
  Visual  Basic Lectures قسم الھندسة الكھربائیة                                                / الجامعة التكنولوجیة 

85

 :والثوابتالمتغیرات

الضروریةالمسائل منالمتغیراتانواعاستیعابإن . برمجةلغةأياساسھيوالثوابتالمتغیرات

  . علیھاالحسابیةالعملیاتإلجراءاوالدوالالىالرسالھاللمتغیراتالمناسبةاالنواعاختیارمنتمكنكالتي

   :المتغیرات

ثناء عملیة معالجتھا في  الذاكرة و تستخدم لتخزین البیانات اھي عبارة عن مواقع تخزینیة فيو  

.یمكن للمتغیرات ان تأخذ أكثر من قیمة أثناء عملیة التنفیذ في البرنامجالبرنامج، و

  :یجب اإللتزام بالنقاط التالیة عند تسمیة المتغیرات 

.یجب ان یبدأ إسم المتغیر بحرف.1

 حرفًا255ن ال یزید اسم المتغیر عن أ.2

.ال یحتوي اإلسم على فواصلن أ.3

 ، Numbers ، االرقام Lettersالرموز الممكن استخدامھا في تسمیة المتغیر ھي االحرف .4

Underscore ( _ )

 اسماء الدوال  مثل (Visual Basicیجب عدم استخدام االسماء ذات الدالالت المعینة في لغة .5

Functions العبارات الخاصة ، المشغالت ، Operators الخ...  بجمیع انواعھا(.   
   :األنواع الشائعة من المتغیرات ھي

القیمة اإلبتدائیةمداهحجمھمعناهنوع المتغیر

Byte1  عدد صحیح byte0 to 2550

Integer2  عدد صحیح صغیر نسبیا byte–32768 to 327670

Long4طویل نسبیاعدد صحیح byte–2,147,483,648 to 2,147,483,6470

Boolean2  قیمة منطقیة byteTRUE or FALSEFalse

Single
عدد حقیقي یحتوي على 

  عالمة عشریة
4 byte–3.4*1038 to 3.4*10380

Double
عدد حقیقي كبیر یحتوي 

  على عالمة عشریة 
8 byte–1.79*10308 to 1.79*103080

Currency
عدد ذو عالمة عشریة یبلغ 

 4 و رقم صحیح 15حتى 
  أرقام عشریة

8 byte
–922,337,203,685,477.5808 to

922,337,203,685,477.5808
0

Date 8  قیمة تمثل التاریخ byteCurrent Date

Stringسلسلة من الحروف ثابتة
2 bytes 
per char

( 0 to 65500 ) CharactersBlank

Variant
أي نوع من ( متنوع 

)األنواع السابقة 
16 byte Empty
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  :یتطلب معرفة مبدأین اساسیین ھما قابلیة الرؤیة وعمر الحیاة ان التعامل مع المتغیرات والثوابت 

الرؤیة قابلیة Visibility أو مدى االستخدام Scope للمتغییر تمثل قدرة البرنامج على الوصول 

  . الى المتغییر واستخدامھ 

الحیاة عمر Life Timeة الذي یضل فیھا المتغییر محتفظا بقیمتھ  للمتغییر یمثل الفتر.

  

  : تصنیف المتغیرات

   : بالشكل التاليVisibility and Life Timeتصنف المتغیرات على اساس   

  

   Dynamic Local Variables المتغیرات المحلیة الدینامیكیة –1

 ة بكائن ما وینتھى فانھ یبدأ عند االعالن عنھا داخل احد االحداث الخاصLife Timeبالنسبة لـ   

أما .  ویتم تحریر المساحة التي حجزتھا ھذه المتغیرات داخل الذاكرة مباشرة بعد انتھاء الحدث المعني،

أي داخل الشفرة المبنیة للحدث (  فیكون التعامل مع ھذه المتغیرات فقط اثناء الحدث Visibility لـبالنسبة 

  بالشكل التالي Dimتستخدم عبارة االعالن ) . المشار الیھ 

Dim VarName As VarType

  :مثال

Dim x As Integer

Dim y As Boolean

Dim Name As String, Birth As Date

   Static Local Variable المتغیرات المحلیة الستاتیكیة –2

قیمتھ  محتفظا ب المتغیر بمعنى أخر یبقىاء من البرنامج فانھ یبقى حتى االنتھLife Timeبالنسبة لـ 

 فیكون التعامل مع ھذه المتغیرات فقط اثناء Visibility لـأما بالنسبة . مع كل استخدام للحدث المعلن داخلھ

   بالشكل التاليStaticتستخدم عبارة االعالن ) . أي داخل الشفرة المبنیة للحدث المشار الیھ ( الحدث 

Static varname As varType

  :لامث

Static x As Double

Static y As Byte
Static z As Currency, w As Currency
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   :مجال استخدام المتغیرات

 استخدام جملة اإلعالن عن المتغیرات وتوجد فیھونقصد بمجال االستخدام ھو تحدید المكان الذي یتم  

  ثالثة مستویات لالعالن عن المتغیرات 

   Procedure Level مستوى البرامج الفرعیة –1

ا المستوى یتم االعالن عن المتغیرات داخل احد البرامج الفرعیة وتكون ھذه المتغیرات قابلة وفي ھذ  

   Dimلالستخدام أو التعامل معھا ضمن ذلك البرنامج الفرعي فقط ویتم اإلعالن عن ھذا النوع باستخدام كلمة 

   Module Level مستوى الوحدة –2

 General Declaration في مكان اإلعالن العام وفي ھذا المستوى یتم االعالن عن المتغیرات  

 أو Form وتكون ھذه المتغیرات قابلة لالستخدام أو التعامل معھا ضمن Module أو Formالتابعة لل 

Module ویتم اإلعالن عن ھذا النوع باستخدام كلمة Dim أو Private    

   Global Variable المتغیرات العامة –3

 General Declarationعالن عن المتغیرات في مكان اإلعالن العام وفي ھذا المستوى یتم اال  

 التابعة Forms أو Modules حیث یتم استخدام ھذا المتغیر في جمیع Module أو Formالتابعة لل 

    Publicللمشروع ویتم اإلعالن عن ھذا النوع باستخدام كلمة 
   :التصریح عن المتغیرات

  Visual Basicلغة تغیرات في ھناك ثالث طرق لالعالن عن الم  

 حیث یسمح ھذا االعالن للمتغیر Variant تعرف المتغیرات تلقائیا بانھا :Defaultاالفتراضي -1

   . Numeric, String, or Dateبالتعامل مع جمیع انواع القیم وھي 

ع للداللة عن نو) ننھي بھا اسم المتغیر (  یتم االعتماد على رموز معنیة :Implicitالضمني -2

االعالن لمجموعة معینة من المتغیرات كما في الجدول التالي

SuffixData Type

%Integer

&Long (Integer)

!Single (Floating)

#Double (Floating)

@Currency

$String

Examples: -

Name$ = "Ahmed"

Age% = 30

.ى نوع االعالن عن المتغیرات  تستخدم عبارات معینة للداللة عل:Explicitالصریح -3
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بذكر إسم المتغیر اثناء كتابة المشروع إّال أن ھذه الطریقة غیر  االفتراضي التصریح عملیةتتلخص   

  : "محبذة أبدا

  االفتراضيالتصریح 

    

  

 المعلنة بھذه الطریقة معروفة على مستوى القطعة البرمجیة التي تم األعالن فیھاتكون المتغیرات 

var1فقط ففي الشكل السابق فان المتغیرات  , var2فقط في القطعة البرمجیة الخاصة بـ  معروفة 

Command1 . اماvar3 , var4 فھي متغیرات معروفة فقط في القطعة البرمجیة الخاصة بـ 

Command2. الشكل التالي الحظ:  

  االفتراضيالتصریح 

    

عن المتغیرات افتراضياعالن  عن المتغیرات افتراضياعالن 

   فقطCommand2الضغط على    فقطCommand1الضغط على 

متغیرات تابعة لعنصر آخر متغیرات تابعة لعنصر آخر
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من أھم مشاكل ھذا األسلوب أنك اذا أخطأت في أحد المرات في كتابة إسم المتغیر الذي كنت قد 

 ترجمة المشروع أنك تقصد ذلك المتغیر بل صرحت عنھ بھذه الطریقة فلن یعرف الفجوال بیسك اثناء

  .سیفترض انك تقوم بإدراج متغیر جدید مما سیؤدي الى حدوث أخطاء أثناء التشغیل

  االفتراضيالتصریح 

    

  

یسك اسلوبا یلزم المبرمج بالتصریح العلني عن اوجدت الفجوال بللتخلص من مثل ھذه األشكاالت 

 یتم الزام المبرمج بالتصریح العلني من خالل كتابة العبارة .المتغیرات المستخدمة ضمن الشفرة البرمجیة

Option Explicit في الجزء العام من نافذة الشفرة و كما موضح بالشكل التالي :  

  

 فقط Command1اضغط على 
نالحظ الفراغات الخاصة 
بالمتغیرات التابعة للعنصر األخر 

  .النھ ال یعرفھا

 فقط Command2غط على اض
نالحظ الفراغات الخاصة 
بالمتغیرات التابعة للعنصر األخر 

  .النھ ال یعرفھا

تم افتراض وجود متغیر 
خامس قیمتھ غیر معروفة

خطأ في كتابة المتغیر الرابع
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  الزام المبرمج بالتصریح العلني

    

  

 الذي یتم Explicit Declarationالعلني في ھذه الحالة یجب على المبرمج استخدام التصریح 

.سنادھا لھبأستخدام كلمات محجوزة من قبل الفجوال بیسك تحدد اسم المتغیر و نوع القیمة المراد ا

  :الصیغة العامة للتصریح العلني

  

  

    Dim        Num            As          Integer

   من الشفرة Generalالقسم 

  الزام المبرمج بالتصریح العلني

 الخاص بھذا Clickبمجرد اثارة الحدث 
العنصر ستظھر رسالة الخطأ التالیة التي 

  .تشیر الى وجود متغیر غیر معرف

Dim اسم التغیر  نوع المتغیر As
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 دون باقي یمكن ان یكون المتغیر معروف على مستوى القطعة البرمجیة الخاصة بعنصر محدد

  : و كما یلين داخل القطعة البرمجیةصر على النموذج و في ھذه الحالة فان التصریح یكوانالع

  التصریح العلني

    

  

جمیع العناصر المستخدمة في النموذج یجب األعالن عن لجعل المتغیر معروف على مستوى 

: وكما یلي من نافذة الشفرة Generalالمتغیر في القسم 

  التصریح العلني

    

  
   Variant أثناء التعریف فسیتم افتراض المتغیر على انھ من نوع Asإذا لم یتم ذكر كلمة 

  

ممكن استعمال العبارة التالیة للتصریح عن المتغیرات التي نرغب بان تحتفظ بالقیمة النھائیة التي : مالحظة 

  :وصلت لھا وكما یلي

Static var1 as integer

  :كل التاليالحظ الش

  

متغیرات تصریح علني

متغیرات تصریح علني
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  متغیرات تحتفظ بقیمھا النھائیة

    

 فانھا تستخدم فقط Static یمكن استخدامھا على مستوى النموذج بینما عبارة Dimعبارة االعالن :مالحظة

  على مستوى البرامج الفرعیة
  

   :الثوابت

 قیمة لھا وال یمكن تغییر قیمتھالثوابت حالة خاصة من المتغیرات یتم اإلعالن عنھا مع تخصیص ا  

Const varname = value                                : ھياثناء تنفیذ البرنامج و الصیغة العامة لإلعالن

یكون معرف لكل النموذج أما عند  فان الثابت General declarationفي حالة كتابة ھذه العبارة في الجزء 

:لذلك العنصر فقط كما في الشكل التاليالثابت تعرف فأنھا كتابتھا في شفرة عنصر معین 

  عن الثوابتالتصریح 

    

  الثوابت من خالل الشفرة البرمجیة ال یجوز تغییر قیمة :مالحظة 

قیم ثابتة ال تتغیر

الحظ تراكم قیم 
المتغیر

المتغیر ال یحتفظ 
بالقیمة السابقة
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  عن الثوابتالتصریح 

  

  

   :العملیات في الفجوال بیسك

  :الى األقسام التالیة تقسم العملیلت األكثر شیوعا في الفجوال بیسك   

 Arithmetic Operationsالعملیات الحسابیة .1

):رقم(تي یكون ناتجھا قیمة ریاضیة  المشغالت التي یتم من خاللھا القیام بإجراء التعابیر التحتوي على

Operator Description

+ Adds two values

- Subtracts one value from another value

* Multiplies two values

/ Divides one value by another value

\ Integer division

^ Raises a value to a power

a Mod b
Result=0 if no remainder from a/b

Result=1 to b-1 depending on the value of remainder

a Mod 2
  Result=0 if a even (no remainder from a/b)

Result=1 if a odd (remainder from (a/2) =0.5) 

الیجوز تغییر قیم الثوابت

عند اثارة الحدث المحفز لتنفیذ 
الشفرة ستظھر رسالة خطأ
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  العملیات الحسابیة

  

  

  

Logical Operationsالعملیات المنطقیة  .2

ة                     تحتوي على  ة منطقی ا قیم ون ناتجھ ي یك ابیر الت إجراء التع ام ب ا القی ن خاللھ تم م ي ی شغالت الت  الم

True or False:

Operator Usage Description

And
If (A > B) 

And (C < D)

Returns true if both sides of the And are true. Therefore, A must be 
greater than B and C must be less than D. Otherwise, the 

expression returns a false result.

Or
If (A > B) Or 

(C < D)

Returns true if either side of the Or is true. Therefore, A must be 
greater than B or C must be less than D. If both sides of the Or are 

false, the entire expression returns a false result.

Not If Not(Ans)
Produces the opposite true or false result. Therefore, if Ans holds 

"True", the Not turns the result to false.

Xor
If(A > B) 

Xor (C < D)
Returns True if the two sides are different (True,False). If both 

side correct it returns False

لیات نتائج عم
الطباعة
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  العملیات المنطقیة

  

  

Relational Operations العملیات العالئقیة.3

:True or False تنفیذھا  المشغالت التي یتم من خاللھا بناء التعابیر الشرطیة التي یكون ناتجتحتوي على 

Operator Description

>  greater than operator. 

<  less than operator

=  equal to operator (sometimes called the equal operator). 

>= greater than or equal to operator.

<=  less than or equal to operator. 

<>  not equal to operator. 

  

  

  

نتائج عملیات 
الطباعة
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String Operationsالعملیات الحرفیة .4

:Stringوھي التي یتم استخدامھا عندما نرید التعامل مع بیانات من نوع 

Operator Description

+

&
Join two strings

  

  العملیات الحرفیة

  

  

  

  :ذ العملیات الحسابیة ترتیب تنفی

:الجدول التالي یبین ترتیب تنفیذ العملیات
  

Operator Symbol Operation

( )Parentheses

^Exponentiation 

–Negation

*, /Multiplication, Division

\Integer Division

تجمیع النصوص

تجمیع النصوص

 command2ناتج عن 

 command1ناتج عن 
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ModModules

+, –Addition, Subtraction

&Concatenation 

=, < >, <, >, <=, >= Comparison Operation 

NOTLogical Negation

ANDConjunction

ORInclusive OR

XORExclusive

EQVEquivalence 

  عند تساوي األولویة في تعبیر ریاضي معین فان عملیة التنفیذ ستكون من الیسار إلى الیمین

  :جوال بیسكالدوال المبنیة داخل الف

فجوال بیسك العدید من الدوال المبنیة داخلیا و التي تسھل علینا كتابة البرامج والتي من تتضمن ال  

  .الممكن تقسیمھا الى قسمین األول یتعامل مع المتغیرات الحرفیة و اآلخر یتعامل مع المتغیرات الرقمیة

  :دوال المتغیرات الحرفیة

الدالة العمل

Val (str) یةالقیمة الرقمیة للسلسلة الحرف

ASC(str) ASCII  الناتج یمثل الرقم المقابل للمتغیر في شیفرة

Chr(Num) كتوب داخل األقواسمالناتج یمثل الحرف المقابل للرقم ال

Len(str) لتحدید طول القیمة الحرفیة

Left(str , Num)   مأخوذة من یسار المتغیر Numقیمة   تحددهالناتج ھو عدد من الحروف

Right(str , Num)   مأخوذة من یمین المتغیر Numقیمة  تحددهالناتج ھو عدد من الحروف 

Mid(str, Num1, Num2)
الناتج ھو عدد من الحروف مأخوذة من وسط المتغیر

  Num2 و طولھ بمقدار Num1یبدأ من الحرف بتسلسل 
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  )Val (العملیات الحرفیة

  

  

  

  :مثال الدوال الحرفیة

  : امر للقیام بما یليزرو صمم نافذة تحتوي على اربع صنادیق نص   

 نص الصندوق األول عند التنفیذ یكون)University of Technology (ما باقي صنادیق النص ا

.فتكون فارغة

Command1  عند الحدثClick :ق األول على باقي  یوزع المقاطع الثالثة للنص في الصندو

. الفارغةصنادیق النص

  )left, right, mid( العملیات الحرفیة 

Private Sub Form_Load()

Text1.Text = "University of Technology"

Text2.Text = ""

Text3.Text = ""

Text4.Text = ""

End Sub  

النصوصقیم تجمیع 

تجمیع النصوص

 command2ناتج عن 

 command1ناتج عن 
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Private Sub Command1_Click()

Text2.Text = Left(Text1.Text, 10)

Text3.Text = Mid(Text1.Text, 12, 2)

Text4.Text = Right(Text1.Text, 10)

End Sub

  

  :دوال المتغیرات الرقمیة

العمل  الدالة

Int(x) int(3.6)=3  ,  int(-3.6) = -4            )  ∞-( العدد الصحیح مقرب بأتجاه) یعطي(یرجع 

Fix(x)     fix(3.6)=3  ,  fix(-3.6) = -3 )مقرب بأتجاه الصفر(یرجع العدد الصحیح فقط

Round(x) Round(3.4)=3, Round(3.6)=4یقرب الى أقرب عدد صحیح 

Sgn(x)

  )x>0(موجب اللعدد  ل1: +یعطي اشارة العدد

  )x<0(سالب اللعدد  ل1-                        

  )x=0( 0لعدد ل0                 

Sqr(x)   الجذر التربیعي للعدد

Abs(x)   القیمة المطلقة للعدد

Exp(x)  ex                  Exp(0) = 1  

Log(x)   Log(1) = 0      یعياللوغارتیم الطب

Sin(x)   جیب الزاویة

Cos(x)   جیب تمام الزاویة

Tan(x)   ظل الزاویة

Atn(x)   ظل تمام الزاویة

Text2=University 

Text3 = of 

Text4=Technology
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Rnd   )1-0(د عشوائي بین عد

Date   تعطي التاریخ الحالي

Time   تعطي الوقت الحالي

Now   الوقت الحاليوتعطي التاریخ الحالي

  

  :رقمیةمثال الدوال ال

  : للقیام بما یلي تحتوي على صندوقي نص و ازرار امرصمم نافذة  

صندوق النص األول الدخال البیانات

لیاتصندوق النص الثاني لعرض ناتج العم  

Command1 في الصندوق الثانيالى عدد صحیح  یحول العدد المدخل .

Command2 في   )0للرقم  0 ،سالباللعدد  ل1-، موجباللعدد ل 1+( یعطي اشارة العدد المدخل

الصندوق الثاني

Command3ویضع الناتج في صندوق النص الثاني یحسب الجذر التربیعي للعدد المدخل 

Command4مة المطلقة ویضح الناتج في صندوق النص الثاني یحسب القی

  الدوال الرقمیة

Private Sub Command1_Click()

Text2.Text = Int(Val(Text1.Text))

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Text2.Text = Sgn(Val(Text1.Text))

End Sub

Private Sub Command3_Click()
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Text2.Text = Sqr(Val(Text1.Text))

End Sub

Private Sub Command4_Click()

Text2.Text = Abs(Val(Text1.Text))

End Sub

Private Sub Form_Load()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

End Sub  

  :بما یليصمم نافذة تحتوي على صندوقي نص و ثالث ازرار امر للقیام    : مثال
صندوق النص األول الدخال الزاویة بالمقیاس الستیني

صندوق النص الثاني لعرض قیمة الدوال المثلثیة

Command1 لحساب قیمة جیب الزاویة عند الحدث Click.

Command2 لحساب قیمة جیب تمام الزاویة عند الحدث Click.

Command3 لحساب قیمة ظل الزاویة عند الحدث Click.

