

یستخدم صندوق القائمة لعرض البیانات و یظھر على شكل صندوق نص متعدد األسطر   

  . من البیانات لیتم إستخدامھ في التطبیقيإال أنھ ال یمكن الكتابة فیھ و إنما یمكنك إختیار أ

  

  :أھم الخصائص المتعلقة بصندوق القائمة

  ملھا مع بقیة الكائناتالخصائص التالیة تتشابھ في ع

Name, Appearance, BackColor, ForeColor, Enabled, Visible, Font

  :باالضافة الى الخصائص التالیة

  

  متاح للتغییراثناء  نوع القیمةوظیفتھا أو استخدامھاالخاصیة

Listتحدد عناصر القائمة التي یتم ادخالھا  Generalالتصمیم و التنفیذ  

Style قیاسي أو صندوق فحص ( شكل القائمة نمط او(  
0 – Standard
1 – Checkbox

  التصمیم

Textقیمة العنصر الذي یتم تحدیده  Stringالتنفیذ  

ListIndex تحدد تسلسل العنصر في القائمة ابتداءا من الصفر  Integerالتنفیذ  

ListCountتحدد عدد عناصر القائمة  Integer > 0التنفیذ  

Sortedكانیة ترتیب عناصر القائمة تصاعدیا ام  Booleanالتصمیم  
  

 الخاصیةList :  یتم من خالل ھذه الخاصیة إضافة عناصر الى صندوق القائمة اثناء

.مرحلة التصمیم

Listالخاصیة 

    

  

  )1-لعناصر عدد ا(الى   ) 0(  تسلسل العناصر داخل القائمة یبدأ من  :مالحظة 

  

  اضافة عناصر للقائمة
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  :مالحظة

ان التعامل مع عناصر القائمة اثناء التنفیذ دون االعتماد على عملیة االختیار باستخدام   

Mouse ،  تتم من خالل خاصیةListن في ض ان القائمة عبارة عن مصفوفة تخز على فر

صر الخامس  مع العنList1فمثال اذا ارید ابدال العنصر الثاني داخل القائمة . داخلھا العناصر 

  فان الشفرة تكون بالشكل التالي

A = List1.List(1)

List1.List(1) = List1.List(4)

List1.List(4) = A

 الخاصیةSorted:  تأخذ ھذه الخاصیة أحد القیمتین المنطقیتین)True , False ( إذ

ر ھذه یتم تغیی.(  الى ترتیب عناصر القائمة أبجدیًاTrueیؤدي إختیارالقیمة المنطقیة 

  )الخاصیة فقط في مرحلة التصمیم

Sorted الخاصیة 

  

  

   :List Boxأھم احداث 

  Click, DblClick and GotFocus باالضافة الى حدث Item Check وینطلق ھذا 

  :فحص للعنصر على شرط ان تكون الخاصیةأو عدم عمل الحدث عندما یتم عمل 

                                                                        Style = 1 – Checkbox
  

  -:التعامل مع القائمة في مرحلة التنفیذ

:یتم ذلك من خالل استعمال الجملة البرمجیة التالیة -:اضافة عنصر جدید للقائمة.1

                              

   List1                     Additem              “Ahmad”

     ("Ahmad"): یمكن كتابتھا مع االقواس

  

ترتیب عناصر 
  القائمة ابجدیا

ترتیب عناصر القائمة 
ابجدیا بعد اسناد القیمة 

الى Trueالمنطقیة 
Sortedالخاصیة 

Listname ItemnameAddItem
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   List1.Additem “Ahmad", index:                       فرة بالشكلكذلك یمكن كتابة الش

العنصر المضاف الى القائمة وأستخدامھا یكون أختیاري عند ) موقع( تسلسل indexحیث تمثل 

  .الحاجة

: یتم ذلك من خالل استعمال الجملة البرمجیة التالیة-:مسح عنصر من القائمة .2

                              

             List1                   Removeitem                  1

كتب ائمة نعنصر في الق) موقع(لمعرفة تسلسل  -:معرفة تسلسل العنصر داخل القائمة.3

:لیةالجملة البرمجیة التا

                                  =

               

                X          =         List1                       Listindex

ل  سیاخذ تسلسل العنصر الذي یتم تأشیره اما في حاXفي الجملة البرمجیة السابقة فان المتغیر 

)1-( القیمة Xعدم تأشیر اي عنصر فان الفجوال بیسك تعطي المتغیر 

  