  المثلثیةوال الد
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Private Sub Command1_Click()

Text2.Text = Sin(4 * Atn(1) * Val(Text1.Text) / 180)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Text2.Text = Cos(4 * Atn(1) * Val(Text1.Text) / 180)

End Sub

Private Sub Command3_Click()

Text2.Text = Tan(4 * Atn(1) * Val(Text1.Text) / 180)

End Sub

Private Sub Form_Load()

Text1.Text = ""

Text2.Text = ""

Command1.Caption = "Sin"

Command2.Caption = "Cos"

Command3.Caption = "Tan"

End Sub  

4(ة  في المثال أعاله تم استخدام العبار:مالحظة * Atn(1) ( والتي تعطي قیمة النسبة الثابتة

)3.14159265358979 (  

  

حساب التیار الكلي و تیار كل فرع للدائرة المبینة  وصمم نافذة الدخال قیم المقاومات و الفولتیة الكلیة:  مثال

  :في الشكل التالي

  

الجیب عند القطعة البرمجیة الخاصة بحساب دالة 
Command1 على Clickالحدث 

 عند  تمامالقطعة البرمجیة الخاصة بحساب دالة الجیب
Command2 على Clickالحدث 

 عند ظلالقطعة البرمجیة الخاصة بحساب دالة ال
Command3 على Clickالحدث 

بالنموذج و التي تنطلق عند القطعة البرمجیة الخاصة 
  التنفیذ مباشرة

Supply

R1

R2 R3
I1

I2
It
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Dim Rt As Single, It As Single

Dim I2 As Single, I3 As Single

Dim R1 As Single, R2 As Single

Dim R3 As Single, Vt As Single

Private Sub Command1_Click()

R1 = Val(Text1)

R2 = Val(Text2)

R3 = Val(Text3)

Vt = Val(Text4)

Rt = ((R3 * R2) / (R2 + R3)) + R1

It = Vt / Rt

Text5 = It

I1 = (Vt - It * R1) / R2

Text6 = I1

I2 = (Vt - It * R1) / R3

Text7 = I2

End Sub
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  :   Control Statement )جمل التحكم(العبارات الشرطیة 

   نوعان من عبارات الشرط ھماVisual Basicیستخدم 

   If عبارة الشرط -1

   Select Case عبارة المقارنة -2

   Ifعبارة الشرط .1

 إلختبار شرط ما و تنفیذ عبارات متعلقة بھ عند تحقق ھذا الشرط، كما If….Thenتستخدم العبارة 

) عطاءإ(یتم عادة إختبار الشرط و إرجاع .  أن تتضمن عبارات اخرى یتم تنفیذھا عند عدم تحقق الشرطیمكن

  .لتحدید العبارات التي سیتم تنفیذھا أو التي یتم تجاوزھا) True or False( إحدى القیمتین 

   If اربعة تراكیب خاصة بعبارة الشرط Visual Basicیوجد في لغة 

  If … Thenالتركیب البسیط 

  :یستخدم لتنفیذ أمر واحد فقط إذا تحقق شرط معین، والصیغة العامة لھ كما یلي  

If <condition> Then <command>

   ثم استمر بتنفیذ باقي جمل البرنامجThenاذا تحقق الشرط فنفذ الجملة التي تلي العبارة 

  IF  Condition =True Then Statement

IF                            Then                           

  

IF          X = Y        Then       Y = Y +1     

   IF Blockالتركیب 

  یستخدم لتنفیذ مجموعة من األوامر إذا تحقق الشرط ویأخذ الصیغة التالیة  

If <condition> Then

<commands>

End If

تحقق الشرطنفذ الجملة
Condition Statement

Continue

True

False
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 ثم استمر بتنفیذ باقي جمل البرنامجEnd Ifالى العبارة Thenوعة الجمل التي تلي العبارة  مجماذا تحقق الشرط فنفذ

  IF  Condition =True Then

 Statement 1

Statement 2

Statement n

End If                                      

وال  العالم الفجEndIfفي ھذه الحالة یجب كتابة العبارة 

       .بیسك بانتھاء الجمل المرتبط تنفیذھا بتحقق الشرط

  If … Then … Elseالتركیب 

ویستخدم لتنفیذ مجموعة أوامر في حالة تحقق الشرط أو ینفذ مجموعة أخرى من األوامر إذا لم   

  یتحقق الشرط ویكون بالصیغة التالیة

If <condition> Then

<commands>

Else 

<commands>

End If

یتم تنفیذ جملة او ) False(وفي حالة عدم تحقق الشرط ) True(في حالة الرغبة بتنفیذ جملة او جمل عند تحقق الشرط

.بعد آخر أمر) End If(یجب كتابة العبارة . جمل آخرى

  

IF  Condition =True Then

 Statement  Or Statements 

Else                                        

Statement  Or Statements

End If                                    

Condition Statement

End IF

True

False Statement

Statement

Continue

Condition

Statement

End IF

TrueFalse

Statement

Statement

Continue

Statement
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  If … Then … ElseIf … Elseالتركیب 

  یتم من خالل ھذا النوع القیام بفحص عدة شروط وتنفیذ مجموعة االوامر التابعة للشرط المتحقق

 If <condition1> Then

<commands>

Else If <condition2> Then

<commands>

Else

<commands>

End If

.بعد آخر أمر) End If(یجب كتابة العبارة . حاالت تتطلب أكثر من إختبار

  

IF  Condition =True Then       

 Statement  Or Statements 

Else IF Condition =True Then

Statement  Or Statements

Else                                              

Statement  Or Statements

End If                                           

   :لمعرفة العدد الزوجيصمم نافذة   : مثال

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

    

Condition Statement

End IF

True

False

StatementCondition

Statement

True

False
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Option Explicit

Dim x As Long

Private Sub Command1_Click()

x = val(Text1.Text)

Text2.Text = ""

If x Mod 2 = 0 Then Text2.Text = "العدد زوجي"

End Sub
  

   ، ما الفرق ؟ ولماذا ؟x = val(Text1.Text)من "  بدال x = Text1.Text جرب أستخدام  :مالحظة

اآلن سنحاول التعدیل في البرنامج . العدد اذا كان فردیا فال یعرض شیئاالحظنا في المثل السابق ان : مثال

:دوق النص الثاني العدد فردي أیضا السابق لیعرض صن

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

    

Option Explicit

Dim x As Long

Private Sub Command1_Click()

x = Val (Text1.Text)

If x Mod 2 = 0 Then

Text2.Text = "العدد زوجي"

Else

Text2.Text = "العدد فردي"

End If

End Sub
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   . Command الخاص بالعنصر  clickلحدث اثارة ار لون خلفیة النموذج عند صمم نافذة لتغیی  :مثال

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

    

Private Sub Command1_Click()

Static x As Single

Form1.BackColor = QBColor(x)

x = x + 1

If x = 16 Then x = 0

End Sub

:صمم نافذة لتنفیذ المعادلة التالیة : مثال

               x +1      x > 0

Y=          x          x = 0

    x2         x < 0

  مرحلة التنفیذ  ة التصمیممرحل
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Option Explicit

Dim x As Long, y As Long

Private Sub Command1_Click()

x = Text1.Text

If x > 0 Then

y = x + 1

ElseIf x = 0 Then

y = x

Else

y = x ^ 2

End If

Text2.Text = y

End Sub
  

 :Select Case  نةعبارة المقار.2

 إذا كان جواب الشرط عبارة عن احتمالین أو ثالثة، أما في حالة كثرة IFتصلح عبارة الشرط   

  .Select Caseاالحتماالت فمن األفضل استخدام عبارة 

تقوم ھذه العبارة بإختبار قیمة المتغیر المعطى أو ناتج عبارة معینة وتنفیذ المقطع الذي یوافق ھذه 

  :لصیغة العامة لھذه العبارة ھي القیمة، وا

Select Case <cond_var>

Case <value1>

statement group 1

Case <value2>

statement group 2

:

Case Else

statement group n

End Select

  cond_var = Value1 او الجمل عندما تكون ةل   تنفذ ھذه الجم

  اي cond_var   تنفذ ھذه الجملة او الجمل عندما تكون 
 ...  value2  أو value1  قیمة غیر 

cond_var = Value2 او الجمل عندما تكون ة   تنفذ ھذه الجمل
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  :وعن ھذا الشكل العام نوضح ما یلي

 الذي سیتم اختباره ومن الممكن أن Expressionیر  یلیھا اسم المتغیر أو التعبSelect Caseالعبارة تبدأ بـ 

یكون ھذا المتغیر أو التعبیر من أي نمط عددي حتى األعداد الحقیقیة أي التي بھا كسور أو متغیر حرفي 

String كما یتضح من الجدول التالي الذي یوضح أشھر أنماط المتغیرات المستخدمة مع عبارة Select 

Case   

نمط المتغیر
مثال

Case Is <= 25الئقيع

Case Is = 15.5تساوي

Case 15.5تساوي

Case –5 to 5مدى

Case Is < 100, Is > 0متعدد

"كومبیوتر" Caseحرفي

  

 وإذا ما تحقق اكثر من شرط واحد فان Selectجواب الشرط الصحیح في عبارة ) ینفذ(الحظ انھ فقط یتحقق 

 المثال التالي یستخدم في تحدید نسبة الخصم على المبیعات تبعا ).ینفذ (األول بالتسلسل فقط ھو الذي یتحقق

  :لعددھا

Option Explicit

Dim inQuantity As Integer, Discount As Single

Private Sub Command1_Click()

inQuantity = Val(Text1.T ext)

Select Case inQuantity

    Case Is <= 0

        Text1.Text = "The Quantity must be positive"
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    Case 1, 2, 3

        Discount = 0

    Case 4 To 9

        Discount = 0.1  ' 10 %

    Case 10 To 49

        Discount = 0.2  ' 20 %

    Case Is > 50

        Discount = 0.3  ' 30 %

End Select

Text2.Text = Val(Discount)

End Sub 

  الحظ اآلتي

   (< ,> ,=> ,=< ,=) غالبا مع المعامالت العالئقیة مثل Isیستخدم العامل -1

   في القائمة التي تتكون من مجموعة من القیم كما في المتعدد(,)تفصل القیم بفاصلة -2

   Toالمدى یعرف بقیمتین بینھما نمط -3

  :ثل مجموعة متنوعھ من األنماط محتوي علىیمكن أن ت المتعددة إن القوائم-4

Case 1 To 4, 7 To 9, 11, 13, Is > 23  

  

   :Select Caseأعد المثال الخاص بأختبار العدد الفردي و الزوجي بإستخدام    :مثال

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم
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Option Explicit

Dim x As Single

Private Sub Command1_Click()

x = Val(Text1.Text) Mod 2

Select Case x

Case 0

Text2.Text = "العدد زوجي"

Case Else

Text2.Text = "العدد فردي"

End Select

End Sub

  ؟ Else البدیل لكلمةوما دون التأثیر على عمل البرنامج؟ ما العبارات التي یمكن حذفھا من الشفرة أعاله :س

لب إمتیاز اذا ابل للدرجة التي حصل علیھا الطالب فمثال یكون تقدیر الطصمم نافذة تعطي التقدیر المقا:مثال

   :100-90لتي حصل علیھا ضمن المدى كانت الدرجة ا

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

    

Option Explicit

Dim x As Single

Private Sub Command1_Click()

x = Val(Text1.Text)

Select Case x

Case 90 To 100: Text2.Text = "Excellent"
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Case 80 To 89: Text2.Text = "V.Good"

Case 70 To 79: Text2.Text = "Good"

Case 60 To 69: Text2.Text = "Median"

Case 50 To 59: Text2.Text = "Passable"

Case Else: Text2.Text = "Bad"

End Select

End Sub

  :  Looping Statements) جمل الدوران(الحلقات التكراریة 

 Visual Basicیستخدم   .تستخدم ھذه الجمل لتكرار عمل معین عدة مرات الى أن یتحقق شرط ما

  :نوعین من الدوارات

1- Counter Loop   

  For … Nextوھي التي تستخدم عداد لتنفیذ عدد محدد من المرات مثال على ذلك 

2- Conditional Loop   

  Do While & Do Untilال یحدد فیھا العدد و إنما تعتمد على أحد الشروط مثال على ذلك 

    For … Nextالتعامل مع 

For  Nextالعبارة  

 For                             =                               To                                 Step     

Statement Or Statements

Next 

  حسب القیمة األبتدائیة و القیمة النھائیةبحیث یكون التكرار تقوم ھذه الجملة بتكرار تنفیذ جملة او مجموعة من الجمل 

 1في حالة عدم كتابة مقدار الزیادة فیفترض الفجوال مقدار الزیادة 

For x = 1 to 20
Statement
Next x

اسم المتغیر القیمة األبتدائیة القیمة النھائیة مقدار الزیادة

اسم المتغیر
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زیادة قیمة سالبة ولكن بشرط ان تكون القیمة األبتدائیة اكبر من القیمة النھائیةكون مقدار الممكن ان ی

For x = 20 to 1 Step -2
Statement
Next x

  

  :الحظ اآلتي

 ال ینفذ على Loop لیست سالبة فان stepإذا كانت القیمة النھائیة اصغر من القیمة االبتدائیة وقیمة -1

  اإلطالق

 أقصى قیمة integer التقید بحدود قیم المتغیر ، فمثال المتغیر من النمط عند استخدام العداد یجب-2

 فیجب استخدام متغیر من نمط 40000 وعلیھ إذا ما كانت قیمة العداد تصل إلى 32767یسعھا ھي 

long   

   Infinite loop أبدا ، الن ذلك قد یؤدي إلى Loopعدم تغییر قیمة العداد داخل -3

) مضروب( مفكوك ل إلدخال عدد صحیح و الثاني لعرضصندوقي نص األوعلى  تويصمم نافذة تح : مثال

. Command  عند الضغط على زر امر Factorialعددال

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

    

Dim x As Integer, Fact As Integer

Private Sub Command1_Click()

Fact = 1

For x = 1 To Val(Text1.Text)

Fact = Fact * x

Next x

Text2.Text = Fact

End Sub

                                                  x!=1*2*3*4*…….*x:ھو)  ( !المفكوك : مالحظة
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    Do while … Loopالتعامل مع 

عندما یصبح غیر متحقق ، یتم  طالما ظل الشرط متحققا ، وDo whileیتم تنفیذ الحلقة التكراریة 
  . )أي تكملة باقي البرنامج(نقل التنفیذ الى العبارة التالیة للحلقة 

:ھناك طریقتین أو شكلین لكتابة ھذه الحلقة التكراریة ، كالتالي 

Do While Loop   العبارة

Do   While   

Statement Or Statements

Loop

ملة او مجموعة من الجمل  بتكرار تنفیذ جالعبارةتقوم ھذه 

   Whileفقط في حالة تحقق الشرط الذي یلي عبارة 

  Do  Loop ال یتم تنفیذ اي جملة داخل العبارة -:مالحظة

. من البدایة الشرط غیر متحققاذا كان

Do      

Statement Or Statements

Loop  While

 تقوم ھذه العبارة بتكرار تنفیذ جملة او مجموعة من الجمل

   Whileفقط في حالة تحقق الشرط الذي یلي عبارة 

مرة   Do  Loop یتم تنفیذ اي جملة داخل العبارة -:مالحظة
واذا .واحدة على األقل الن الشرط یلي الجملة المراد تنفیذھا

.تحقق الشرط یتم تكرار التنفیذ

   . Do  Whileكرر حساب مفكوك العدد بأستخدام  :مثال

  لة التنفیذمرح  مرحلة التصمیم

    

Option Explicit

Dim Fact As Integer, x As Integer

Private Sub Command1_Click()

Fact = 1: x = 0

Do

x = x + 1

Fact = Fact * x

Loop While (x < Val(Text1.Text))

Text2.Text = Fact

End Sub

Option Explicit

Dim Fact As Integer, x As Integer

Private Sub Command1_Click()

Fact = 1: x = 0

Do While (x < Val(Text1.Text))

x = x + 1

Fact = Fact * x

Loop

Text2.Text = Fact

End Sub

شرط 

شرط 

Do   

Statement Or Statements

Loop While  
Do   While

Statement Or Statements

Loop
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   Do Until … Loopالتعامل مع 

 ، حیث أن تنفیذ الحلقة ھنا Do While عكس الحلقة التكراریة السابقة Do Untilتعد الحلقة التكراریة 

) العبارة بعد الدوارة(یستمر ما لم یتحقق الشرط فأن تحقق یتم الخروج  من الحلقة إلى التعلیمة التالیة 

  : وھناك أیضا شكلین لكتابتھا كالتاليDo Whileواستخدامھا مماثل تماما للحلقة التكراریة السابقة 

Do   العبارة Until Loop

Do   Until   

Statement Or Statements

Loop

تقوم ھذه العبارة بتكرار تنفیذ جملة او مجموعة من الجمل 

   Until الشرط الذي یلي عبارة حالة عدم تحققفقط في 

  Do  Loop ال یتم تنفیذ اي جملة داخل العبارة -:مالحظة

  . من البدایة الشرط متحققاذا كان

 loopعند تحقق الشرط یخرج من ال 

Do      

Statement Or Statements

Loop  Until

تقوم ھذه العبارة بتكرار تنفیذ جملة او مجموعة من الجمل 

  Until الشرط الذي یلي عبارة تحققعدم حالة فقط في 

 مرة  Do  Loop یتم تنفیذ اي جملة داخل العبارة -:مالحظة
 واذا.واحدة على األقل الن الشرط یلي الجملة المراد تنفیذھا

  .حقق الشرط یتم تكرار التنفیذلم یت

  

  

    . Do  Untilكرر حساب مفكوك العدد بأستخدام  :مثال

  

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

    

Option Explicit

Dim Fact As Integer, x As Integer

Option Explicit

Dim Fact As Integer, x As Integer

شرط 

شرط 
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Private Sub Command1_Click()

Fact = 1: x = 0

Do

x = x + 1

Fact = Fact * x

Loop Until (x = Val(Text1.Text))

Text2.Text = Fact

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Fact = 1: x = 0

Do Until (x = Val(Text1.Text))

x = x + 1

Fact = Fact * x

Loop

Text2.Text = Fact

End Sub
  

   :Exitاستخدام العبارة 

قد یحتاج المبرمج في بعض   Do و  Forتحدثنا في الفقرات السابقة عن شكلین من الحلقات التكراریة ھما 

 Exitم العبارة و لعمل ذلك نستخداألحیان الى الخروج من الحلقات التكراریة عند حدوث شرط معین 

Exit     العبارة

Do   Until x > 20

x=x+1

Statement Or Statements (Y= Expression)

If  Y=10  then  Exit Do

Loop

Do

x=x+1

Statement Or Statements (Y= Expression)

If Y=10   then Exit Do

Loop  Until  x> 20

Do While  x< 20

x=x+1

Statement Or Statements (Y= Expression)

If  Y=10 then   Exit Do

Loop

Do

x=x+1

Statement Or Statements (Y= Expression)

If Y=10   then   Exit Do

Loop  While  x< 20

For x = 1 to 20
Statement Or Statements (Y= Expression)

If   Y=10   then   Exit For

Next x

Do   

Statement Or Statements

Loop Until 
Do   Until

Statement Or Statements

Loop



  Visual  Basic Lectures                                 قسم الھندسة الكھربائیة/ الجامعة التكنولوجیة 

118

ثم من خالل ثالث أزرار أختیار النموذج بعد اختیار اللون خلفیة تغییر لون صمم نافذة ل : مثال

  . الضغط على زر امر لیفعل التغییر

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()

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

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

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

Command1.Caption = "Set Backcolor Property"

End Sub

Private Sub Command1_Click()

If Option1.Value Then

Me.BackColor = vbRed

ElseIf Option2.Value Then

Me.BackColor = vbBlue

Else

Me.BackColor = vbGreen

End If

End Sub

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قطعة البرمجیة الخاصة بزر األمر والتي تؤدي الى تفعیل تغییر ال
 (Click)لون خلفیة النموذج حسب زر األختیار الذي تم الضغط 

علیھ 
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 للتحكم باعدادات الخط و Check Boxes  صمم نافذة تحتوي على ثالث صنادیق تحقق: مثال

  .ثالث ازرار اختیار للتحكم بلون الخط داخل صندوق النص

  مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

  
  
  

Private Sub Option3_Click()
Text1.ForeColor = vbGreen
End Sub

Private Sub Check3_Click()
If Check3.Value = 1 Then
Text1.FontItalic = True
Else
Text1.FontItalic = False
End If
End Sub

Private Sub Check1_Click()
If Check1.Value = 1 Then
Text1.FontBold = True
Else
Text1.FontBold = False
End If
End Sub

Private Sub Option2_Click()
Text1.ForeColor = vbBlue
End Sub

Private Sub Option1_Click()
Text1.ForeColor = vbRed
End Sub

Private Sub Check2_Click()
If Check2.Value = 1 Then
Text1.FontUnderline = True
Else
Text1.FontUnderline = False
End If
End Sub
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دوق نص ثم اضافة األسم الى صندوق القائمة بعد صمم نافذة الدخال اسم داخل صن : مثال

  .الضغط على زر األمر 

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()

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

Command1.Caption = "Add To List"

End Sub

Private Sub Command1_Click()

If Text1.Text = "" Then

MsgBox "Enter Name"

Else

List1.AddItem Text1.Text

Text1.Text = "": Text1.SetFocus

End If

End Sub

  .كرر المثال السابق مع اضافة زر امر لتمكین المستخدم من حذف اي عنصر من القائمة :  مثال