ندوق القائمة بعد صمم نافذة الدخال اسم داخل صندوق نص ثم اضافة األسم الى ص :الثم

  .لتمكین المستخدم من حذف اي عنصر من القائمة اخر مر أ زر وأمر الضغط على زر 

  

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

  

Listname ItemindexRemoveitem

Listname ListindexVarname
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Private Sub Form_Load()

Label1.Caption = "Name List": Label2.Caption = "Enter Name"

Command1.Caption = "Add To List" : Command2.Caption="Remove Item"

End Sub

Private Sub Command1_Click()

List1.AddItem Text1.Text :Text1.Text = "": Text1.SetFocus

End Sub

Private Sub Command2_Click()

List1.RemoveItem List1.ListIndex

End Sub

  

   :مالحظة

عند أضافة " عندما یكون صندوق النص فارغا Add To Listجرب الضغط على زر االمر -

  . بعض األسماء

  :  یمكن كتابتھا مع االقواسList1.AddItem Text1.Text الشفرة -

List1.AddItem (Text1.Text)

  ؟         "List1.AddItem "Text1.Text :   ما الذي یحدث عند كتابتھا بالشكل-

  

في القائمة نكتب الجملة  لمعرفة عدد العناصر -:معرفة عدد العناصر داخل القائمة.4

:البرمجیة التالیة

                                 =

                 X             =         List1                       Listcount

  . سیاخذ قیمة رقمیة تمثل عدد عناصر القائمةXن المتغیر في الجملة البرمجیة السابقة فا

  

في القائمة نكتب الجملة البرمجیة  لمسح جمیع  العناصر -:مسح جمیع عناصر القائمة.5

:التالیة

                                  

  

              List1                       Clear

Listname ListcountVarname

Listname Clear

یجب ان یحدد المستخدم العنصر المراد حذفھ اوال 
لیتم الحذف النھ في حالة عدم اختیار اي عنصر 

أظھار  سالبة مما یؤدي الى listindexتكون قیمة 
  عبارة خطأ 
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:لقراءة عنصر من القائمة نكتب الجملة البرمجیة التالیة -:قراءة عنصر من القائمة.6

                                 =

                  X           =         List1                        Text

  Xالجملة السابقة تسند العنصر الذي تم تأشیره من القائمة الى المتغیر 

اء في  تحوي على صندوق قائمة و زر أمر و صندوقي نص، أدخل أسمنافذة صمم:مثال

 وعند النقر على زر األمر یتم إظھار تسلسل اإلسم في صندوق  بعد التنفیذ،صندوق القائمة

.النص األول واألسم في صندوق النص الثاني

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()

List1.AddItem ("Jawad") : List1.AddItem ("Redha")

List1.AddItem ("Fares") : List1.AddItem ("Mithaq")

List1.AddItem ("Sahera") : List1.AddItem ("Manal")

Label1.Caption="Index":Label2.Caption="Name" Command1.Caption="Information"

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Text1.Text = List1.ListIndex

Text2.Text = List1.Text

End Sub

  

):Combo Boxes( الصنادیق المركبة 

) List Box (الى حد بعید صندوق القائمة ) Combo Box( یشبھ الصندوق المركب   

في طریقة عرض البیانات ھو الفرق بینھما العدید من الخصائص المتشابھة ، وكل منھما ل،إذ ان 

  .كل مباشرو في األمكانیة التي یتیحھا الصندوق المركب إلضافة بیانات جدیدة بش

  -:من الممكن فھم الصندوق المركب على انھ مكون من عنصري تحكم وھما 

Listname TextVarname

دوق تسلسل العنصر الذي یتم تأشیره یعرض في صن
النص األول

العنصر الذي یتم تأشیره یعرض في صندوق النص الثاني
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 صندوق نصText Box 