لة التنفیذمرحمرحلة التصمیم
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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()

If Text1.Text = "" Then

MsgBox "Enter Name"

Else

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

End If

End Sub

Private Sub Command2_Click()

If List1.ListIndex <> -1 Then List1.RemoveItem List1.ListIndex

End Sub

  

یار اللون من القائمة المركبة و الضغط على  صمم نافذة لتغییر لون خلفیة النموذج بعد اخت :مثال
  .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

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

listindexسالبة مما یؤدي الى عدم حذف أي عنصر   
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Private Sub Command1_Click()

Select Case Combo1.ListIndex

Case 0: Form1.BackColor = vbRed

Case 1: Form1.BackColor = vbBlue

Case 2: Form1.BackColor = vbGreen

Case 3: Form1.BackColor = vbCyan

Case 4: Form1.BackColor = vbYellow

Case 5: Form1.BackColor = vbWhite

Case 6: Form1.BackColor = vbMagenta

End Select

End Sub

  

  

 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"

For I = 8 To 24 Step 2

Combo2.AddItem I

Next I

End Sub

العنصر الذي یتم اختیاره من تغییر لون خلفیة النموذج حسب 
  .مة المركبةئالقا

 یعتمد على تسلسل Case یجب مالحظة ان اختیار الحالة 
  ةادخال العناصر في القائمة المركب

صندوق المركبالاختیار اللون حسب التسلسل داخل 

  تحمیل الصندوق المركب الثاني بأحجام الخط
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Private Sub Combo1_Click()

Text1.FontName = Combo1.Text

End Sub

Private Sub Combo2_Click()

Text1.FontSize = Combo2.Text

End Sub

  
مع حذفھ (لتحویل أي عنصر یتم أختیاره من أحد صندوقي القائمة الى االخرى  صمم نافذة : مثال

بعد الضغط على زر امر، حذف أي عنصر یتم أختیاره من أي صندوق قائمة بعد ) من األولى
  .الضغط على زر امر اخر، مع ثالث أزرار أختیار لحذف محتویات القائمة كما مبین أدناه

Project Properties:

SettingPropertyObject

Frame1
Clear of
True

Name
Caption
Font.Bold

Frame

OptNon
Non
True

Name
Caption
Value

Option Button

OptList1
List1
False

Name
Caption
Value

Option Button

OptList2
List2
False

Name
Caption
Value

Option Button

Lbl1
List1
True

Name
Caption
Font.Bold

Label

تغییر حجم الخط في صندوق النص حسب القیمة 
  التي یتم اختیارھا من القائمة المركبة الثانیة

تغییر نوع الخط في صندوق النص حسب القیمة 
  التي یتم اختیارھا من القائمة المركبة االولى
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Lbl2
List2
True

Name
Caption
Font.Bold

Label

List1
0 – standard
Fatima
Mazin
Haydar
Rafid

Name
Style
List

List Box

List2
0 – standard
Ahmed
Najeeb
Majeed
Samer

Name
Style
List

List Box

CmdTra
Translate

Name
Caption

Command Button

CmdRem
Remove

Name
Caption

Command Button

CmdEnd
End

Name
Caption

Command Button

Project Code:
Private Sub CmdTra_Click( )
If List1.ListIndex >= 0 Then
List2.AddItem List1.Text
List1.RemoveItem List1.ListIndex
End If
If List2.ListIndex >= 0 Then
List1.AddItem List2.Text
List2.RemoveItem List2.ListIndex
End If
End Sub
Private Sub OptList1_Click( )
List1.Clear
End Sub
Private Sub OptList2_Click( )
List2.Clear
End Sub
Private Sub CmdEnd_Click( )
End
End Sub
Private Sub CmdRem_Click( )
If List1.ListIndex >= 0 Then List1.RemoveItem List1.ListIndex
If List2.ListIndex >= 0 Then List2.RemoveItem List2.ListIndex
End Sub
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 صمم نافذة تحتوي على قائمة سواقات و مؤقت ثم اكتب شفرة برمجیة لعرض االجزاء  :مثال

  .ة للقرص الصلب آلیا كل ثانیة مع تغییر لون النموذج عند كل تغییر في قائمة السواقاتالمكون

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 1000
End Sub
Private Sub Drive1_Change()
Static a As Integer
Select Case a
Case 0
Me.BackColor = vbRed: a = a + 1
Case 1
Me.BackColor = vbGreen: a = a + 1
Case 2
Me.BackColor = vbBlue: a = 0
End Select
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Static x As Integer
If x = Drive1.ListCount - 1 Then x = 0
Drive1.Drive = Drive1.List(x)
x = x + 1
End Sub

 المناسبة وأكتب الشفرة البرمجیة الالزمة ألیجاد ناتج المتوایة التالیة بعد نافذةال صمم  :مثال
   :n و عدد الحدود xادخال قیمة 

Y=1+(x2/2)+(x4/4)+(x6/6)+.....+(xn/n) 
مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  

قة القطعة البرمجیة التي تنفذ عند تغییر السوا
)Changeاثارة الحدث ( 

تغییر السواقة آلیا عند مروركل ثانیة
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Private Sub Form_Load()
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Label1.Caption = "x"
Label2.Caption = "n"
Label3.Caption = "Y"
Command1.Caption = "Value of Series"
End Sub
Private Sub Command1_Click()
x = Text1.Text
n = Text2.Text
Y = 1
For i = 2 To n Step 2
f = 1
For j = 1 To i
f = f * j
Next j
Y = Y + x ^ i / f
Next i
Text3.Text = Y
End Sub
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:Arrays المصفوفات

البعضبعضھا معوترتبطلبیاناتانوعنفسلھاالمتغیراتمنمجموعةعلى انھاالمصفوفةتعرف 

 یمیزه عن باقي العناصر Indexلھ دلیل و element   عنصریسمىالمصفوفة داخل متغیر، كلنفس األسمب

 على المبرمج األعالن عن المصفوفة اوال یجب.  لتسھیل عملیة استدعاءه یحدد ترتیبھ داخل المصفوفةو االخرى

عن طریق عبارات خاصة محجوزة تفھمھا الفجوال بیسك اذ تتضمن عبارة االعالن عدد عناصر المصفوفة و 

تتیح الفجوال بیسك للمبرمج تحدید عدد عناصر المصفوفات بشكل ثابت او . نوع البیانات التي ستسند لعناصرھا

  .غیل البرنامجبشكل دینامیكي یتغیر اثناء تش

  : DeclarationArrays األعالن عن المصفوفات 

یعلن عن المصفوفات باتباع نفس القواعد التي تعلمناھا في األعالن عن المتغیرات اذ تستخدم الكلمات   

   . Dimمحجوزة في الفجوال بیسك لالعالن مثل الكلمة المحجوزة ال

:الصیغة العامة لإلعالن عن المصفوفة ھي

  

Dim | Public | Private array_name (subscript) As data_type

 وفیما یلي توضیح عن استخدام Private أو Public أو Dim:  یتم اإلعالن عن المصفوفة بإحدى العبارات -

  :كل منھا

Private :تجعل المصفوفة محلیة إذا تم اإلعالن عنھا في إجراء فأنھا ال ترى إال في ھذا اإلجراء ، وان تم 

  . ال في ھذا النموذج أو ھذه الوحدةاإلعالن عنھا في قسم اإلعالن العام في نموذج أو وحدة برمجیة فأنھا ال ترى ا

Public : أي (أي مكان من البرنامج في ال تستخدم إال في قسم اإلعالن العام ، وتعني أن المصفوفة تصبح مرئیة

  ) وحدة برمجیة أو إجراء أو نموذج

name _array :المصفوفة اسم   

subscript : 0أقصى قیمة للدلیل ، وھذه القیمة تحدد عدد العناصر في المصفوفة ، وافتراضیا یبدأ الدلیل بالقیمة 

   .6 فان عدد العناصر یكون Subscript = 5، معنى ھذا إذا تم استخدام الصیغة 

data_type :نوع البیانات التي ستسند لعناصر المصفوفة.  

.بین اسالیب االعالن عن المصفوفات و مدى كل اسلوبتة ول التالیاالجد

 X1(0) – X1(10) عناصر  11یتم تعریف مصفوفة مكونة من 

Dim Array Name hieghest index Data Type

Dim X1 (10) Integer

As

As
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  مصفوفة معرفة على مستوى النموذج

  
  

مصفوفة معرفة على مستوى القطعة البرمجیة

  

مصفوفة معرفة على مستوى القطعة البرمجیة

  

Static Array Name Hieghest index Data Type

Static X1 (10) Integer

As

As

1st Click

2nd  Click

1st Click

2nd  Click



  Visual  Basic Lectures                                                    قسم الھندسة الكھربائیة/  الجامعة التكنولوجیة 

129

  : Option Base استخدام عبارة اختیار األساس

 لكي  لوحدة برمجیةGeneral Declarationعام  في قسم اإلعالن الOption Baseاستخدام العبارة   

   كما یلي  0ال من د ب1یبدأ الدلیل من 

Option Base 1

 افتراضیا 1بعد ذلك تبدأ جمیع المصفوفات من 

  فمثال

Option Base 1

Public Names(100) As string 

100) تتكون من Namesیجعل المصفوفة  Elements) 1 تبدأ بالرقم التسلسلي 

   لیس لھ وجود ولو استخدمتھ سوف یتوقف البرنامج مصدرا خطأ Names(0)أن العنصر ھنا لجدیر بالذكر من ا

  :ھناك صیغة أخرى لإلعالن عن المصفوفة تتیح حریة أكبر في تحدید الحد األدنى واألقصى للدلیل وھي كالتالي 

Dim array-name(min_index To max_index) As data_type

  د الدلیل األصغر واألكبر بدال من التقید بالبدء بالقیمة االفتراضیة ھنا یمكن تحدی

  مثال

Dim Truth(2 To 5) As Boolean

Truth(2) = True

Truth(3) = True 

Truth(4) = False

Truth(5) = False

  :مالحظة

 Ubound بینما الدالة Lbound العنصر االول من خالل استخدام الدالة (Index)یمكن معرفة رقم   

   العنصر االخیر(Index)تعود برقم 

  للمثال اعاله 

Print LBound(Truth) ' Will Print 2

Print UBound(Truth) ' Will Print 5

  أو

Option Base 1

Dim Name(10) As String

  فانھ

Print LBound(Name) ' Will Print 1

Print UBound(Name) ' Will Print 10
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 تتكون ھذه المصفوفات من سطر واحد من المتغیرات المتشابھة في نوعھا و اسمھا  : األبعادأحادیةالمصفوفات 

  .األمثلة التالیة تبین كیفیة تعریف المصفوفة و اسناد القیم لھا. وتتمیز عن بعضھا من خالل الدلیل

    

    

. في ھذا المثال یمكن رفعھا.(As String) تحول القیمة الرقمیة الى قیمة حرفیة ( )CStr  الدالة :مالحظة

  : Dynamic Arrays) الدینامیكیة(المصفوفات متغیرة الحجم 

 البرنامج وذلك باستخدام الكلمة المحجوزة ممكن تغییر ابعادھا في اي مكان منھي المصفوفات التي من ال

Redim.السابق استخدام مصفوفة عدد عناصرھا ثابت وتسمى لقد تم في Fixed Size Array  ،  وعند

  .اإلعالن عن ھذا النوع من المصفوفات یقوم البرنامج بحجز مساحة من الذاكرة تتسع لجمیع عناصر المصفوفة 

من العناصر  على استخدام عدد Dynamic Arrayتعتمد فكرة استخدام المصفوفة ذات الحجم المتغیر   

  .یتحدد بحسب حاجة البرنامج فقط 

في البدایة یجب اإلعالن عن ھذه المصفوفات بدون تحدید لعدد العناصر ، وإال لن یتم السماح بتغییرھا ، كما یلي 

Dim array_name( ) As data_type

تحدید أبعادھا خطأ لذلك یعاد ھذه المصفوفة ال تحتوي على أیة عناصر ، وأي استخدام لھا یسبب ظھور 

: وصیغتھا كالتاليReDimاستخدام العبارة ب

ReDim [Preserve] array_name(subscript) As data_type

 وھي عبارة برمجیة ولیست إعالنا أي یجب استخدامھا داخل إجراء وال یمكن ReDim تبدأ العبارة بكلمة -

  .استخدامھا في قسم اإلعالن العام 

نظرا الن عبارة . تیاریة وتعني االحتفاظ بالعناصر الموجودة حالیا في المصفوفة  كلمة اخPreserve كلمة -

ReDimمھا والمصفوفة بھا عناصر بالفعل ، یمكن استخدامھا أكثر من مرة مع نفس المصفوفة فقد یتم استخدا 

 المتغیر  فان العناصر كلھا سیتم وضعھا على أساس القیم االفتراضیة لنوعPreserveاستخدام  لو لم یتم

  سطرالنفس على التالیة  قوطة تجعل الطباعةنمالرزة افال

  سطر االخرلل التالیة تنزل قوطة تجعل الطباعةنمالرزة افالبدون 
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 فان القیم الحالیة سیتم االحتفاظ بھا ، لو تم زیادة Preserveالمستخدم في تعریف المصفوفة ، أما إذا تم استخدام 

العناصر  ویتم حذف(عدد العناصر ، أما إذا تم تقلیل العدد فان العبارة ستحتفظ بأكبر عدد ممكن من العناصر 

  ) .المتعدیة ألقصى دلیل

    Fixed Size Arrayارة تشبھ عبارة اإلعالن في النوع السابق  بقیة عناصر العب-

  یتم اإلعالن عن مصفوفة متغیرة الحجم بدون تحدید حجمھا كما یلي  :مثال

Dim Scores( ) As Integer

  بعد ذلك یتم تحدید عدد العناصر كالتالي 

ReDim Scores(9) As Integer

0)حیث یكون عدد عناصر المصفوفة ھو عشرة  to    كما یلي ویمكن ملئھا(9

Scores(0) = 90

Scores(1) = 60

:

Scores(9) = 80

  لو أردنا أن نضیف عنصر إلى ھذه المصفوفة مع االحتفاظ بالقیم السابقة یمكننا كتابة الجملة التالیة

ReDim Preserve Scores(10) As Integer

   ھ ویمكن إعطاءه قیمScores(10)غ جدید ھو  مضافا إلیھا عنصر فار،سیتم اإلبقاء على القیم السابقة 

Scores(10) = 50

   العامأي ال یستخدم في قسم االعالنات(  ال یستخدم اال داخل اجراء فقط ReDimان االمر  :تأكید 

 General Declaration مثل االمر Dim( .

  

  التصریح عن المصفوفة الدینامیكیة

    

   یؤدي الى مسح القیم القدیمةRedimاستخدام العبارة 

  التصریح عن المصفوفة الدینامیكیة

  تحدید األبعاد 

 ان القیم التي تم اسنادھا الحظ
سابقا تم مسحھا بعد تغییر 

  ابعاد المصفوفة
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Preserve نستخدم الكلمة المحجوزة Redimللحفاظ على القیم المسندة للمصفوفة بعد استخدام العبارة 

 ازرار امر األول إلنشاء مصفوفة مكونة من خمس عناصر قیمھا محصورة ةثصمم نافذة مكونة من ثال:  مثال

الث لطباعة اكبر عنصر من الزر الثو اصغر عنصر من المصفوفةبین الصفر و العشرة ، الزر الثاني لطباعة 

  .صفوفةمال

  التنفیذ  التصمیم

    

Dim x(4) As Single, min As Single, max As Single

Private Sub Command1_Click()
For i = 0 To 4
x(i) = 10 * Rnd: Print x(i);
Next
Print
End Sub
Private Sub Command2_Click()
min = x(0)
For i = 1 To 4
If x(i) < min Then min = x(i)
Next
Print "Min = "; min
End Sub
Private Sub Command3_Click()
max = x(0)
For i = 1 To 4
If x(i) > max Then max = x(i)
Next
Print "Max = "; max
End Sub

 و الثمانیة عشر مع معرفة موقعي  أعد المثال السابق لجعل العناصر الخمسة محصورة بین االربعة/س

.العنصرین االصغر واالكبر

  للحفاظ على القیم السابقة

تكوین مصفوفة عشوائیة من خمس عناصر 
  و طباعتھا على النموذج

غر عناصر المصفوفة البحث عن اص
   على النموذجو طباعتھ

بر عناصر المصفوفة البحث عن اك
   على النموذجو طباعتھ

 لنزول الطباعة التالیة
  الى سطر جدید
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   :ثنائیة األبعادالمصفوفات 

جمیع . تتكون المصفوفة ثنائیة األبعاد من مجموعة من العناصر مرتبة على شكل صفوف و اعمدة   

 األسم و نفس نوع البیانات و تمیز عن بعضھا من خالل الدلیل الذي یكون عناصر ھذه المصفوفة تحمل نفس

. العنصرما یقع ضمنھنعلى شكل زوج مرتب یحدد الصف و العمود الذی

  اإلعالن عن مصفوفة ذات بعدین یتم باستخدام الصیغة التالیة

Dim | Public | Private array_name (sub_r , sub_c) As data_type

  .عدد االعمدةsub_c بینما یمثل عدد الصفوف sub_rحیث یمثل 

 Option Baseالمصفوفات المتعددة األبعاد تشبھ أحادیة البعد من حیث االستخدام ، إذ ینطبق علیھا عبارة 

  . عند تعریف أحد األبعاد (minIndex To maxIndex)واستخدام صیغة 

األمر . مكن تغییر األبعاد كأي مصفوفة أحادیة البعد  إذ یReDimكذلك ینطبق على ھذا النوع استخدام العبارة 

  .ه فقط ھو الذي یمكن تغییرد االعمدةعد األبعاد فان ثنائیة مع المصفوفة Preserveالمھم ھو عند استخدام 

   في حالة المصفوفات متعددة االبعاد یمكن توضیحھ بالمثال التاليLBound and Uboundالتعامل مع الدالتین 

Dim AA(3, 4) As Integer

Print LBound(AA) or Print LBound(AA, 1) `Will Print 0

Print UBound(AA) or Print UBound(AA, 1) `Will Print 3

Print LBound(AA, 2) 'Will Print 0

Print UBound(AA, 2) 'Will Print 4

  التصریح العام عن المصفوفة

    

  

 على قوطة للطباعةنمالرزة افال
  )لالعمدة(سطر النفس 

  )للصفوف(للنزول الى سطر اخر 
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مصفوفة معرفة على مستوى القطعة البرمجیة

  

   : مثال

 و اربع اعمدة قیمھا صمم نافذة مكونة من زري امر األول إلنشاء مصفوفة مكونة من خمس صفوف

  . اعة عناصر المصفوفة على النموذجمحصورة بین الصفر و العشرة ، الزر الثاني لطبصحیحة 

  التنفیذ  التصمیم

    

Dim x(4, 3) As Integer
Private Sub Command1_Click()
For i = 0 To 4
For j = 0 To 3
x(i, j) = 10 * Rnd
Next
Next
End Sub
Private Sub Command2_Click()
For i = 0 To 4
For j = 0 To 3
Print x(i, j);
Next
Print
Next
End Sub

 فكیف سیكون الناتج ؟ وكیف نجعلھا أعداد  Dim x(4, 3) As Single  لو كان التعریف عن المصفوفة/س

  صحیحة حینھا ؟

1st Click

2nd  Click

1st Click

2nd  Click
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Example: Design a project window to generate ten random numbers in a textbox by 

using the command button “Generate Random Numbers”; also it is possible to find 

the summation and multiplications of these numbers by using two command buttons 

“Sum and Multiplies”. The suitable window for this application can be as follow:

Project Properties

SettingPropertyObject

Label1
List of Numbers

Name
Caption

Label

TxtList

True

Name
Text
MultiLine

Text

CmdRnd
Generate Random Numbers

Name
Caption

Command Button

CmdSum
Sum

Name
Caption

Command Button

CmdMul
Multiplies

Name
Caption

Command Button

CmdClose
Close

Name
Caption

Command Button

Project Code

Dim i As Integer: Dim sum As Byte: Dim mul As Long

Dim nums(1 To 10) As Byte

Private Sub CmdRnd_Click( )

TxtList = ""

For i = 1 To 10

    nums(i) = Int(10 * Rnd) + 1

    TxtList = TxtList & nums(i) & vbCrLf

Next i

End Sub

 ألستبعاد الصفر من بین االرقام من أجل عملیة الضرب 1الرقم 
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Private Sub CmdSum_Click( )

sum = 0

For i = 1 To 10

    sum = sum + nums(i)

Next i

MsgBox "the summation of numbers is " & sum

End Sub

Private Sub SmdMul_Click( )

mul = 1

For i = 1 To 10

    mul = mul * nums(i)

Next i

MsgBox "the multiplication of numbers is " & mul

End Sub

Private Sub CmdClose_Click( )

End

End Sub

و ھنا یمكن رفعھا وكتابة .  للوصول الى السطر التالي من صندوق النصvbCrLf تم استخدام الدالة :مالحظة 

  TxtList = TxtList & nums(i)      :الرقام المتولدة في نفس السطر بأستخدام الشفرةا

 TxtList = TxtList & " " & nums(i)        : الشفرة التالیة لترك فراغ بین االرقامجرب

 " ," & TxtList = TxtList & " " & nums(i)       :أو لوضع الفارزة بین االرقام

  . وذلك باألعتماد على الخاصیة األفتراضیة لصندوق النصTxtList.Text ھنا تعني TxtList :مالحظة

Example: Design a project window to convert the decimal number in range of 0 to 

100 into its equivalent binary numbers.
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Project Properties

SettingPropertyObject

Decimal To Binary Conversion
True

Caption
FontBold

Form

Lbl0
0

Name
Caption

Label

Lbl100
100

Name
Caption

Label

LblHsb
Select Decimal Number

Name
Caption

Label

LblDec1
Decimal Number

Name
Caption

Label

LblDec2Name
Caption

Label

LblBin1
Binary Number

Name
Caption

Label

LblBin2Name
Caption

Label

Hsb
0
100
1
10

Name
Min
Max
SmallChange
LargeChange

Horizontal Scroll Bar

Project Code

Option Explicit

Dim bin( ) As Byte: Dim i As Byte, j As Integer, dec As Byte

Private Sub Hsb_Change( )

i = 0

dec = Hsb.Value

Do 

i = i + 1

ReDim Preserve bin(1 To i) As Byte

bin(i) = dec Mod 2

dec = dec \ 2

Loop Until dec = 0

LblDec2 = Hsb.Value

LblBin2 = ""

For j = i To 1 Step -1

LblBin2 = LblBin2 & bin(j)

Next j

End Sub
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Example: Design a project window to show the truth Table for AND, OR, and XOR 

logic gates as shown.