 صندوق قائمةList Box

  :Combo Boxأھم خصائص 

  : والتي تأخذ القیم التالیةStyle ، باالضافة الى صفة List Boxلھ نفس صفات   

1- 0 – DropDownCombo :  یشبھTextBoxھم نحو االسفل یقوم بسرد  وعلى یمینھ س

وعند نقر أي عنصر فان ذلك العنصر یظھر داخل .  عند نقره الصندوق المركبعناصر 

 الضمني ، ویوفر Text Boxصندوق عناصر النص كما یمكن تغییر العنصر مباشرة باستخدام 

  .لصندوق المركبصندوق النص امكانیة استخدامھ كوسیلة ادخال ل

2- 1 – SimpleCombo : تكون ظاھرة الصندوق المركبنا یختفي سھم السرد الن عناصر ھ 

ویمكن ایضا االختیار والتغییر ، كما یوفر صندوق النص امكانیة استخدامھ كوسیلة ادخال 

  .عند استخدام ھذا االختیار یجب تكبیر حجم الصندوق الظھار العناصر . لصندوق المركبل

3- 2 – DropDownList :  لھ یشابھ في اسلوب عمList Box حیث یسمح فقط باالختیار 

 و الشكل ) . الضمني Text Boxلخلوه من ( دون التغییر وال یمكن استخدامھ كوسیلة ادخال 

  :التالي یوضح ھذه االنماط
  

  

 الخاصیةList: في یتم من خالل ھذه الخاصیة إضافة عناصر الى الصندوق المركب 
.مرحلة التصمیم

 الخاصیةSorted:  تأخذ ھذه الخاصیة أحد القیمتین المنطقیتین)True , False ( إذ
.الى ترتیب عناصر الصندوق أبجدیًا) True(یؤدي إختیارھا 

  

  

Dropdown Combo
شكل با     افة  یسمح ھذا ال ألض

ز  شغل حی ر و ی شكل مباش ب
  صغیر 

Simple Combo
یسمح ھذا النوع باألضافة بشكل 

كبر من مباشر ولكن یشغل حیز ا
النوع األول

Dropdown List
شكل   افة ب ن األض ال یمك
زا  شغل حی ر و ی مباش

  صغیر



  Visual  Basic Lectures قسم الھندسة الكھربائیة                               /  الجامعة التكنولوجیة 

73

   :Combo Boxأھم احداث 

   DropDown, Click, DblClick, Change and GotFocusھي   

  :مالحظة
:مثل ) Style( ھناك احداث یتوقف استخدامھا على نوع النمط المستخدم 

1- DropDown : متوفر مع النمطین  

                             ) 0 – DropDownCombo and 2 – DropDownList.(   

2- Change :  0(متوفر مع النمطین– DropDownCombo and 1 – SimplCombo . (   

3- DblClick :  1( متوفر مع النمط – SimpleCombo. (   

  -: في مرحلة التنفیذركبصندوق المالتعامل مع ال

یتم ذلك من خالل استعمال الجملة البرمجیة  -:للصندوق المركباضافة عنصر جدید .1

:التالیة

                              

           Combo1                   Additem             “Ahmad”

  :ناء التنفیذ باستخدام الشفرة التالیةومن الممكن ان نضیف العنصر الذي یتم ادخالھ اث

Combo1.AddItem (Combo1.text)

: یتم ذلك من خالل استعمال الجملة البرمجیة التالیة-:الصندوق المركبمسح عنصر من .2

                              

           Combo1                 Removeitem                   1

  )1-عدد العناصر (الى   ) 0(  یبدأ من  الصندوق المركب تسلسل العناصر داخل :ظة مالح

  :ومن الممكن ان نحذف العنصر الذي یتم اختیاره اثناء التنفیذ باستخدام الشفرة التالیة

Combo1.RemoveItem (Combo1.ListIndex)

الصندوق نصر في لمعرفة تسلسل ع -:الصندوق المركبمعرفة تسلسل العنصر داخل .3

: نكتب الجملة البرمجیة التالیةالمركب

                                 =

                X              =       Combo1                    Listindex

Comboname ItemnameAddItem

Comboname ItemindexRemoveitem

Comboname ListindexVarname
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 سیاخذ تسلسل العنصر الذي یتم تأشیره اما في حال Xفي الجملة البرمجیة السابقة فان المتغیر 

  (1-) القیمة Xعدم تأشیر اي عنصر فان الفجوال بیسك تعطي المتغیر 

الصندوق في  لمعرفة عدد العناصر -:الصندوق المركبمعرفة عدد العناصر داخل .4

: نكتب الجملة البرمجیة التالیةالمركب

                                  =

                  X             =        Combo1                     Listcount

الصندوق  سیاخذ قیمة رقمیة تمثل عدد عناصر Xفي الجملة البرمجیة السابقة فان المتغیر 

  .المركب

 الصندوق المركبفي  لمسح جمیع  العناصر -:الصندوق المركبمسح جمیع عناصر .5

:نكتب الجملة البرمجیة التالیة

                                  

  

            Combo1                     Clear

 نكتب الجملة الصندوق المركبلقراءة عنصر من  -:الصندوق المركبقراءة عنصر من .6

:البرمجیة التالیة

                               =

                 X             =      Combo1                      Text

 بعد الضغط على زر األمر و مسح اي الصندوق المركبصمم نافذة الدخال اسم داخل  :مثال

  .عنصر عند الضغط على زر امر اخر 

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Comboname ListcountVarname

Comboname Clear

Comboname TextVarname
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Private Sub Form_Load()

Command1.Caption = "Additem": Command2.Caption = "Removeitem"

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Combo1.AddItem Combo1.Text: Combo1.Text = "": Combo1.SetFocus

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Combo1.RemoveItem Combo1.ListIndex

End Sub

  : ما الذي یحدث عند استخدام الشفرة التالیة:س

                             Combo1.RemoveItem 1 في Command2      ؟   

 و الضغط الصندوق المركب صمم نافذة لتغییر لون خلفیة النموذج بعد اختیار اللون من :مثال 
  .على زر األمر 

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()

Command1.Caption = "Set Backcolor"

Combo1.AddItem "vbred": Combo1.AddItem "vbblue"

Combo1.AddItem "vbgreen": Combo1.AddItem "vbcyan"

Combo1.AddItem "vbyellow": Combo1.AddItem "vbwhite"

Combo1.AddItem "vbmagenta":

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Form1.BackColor = QBColor(Combo1.ListIndex)

End Sub

  

مسح محتویات الصندوق بعد اضافة األسم

كبمرصندوق الالنقل التركیز الى 
 المركبصندوقاضافة عنصر لل

مسح العنصر بعد تحدیده

  اختیار اللون حسب التسلسل
ولیس  صندوق المركبال داخل 

حسب أسماء األلوان المكتوبة
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 صمم نافذة للتحكم بحجم ونوع الخط المستخدم للكتابة داخل صندوق نص باستخدام :مثال
  .الصنادیق المركبة

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()

Combo1.AddItem "arial"

Combo1.AddItem "times new roman"

Combo1.AddItem "andalus"

Combo1.AddItem "ms sans serif"

Combo1.AddItem "arabic transparent"

Combo2.AddItem "10"

 Combo2.AddItem "12"

 Combo2.AddItem "14"

 Combo2.AddItem "16"

 Combo2.AddItem "18"

 Combo2.AddItem "20"

End Sub

Private Sub Combo1_Click()

Text1.FontName = Combo1.Text

End Sub

Private Sub Combo2_Click()

Text1.FontSize = Combo2.Text

End Sub

تغییر حجم الخط في صندوق النص حسب القیمة التي یتم 
   الثانيالصندوق المركباختیارھا من 

تغییر نوع الخط في صندوق النص حسب القیمة 
  االول الصندوق المركبالتي یتم اختیارھا من 

تحمیل الصندوق المركب الثاني 
  بأحجام الخط

 ولتحمیل الصندوق المركب اال
  وط الخطنواعبأ
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  List BoxFile, Directory, Drive     : الملفاتلسواقات و المجلدات و اائموق

ھي ثالث عناصر تحكم قیاسیة في الفجوال بیسك تتعامل مع نظام الملفات إلظھار   

  .السواقات و المجلدات و الملفات و تستخدم ھذه العناصر على األغلب مع بعضھا البعض

  : Drive List Boxقائمة السواقات 

تستخدم قائمة السواقات لعرض جمیع السواقات الموجودة في جھاز الحاسوب ، بما فیھا   

، و ذلك  CD Drive و المضغوطة Hard Disk   و الصلبة Floppy Disk األقراص المرنة

نوعھا كما موضح في یتم عرض أیقونة الى جانب اسم كل سواقة یعبر عن . ضمن قائمة منسدلة 

  :الشكل التالي

ذتنفینافذة ال الشفرةنافذة

  

 ھو الحدث Drivelistboxكما موضح بالشكل السابق فان الحدث األفتراضي للعنصر 

Changeالذي ینطلق عند اختیار اي عنصر من عناصر القائمة المنسدلة .  