Project Properties

SettingPropertyObject

Label1
Truth Table
True

Name
Caption
FontBold

Label

Text1

True
True

Name
Text
MultiLine
FontBold

Text

CmdShow
Show Truth Table

Name
Caption

Command Button

OptAnd
AND
True

Name
Caption
Value

Option Button

OptOr
OR

Name
Caption

Option Button

OptXor
XOR

Name
Caption

Option Button

CmdExit
Exit

Name
Caption

Command Button

Project Code

Dim a(3, 1) As Byte, opand(3) As Byte, opor(3) As Byte, opxor(3) As Byte

Dim i As Integer, dec As Integer

Private Sub CmdShow_Click( )

For i = 0 To 3

dec = i

For j = 1 To 0 Step –1

a(i, j) = dec Mod 2
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dec = dec \ 2

Next j

opand(i) = a(i, 0) And a(i, 1)

opor(i) = a(i, 0) Or a(i, 1)

opxor(i) = a(i, 0) Xor a(i, 1)

Next i

Text1 = "A  B   OP" & vbCrLf & "--------------" & vbCrLf

If OptAnd.Value Then

For i = 0 To 3

Text1 = Text1 & a(i, 0) & "  " & a(i, 1) & "   " & opand(i) & vbCrLf

Next

End If

If OptOr.Value Then

For i = 0 To 3

Text1 = Text1 & a(i, 0) & "  " & a(i, 1) & "   " & opor(i) & vbCrLf

Next

End If

If OptXor.Value Then

For i = 0 To 3

Text1 = Text1 & a(i, 0) & "  " & a(i, 1) & "   " & opxor(i) & vbCrLf

Next

End If

End Sub

Private Sub OptAnd_Click( )

Text1 = ""

End Sub

Private Sub OptOr_Click( )

Text1 = ""

End Sub

Private Sub OptXor_Click( )

Text1 = ""

End Sub

Private Sub CmdExit_Click( )

End

End Sub
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  Formsالتعامل مع النماذج 

  ال یحتوي Form یفتح لك واجھة نافذة لنموذج فارغ Visual Basicفي بدایة أي مشروع جدید فأن 

 إذّا. ضع داخل النموذج جمیع األدوات التي ستلزمك في البرنامج الذي تقوم بتصمیمھ على أي أداة وعادة ت

التي )  الرسم قرطكالعناوین ومربعات النص و( األخرى  عبارة عن كائن یعمل كحاویة للكائنات ھوالنموذج ف

 واحد على األقل Formنموذج  على Projectالمشروع وعادة یحتوي . تتكون منھا في النھایة واجھة المستخدم 

  . أو أكثر 

  
        

 من AddFormإذا أردت إضافة نموذجا جدیدا في برنامجك في أي وقت فیجب اختیار     

العنوان االفتراضي الذي . Open ثم انقر زر Form اختر AddForm وعندما یظھر مربع ، Projectقائمة

 حیث إنھا أول واجھة في البرنامج وعند إضافة Form1 للنموذج في بادئ األمر ھو  Visual Basicیخصصھ

  . وھكذا Form2 جھة جدیدة فأن العنوان سیكونوا

  علىControls  العناصرتسمح لك بمحاذاةتصمیم على ھیئة شبكة نقطیة ل أثناء اFormتظھر أرضیة 

 Toolsیمكنك تغییر صفات الشبكة من خالل مربع الخصائص الذي یتم التوصل ألیھ من أمر . Form النموذج

 حیث انھ عند(حیث یمكنك إخفاء الشبكة كلیا أو إظھارھا مع عدم التقید بھا عند إدراج العناصر Options  ثم 

(أو تغییر المسافة بین نقاط الشبكة ) تمكینھا یتم ضبط الركن األیسر العلوي للكائن على اقرب نقاط الشبكة إلیھ 

)أقرب أو ابعد حسب الحاجة 

  

Formأھم خصائص الكائن نموذج 

 ,Name, Appearance مثل  مع بقیة الكائنات مجموعة من الخصائص المشتركةلدى النموذج

BackColor, Enabled and Visible  لكن الخصائص الرئیسیة للـ وFormموضحة بالجدول ادناه :  
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  متاح للتغییراثناء  نوع القیمةوظیفتھا أو استخدامھاالخاصیة

AutoRedraw تحدد طریقة اعادة الرسم تلقائیا ام یدویا  Booleanالتصمیم والتنفیذ  

BorderStyleتحدد نمط اطار النافذة  

0 – None

1 – Fixed Single

2 – Sizable Border

3 – Fixed Dialog

4 – Fixed ToolWindow

5–Sizable ToolWindow

  التصمیم

DrawStyle
تحدد طبیعة الخط المستخدم عند استخدام احد 

   Formالطرق الرسومیة الخاصة بالـ 

0 – Solid

1 – Dash

2 – Dot

3 – Dash-Dot

4 – Dash-Dot-Dot

5 – Transparence 

6 – Inside Solid

  التصمیم والتنفیذ

DrawWidthتحدد سمك الفرشاة المستخدمة للرسوم  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

ControlBoxتحدد ظھور ازرار التحكم    Booleanالتصمیم  

Font تحدد مواصفات الخط على سطحForm  التصمیم والتنفیذحسب نوع التغییر  

MaxButton زر التكبیرفعالیةتحدد   Booleanالتصمیم  

MinButtonزر التصغیرفعالیة تحدد   Booleanالتصمیم  

Moveable تحدد امكانیة تحریكFormاثناء التنفیذ   Booleanالتصمیم  

Height المساحة الخارجیة للنموذجارتفاع تحدد  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

Width مساحة الخارجیة للنموذجالعرض تحدد  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

ScaleHeight المساحة الداخلیة للنموذجارتفاع مقیاس تحدد  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

ScaleWidth المساحة الداخلیة للنموذجعرض مقیاس تحدد  Integer > 0التصمیم والتنفیذ  

StartUpPosition للنافذة عند بدء االظھارتحدد الوضع االبتدائي  

0 – Manual

1 – CenterOwner

2 – CenterScreen

3 – Window Default

  التصمیم والتنفیذ

WindowState لشاشة انسبة لحجم النموذج بالنافذة تحدد حجم  

0 – Normal

1 – Minimized

2 – Maximized

  التصمیم والتنفیذ
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  أشكال وأنماط النموذج

 وفیما Border Styleوأنماط للنموذج ویتم التحكم في ھذه األشكال من خالل خاصیة ھنالك عدة أشكال 

:Formالنموذج یلي جدول یبین أشكال 

التأثیرالقیمة

0 – None

  بال إطار
ال یظھر إطار للنافذة وال شریط عنوان وال أزرار تحكم

1 – Fixed Single  

  إطار ثابت الحجم
ان و أزرار تحكم إال أن النافذة غیر قابلة لتغییر حجمھا یظھر شریط عنو،إطار غیر سمیك

2 – Sizable Border

  إطار متغیر الحجم

 القیمة  ھيإطار اعتیادي بھ شریط عنوان و أزرار تحكم والنافذة قابلة لتغییر حجمھا وھذه

االفتراضیة للخاصیة

3 – Fixed Dialog

  مربع حواري ثابت الحجم

لعنوان و أزرار التحكم تظھر إال أن زر التكبیر و زر التصغیر  شریط ا،إطار ثابت الحجم

ال یظھران

4 – Fixed ToolWindow

  نافذة أدوات ثابتة الحجم

إطار ثابت الحجم وھناك شریط عنوان و زر إغالق فقط وسمك شریط العنوان نصف 

العادي تقریبا

5 – Sizable ToolWindow

  نافذة أدوات متغیرة الحجم
Fixed)ق مثل الساب ToolWindow) ال انھ یمكن تغییر حجمھا

 تتحكم بصورة عامة في ظھور أزرار التحكم على النافذة إال انھ یمكن  BorderStyleرغم أن الخاصیة

 و MinButton و MaxButtonإظھار أو إخفاء أیا من ھذه األزرار على حدة باستخدام الخصائص 

ControlBox وذلك باختیار القیمة True  أوFalseألي منھا .

ھا أثناء ثناء التصمیم وال یمكن تغییر قیمھا أكر أیضا أن ھذه الخصائص تحدد قیم ومن الجدیر بالذ

 أما أثناء التصمیم فیمكن تغییر حجم ، أثناء تشغیل البرنامجBoarderstyle یظھر تأثیر تغییر.تشغیل البرنامج

  . النموذج بغض النظر عن قیمة الخاصیة 

 ، مع النافذةPrint فھي تحدد الخط المستخدم في الكتابة عند استخدام الوظیفة Fontاصیة أما الخ

كما  وھو حجم الخطForm1.Font.Size ھو كائن بحد ذاتھ لھ العدید من الخواص مثل  Fontویالحظ أن

   : أدناهموضح

       
 ،ي توضع على النموذج بعد ذلك التتغییر خط النموذج یغیر الخط االفتراضي لكل األدواتفأن  أیضا 

  . یتحكم في شریط العنوان الغیر أنھ
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 للنافذة حتى تعید AutoRedrawاضبط الخاصیة ،  مع النافذة Printإذا لم یظھر كالم عند استخدام 

أیضا البد من مراجعة .  مثل تغطیتھا بنافذة أخرى ،فذة الرسومیة عند محوھا ألي سببدائما رسم محتویات النا

  . ربما كانتا بقیم سالبة أو یقعا تحت أحد األدوات فال یظھر الكالم CurrentXو  CurrentY  الخواصقیمة

 وھي كما یظھر من اسمھا تتحكم في وضع النافذة عند StartupPositionأما خاصیة الوضع االبتدائي 

   :لخاصیة نسردھا في الجدول التاليبدء ظھورھا على الشاشة وھناك أربع قیم لھذه ا

التأثیرالقیمة

0 – Manual
  وضع یدوي

Left, Topتان ییتحدد بالخاصوالذي الموضع االبتدائي 

1 – CenterOwner
  مركزة على سطح المالكتم

   فتمركز على سطح النافذة أالمMDIتمركز النافذة على سطح المكتب ما لم تكن نافذة ولیدة لـ 

2 – CenterScreen
  مركزة على سطح المكتبتم

  ركز النافذة على سطح المكتبتم

3 – WindowsDefult
  افتراضي الویندوز

Windowsیترك تحدید الموقع االبتدائي لل 

  

صمم نافذة تحتوي على زري امر، األول لطباعة اسم على النموذج : AutoRedrawال یوضح الخاصیة مث

 في النموذج االول ثم حرك النموذج واالخر ألظھار نموذج ثاني، أجعل النموذج الثاني یغطي االسم المطبوع

    .True للنموذج االول الى AutoRedrawأعد االجراء نفسھ بعد تغییر الخاصیة . عن الكتابة" الثاني بعیدا

  

Private Sub Command1_Click()
Print "Visual Basic"
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Form2.Show
End Sub

  

األول  ومؤقت لتحریك الزر  امرارزرثالثة اصمم نافذة تحتوي على : ScaleWidthال یوضح الخاصیة مث

 . لقیم محتلفةScaleWidthو الثالث لتغییر قیمة الخاصیة  الثاني الزرین، "یمیناعلى النموذج 

 

  

Private Sub Form_Load()
Form1.ScaleWidth = 2000
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Form1.ScaleWidth = 50
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Form1.ScaleWidth = 500
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
Command1.Left = Command1.Left + 5
If Command1.Left > Me.ScaleWidth Then 
Command1.Left = 20
End If
End Sub
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   :Formالنموذج اھم احداث 

 توجد احداث خاصة بالنموذج تحدث من بدایة تحمیل النافذة حتى اغالقھا ،باالضافة لالحداث المشتركة  

  :وھي كاالتي

 الحدثLoad   

وعادة یستفاد من ھذا الحدث لوضع قیم ابتدائیة ، Form  النافذةتنفیذو ینطلق بمجرد البدء بعملیة تحمیل

 SetFocusال یمكن استخدام االوامر التابعة للواجھة مثل و،  األدواتخواصحتى  وفات اوغیرات أو للمصفللمت

  .فیھ (Pset, Line and Circle)أو طرق الرسم 

 الحدثResize  

 اي عند ظھور النافذة كما ینطلق عندما یقوم المستخدم بأي تغییر في Loadینطلق مباشرة بعد حدث   

  .النموذجقام المستخدم بتغییر حجم بكثرة لمحاذاة االدوات أو تغییر حجمھا كلما یستخدم ھذا الحدث . حجم النافذة 

 الحدثActivate   

أن ھذا الحدث ال یتم وقوعھ اال عند التنقل بین نوافذ المشروع . ینطلق بمجرد تنشیط أو تفعیل النافذة   

م بتغییر محتویات نافذة اخرى في نفس حیث یفید في تغییر محتویات النافذة كتحدیث البیانات بمجرد قیام المستخد

  .المشروع 

 الحدثDeactivate   

 وینطلق بمجرد االنتقال الى نافذة اخرى ضمن نفس المشروع اي عملیة Activateھو عكس الحدث   

 او عندما تصبح الخاصیة Form مع Hideكما یحصل عند استخدام .  للنافذة الحالیة)التنشیط ( الغاء التفعیل 

Visible = False.   

 الحدثUnload   

  .الضغط على زر األغالق للنموذجعند  لق قبل افراغ الذاكرة من النافذةینط  

  

بعد التنفیذ حاول أثارة .  نافذتي المشروع أدناه واكتب الشفرة البرمجیة لھما صمم:أحداث النموذج ال یوضح مث

   .للتعرف على عمل كل حدث) زر االمر االول " خصوصا(  والضغط على االزرار األحداث المذكورة

Code of Form1:
Dim x As Integer, y As Integer
Private Sub Command1_Click()
Print "x="; x; "   y="; y
End Sub
Private Sub Command2_Click()
x = 5

للطباعة بعد كل حدث
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y = 10
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Form2.Show
End Sub
Private Sub Form_Activate()
x = 3
y = 7
End Sub
Private Sub Form_Deactivate()
x = 4
y = 44
Print "x="; x; "   y="; y
End Sub
Private Sub Form_Resize()
Command1.Width = Form1.Width / 5
Command1.Height = Form1.Height / 5
Command2.Left = Form1.Width - 1500
Command2.Top = Form1.Height - 1000
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Form1.BackColor = vbRed
Form2.BackColor = vbYellow
End Sub
Code of Form2:
Private Sub Command1_Click()
Form1.Show
End Sub

  

  Form:  النموذجاھم طرق
  

تمتلك الفجوال بیسك مجموعة من الطرق تمكن المستخدم من الرسم على ارضیة النموذج او صندوق   
  :الصور

  

 بمعنى انھما یمثالن الخاصیة ، تؤدي الى اخفاءهHide تؤدي الى اظھار النموذج والطریقة Show الطریقة -1

Visible.   

Form1.Show        { Form1.Visible = True }

Form1.Hide         { Form1.Visible = False }

الى ( CurrentX, CurrrentY وتصفر االحداثیات Form تمسح جمیع الرسوم على سطح Cls الطریقة -2

0 )االحداثي  , 0 )(.   

  

   .Form تستخدم للطباعة على سطح  Print الطریقة -3

  

  

  Deactivate حدثلثارة األ

  Command3یظھر تأثیره عند الضغط على 

یظھر تأثیره عند تحمیل النموذج االول وكذلك عند 
   في النموذج الثانيCommand1الضغط على 

   للنموذج االولActivate حدثألثارة ال

یظھر تأثیره عند الضغط على زر االغالق 
  للنموذج االول 

یظھر تأثیره 
د تغییر عن

حجم النموذج 
  االول 
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  . للنقطة( x , y )عطاء االحداثي  تمكن من رسم نقطة بعد اPSet الطریقة -4
  الشكل العام لرسم النقطة

Object Name . Pset  (X,Y) , Color
Object Name :- Form او Picture  علیھ وھو اما اسم العنصر المراد رسم النقطة 
Pset :-  النقطة كلمة محجوزة لرسم 
(X,Y):- نقطة الاحداثیات 
Color :- ةنقطة المرسوم اللون

  لرسم نقطة على صندوق الصورة  سم نقطة على النموذجلر

Form1.Pset ( X,Y ) , Color  Picture1.Pset ( X,Y ) , Color  

Private Sub Command1_Click()
Form1.PSet (2500, 750), vbRed
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Picture1.PSet (2500, 750), vbRed
End Sub

  

 التابعة للنموذج او صندوق  Drawwidth  لرسم النقطة بمساحة اكبر ممكن ضبط الخاصیة -:مالحظة 
:الصورة و كما موضح في المثال التالي

Private Sub Command1_Click()
For i = 2 To 20
x = x + 250: y = 500
Form1.PSet (x, y), vbRed
Form11.DrawWidth = i
Next
End Sub  

Private Sub Command1_Click()
For i = 2 To 20
x = x + 250: y = 500
Picture1.PSet (x, y), vbRed
Picture1.DrawWidth = i
Next
End Sub

  : مالحظة 

  اذا؟جرب الضغط مرة ثانیة على زر االمر والحظ ماذا یحدث ولم. 1

  Static x As Singleلتكرار الرسم عدة مرات للیمین أستخدم . 2

   

 صمم نافذة تحتوي على زري امر األول لتمكین المستخدم من رش مجموعة من النقاط على - :مــثـــــــال

  . لزر األمر الثانيclick مسح النقاط المرسومة عند الحدث كنیمكذلك . clickالنموذج عند الحدث 
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مرحلة التنفیذ  لتصمیممرحلة ا

Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Draw"
Command2.Caption = "Clean"
Me.DrawWidth = 4
End Sub
Private Sub Command1_Click()
x = Form1.ScaleWidth: y = Form1.ScaleHeight
Me.PSet (Rnd * x, Rnd * y), RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
Me.PSet (Rnd * x, Rnd * y), RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
Me.PSet (Rnd * x, Rnd * y), RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
Me.PSet (Rnd * x, Rnd * y), RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Me.Cls
End Sub

  . باستخدام زر أمر على النموذجي نقاط على شكل دائر اكتب شفرة برمجیة بلغة الفجوال بیسك لرسم-:مـثــال 
  

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Dim x As Single, y As Single 
Private Sub Form_Load()
Me.DrawWidth = 10 : x = Me.ScaleWidth / 2: y = Me.ScaleHeight / 2
Me.BackColor = vbwhite
End Sub
Private Sub Command1_Click()
For i = 0 To 60
PSet (x + x * (Sin(i * 4 * Atn(1) / 30)), y + y * (Cos(i * 4 * Atn(1) / 30))), RGB(Rnd * 255, 
Rnd * 255, Rnd * 255)
Next
End Sub
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x1 ) البدایة تين رسم خط بعد اعطاء احداثیات نقطكن م تمLine الطریقة -5 , y1 x2 ) والنھایة ( , y2 ).