  Drive List Box:أھم خصائص 

 وتعتبر خاصیة Controlsصائص بقیة العناصر للمسیطرات خصائص عدیدة شبیھة بخ  

Drive فقط و التي تعطي اسم السواقة المختارة من )التشغیل(التنفیذ وھي متاحة اثناء  األھم 

ان نوع القیمة التي یتم التعامل بھا لھذه الخاصیة ھي .  أو غیرھا :d أو :cمثل  القائمة المنسدلة

String.  

  :  BoxDirectory Listالمجلدات  قائمة

تستخدم قائمة المجلدات لعرض المجلدات الموجودة في سواقة ما و ذلك ضمن صندوق 

قائمة خاص یتم عرض المجلدات فیھ بشكل ھرمي، حیث تظھر المجلدات الفرعیة تحت المجلد 

.الرئیسي الذي تنتمي لھ، و الذي یظھر بدوره على شكل مجلد مفتوح
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  Directory List Box:أھم خصائص 

مسار  والتي تحدد Path ولكنھ یتمیز بخاصیة Drive List Boxفس خصائص لھ ن

  فقط،) التشغیل(متاحة اثناء التنفیذ  وھي Selected Directory للسجل المختار قائمة المجلدات

یتم تغییر قیمة ھذه الخاصیة في كل مرة یتم فیھا النقر على احد المجلدات التي تظھر 

  : كما یليDrive List Box لصندوق المحركات Change وتوضع داخل الحدث ضمنھا،

Private Sub drivename_Change

dirname.Path = drivename.Drive

End Sub

  :Directory List Boxأھم احداث 

   Click حدث -1

 علما ان ھذا الحدث Pathقیمة الخاصیة ) قرائة( والذي یستخدم السترجاع Change حدث -2

   . النقر المزدوج علیھ من خاللDirectoryیقع عند فتح 

صمم نافذة تحتوي على قائمة سواقات و قائمة مجلدات ثم اكتب شفرة برمجیة لتمكین قائمة : مثال

  .المجلدات من عرض مجلدات السواقة التي یتم اختیارھا

  

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

    

Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub
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   :File List Boxالملفات  قائمة

  .تستخدم قائمة الملفات لعرض الملفات الموجودة ضمن مجلد ما

  File List Boxأھم خصائص 

ان القسم االكبر من خصائص ھذا العنصر ھي غیر مشتركة مع بقیة العناصر وذلك   

صر المختلفة نسبیا عن بقیة العناصر السابقة ، وفیما یلي جدول لطبیعة عمل ووظیفة ھذا العن

    :یوضح اھمھا

  متاح للتغییراثناء  نوع القیمةوظیفتھا أو استخدامھاالخاصیة

Patternتحدد نوع الملفات المعروضة  String  التصمیم والتنفیذ  

FileNameتحدد اسم الملف الذي یتم اختیاره  Stringالتنفیذ  

Hidden تعطي امكانیة اظھار الملفات المخفیةHidden Files  Booleanالتصمیم والتنفیذ  

ReadOnly تعطي امكانیة اظھار ملفات القراءة فقطRead OnlyBooleanالتصمیم والتنفیذ  

ListCountتحدد عدد الملفات الموجودة ضمن المجلد المختار  Integer > 0التنفیذ  

 باستخدام شفرة Directory List Box مع الكائن File List Boxیتم ربط الكائن 

  : وھي كاالتيDirectory List Box الخاص بـ Changeحدث مبنیة على

Private Sub dir-name_Change

file-name.Path = dir-name.Path

End Sub
 الخاصیةPattern: القیمة . تحدد ھذه الخاصیة نوع الملفات المعروضة في القائمة 

اذا وضعنا في ھذه . اي یتم عرض جمیع انواع الملفات*.* راضیة لھذه الخاصیة ھي األفت

   bmp. سیتم عرض الملفات ذات الالحقة  bmp.*الخاصیة مثال 

File1.pattern = “*.exe”File1.pattern = “*.*”
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 الخاصیةPath:فقط) التشغیل(ملفات وھي متاحة اثناء التنفیذ تحدد المسار الذي توجد فیھ ال.

طباعة مسار الملفالشفرة البرمجیة

 الخاصیةFileName: تعطي ھذه الخاصیة اسم الملف الذي تم تحدیده من قائمة الملفات .