  
  الشكل العام لرسم الخط

Object Name. Line  (x1,y1) – (x2,y2) , Color , [B or BF]
Object Name :- Form او Picture  اسم العنصر المراد رسم الخط علیھ وھو اما 
Line :- سم خط  كلمة محجوزة لر
(x1,y1):- احداثیات نقطة البدایة 
(x2,y2) :- احداثیات نقطة النھایة
Color :- لون الخط المرسوم
B :- لرسم مستطیل فارغ
BF :- لرسم مستطیل مملوء

   على صندوق الصورةلرسم خط مستقیم   على النموذجط مستقیمخلرسم 

Form1. Line  (x1,y1) – (x2,y2) , Color , [B or 
BF]  

Picture1. Line  (x1,y1) – (x2,y2) , Color , [B 
or BF]  

Private Sub Command1_Click()
x = CurrentX: y = CurrentY
Me.Line (x + 500, y + 750)-(x + 4000, y + 
750), vbRed
End Sub

Private Sub Command1_Click()
x = Picture1.CurrentX  
y = Picture1.CurrentY
Picture1.Line (x + 500, y + 350)-(x + 3000, y 
+ 350), vbRed
End Sub

  
  . Line اكتب شفرة برمجیة لرسم مستطیل على صندوق صورة مستخدما الكلمة المحجوزة -:مـثــال 

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub Form_Load()
Picture1.DrawWidth = 5
End Sub
Private Sub Command1_Click()
x = Picture1.CurrentX: y = Picture1.CurrentY
Picture1.Line (x + 1000, y + 100)-(x + 3000, y + 700), vbRed, B
End Sub

  
  .yفي "  وایضاxفي عند رسم المستطیل تكون الزیادة : مالحظة
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.Line اكتب شفرة برمجیة لرسم مستطیل مملوء على صندوق صورة مستخدما الكلمة المحجوزة -:مـثــال 
  

مرحلة التنفیذ  لتصمیممرحلة ا

Private Sub Form_Load()
Picture1.DrawWidth = 5
End Sub
Private Sub Command1_Click()
x = Picture1.CurrentX: y = Picture1.CurrentY
Picture1.Line (x + 1000, y + 100)-(x + 3000, y + 700), vbRed, BF
End Sub

.Line اكتب شفرة برمجیة لرسم مثلث على صندوق صورة مستخدما الكلمة المحجوزة -:مـثــال 
  

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub Form_Load()
Picture1.DrawWidth = 5
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Picture1.Line (2000, 50)-(3000, 700), vbRed
Picture1.Line (3000, 700)-(1000, 700), vbRed
Picture1.Line (1000, 700)-(2000, 50), vbRed
End Sub  

  :مكن كتابة الشفرة البرمجیة بالشكل التاليی" أیضا
Private Sub Command1_Click()
Picture1.Line (2000, 50)-(3000, 700), vbRed
Picture1.Line (Picture1.CurrentX, Picture1.CurrentY)-(1000, 700), vbRed
Picture1.Line (Picture1.CurrentX, Picture1.CurrentY)-(2000, 50), vbRed
End Sub
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 على النموذج مستخدما الكلمة المحجوزة بتشكیل دائريخطوط مستقیمة  اكتب شفرة برمجیة لرسم -:مـثــال 
Line.  

مرحلة التنفیذ   التصمیممرحلة

Dim x As Single, y As Integer
Private Sub Form_Load()
Me.ScaleWidth = Me.ScaleHeight
Me.DrawWidth = 5: x = Me.ScaleWidth / 2: y = Me.ScaleHeight / 2
Me.BackColor = vbWhite
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
For i = 0 To 60
PSet (x + 1000 * (Sin(i * 4 * Atn(1) / 30)), y + 1000 * (Cos(i * 4 * Atn(1) / 30))), RGB(Rnd * 
255, Rnd * 255, Rnd * 255(
Line (x + 1200 * (Sin(i * 4 * Atn(1) / 30)), y + 1200 * (Cos(i * 4 * Atn(1) / 30)))-(x + 1800 * 
(Sin(i * 4 * Atn(1) / 30)), y + 1800 * (Cos(i * 4 * Atn(1) / 30))), RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, 
Rnd * 255)
PSet (x + 2000 * (Sin(i * 4 * Atn(1) / 30)), y + 2000 * (Cos(i * 4 * Atn(1) / 30))), RGB(Rnd * 
255, Rnd * 255, Rnd * 255)
Next
End Sub

.قطرھانصف ن من رسم دائرة باعطاء احداثي نقطة المركز وطول  تمكCircle الطریقة -6

   
  ائرةدلالشكل العام لرسم ا

Object Name. Circle  (x,y) , Radius , Color , Start Angle, End Angle , Proportion
Object Name :- Form او Picture   علیھ وھو امالدائرة اسم العنصر المراد رسم ا
Circle :-  دائرة محجوزة لرسم  كلمة
(x,y):- احداثیات المركز
Radius :- نصف القطر
Color :- لون الرسم
Start Angle :- بدایة رسم قوس من الدائرة
End Angle :- نھایة رسم القوس
Proportion :- نسبة ارتفاع الدائرة الى عرضھا
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   على صندوق الصورةدائرةلرسم    على النموذجدائرةلرسم 

Private Sub Command1_Click()
x = Me.ScaleWidth / 2
y = Me.ScaleHeight / 2
Me.Circle (x, y), y
End Sub

Private Sub Command1_Click()
x = Picture1.ScaleWidth / 2
y = Picture1.ScaleHeight / 2
Picture1.Circle (x, y), y
End Sub

 عن طریق Ellipse او بیضوي  Sector او مقطع من الدائرةArcقوس  رسمل Circleالطریقة  كذلك تستخدم

  Start Angle, End Angle , Proportion: التحكم بعناصر الطریقة

، كذلك یختلف مقطع الدائرة عن القوس بوضع  ال یساوي واحدProportionبجعل البیضوي یختلف عن الدائرة 

  : كما موضح أدناهEnd Angle  وStart Angle قیم مع) -(الرمز 

.Circle اكتب شفرة برمجیة لرسم شكل بیضوي على صندوق صورة مستخدما الكلمة المحجوزة -:مـثــال 

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub Command1_Click()

Picture1.DrawWidth = 5

x = Picture1.ScaleWidth / 2: y = Picture1.ScaleHeight / 2

Picture1.Circle (x, y), 800, vbRed, , , 0.5

End Sub
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.Circle على صندوق صورة مستخدما الكلمة المحجوزة قوس اكتب شفرة برمجیة لرسم -:مـثــال 

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub Command1_Click()

Picture1.DrawWidth = 5

x = Picture1.ScaleWidth / 2: y = Picture1.ScaleHeight / 2

Picture1.Circle (x, y), 800, vbRed, 0, 4 * Atn(1), 0.5

End Sub

  
.Circleا الكلمة المحجوزة على صندوق صورة مستخدممقطع دائرة  اكتب شفرة برمجیة لرسم -:مـثــال 

  

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub Command1_Click()

Picture1.DrawWidth = 5

x = Picture1.ScaleWidth / 2: y = Picture1.ScaleHeight / 2

Picture1.Circle (x, y), 800, vbRed, -4 * Atn(1), -6 * Atn(1), 1.5

End Sub
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 النموذجعلى بطریقة عشوائیة  ، مقطع دائرة أو بیضويقوسدائرة،  اكتب شفرة برمجیة لرسم -:مـثــال 
.Circleمستخدما الكلمة المحجوزة 

  

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Private Sub cmdPrint_Click()

   Dim x As Single, y As Single

   Dim r As Single

' Randomly pick values to draw at

   x = Rnd() * 7000  

   y = Rnd() * 4000  

   r = Rnd() * 1500

' Randomly decide which shape

   Select Case Int(Rnd() * 5)

      Case 0   ' Circle

         Circle (x, y), r

      Case 1   ' Ellipse

         Circle (x, y), r, , , , 1.5

      Case 2   ' Ellipse

         Circle (x, y), r, , , , 0.5

      Case 3   ' Sector

         Circle (x, y), r, vbRed, -2 * Atn(1), -4 * Atn(1)

      Case 4   ' Arc

         Circle (x, y), r, vbRed, 2 * Atn(1), 4 * Atn(1)

   End Select

   End Sub

عبارة توضیحبة ال تنفذ
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 ثم اكتب شفرة برمجیة لعرض ساعة غیر لى اداة للعنوان لعرض ساعة رقمیة، صمم نافذة تحتوي ع-:مثــال 
.ستعینا بادوات الرسم التي درستھارقمیة م

  

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

Dim x As Single, y As Single

Private Sub Form_Load()

y = Me.ScaleHeight / 2

x = Me.ScaleWidth / 2

Me.BackColor = vbBlack

Label1.BackColor = vbBlack: Label1.ForeColor = vbGreen

Label1.FontSize = 14: Label1.FontBold = True

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Label1.Caption = Time

Me.Cls

DrawWidth = 6: Me.Line (x, y)-(x + (900 * Sin(Hour(Now) * 3.1415 / 6)), y - (900 * 

Cos(Hour(Now) * 3.1415 / 6))), vbRed

DrawWidth = 6: Me.Line (x, y)-(x + (1200 * Sin(Minute(Now) * 3.1415 / 30)), y - (1200 * 

Cos(Minute(Now) * 3.1415 / 30))), vbRed

DrawWidth = 1: Me.Line (x, y)-(x + (1500 * Sin(Second(Now) * 3.1415 / 30)), y - (1500 * 

Cos(Second(Now) * 3.1415 / 30))), vbRed

Me.DrawWidth = 5

For i = 0 To 60

Line (x + 1500 * (Sin(i * 4 * Atn(1) / 30)), y + 1500 * (Cos(i * 4 * Atn(1) / 30)))-(x + 1600 * 

(Sin(i * 4 * Atn(1) / 30)), y + 1600 * (Cos(i * 4 * Atn(1) / 30))), vbGreen

Next

End Sub
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Example: 

Design a project that contains two windows the first one is as follows:

  
By using the option buttons we can choose the type of plot. The text boxes are used 

to enter the dimensions for each selected plot. Let the appearance of these text boxes 

be according to requirements (i.e. when we choose the circle then only the text boxes 

that used for center (X1 and Y1) are appeared and also the text box of diameter, and 

so on). The command button (Apply) is used to show another window by which the 

choosing plot is draw on it. The second window can be as follows:

  
The command (Clear Form) is used to clear the second window from plots, and the 

command button (Back) is used to return to the first window. The project has the 

following requirements:

1- The text boxes must prevent entering any character not numeric.

2- If the text boxes are leaved empty, this will cause to show the second 

window without any plot.
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3-  The background color of the first window changes randomly at each 

return to it.

4- The command buttons (Clear Form) and (Back) must always be aligned 

to right bottom corner during the resizing of second form.

5- During the transition between the windows (without clear form) the plots 

must be static on window if we draw more than one plot.

Project Properties

SettingPropertyObject

1 – Fixed SingleBorderStyleForm

DrawCaptionFrame

OptPoint
Point
True

Name
Caption
Value

Option Button

OptLine
Line
False

Name
Caption
Value

Option Button

OptCircle
Circle
False

Name
Caption
Value

Option Button

TxtX1

True

Name
Text
Visible

Text Box

TxtY1

True

Name
Text
Visible

Text Box

TxtX2

False

Name
Text
Visible

Text Box

TxtY2

False

Name
Text
Visible

Text Box

TxtDia

False

Name
Text
Visible

Text Box

LblX1
X1
2 – center
True

Name
Caption
Alignment
Visible

Label

LblY1
Y1
2 – center
True

Name
Caption
Alignment
Visible

Label

LblX2
X2

Name
Caption

Label
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2 – center
False

Alignment
Visible

LblY2
Y2
2 – center
False

Name
Caption
Alignment
Visible

Label

LblDia
Diameter
2 – center
False

Name
Caption
Alignment
Visible

Label

CmdApply
Apply

Name
Caption

Command Button

CmdExit
Exit

Name
Caption

Command Button

Drawing Window
2 – Sizeable
True

Caption
BorderStyle
AutoRedraw

Form

CmdCls
Clear Form

Name
Caption

Command Button

CmdBack
Back

Name
Caption

Command Button

Project Code

Form1

Private Sub CmdApply_Click( )

Form1.Hide

Form2.Show

If OptPoint Then

If TxtX1 = "" Or TxtY1 = "" Then Exit Sub

Form2.PSet (TxtX1, TxtY1)

ElseIf OptLine Then

If TxtX1 = "" Or TxtY1 = "" Or TxtX2 = "" Or TxtY2 = "" Then Exit Sub

Form2.Line (TxtX1, TxtY1)–(TxtX2, TxtY2)

ElseIf OptCircle Then

If TxtX1 = "" Or TxtY1 = "" Or TxtDia = "" Then Exit Sub

Form2.Circle (TxtX1, TxtY1), TxtDia

End If

End Sub

Private Sub OptCircle_Click( )

TxtX1.Visible = True: LblX1.Visible = True

TxtY1.Visible = True: LblY1.Visible = True

TxtX2.Visible = False: LblX2.Visible = False
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TxtY2.Visible = False: LblY2.Visible = False

TxtDia.Visible = True: LblDia.Visible = True

TxtX1 = "": TxtY1 = "": TxtDia = "": TxtX1.SetFocus

End Sub

Private Sub OptLine_Click( )

TxtX1.Visible = True: LblX1.Visible = True

TxtY1.Visible = True: LblY1.Visible = True

TxtX2.Visible = True: LblX2.Visible = True

TxtY2.Visible = True: LblY2.Visible = True

TxtDia.Visible = False: LblDia.Visible = False

TxtX1 = "": TxtY1 = "": TxtX2 = "": TxtY2 = "": TxtX1.SetFocus

End Sub

Private Sub OptPoint_Click( )

TxtX1.Visible = True: LblX1.Visible = True

TxtY1.Visible = True: LblY1.Visible = True

TxtX2.Visible = False: LblX2.Visible = False

TxtY2.Visible = False: TxtY2.Visible = False

TxtDia.Visible = False: LblDia.Visible = False

TxtX1 = "": TxtY1 = "": TxtX1.SetFocus

End Sub

Private Sub TxtDia_Change( )

If Not IsNumeric(TxtDia) Then TxtDia = ""

End Sub

Private Sub TxtX1_Change( )

If Not IsNumeric(TxtX1) Then TxtX1 = ""

End Sub

Private Sub TxtX2_Change( )

If Not IsNumeric(TxtX2) Then TxtX2 = ""

End Sub

Private Sub TxtY1_Change( )

If Not IsNumeric(TxtY1) Then TxtY1 = ""

End Sub

Private Sub TxtY2_Change( ) 

If Not IsNumeric(TxtY2) Then TxtY2 = ""

End Sub
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Private Sub CmdExit_Click( )

End

End Sub

Private Sub Form_Activate( )

Form1.BackColor = RGB(255 * Rnd, 255 * Rnd, 255 * Rnd)

End Sub

Form2

Private Sub CmdBack_Click( )

Form2.Hide

Form1.Show

End Sub

Private Sub CmdCls_Click( )

Form2.Cls

End Sub

Private Sub Form_Resize( )

Dim X1 As Single, Y1 As Single

X1 = Form2.ScaleWidth – CmdBack.Width – 100

Y1 = Form2.ScaleHeight – CmdBack.Height – 100

Cmdback.Left = X1

Cmdback.Top = Y1

CmdCls.Left = X1 - CmdCls.Width - 100

CmdCls.Top = Y1

End Sub
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    es BoxDialogصنادیق الحوارالتعامل مع 

ل      ستخدم ، مث ات للم دیم معلوم ا تق یین أولھم ین أساس دم غرض ة تخ اذج خاص ي نم وار ھ نادیق الح ص

ثال                    تم م م ت ا ل اح، أو انھ ت بنج د تم ا ق امج م داد برن ة اع أن عملی ستخدم ب ر الم ر لیخب . صندوق الحوار الذي یظھ

سیط       صنادیق ب ن ال وع م ذا الن ر ھ سبیا ویعتب ستخدم         . ن ع الم اعال م ب تف د و یتطل ر تعقی و اكث اني فھ وع الث ا الن ام

ا  یالدخال بیانات او تحدید مجموعة خیارات فھو یؤثر على مجرى عمل البرنامج بحسب الطریقة التي                تفاعل فیھ

ھ ستخدم مع ن ا . الم امج ع سر البرن وار لیستف ي ح دخالن ف ستخدم ی امج والم ن أن البرن وار م م الح أتي اس د وی ح

  .البیانات أو یظھر بعضھا للمستخدم 

: صنادیق الحوارین مھمین من مع نوعVisual Basicیتعامل 

وھي صنادیق حوار جاھزة  : Input Boxes وصنادیق االدخال Message Boxesصنادیق الرسائل -1

 وتستخدم الظھار نص بسیط او تطلب رد المستخدم اما بادخال سطر واحد أو Visual Basicفي 

ومن أمثلتھا صنادیق الحوار التي تظھر لتتأكد من جدیة المستخدم الذي یطلب . تیار أحد األزرار باخ

  حذف ملف أو مجلد 

صنادیق  مثل Windowsوھي مبنیة داخل  : Common Dialog Boxesصنادیق الحوار الشائعة -2

الخ.... التحكم في الطباعةاختیار الملفات، األلوان،

   Message Boxصندوق الرسالة 

تستخدم ھذه األزرار لیتأكد . ھو عبارة عن نافذة بسیطة تعرض رسالة مع زر أمر واحد أو أكثر   

 ولو كان ھناك قرار یجب اتخاذه بعد قراءة الرسالة فان األزرار تحدد اختیار لبرنامج ان المستخدم قرأ الرسالة،ا

  .المستخدم 

 :Message Boxھناك طریقتان الستخدام 

  . قیمة )ال تعطي ( وھي ال ترجعMsgBox عبارة  ھي:االولى 

  . وھي ترجع قیمة تحدد الزر الذي تم اختیاره MsgBox استخدام الدالة :الثانیة 

: في البرنامج لكن استخدامھا یفرض بعض القیود وھي Message Boxرغم فائدة 

  .رات محددة ال تقبل مدخالت من المستخدم ، فھي تظھر رسائل فقط وتكتفي بعرض وقبول خیا-1

 وستة أزرار أمر داخل ،Visual Basicال تسمح باستخدام أكثر من أربعة رموز محددة بواسطة -2

Dialog Box. 

مھا  وھذا معناه ان ھذه الصنادیق ال یمكنك استخداج حتى یرد المستخدم على الرسالة،یتوقف البرنام-3

.مستخدم ثم یستأنف عملھ  الن البرنامج ینتظر حتى یرد الالظھار حالة تتغیر باستمرار،
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MsgBoxالصیغة العامة لعبارة 

MsgBox prompt[,buttons][,title]

  MsgBoxالصیغة العامة لدالة 

response = MsgBox(prompt[,buttons][,title])

   . Message Box التي یراد اظھارھا على (String) العبارة النصیة promptحیث یمثل المعامل 

  -:مرین عند كتابة نص الرسالةو یجب مراعات ا

 حرف1024ال یزید عدد األحرف عن 

 كذلك یمكن اضافة االقواس عند . ، اذا كانت القیمة ثابتة"" یوضع نص الرسالة بین إشارتي األقتباس

.غیاب بقیة المعامالت

الشفرة البرمجیةصندوق الرسالة

 MsgBox ("Invalid Choice. Make another  selection”)

  

    - :مالحظات

في حالة ملئ الجزء المخصص للرسالة فقط فان صندوق الرسالة سیحتوي على الرسالة المكتوبة و زر .1

. و یكون عنوان الصندوق نفس اسم المشروعOKامر واحد ھو 

عند قراءة الرسالة واغالق الصندوق ال یتم ارجاع قیمة الى البرنامج لیتم اختبارھا و تغییر سیر .2

.مج حسب القیمة الراجعةالبرنا

 او اشارة االغالق الموجودة في الزاویة OKیتم اغالق الصندوق اما عن طریق الضغط على الزر .3

 .العلیا الیمنى

   .Message Boxالعنوان الظاھر على یمثل ) االختیاري  ( titleالمعامل 

 تمثل شفرات أو (Integer) من مجموع اربعة قیم عددیة صحیحة) االختیاري  ( buttonsیتكون المعامل 

. للخطأ"  عن الشفرات العددیة منعا" تستخدم بدالVisual Basicثوابت عددیة صحیحة معرفة لدى برنامج 

، ن ھذه الخیارات یقابل قیمة رقمیةتتضمن كل واحدة من ھذه المجموعات على مجموعة خیارات، و كل واحد م

  . المبرمج یتم تخصیص الصندوقو بجمع القیم الموافقة للخیارات التي یریدھا 

  

  

Title

Prompt
Button
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   :القیم االربعة ھي

 وھي كاالتيMessage Boxنوع االزرار التي تظھر على عدد والقیمة العددیة االولى تحدد -1
  

Symbolic ConstantMeaningValue

vbOKOnlyOK button only0

vbOKCancelOK / Cancel buttons1

vbAbortRetryIgnoreAbort / Retry / Ignore buttons2

vbYesNoCancelYes / No / Cancel buttons3

vbYesNoYes / No buttons4

vbRetryCancelRetry /Cancel buttons 5

Message Boxالقیمة العددیة الثانیة تحدد الرمز الظاھر على -2

IconSymbolic ConstantMeaningValue

(None)No icon0

vbCriticalCritical icon16

vbQuestionQuestion mark32

vbExclamationExclamation point48

vbInformationInformation icon64

القیمة العددیة الثالثة تحدد الزر االفتراضي الذي یكون التركیز علیھ حیث یستجیب مباشرة للمفتاح -3
Enter. 

Symbolic ConstantMeaningValue

vbDefaultButton1First button default0

vbDefaultButton2Second button default256

vbDefaultButton3Third button default512

  المستخدم على شریط العنوانiconالقیمة العددیة الرابعة تحدد وجود -4

Symbolic ConstantMeaningValue

vbApplicationModalApplication modal0

vbSystemModalSystem modal4096

?

i
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 التي تعتمد على الزر الذي یتم اختیاره من قبل المستخدم )المعطاة ( یحدد القیمة المرجعةresponseان المعامل 
  :وكاالتي

  

Symbolic ConstantMeaningValue

vbOKOK button selected1

vbCancelCancel button selected2

vbAbortAbort button selected3

vbRetryRetry button selected4

vbIgnoreIgnore button selected5

vbYesYes button selected6

vbNoNo button selected7

 ھو الزر No و یكون الزر Yes, No, Cancelكون صندوق رسالة یحتوي على ثالثة ازرار ھي :مثال

  .یتضمن ایقونة معلوماتاألفتراضي و 

result = MsgBox("save change", vbYesNoCancel + vbDefaultButton2 + vbInformation, "Exit")

  -:ممكن كتابة الشفرة البرمجیة السابقة بالشكل التالي

result = MsgBox("save change", 3 + 256 + 64, "Exit")

  -:الشكل التاليمكن كتابة الشفرة البرمجیة السابقة بكذلك ی

result = MsgBox("save change", 323, "Exit")

  . أو مجموع ھذه القیمو القیم الرقمیة المقابلة لھاأحیث باالمكان استخدام الكلمات المحجوزة 

  

  

في مثل ھذه الحالة فان صندوق الرسالة یعید قیمة رقمیة للبرنامج یمكن األستفادة منھا لتحدید مجرى عمل 

 إذ ان وجود اكثر من زر ضمن صندوق الرسالة یعني وجود اكثر من قیمة معادة و في ھذه الحالة البرنامج

  . لمتابعة البرنامج بحسب القیمة المعادة من صندوق الحوارSelect Caseأو  Ifیمكننا استخدام احدى العبارتین
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  :مثلة متنوعة تتضمن انشاء صنادیق رسائل مختلفة األزرار و األیقوناتأ

شكل صندوق الرسائل و الشفرة البرمجیة

result = MsgBox("save change", vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbInformation, "Exit")
أو

result = MsgBox("save change", 4 + 256 + 64, "Exit")

result = MsgBox("save change", vbAbortRetryIgnore + vbDefaultButton2 + vbInformation, "Exit")

أو
result = MsgBox("save change", 2 + 256 + 64, "Exit")

result = MsgBox("Error occurred", vbAbortRetryIgnore + vbDefaultButton3 + vbCritical, "setup")
أو

result = MsgBox("Error occurred", 2 + 512 + 16, "setup")

result = MsgBox("Error occurred", vbRetryCancel + vbDefaultButton1 + vbExclamation, "setup")

أو

result = MsgBox("Error occurred", 5 + 0 + 48, "setup")

أو

result = MsgBox("Error occurred", 53, "setup")

  

فان Yesاذا ضغط المستخدم الزر 
  6 یأخذ القیمة Resultالمتغیر 

 NOاذا ضغط المستخدم على الزر 
  7 یساوي Resultیر فان المتغ

اذا ضغط المستخدم الزر 
Abort فان المتغیرResult 

  3یأخذ القیمة

اذا ضغط المستخدم الزر 
Ignore فان المتغیرResult یأخذ 

  5القیمة
Result = 4

فان Cancelاذا ضغط المستخدم الزر 
  2 یأخذ القیمةResultتغیر الم
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  :صمم نافذة تتضمن ما یلي : مثال

ثالثة صنادیق للنص الدخال األسم و العمر و التحصیل الدراسي

ثالثة ازرار امر لعرض المعلومات المدخلة، مسح المعلومات و الخروج من البرنامج

ات تعرض ضمن صندوق رسالة و عند الرغبة بمسح المعلومات یظھرصندوق رسالة لتأكید مالمعلو

.الرغبة بالمسح و عند الرغبة بالخروج تظھر رسالة لتأكید الخروج

التنفیذ التصمیم

Private Sub Command1_Click()

MsgBox (Text1 & vbCrLf & Text2 & vbCrLf & Text3)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

clr = MsgBox("Are you sure to clear", 1 + 32 + 256, "Clear")

If clr = vbOK Then

Text1 = ""

Text2 = ""

Text3 = ""

End If

End Sub

Private Sub Command3_Click()

ext = MsgBox("Are you sure to exit", 3 + 32 + 256, "Exit")

If ext = 6 Then End

End Sub

Example:

Design a project window used to enter person’s name and age into two list 

boxes by using command button “Insert Data”. The window must contains the 

following options:

  vbOK المقابلة للرمز 1یمكن كتابة القیمھ 

 promptالمعامل جمیع ھذه القیم تمثل 
  ) العبارة النصیة(
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1- If the insertion of age is abnormal then a warning message must be 

shown with one “OK” command which is “Age must be a number in the 

range of 1 to 99”

2- If the insertion is right then the window asks about the location of 

insertion for the new data in list (Top or Button).

3- When the user command button “Exit”, the window ensure by using 

Query Message about the exiting.

     Project Properties

SettingPropertyObject

LblN1
Insert Name

Name
Caption

Label

LblA1
Insert Age

Name
Caption

Label

LblN2
Name List

Name
Caption

Label

LblA2
Age List

Name
Caption

Label

TxtNameName
Text

Text Box

TxtAge

2

Name
Text
MaxLength

Text Box 

ListNameNameList

ListAgeNameList

CmdIns
Insert Data

Name
Caption

Command Button

CmdExit
Exit

Name
Caption

Command Button
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    Project Code

Dim nam As String, msg As String

Dim age As Byte, i As Byte

Private Sub CmdExit_Click( )

msg = "Are you sure you want to exit from this program?"

i = MsgBox(msg, vbYesNo + vbQuestion)

If i = vbYes Then End

End Sub

Private Sub CmdIns_Click()

If IsNumeric(TxtAge) And Val(TxtAge) > 0 Then

     nam = TxtName

     age = TxtAge

     msg = "Do you want to insert the data in the top?"

     i = MsgBox(msg, vbQuestion + vbYesNo)

     LstName.AddItem nam, (i – 6) * LstName.ListCount

     LstAge.AddItem age, (i – 6) * LstAge.ListCount

Else

     msg = "Age must be a number in the range of 1 to 99"

     MsgBox msg, vbExclamation

     TxtAge = ""

     TxtAge.SetFocus

End If
End Sub

   Input Box االدخالاستخدام صنادیق 

یقوم ھذا النوع من الدوال بعرض یستدخم ھذا النوع من الدوال الخذ المعلومات من المستخدم حیث 

  .لھالتابعة  Controlsرسالة وكذلك مجموعة من الـ 

   Input Boxمكونات صندوق الحوار الذي یتم عرضھ باستخدام 

1-Message عرضھا للمستخدمی وھي الرسالة التي.  

.دخال البیانات فیھالویستخدم Text Box نصصندوق -2

 .Okزر -3

 .Cancelزر -4

   .Cancel أو على زر Okستجابة المستخدم من خالل الضغط على زر یتم الحصول على ا

  :ةالالشكل العام لھذه الد

str_var = InputBox(prompt , [title] , [default] , [x_pos] , [y_pos])
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1-promptوتمثل النص الحرفي الذي یعبر عن الرسالة التي نرید عرضھا .  

2-title یمثل عنوان Dialog Boxوھو اختیاري .

3-defaultویمثل النص الحرفي الذي نرید عرضھ داخل الصندوق وھو اختیاري .

4-x_pos یمثل الموقع االفقي الذي سوف یظھر علیھ Input Box. 

5-y_pos یمثل الموقع العمودي الذي سوف یظھر علیھ Input Box. 

لتمكین المستخدم من عمل ما تب شفرة برمجیة  صمم نافذة تحتوي على صندوق قائمة و زري امر ثم اك :مثال

  :یلي 

زر االمر االول لتمكین المستخدم من اضافة اسم جدید الى صندوق القائمة عن طریق صندوق األدخال.

 زر األمر الثاني لتمكین المستخدم من مسح اي عنصر من عناصر القائمة بعد ان تظھر رسالة تاكید

.على طلب المسح

التنفیذالتصمیم

Private Sub Command1_Click()
Nam = InputBox("Enter a Name To Add it to the ListBox", "Additem", "Type the Name here")
List1.AddItem  Nam
End Sub
Private Sub Command2_Click()
If List1.ListIndex <> -1 Then
  Del = MsgBox("Press OK to delete the selected item", vbOKCancel + vbDefaultButton2 +  
 vbInformation, "Removeitem")
  If Del = 1 Then List1.RemoveItem (List1.ListIndex)
Else
  MsgBox ("You must Select an Item to delete it")
End If
End Sub
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Example:

Design a project window that used to convert the Gray code to Binary code and 

vise versa. Use the input box for insertion.

النافذة المناسبة للتطبیق یمكن ان تكون بالشكل التالي

  

 وبالعكس Binary Code الى Gray Code الخاصة باجراء عملیة التحویل من Logic Circuitsفیما یلي 

  

B3 B2 B1 B0

G3 G2 G1 G0

Binary Code

Gray Code

G3 G2 G1 G0

B3 B2 B1 B0

Gray Code

Binary Code
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    Project Properties

SettingPropertyObject

Form1
Logic Code Conversion

Name
Caption

Form

OptB2G
Binary to Gray
True

Name
Caption
Value

Option Button

OptG2B
Gray to Binary
False

Name
Caption
Value

Option Button

CmdEnter
Enter Binary

Name
Caption

Command Button

CmdExit
Exit

Name
Caption

Command Button

    Project Code

Dim tit As String, pro As String

Dim Bin( ) As Byte, Gray( ) As Byte

Private Sub CmdExit_Click( )

End

End Sub

Private Sub Form_Load( )

tit = "Binary to Gray Conversion"

pro = "Enter Binay Value"

End Sub

Private Sub OptB2G_Click()

tit = "Binary to Gray Conversion"

pro = "Enter Binay Value"

CmdEnter.Caption = "Enter Binary"

End Sub

Private Sub OptG2B_Click( )

tit = "Gray to Binary Conversion"

pro = "Enter Gray Value"

CmdEnter.Caption = "Enter Gray"

End Sub

Private Sub CmdEnter_Click( )

Dim inp As String, op As String

Dim i As Integer, L As Integer

inp = InputBox(pro, tit, "")
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If IsNumeric(inp) Then

L = Len(inp)

ReDim Bin(1 To L)

ReDim Gray(1 To L)

If OptB2G Then

For i = 1 To L

Bin(i) = Mid(inp, i, 1)

If i = 1 Then

Gray(i) = Bin(i)

Else

Gray(i) = Bin(i) Xor Bin(i – 1)

End If

op = op & Gray(i)

Next

ElseIf OptG2B Then

For i = 1 To L

Gray(i) = Mid(inp, i, 1)

If i = 1 Then

Bin(i) = Gray(i)

Else

Bin(i) = Bin(i – 1) Xor Gray(i)

End If

op = op & Bin(i)

Next

End If

MsgBox tit & vbNewLine & inp & "  to  " & op

Else

MsgBox "You Must Insert Numeric Value 0 or 1", vbExclamation

End If

End Sub
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  es Common Dialog Boxصنادیق الحوار الشائعة 

  :ومن امثلتھا ، Windowsتستخدم كثیرا في في نظام التشغیل 

 صنادیق حفظ وفتح الملفاتSave / Open. 

ق الخطوط صندوFont. 

ق اللون وصندColor. 

 صندوق اختیار نوع  وإعداد الطابعة.

  وھذه األداة ال تظھر فيCommon Dialogاة ھي یتم إدراج ھذه الصنادیق في المشروع باستخدام أد

بعد النقر   Components حیث یتم إضافتھا من صندوق األدوات اإلضافیة ،Tool Box دواتق األصندو

   :والتي تحمل االسم التاليثم أختیارھا صندوق األدوات بالیمین على 

 Microsoft Common Dialog Control 6.0

                                
 ھي ذات حجم ثابت عند التصمیم وال تظھر أثناء تنفیذ المشروع  وإنما یتم Common Dialogان أداة 

  . إظھارھا عن طریق الشفرة 

 ار الشائعة التي تم ذكرھا أعاله  بإظھار األنواع األربعة لصنادیق الحوCommon Dialogتسمح أداة 

 بعد ضبط تلفة إلظھار كل نوع من الصنادیق حیث أن لھا وظائف مخ،واحدة من األداةمن خالل وجود نسخة 

والتي تفتح ( ھذه اإلعدادات یتم ضبطھا أما حال التصمیم عن طریق تبویبات الخصائص . اإلعدادات الخاصة بھ

ل تنفیذ  أو حا، )Common Dialog على أداة Mouse بعد النقر بالزر األیمن للـ Propertiesباختیار 

  . المشروع باستخدام الشفرة
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   Open/ Saveصنادیق حفظ وفتح الملفات 

تحدید األسم المستخدم لحفظ  لSave As لفتح الملفات بینما یستخدم صندوق Openیستخدم صندوق   

  :وھما متماثالن تقریبا كما موضح ادناه. الملف

  فتح وحفظ الملفات

     Open Boxیة لفتح صندوق الملفات تستخدم الصیغة التال

Common Dialog Box_Name.ShowOpen

 والتي یمكن ضبطھا اثناء التصمیم FileNameیتم الحصول على أسم الملف الذي یتم اختیاره من خالل خاصیة 

  .لتحدید القیمة االفتراضیة السم الملف المراد فتحھ 

  

  

   Save As Boxالصیغة التالیة لفتح صندوق الحفظ تستخدم 

Common Dialog Box_Name.ShowSave

  زر عرض 
تفصیلي

زر مجلد جدید

  مربع
المجلد/  المشغل 

/ قائمة الملفات 
المجلدات

فتح مربع اختیار 
للقراءة فقط

مربع نوع الملفات مربع اسم الملف

 للحفظمربع اسم الملف الملفاتنوعمربع 
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   Filterتحدید انواع الملفات المعروضة من خالل خاصیة 

 تحدد نوع الملفات التي یتم عرضھا في صندوق الملفات ، واذا لم یتم تحدیدھا فان Filter أن خاصیة  

یمكن تحدید ھذه الخاصیة اما اثناء التصمیم عن طریق نافذة  . (*.*)لھا ھي كل الملفات تراضیة القیمة االف

 "")أي بین عالمتي االقتباس  (الخصائص أو أثناء التنفیذ باستخدام الشفرة وفي كال الحالتین فانھا تكون نصا

  الشفرة تكون كما یليف)  كان نوعھ "أیا( فمثال لعرض الفایالت النصیة فقط في صندوق الملفات 

File Dialog Box_Name.Filter = "Text Files|*.txt"

 أو في Open في صندوق  (Files of type) سوف تظھر في مربع نوع الملفاتText Filesان عبارة 

   .Save Asلملفات في صندوق لحفظ نوع المربع 

  

  لیة بواسطة الخصائص التا(Open or Save As)التحكم في صندوق الملف 

     InitDir خاصیة -1

 أو ShowOpenتحدد ھذه الخاصیة الفھرس الذي سیظھر عند عرض صندوق الملف سواء باستخدام   

ShowSave وكما یلي   

File Dialog Box_Name.InitDir = Path(As String)

   Flags خاصیة -2

 فمثال یمكن ان ظھاره،صفات الفھرس الذي سوف یتم امن خالل ھذه الخاصیة یمكن التحكم أكثر بموا  

   باستخدام العبارة التالیةOpen as read-onlyنمنع ظھور مربع االختیار المسمى 

File Dialog Box_Name.Flags = cdlOFNHideReadOnly

  .قبل اظھاره، وبخالفھ لن یكون لھا تأثیرحدد مظھر الصندوق الخصائص التي ت یجب ضبط -: مالحظة 

Example:

Design a project window to show any picture with ( jpg ) or ( bmp ) extensions. 

Use Open Dialog Box to select the picture.
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Project Properties

SettingPropertyObject

Cd1
Open Image File

Name
DialogTitle

Common Dialog Box

Image1
True

Name
Stretch

Image

CmdShow
Show Image

Name
Caption

Command Button

CmdExit
Exit

Name
Caption

Command Button

Project Code:

Private Sub CmdExit_Click( )

End

End Sub

Private Sub CmdShow_Click( )

Cd1.Flags = cdlOFNHideReadOnly

Cd1.InitDir = "c:\My Documents\My pictures"

Cd1.Filter = "jpg Images(*.jpg)|*.jpg|bmp Images(*.bmp)|*.bmp"

Cd1.ShowOpen

Image1.Picture = LoadPicture(Cd1.FileName)

End Sub

   Font Dialog Boxخط الصندوق حوار 

،  التعامل مع صنادیق الملفات، الخطوط، االلوانCommon Dialog Controlم من خالل استخدام تی  

  .خصائص واستدعاء الوظیفة المناسبة تغییر الوذلكابعة والطأ

 وذلك في مرحلة التصمیم بواسطة Flags بتحدید قیمة للخاصیة Font Dialog Boxیبدأ استخدام 

Properties Window أو صندوق صفحات الخصائص Property Pages Box في مرحلة التنفیذ من  أو

 للتحكم في عملیة اظھار خطوط الشاشة Common Dialog لالداة Flagsتستخدم الخاصیة . خالل الشفرة

Screen Fonts أو اظھار خطوط الطابعة Printer Fontsستخدام الثوابت وكما یتم ذلك با. ھارھما معا أو اظ

:موضح ادناه

  

MeaningSymbolic ConstantValue

Screen FontscdlCFScreenFonts1

Printer FontscdlCFPrinterFonts2

Screen and Printer FontscdlCFBoth3
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 وذلك باستخدام الثابت  Color, Strikeout and Underlineیمكن اختیار مؤثرات اضافیة على الخط مثل 

cdlCFEffects . وعلیھ عند كتابة الشفرة بالصیغة التالیة:   

Font Dialog Box_Name.Flags = cdlCFScreenFonts + cdlCFEffects

  : سیظھر بالشكل التاليFont Dialog Boxفان 

  

  

 واال ستظھر رسالة خطأ عند Font Dialog Box الخاصة Flagsلخاصیة ا یجب تحدید قیمة -:مالحظة 

  . اظھار الصندوق 

لصیغة  بواسطة الشفرة باستخدام اFont Dialog Box، یتم استدعاء Flagsبعد تحدید قیم مناسبة للخاصیة 

  التالیة

Common Dialog Box-Name.ShowFont

یضع صندوق الخط بعد اغالقھ بیانات الخط المختار من قبل المستخدم في الخصائص المستخدمة مع 

Common Dialog Controlوكما یلي للخط ،:   

  

یضع فیھاالخاصیة

FontNameاسم الخط  

FontSizeحجم الخط

FontBoldخط عریض

FontItalicخط مائل
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Example:

Design a project window gives the ability to control of all the font properties 

(founded in Font Dialog Box) written on Label Box. Use Input Box to enter the text.

Project Properties

SettingPropertyObject

Cd1
Font Process

Name
DialogTitle

Common Dialog Box

Label1Name
Caption

Label

CmdInsert
Insert Text

Name
Caption

Command Button

CmdExit
Exit

Name
Caption

Command Button

Project Code:

Private Sub CmdExit_Click( )

i = MsgBox("Careful you will exit from this program", 1 + 48 + 256)

If i = 1 Then End

End Sub

Private Sub CmdInsert_Click( )

Label1 = InputBox("Insert String of Text", "Text Insertion", "Text")

CD1.Flags = cdlCFScreenFonts + cdlCFEffects

CD1.ShowFont

Label1.Font.Name = CD1.FontName

Label1.Font.Bold = CD1.FontBold

Label1.Font.Size = CD1.FontSize

Label1.Font.Italic = CD1.FontItalic

Label1.Font.Underline = CD1.FontUnderline

Label1.Font.Strikethrough = CD1.FontStrikethru

End Sub

1الحظ انھ تم استخدام االرقام  + 48  بحیث تظھر عالمة التعجب Message Box للتحكم بـ 256 +

 یمكن االستعاضة عن تلك االرقام برقم  كذلكCancel والزر االفتراضي ھو OK and Cancel مع زرین

.305واحد یمثل حاصل جمعھم وھو 
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   Color Dialog Boxلون الصندوق حوار 

استخدام ان .  اختیار أحد االلوان لغرض معین مثل تغییر لون الخلفیة أو لون كائن ماColor Boxیتیح   

، ویتم أوال ختیار االلوانالكذلك  Common Dialog حیث تستخدم االداة Font Boxبھ مثیلھ ھذا الصندوق یش

 لتغییر لون ما Color ویمكن بعد ذلك استخدام القیمة المرجعة في الخاصیة ، ShowColorاظھاره بالوظیفة 

.في البرنامج 

Example:

Design a project window to change the Back Color of the Form with the ability 

of chooses the colors from the Color Dialog Box.