طباعة اسم الملفالشفرة لبرمجیة

  . الصور الموجودة في جھاز الحاسوبض صمم نافذة للقیام باستعرا:مثال

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()
File1.Pattern = "*.bmp;*.jpg;*.tiff"
Image1.Stretch = True
End Sub
Private Sub Dir1_Change()
File1.Path = Dir1.Path
End Sub
Private Sub Drive1_Change()
Dir1.Path = Drive1.Drive
End Sub
Private Sub File1_Click()
Image1.Picture = LoadPicture(File1.Path + "\" + File1.FileName)
End Sub
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ثم أضافتھ ر االختیار  النافذة التالیة الختیار ملف حسب النوع المحدد بأزراصمم :مثال
الى صندوق القائمة بعد النقر على زر أمر، وزر أمر اخر ألظھار العدد الكلي للملفات 

 .  المضافة في القائمة واخر لألنھاء

  

Project Properties:

SettingPropertyObject

Drive1NameDrive List Box

Dir1NameDirectory List Box

File1

*.*

Name

Pattern
File List Box

List1

0 – Standard

Name

Style
List Box

LblNo

Number of Files is

Name

Caption
Label

LblDrive

Drive

2 – Center

True

Name

Caption

Alignment

FontBold

Label
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LblDir

Directory

2 – Center

True

Name

Caption

Alignment

FontBold

Label

LblFile

File

2 – Center

True

Name

Caption

Alignment

FontBold

Label

LblList

List of Files

2 – Center

True

Name

Caption

Alignment

FontBold

Label

CmdAdd

Add File

Name

Caption
Command Button

CmdNo

Number of Files

Name

Caption
Command Button

CmdExit

Exit

Name

Caption
Command Button

OptAll

All Files

True

Name

Caption

Value

Option Button

OptExe

EXE Files

False

Name

Caption

Value

Option Button

OptTxt

TXT Files

False

Name

Caption

Value

Option Button
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Project Code:

Private Sub CmdExit_Click( )

End

End Sub

Private Sub CmdNo_Click( )

LblNo.Caption =  List1.ListCount   

End Sub

Private Sub Dir1_Change( )

File1.Path = Dir1.Path

End Sub

Private Sub Drive1_Change( )

Dir1.Path = Drive1.Drive

End Sub

Private Sub OptAll_Click( )

File1.Pattern = "*.*"

End Sub

Private Sub OptExe_Click( )

File1.Pattern = "*.EXE"

End Sub

Private Sub OptTxt_Click( )

File1.Pattern = "*.TXT"

End Sub

Private Sub CmdAdd_Click( )

List1.AddItem File1.FileName

LblNo.Caption = "Number of Files is"

End Sub
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      :Frameأداة األطار 

  .خدم ھذة األداة كحاویة لألدوات االخرىتست

 العدید من الخصائص المتشابھة مع باقي عناصر التحكم و التي تم التطرق اھل :أھم الخصائص
 ,name, back color, fore color, font(لھا و بشكل مفصل سابقا و من ھذه الخصائص 

height, width, top, left, caption, enabled(.  

تعتبر الخاصیة األبرز ألنھا تمثل التعبیر الظاھر على  Caption خاصیة : مالحظة
  . والتي تكون العنوان المشترك لألدوات التي توضع داخل ھذا األطار Frameاألطار

  : مثال

  

   :Lineأداة الخط 

  .خطوط على النموذجھي أداة یمكن عن طریقھا رسم   

   أیة أحداثLineلیس لعنصر  :  Line أحداث

، وفیما یلي جدول الغیر مشتركة مع بقیة العناصر من خصائص لدیھ عدد :ئصأھم الخصا
   :یوضح اھمھا

  متاح للتغییراثناء  نوع القیمةوظیفتھا أو استخدامھاالخاصیة

BorderColorطخیحدد لون ال  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

BorderStyleالمستخدمطخیحدد نوع ال   

0 – Transparence
1 – Solid
2 – Dash
3 – Dot
4 – Dash-Dot
5 – Dash-Dot-Dot
6 – Inside Solid

  التصمیم والتنفیذ

BorderWidth   خطال) سمك(یحدد عرض  Integer (0 -   التصمیم والتنفیذ(32767

X1,Y1تمثالن نقطة بدایة الخط  Longالتصمیم والتنفیذ  

X2,Y2تمثالن نقطة نھایة الخط  Longذالتصمیم والتنفی  

  

X1,Y1,X2 الخصائص :مالحظة and Y2 تحدد موقع وطول الخط Line.  
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