Project Code:

Private Sub Form_Load()

Form1.Caption = "Using Color Dialog Box"

Command1.Caption = "BackColor"

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Cd1.ShowColor

Me.BackColor = Cd1.Color

End Sub
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  Drop Down Menusالقوائم المنسدلة 

  Elements of Menu Interfaceعناصر واجھة القوائم 

   Menu Bar شریط القوائم -1

یحتوي على مجموعة من وھو عبارة عن الشریط الذي یظھر تحت شریط العنوان للصفحة حیث   

   . Menus Titlesئم اوعنوانین الق

   Menus Titles عنوانین القوائم -2

عناصر القائمة ( تحتوي على مجموعة من العناصر بدورھا التي ولقوائم الریئسة لسماء أل جمیع الشمتو  

 (Menu Items.   

   Menu Items عناصر القائمة -3

 وتتضمن عناصر ،ویحتوي على االوامر التي یتم تنفیذھا عند اختیار ھذا العنصر من عنوانین القائمة   

  :القائمة 

  ).أختیارھا( العناصر التي تنفذ عملیة معینة مباشرًة بعد الضغط علیھا وھي: Commandsاالوامر   -أ 

.وھي أشرطة تقّسم عناصر القائمة الى مجامیع :Separators Barsالفواصل أشرطة  -ب 

.ثانویة تابعة الى بعض العناصر الریئسة) عناصر(وھي أوامر : Sub Menusقوائم فرعیة   -ج 

  

  
  

 وغیرھا من االوامر ولكن البعض االخر یقوم بعرض ,End Exitقوم بتنفیذ االوامر مباشرة مثل بعض القوائم ت

  .Open, Save Asابة من المستخدم ثم تنفیذ االمر مثل صندوق حوار لیتم اخذ االستج

  : اداة القائمة 

 Apperance لھ مجموعة من الخصائص التي تتحكم في عملیة ظھوره Object  كائنھي عبارة عن  

  : ، ومن تلك الخصائصBehaviorأو تصرفھ 

1-Caption Property  

2-Enabled and Visible Property

3-Check Property

  .الخر یتم وضعھا في مرحلة التنفیذبعض الخصائص یتم وضعھا في مرحلة التصمیم والبعض ا

Menu Title

Menu Item
Menu Bar

Menu 

Separaotor Bar     
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  : Menu Editorمحرر القوائم 

قوائم جدیدة وتعدیل القوائم واعادة ترتیبھا اضافة  )تكوین (وھو عبارة عن برنامج یتم من خاللھ ایجاد  

 أو الضغط على Tools من القائمة Menu Editorویتم الحصول علیھ باختیار االمر . الى خدمة انشاء القوائم 

  :حیث یظھر بالشكل التالي.  من شریط االدواتMenu Editor معا أو النقر على زر Ctrl + Eالمفتاحین 

  
  

الجدول التالي یوضح تلك الخصائص وكیفیة التعامل ویتم تحدید خصائص العناصر الموجودة داخل القائمة 

  :معھا

  متاح للتغییراثناءوظیفتھانوع القیمةالخاصیة

CaptionStringالتصمیم و التنفیذالنص الذي یظھر على القائمة  

CheckedBoolean التصمیم و التنفیذ.مام االختیار ا√تنشیطھا یؤدي الى وضع عالمة  

EnabledBoolean
تنشیطھا الي عنصر في القائمة تجعلھ باھتا وال تنفذ الشفرة عدم 

الخاصة بھ عند اختیاره
  التصمیم و التنفیذ

NameString التصمیماسم عنصر القائمة المستخدم داخل الشفرة

ShortcutString
، بحیث یتم الضغط علیھا ختیارتخصیص مفاتیح مختصرة لالل تستخدم

بدال من فتح القائمة 
التصمیم

VisibleBooleanالتصمیم و التنفیذ  .عند عدم تنشیطھا یصبح العنصر غیر مرئي أي ال یظھر في القائمة  

  

  تنفیذ التعدیالت

  تراجع عن التعدیالت

ار مفتاح االختص
  للقائمة

  زر محو القائمة

  زر اضافة قائمة

زر تعدیل 
  القائمة التالیة

االسم والتعلیق 
  ضروریان

اعدادات 
  اختیاریة

صندوق عناصر 
  القائمة
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   :اضافة العناوین الى شریط القوائم

 ,File , Edit وتعتبر العناوینالمستوى األعلى في القوائم ھو العناوین التي تظھر ضمن شریط القوائم،  

View, Help عناوین شائعة جدا في كل التطبیقات و إلنشائھا نتبع الخطوات التالیة :-  

.افتح نافذة محرر القوائم كما مر سابقا.1

،Captionفي الحقل ) File(العبارة " نكتب مثال.2

.Nameنكتب اسم القائمة في الحقل .3

.4 الى 2 لتالي الذي نرید اظھاره و ذلك بتكرار الخطوات من لنكتب العنوان اNextنضغط على الزر .4

اوین     : 1مثال  ضمن العن ة یت ث  Tools, Color, View, Edit, Fileصمم نافذة تحتوي على شریط قائم  بحی

  ) .Alt+الحرف األول من العنوان ( عند استخدام التراكب المفتاحيعناصرھا تكون القائمة قابلة لعرض 

  :خطوات الحل

. محرر القوائمنفتح.1

 .File&  عنوان القائمة األولى  Captionنكتب في الحقل .2

.mnufileنكتب اسم القائمة و لیكن .3

  . وھكذا4 الى 2  بتكرار الخطوات منEdit& ثم كتب العنوان التالي Nextنضغط على الزر .4

  مرحلة التصمیم

  

  لتنفیذمرحلة ا

  

  محرر القوائم
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  :اضافة األوامر الى عناوین القوائم

  :بكل عنوان نتبع الخطوات التالیةالخاصة ) العناصر(ألجل اضافة األوامر   

   :Fileاألوامر الخاصة بالعنوان مثًال 

 Editنختار العنصر .1

.))Editلعنصر ھنا ا(ألضافة أمر قبل العنصر الذي تم اختیاره  (Insertنضغط على الزر .2

ن                   السھم  نضغط على زر    .3 رد م یظھر كف الي س اني و بالت ستوى الث ي الم صر ف ذا العن ل ھ األیمن لیتم جع

. حیث سیتم وضع اربع نقاط قبل اسم العنصرFileافراد القائمة التي عنوانھا 

.Caption في الحقل New&نكتب عنوان األمر الفرعي ولیكن .4

.Name في الحقل mnufilenewنكتب األسم لألمر الفرعي ولیكن .5

.Nextنضغط .6

. و حسب الخطوات السابقةFile ألضافة العنصر الثاني للقائمة Insertنضغط .7

:تابع الشكل التالي

  

1

2

3

4

5

6
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  . في المثال السابقFile للقائمة Close, Save As, Save, Open, Newأضف األوامر   :2مثال 

  مرحلة التصمیم

  

  مرحلة التنفیذ

  

  محرر القوائم

  

   :إضافة القوائم الفرعیة

دة،  امكانیة اضافة خمس مستویات من القو Visual Basicیح تت   ا   ائم الفرعیة ضمن القائمة الواح ل م  ك

.ر الخطوات السابقةاكر بت.حرر القوائم و السھم األیمن في نافذة مInsertنحتاجھ لھذه العملیة ھو استخدام الزر 

  : نتبع ما یلي Newضافة قائمة فرعیة لالمر فمثال أل

.Insertونضغط على الزر ) في المثال أعاله(  Openنختار العنصر.1

ن             السھم  نضغط على زر    .2 رع م یظھر كف الي س ث و بالت ستوى الثال ي الم صر ف األیمن لیتم جعل ھذا العن

. قبل اسم العنصر أخرى حیث سیتم وضع اربع نقاطFileمة التي عنوانھا من افراد القائ) New(فرد 

Nameونكتب األسم في الحقل . Captionنكتب عنوان األمر الفرعي في الحقل .3

.Nextنضغط .4

 والتي تحتوي على األمر    Fileنص و شریط قائمة یحتوي على قائمة        صمم نافذة تحتوي على صندوق       : 3مثال

Close و القائمة Editتتضمن اوامر كما یلي :-  

Text color : یحتوي على قائمة فرعیة باأللوانRed, Blue, Greenلتغییر لون الخط .

Text font: لتغییر نمط الخط Bold, Italic, Underline. 
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  مرحلة التصمیم

  

  مرحلة التنفیذ

  

Private Sub ColorBlue_Click()

Text1.ForeColor = vbBlue

ColorRed.Checked = False

ColorGreen.Checked = False

ColorBlue.Checked = True

End Sub

Private Sub ColorGreen_Click()

Text1.ForeColor = vbGreen

ColorRed.Checked = False

ColorGreen.Checked = True

ColorBlue.Checked = False

End Sub

Private Sub ColorRed_Click()

Text1.ForeColor = vbRed

ColorRed.Checked = True

ColorGreen.Checked = False

ColorBlue.Checked = False

End Sub

Private Sub fileclose_Click()

End

End Sub

Private Sub fontbold_Click()

Text1.fontbold = True

End Sub

Private Sub fontitalic_Click()

Text1.fontitalic = True

End Sub

Private Sub foontunderline_Click()

Text1.FontUnderline = True

End Sub

  
  :  Up Menu–Pop القوائم المختصرة أو العائمة 

ھي القوائم التي تظھر أو یتم عرضھا على الصفحة حیث تكون ھذه القوائم منفصلة عن شریط القوائم   

، وعرض القوائم العائمة في موقع معین یعتمد على موقع المؤشر في الصفحة  الى شریط القوائمةبعا تغیرأي 

االكثر شیوعا ھو استخدام النقر على المفتاح االیمن  ( Mouseعند استخدام احداث النقر الخاصة بمفتاحي الـ 

Right Click ( ر االیمن للـ ومن ھنا یتم عرض القائمة عندما یتم الضغط على الزMouse .  وقد تسمى القوائم

   : وتظھر كما یليContext Menuالعائمة بالـ 
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 وقد تكون قائمة Drop Down Menus المنسدلة ائمتستخدم القوائم العائمة في الغالب كأختصار للقو

ئم المختصرة لما تقدمھ من فعالیة و تستخدم معظم التطبیقات القوا . بالكامل یتم اظھارھا في أي مكانمنسدلة

  . سرعة في العمل

  

  :اظھار القوائم المختصرة 

  : وصیغتھا العامة بالشكل التاليForm الخاصة بالـ PopupMenuالظھار ھذه القائمة نستخدم الطریقة   

  

[formname].PopupMenu menuname,[flags], [x], [y]

 menuname، لیھ التركیز حیث یمكن اھمال ذكرهي ع یمثل اسم النموذج الذ formnameحیث ان 

یاریة حیث تمثل قیمة او ثابت یتحكم بموقع الظھور والھیئة العامة تخأ flagsیمثل اسم القائمة التي یتم عرضھا ، 

   .Mouse Pointer تحدد احداثیات الظھور واذا اھملت یعتمد موقع المؤشر x and y .للقائمة

دث    . لعملیة االظھارMouseDown or MouseUp عادة یتم استغالل الحدث وع الح لذا یجب عند وق

  :ة تاخذ ثالث احتماالت و كما یلياختبار اي زر من ازرار الفارة تم الضغط علیھ اذ ان ھذه العملی

  

    زر الفارة االیسر  1

    زر الفارة االیمن  =2

    زر الفارة االوسط  4
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الث             صمم نافذة عند الضغط     : 4مثال   ى ث وي عل ة تحت ار قائم على الزر االیمن للفارة في اي مكان منھا یتم اظھ

.اوامر لتغییر لون النموذج الى االحمر او االخضر او االزرق

  قوائم الررمح

  

  مرحلة التنفیذ

  

Private Sub 

Form_MouseDown(Button As 

Integer, Shift As Integer, X As 

Single, Y As Single)

If Button = 2 Then PopupMenu aaa

End Sub

Private Sub green_Click()

Form1.BackColor = vbGreen

End Sub

Private Sub red_Click()

Form1.BackColor = vbRed

End Sub

Private Sub blue_Click()

Form1.BackColor = vbBlue

End Sub

  : مم نافذة تحوي شریط القوائم التاليص :5 مثال

FontColorFile

BoldRedNew

ItalicGreenOpen

UnderLineBlueSave

10SizeExit

14

18

 Fontما قائمة أ ،Visual Basic مكتوب علیھ Label بلون خلفیة Colorیتم التحكم من خالل قائمة 

 یقوم بفتح نافذة New فیھا عنصر Fileالقائمة . (Visual Basic)ارة المكتوبة فیتم التحكم بمواصفات خط العب

 یختار أي ملف من Open Dialog Box یقوم بفتح نافذة Openالعنصر . Notepad Editorمحرر الكتابة 

ذیریة قبل  فیعطي رسالة تحExit اما العنصر Save Dialog Box یقوم بفتح Saveالعنصر . Txtنوع 

  . ن ھذه النافذةالخروج م
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  :نافذة المشروع المالئمة للتطبیق تكون بالشكل التالي

  

 یفضل ان یحوي فاصل Menu Editor الخاص بـ Menu Control List Boxان صندوق العناصر 

  العطاء نوع من االستقاللیة لعبارة الخروج كما یفضل وضعSave & Exit بین العنصرین Fileفي قائمة 

 Menu لنفس السبب وعلیھ فان شكل الـ Under Line & Size بین العنصرین Fontفاصل اخر في قائمة 

Control List Boxالذي یناسب التطبیق ھو كما موضح ادناه :   

&File

….&New Ctrl+N

….&Open Ctrl+O

….&Save Ctrl+S

….-

….E&xit

&Color

….&Red

….&Green

….&Blue

Fo&nt

….&Bold

….&Italic

….& UnderLine

….-

….Size

……..10

……..14
……..18
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Project Properties:

SettingPropertyObject

MnuFile
&File

Name
Caption

Menu Control

MnuNew
&New
Ctrl+N

Name
Caption
Shortcut

Menu Control

MnuOpen
&Open
Ctrl+O

Name
Caption
Shortcut

Menu Control

MnuSave
&Save
Ctrl+S

Name
Caption
Shortcut

Menu Control

Dashes1
-

Name
Caption

Menu Control

MnuExit
E&xit

Name
Caption

Menu Control

MnuColor
&Color

Name
Caption

Menu Control

MnuRed
&Red

Name
Caption

Menu Control

MnuGreen
&Green

Name
Caption

Menu Control

MnuBlue
&Blue

Name
Caption

Menu Control

MnuFont
Fo&nt

Name
Caption

Menu Control

MnuBold
&Bold
False

Name
Caption
Checked

Menu Control

MnuItalic
&Italic
False

Name
Caption
Checked

Menu Control

MnuUnder
&Under Line
False

Name
Caption
Checked

Menu Control

Dashes2
-

Name
Caption

Menu Control

Mnu10
10

Name
Caption

Menu Control

Mnu14
14

Name
Caption

Menu Control

Mnu18
18

Name
Caption

Menu Control

Label1
Visual Basic
True

Name
Caption
AutoSize

Label

CD1NameCommon Dialog Box
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Project Code:

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

If Button = 2 Then PopupMenu MnuFile

End Sub

Private Sub Mnu10_Click( )

Label1.Font.Size = 10

End Sub

Private Sub Mnu14_Click( )

Label1.Font.Size = 14

End Sub

Private Sub Mnu18_Click( )

Label1.Font.Size = 18

End Sub

Private Sub MnuBlue_Click( )

Label1.BackColor = vbBlue

End Sub

Private Sub MnuBold_Click( )

Label1.Font.Bold = Not Label1.Font.Bold

MnuBold.Checked = Not MnuBold.Checked

End Sub

Private Sub MnuExit_Click( )

Dim i As Byte

i = MsgBox("Are you sure you want to exit from this program", 305)

If i = 1 Then End

End Sub

Private Sub MnuGreen_Click( )

Label1.BackColor = vbGreen

End Sub

Private Sub MnuItalic_Click( )

Label1.Font.Italic = Not Label1.Font.Italic

MnuItalic.Checked = Not MnuItalic.Checked

End Sub

Private Sub MnuNew_Click( )

Shell ("c:\windows\notepad")

End Sub
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Private Sub MnuOpen_Click( )

CD1.Filter = "TextFiles(*.txt)|*.txt"

CD1.ShowOpen

End Sub

Private Sub MnuRed_Click( )

Label1.BackColor = vbRed

End Sub

Private Sub MnuSave_Click( )

CD1.ShowSave

End Sub

Private Sub MnuUnder_Click( )

Label1.Font.Underline = Not Label1.Font.Underline

MnuUnder.Checked = Not MnuUnder.Checked

End Sub
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  Mouse and Keyboard Events  التعامل مع أحداث الفأرة و لوحة المفاتیح

  - :أحداث الفأرة.1

تعتبر الفأرة من اھم األدوات المستخدمة في نظم الواجھات الرسومیة حیث یعتمد علیھا المستخدم 

مع حاضرة دراسة مجموعة من األحداث التي یمكن ربطھا مسنحاول في ھذه ال.كثیرا في انجاز مھامھ

  -:عناصر التحكم الموجودة في الفجوال بیسك ومن ھذه األحداث

I. حدث الضغط على احد ازرار الفأرةMouseDown Event:-

دث  ق الح ى MouseDownینطل ضغط عل رد ال أرة  بمج ن ازرار الف ن(  اي زر م سر،األیم  ، األی

ى ان           )أألوسط   ھ عل ن فھم دث یمك ذا الح دث    الى األسفل و قبل تحریر الضغط اي ان ھ ن الح زء م ھ ج

Click.  

  -: ھوMouseDownالشكل العام للحدث   

Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  Statement1

  Statement2

  Statement3

End Sub

  -:كما مبین في الشكل التاليافذة الشفرة و نو یتم اختیار ھذا الحدث من قائمة األحداث الموجودة في

  

تمكننا المتغیرات التلقائیة من تخصیص التعامل مع حدث الضغط اذ ان لكل متغیر مجموعة من القیم 

  ."ة كیفیة التعامل معھا برمجیافالثابتة التي یجب فھمھا و معر

 Mouseتنفذ عند وقوع الحدث والتي الجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان 
Downأألوسط ، األیسر ، األیمن ( غط على اي زر من ازرار الفأرة ض اي عند ال (

یتم تحدیدھا من قبل الفجوال بیسك  ) Button, Shift, X, Y( اربع متغیرات 
  .ي لتمكین المبرمج من تخصیص عمل ھذا الحدثئبشكل تلقا

 متغیرات التلقائیة التي یتم تحدیدھا من قبل الفجوال بیسكال

Mouse Down الحدث
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 ینطلق عند الضغط MouseDownالحدث أن في حین   خاص بالزر االیسر للفأرة،click الحدث :مالحظة

  . الفأرةأزرارعلى اي زر من 

حیث . ر من ازرار الفأرة تم الضغط علیھیأخذ ھذا المتغیر قیمة رقمیة صحیحة تبین اي ز :Buttonالمتغیر 

ع  ھذه القیمة مرتبطة بالزر الذي تم وقوMouseDownتسند لھذا المتغیر قیمة صحیحة مباشرة بعد الحدث 

  :Buttonالجدول التالي یبین القیم المحتملة للمتغیر .ث علیھدالح

 القیمة الراجعة الى المتغیر  Buttonالزر الذي تم وقوع الحدث علیھ

Left Button1

Right Button2

Left & Right3

Middle Button4

Left & Middle5

Right & Middle6

All Button7
  

Ctrl, Alt ,( یأخذ ھذا المتغیر قیمة رقمیة صحیحة تبین ان المستخدم ضغط احد المفاتیح   :tShifالمتغیر 

Shift (  مع الحدثMouseDown . حیث تسند لھذا المتغیر قیمة صحیحة مباشرة بعد الحدثMouse 

Downلمحتملة الجدول التالي یبین القیم ا.  ھذه القیمة مرتبطة بالمفتاح الذي تم الضغط علیھ مع الحدث

  :Shiftللمتغیر 

 Shift القیمة الراجعة الى المتغیرالمفتاح الذي تم ضغطھ مع وقوع الحدث 

Shift1  

Ctrl2  

Ctrl  +  shift3  

Alt4  

Alt  +  shift5  

Alt  +  ctrl6  

Alt + shift + ctrl7  
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للنقطة التي ) على سطح النموذج(ي مود األفقي و الع  یحددان األحداثیینY ,Xالمتغیران   :Y,Xالمتغیران 

  .تم اثارة الحدث عندھا

   :مثال

  -:الحظ في المثال المقابل ان المستخدم قد ضغط ما یلي

   Shiftالزر األیسر للفأرة مع المفتاح -1

    Alt الزر األیمن للفأرة مع المفتاح -2

    Ctrl الزر األوسط للفأرة مع المفتاح -3

  Shift+Ctrl ياحلتراكب المفت الزر األیسر للفأرة مع ا-4

Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

   Print "Button", "Shift"

   Print Button, Shift

End Sub

  

  -:ما یليغییر لون خلفیة النموذج حسب ة ازرار أمر لتوي على ثالثتصمم نافذة تح  :مثال

1.Command 1 الضغط على الزر األیسر للفأرةقبل تحریر یغیر خلفیة النموذج الى اللون األحمر 

2. Command 2الضغط على الزر األیمن للفأرةقبل تحریرخلفیة النموذج الى اللون األزرق یغیر 

3.Command  للفأرة الضغط على الزر األوسطقبل تحریر یغیر خلفیة النموذج الى اللون األخضر 3

مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم
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Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

If Button = 1 Then Form1.BackColor = vbRed

End Sub

Private Sub Command2_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

If Button = 2 Then Form1.BackColor = vbBlue

End Sub

Private Sub Command3_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

If Button = 4 Then Form1.BackColor = vbGreen

End Sub

  .مر واحد فقط مع نفس األحداث أعد المثال السابق لتحقیق نفس العمل بأستخدام زر ا/س

  :غییر لون خلفیة النموذج حسب ما یليت ازرار أمر لةوي على ثالثتصمم نافذة تح  :مثال

1.Command 1           أرة سر للف زر األی ى ال ضغط عل د ال ر عن ون األحم ى الل ة ال ر الخلفی اح   یغی  و المفت
Shift

2. Command 2و المفتاح الخلفیة الى اللون األزرق عند الضغط على الزر األیمن للفأرةیغیر Ctrl
3.Command أرة      3 ط للف زر األوس ى ال ضغط عل د ال اح   یغیر الخلفیة الى اللون األخضر عن  و المفت

Alt

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم
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Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

If Button = 1 And Shift = 1 Then Form1.BackColor = vbRed 

End Sub

Private Sub Command2_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

If Button = 2 And Shift = 2 Then Form1.BackColor = vbBlue 

End Sub

Private Sub Command3_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

If Button = 4 And Shift = 4 Then Form1.BackColor = vbGreen 

End Sub

  

 ربرمجیة تؤدي الى تغییثم اكتب شفرة  Command Buttonصمم نافذة تحتوي على زر امر واحد   :مثال

  . على النموذجMouseDownاثارة الحدث عنده  الى اي مكان یتم مراألموقع زر 

  مرحلة التنفیذ  مرحلة التصمیم

  

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single)

Command1.Left = X 

Command1.Top = Y

End Sub

  

  

  

  

X,Y متغیران یمثالن احداثیات النقطة التي تم ضغط مؤشر الفأرة عندھا و 
نالحظ ان . ھذان المتغیران تسند لھما قیما جدیدة عند كل عملیة ضغط بالفأرة 

غط على اي زر لذا فان الض. الثالثةالفأرة أزرار لمبرمج لم یحدد زر معین من ا
  . الشفرة البرمجیة ھذهیؤدي الى تنفیذ
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II. زر الفأرة بعد الضغط علیھ إفالتحدث MouseUp Event

  -:الشكل العام لھذا الحدث .  عندما یتم اطالق زر الفأرة بعد الضغط MouseUpینطلق الحدث 

Private Sub Command1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  Statement1

Statement2

Statement3

End Sub

 الزر الذي تم الضغط إفالت في كل شيء عدا انھ ینطلق عند MouseDownث مع حدث دیتطابق ھذا الح

  .علیھ

 الزر  لتغییر لون خلفیة النموذج الى اللون األحمر عند الضغط علىوي على زر أمرتصمم نافذة تح  :مثال

 .ى األزرق عند اطالق الزر المضغوط ال النموذجخلفیةاألیسر للفأرة ویغیر لون 

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub Command1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y 

As Single)

If Button = 1 Then Form1.BackColor = vbRed

End Sub

Private Sub Command1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single)

If Button = 1 Then Form1.BackColor = vbBlue

End Sub

  

  

  

یتم تحدیدھا من قبل الفجوال بیسك  ) Button, Shift, X, Y( اربع متغیرات 
  .بشكل تلقائي لتمكین المبرمج من تخصیص عمل ھذا الحدث

 Mouse Up تنفذ عند وقوع الحدث والتي الجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان
) أألوسط ، األیسر ، األیمن ( غط على اي زر من ازرار الفأرة ضالفع ر اي عند 
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  :ة تحتوي على زر امر ثم اكتب شفرة برمجیة لتأدیة مایليصمم نافذ  :مثال

 على النموذج ینقل موقع زر األمر الى المكان الذي تم عنده اثارة MouseDownعند وقوع الحدث .1

.حدث الضغط

.یرجع زر االمر الى موقعھ االصلي ) MouseUp( عند رفع الضغط على زر الفارة.2

  .ھاء تنفیذ البرنامج على زر األمر یتم انClickعند الحدث .3

  

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Dim a As Single, b As Single

Private Sub Command1_Click()

End

End Sub

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single)

a = Command1.Left: b = Command1.Top

Command1.Left = X: Command1.Top = Y

End Sub

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

Command1.Left = a: Command1.Top = b

End Sub

  

  

  

  

یات الموقع األصلي لزر االمر الننا لخزن احداث
نحتاج لھا في القطعة البرمجیة التي تنفذ عند 

MouseUpالحدث 

في القسم العام الننا a,b یجب تعریف المتغیران 
  نحتاجھما في اكثر من قطعة برمجیھ
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III.فأرةحدث تحریك ال MouseMove Event

  مالشكل العا.  الحدث عند تحریك مؤشر الفأرة على عنصر التحكم الذي یرتبط معھینطلق ھذا  

Private Sub Command1_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  Statement1

Statement2

Statement3

End Sub

  

  . فوق عنصر التحكم المرتبط معھ الحدثیثار ھذا الحدث بمجرد تحریك مؤشر الفارة

  

صمم نافذة تحتوي على اداة للعنوان ثم اكتب شفرة برمجیة تمكن اداة العنوان من التحرك مع مؤشر  :مثال

  .تعرض احداثیات المؤشر بشكل مستمر على أداة العنوانالفارة بشكل آني و 

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single)

Label1.Left = X: Label1.Top = Y

Label1.Caption = CStr(X) + "," + CStr(Y)

End Sub

  

  

یتم تحدیدھا من قبل الفجوال  ) Button, Shift, X, Y( غیرات اربع مت
  .بیسك بشكل تلقائي لتمكین المبرمج من تخصیص عمل ھذا الحدث

 Mouse Move تنفذ عند وقوع الحدث والتي الجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان
.عند تحریك مؤشر الفأرة على عنصر التحكم الذي یرتبط معھ  اي

 لتحویل Cstrالدالة  تستخدم 
  القیمة العددیة الى قیمة حرفیة
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 اشكال  خطوط لتكوینن رسمصمم نافذة بدون اي عنصر تحكم واكتب شفرة برمجیة تمكن المستخدم م  :مثال

  . زر الفارة االیسربأستخدام

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Dim x1 As Single, y1 As Single

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As 

Single)

x1 = X

y1 = Y

End Sub

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

If Button = 1 Then Me.Line (x1, y1)-(X, Y)

End Sub

  

IV. حدث السحب و األفالتDragDrop Event

  -: للحدثالشكل العام .الذي یتم سحبھ فوق اي عنصر آخرافالت العنصر عند  ھذا الحدث یثار

Private Sub Command1_DragDrop (Source As Control, X As Single, Y As Single)

  Statement1

  Statement2

  Statement3

End Sub

 تكتب .ھمثل اسم عنصر التحكم الذي تم سحب الذي یSourceنالحظ في ھذا الحدث وجود متغیر جدید ھو 

.تم افالت العنصر المسحوب فوقھللعنصر الذي یشفرة ھذا الحدث 

یتم تحدیدھا من قبل الفجوال  ) Source, X, Y(  متغیرات ثالث
  .بیسك بشكل تلقائي لتمكین المبرمج من تخصیص عمل ھذا الحدث

تنفذ عند وقوع والتي الجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان 
 . وافالتھر التحكمسحب عنص اي عند  DragDropالحدث 
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 -1 القیمة DragModeیجب مالحظة ان عناصر التحكم غیر قابلة للسحب اال بعد اعطاء الخاصیة   

Automatic  جب تمكین سحب العنصر من یفي نافذة الخصائص  و في حالة عدم تغییر ھذه الخاصیة

  .فرة البرمجیةخالل الش

  

اخضر و زر امر و ازرق ،صمم نافذة تحتوي على ثالث ادوات للعنوان تكون الوانھا الخلفیة احمر : مثال

  .یة النموذج حسب لون اداة العنوانواحد عند سحبھ و القاءه على اي اداة من ادوات العنوان یتغیر لون خلف

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

Private Sub Form_Load()
Command1.Caption = "Color": Label1.Caption = "Red"
Label2.Caption = "Blue": Label3.Caption = "Green"
Label1.BackColor = vbRed: Label2.BackColor = vbBlue: Label3.BackColor = vbGreen
End Sub
Private Sub Label1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
Me.BackColor = Label1.BackColor
End Sub
Private Sub Label2_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
Me.BackColor = Label2.BackColor
End Sub
Private Sub Label3_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
Me.BackColor = Label3.BackColor 
End Sub

  

   .DblClick والحدث Click ھناك احداث اخرى للفأرة مثل الحدث :مالحظة 
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V. التمریر    حدث السحب و DragOver Event

  :عند تمریر العنصر المسحوب فوق اي عنصر آخر ھذا الحدث ثاری

Private Sub Command1_DragOver (Source As Control, X As Single, Y As Single, State As Integer)

Statement1

Statement2

Statement3

End Sub

رقمیة  و یأخذ ثالث قیم الذي یتم السحب فوقھ الذي یمثل حالة مؤشر الفأرة للعنصر Stateالمتغیر الجدید ھو 

  : الشكل التالي یوضح ھذه القیم0،1،2ھي 

Private Sub Form_DragOver(Source As Control, X As Single, Y As Single, State As Integer)

Text1.Text = State

End Sub

  حالة مؤشر الفأرة بالنسبة للنموذجStateالمتغیر 

  0قیمة المتغیر 

عند المستخدم یقوم حالیا بسحب عنصر تحكم و یعني ان 

  ذجحیز النمومؤشر الفأرة ھذه اللحظة دخل 

  

  2قیمة المتغیر 

یعني ان المستخدم یقوم حالیا بسحب عنصر تحكم و اآلن 

  ذجشر فوق حیز النموالمؤ

  

  1قیمة المتغیر 

یعني ان المستخدم یقوم حالیا بسحب عنصر تحكم و اآلن 

  ذج و دخل حیز آخروالمؤشر غادر حیز النم

یتم تحدیدھا من قبل الفجوال  ) Source, X, Y, State( اربع متغیرات 
  .بیسك بشكل تلقائي لتمكین المبرمج من تخصیص عمل ھذا الحدث

تنفذ عند وقوع والتي الجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان 
 . وتمریرهسحب عنصر التحكم اي عند DragOverالحدث 
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 :Keyboard Eventفاتیح احداث لوحة الم.2

:للوحة المفاتیح ثالث احداث ھي 

I. حدث الضغط )KeyDown:( تیح و  یثار ھذا الحدث بمجرد الضغط على اي مفتاح من لوحة المفا

:الشكل العام لھذا الحدث ھو قبل تحریر المفتاح المضغوط ، 

Private Sub Command1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

Statement 1

Statement 2

Statement n

End Sub

تعرف الفجوال بیسك مجموعة من (  رمز المفتاح الذي تم ضغطھ KeyCodeحیث یمثل المتغیر 

 فقد تم التطرق Shiftاما المتغیر . F1 یرمز للمفتاح vbKeyF1الثوابت لترمیز المفاتیح، مثال الثابت 

  .لھ ضمن احداث الفأرة

Private Sub Form_Click()
Print vbKeyF1 : Print vbKeyR
Print vbKey5
Print vbKeyDelete
Print vbKeyReturn
End Sub  

  

 اخضر عند الضغط على  ،F1 اكتب شفرة برمجیة لتغییر لون النموذج الى احمر عند الضغط على  :مثال

F2 ازرق عند الضغط على وF3.   

رحلة التنفیذممرحلة التصمیم

یتم تحدیدھا من قبل الفجوال  ) Key code , Shift ( نتغیرامال
  .بیسك بشكل تلقائي لتمكین المبرمج من تخصیص عمل ھذا الحدث

 تنفذ عند وقوع  والتيالجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان
 KeyDownالحدث 
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Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
 If KeyCode = vbKeyF1 Then
   Form1.BackColor = vbRed
 ElseIf KeyCode = vbKeyF2 Then
   Form1.BackColor = vbGreen
 ElseIf KeyCode = vbKeyF3 Then
   Form1.BackColor = vbBlue
 End If
End Sub

II. حدث افالت الضغط )KeyUp:( 

ان اثارة ھذا الحدث تقتضي ، افالت الضغط من اي مفتاح من لوحة المفاتیح  یثار ھذا الحدث بمجرد

:الشكل العام لھذا الحدث ھو ، "اوال) KeyDown(اثارة حدث الضغط 

Private Sub Command1_KeyUp (KeyCode As Integer, Shift As Integer)

Statement 1

Statement 2

Statement n

End Sub

  

  . رمز المفتاح الذي تم افالت ضغطھ KeyCodeحیث یمثل المتغیر 

  

 أي اتجاه من لتحریك ھذه األداة الى صمم نافذة تحتوي على اداة واحدة للعنوان ثم اكتب شفرة برمجیة :مثال

  .التابعة للوحة المفاتیح ) االسھم( على مفاتیح األتجاھات KeyUp األربع عند اثارة الحدث تاألتجاھا

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

یتم تحدیدھا من قبل الفجوال  ) KeyCode , Shift ( نمتغیراال
  .قائي لتمكین المبرمج من تخصیص عمل ھذا الحدثبیسك بشكل تل

 تنفذ عند وقوع الحدث  والتيالجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان
KeyUp 
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Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

    If KeyCode = vbKeyLeft Then

        Label1.Left = Label1.Left - 50

    ElseIf KeyCode = vbKeyRight Then

        Label1.Left = Label1.Left + 50

    ElseIf KeyCode = vbKeyUp Then

        Label1.Top = Label1.Top - 50

    ElseIf KeyCode = vbKeyDown Then

        Label1.Top = Label1.Top + 50

    End If

End Sub

  

III. حدث الضغط و األفالت )KeyPress:( 

الذي لھ تمثیل في (افالت الضغط من اي مفتاح من لوحة المفاتیح  یثار ھذا الحدث بمجرد الضغط ثم

اوال متبوع ) KeyDown(ان اثارة ھذا الحدث تقتضي اثارة حدث الضغط ) ASCII Code شفرة اآلسكي

:العام لھذا الحدث ھو الشكل ).KeyUp(بحدث افالت الضغط 

Private Sub Command1_KeyPress (KeyAscii As Integer)

Statement 1

Statement 2

Statement n

End Sub

 .حرف لصندوق النص الظاھر في النموذجالتالي ال یسمح للمستخدم بادخال أالبرنامج   :مثال

مرحلة التنفیذمرحلة التصمیم

  .یمثل شفرة اآلسكي للمفتاح) KeyAscii( متغیر ال

 KeyPress تنفذ عند وقوع الحدث  والتيالجمل البرمجیة التي تكتب في ھذا المكان
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Private Sub Form_Load()

Text1.Text = ""

End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9") Then  KeyAscii = 0

End Sub

  

ق النص، الشفرة التالیة وھكذا یمكن منع المستخدم من ادخال أي مفتاح من لوحة المفاتیح في صندو

  :تمنع المستخدم من استخدام المسافة في صندوق النص

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

    If KeyAscii = 32 Then KeyAscii = 0

End Sub 

  :كذلك یمكن كتابة الشفرة أعاله بالشكل التالي

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

    If KeyAscii = Asc(" ") Then KeyAscii = 0

End Sub 
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Functions and Subroutinesل والبرامج الفرعیة وادال

الحقیقیة تكون اكبر بكثیر من تلك التي تم ) التطبیقات(أغلب برامج الحاسوب التي تستخدم لحل المشاكل 

بینت التجارب أن افضل طریق لبناء وادارة البرامج الكبیرة ھو تقسیم . استخدامھا في المحاظرات السابقة

ع صغیرة أو مجموعة من االجزاء، كل جزء یؤدي وظیفة معینة ویكون التعامل معھا أسھل من البرنامج الى قط

  .كبیرالاالصلي البرنامج 

حیث یكون المشروع مؤلف من . لذلك فأن لغة الفجوال بیسك كغیرھا من اللغات، تدعم امكانیة تقسیم البرامج

ون من قطع صغیرة تدعى ، وھي تتك Form Modules، مثل وحدات النموذج Modulesوحدات

  .  Proceduresاالجراءات

  :االجراءات ھيھنالك اربعة انواع من

Event Proceduresاالمر وھي االجراءات التي تستجیب الى االحداث مثل الضغط على زر  

Command Button. 

Visual Basic Procedures وھي االجراءات المبنیة بواسطة Microsoftألداء مھام عامة مثل  

LoadPicture. 

ألن الفجوال بیسك ال تستطیع تجھیز كل ما یرید المستخدم لذلك فھي تسمح للمبرمج ببناء 

اجراءاتھ الخاصة لتحقیق متطلباتھ وھي 

Sub Procedures. 

Function Procedures. 

ت المطلوبة لعمل  التي تحدد اسم االجراء وتجھز المعلوماcallیتم استدعاء االجراء بواسطة استخدام الدالة 

   .االجراء

  ub ProceduresS البرامج الفرعیة 

 في Tools من Add Procedure عن طریق اختیار Sub Procedures  بناء البرامج الفرعیةیتم  

  .شریط االدوات، بعد تفعیل نافذة الشفرة
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  :  یظھر الصندوق الحواري التالي Add Procedure) اختیار(بعد الضغط 

  
  

وھنا  Type من  Sub، ثم اختیار نوع االجراءNameخال اسم االجراء في صندوق النص  ادیتم

التي تجعل  All Local Variables as Staticsدون تأشیر صندوق الفحصو  Privateختیار بأ سنكتفي

  .Staticالمتغیرات المستخدمة في االجراء من نوع 

: ء سیظھر في نافذة الشفرة فأن االجراOKبعد ادخال االسم والضغط على الزر   
Private Sub procedurename ()

End Sub
   :جراءمباشرة في نافذة الشفرة مع اسم االSub Privateكذلك یمكن بناء االجراء بكتابة 

Private Sub procedurename
 : فأن االجراء سیظھر في نافذة الشفرة أیضًا Enterثم الضغط على مفتاح االدخال 

Private Sub procedurename ()

End Sub
  . لتحصر بینھما عبارات االجراءEnd Sub تعطي  تلقائیًا Visual Basicحیث أن 

  :  بكتابة اسم االجراء فقط یتم االستدعاء أیضًاحیث ، كل مرة یتم فیھا استدعاء االجراء فأنھ ینفذ مباشرًة

 procedurename
  . ثم یتم تنفیذ ما بعد االجراء من عبارات البرنامجEnd Subحیث یتم تنفیذ االجراء الى نھایتھ 

والتي اما ان تكون فارغة أو تحتوي على عدد من المتغیرات ( ) كل االجراءات تحتوي على اقواس 

parameter listمع تعریف ھذه المتغیرات .  

  :مثل

Private Sub Mult(h As Single, w As Currency)
Print h * w

End Sub
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یقوم . Currency  نوعمنw و Single من نوع h حتوي ھذا االجراء على متغیرین ھما حیث ی

  :االجراء بطباعة ناتج ضرب ھذین المتغیرین، حیث یتم ادخالھما عند استدعاء االجراء 

Mult 5, 6.00 

االجراء ثم ینفذ 6  الثانیةالقیمةw   الثاني ویأخذ المتغیر5 االولى القیمةh  االولفیأخذ المتغیر

Mult على سطح النموذج30ویكون الناتج ھو طباعة  .  

  : التاليكذلك یتم استدعاء االجراء بالشكل

Call Mult(5, 6)
  : التالي یتم استدعاء االجراء بالشكل"وأیضا

Call Mult(x, y)
  .راءفي االجw یحمل قیمة تمثل y في االجراء و المتغیر h  یحمل قیمة تمثل  xعندما یكون المتغیر

.  لحساب الرقم االصغر من بین ثالثة ارقام صحیحة وعرضھ على أداة عنوانSubأستخدم االجراء :مثال

Option Explicit     

Private Sub cmdSmallest_Click()

   Dim value1 As Long, value2 As Long, value3 As Long

   value1 = txtOne.Text

   value2 = txtTwo.Text

   value3 = txtThree.Text

   Call Minimum(value1, value2, value3)

End Sub

Private Sub Minimum(min As Long, y As Long, z As Long)

     If y < min Then min = y

     If z < min Then min = z

     lblSmallest.Caption = "The Smallest value is " & min

End Sub
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dures eFunction Procل وادلا

 Function یشترك االجراء.Function Proceduresأغلب اجراءات الفجوال بیسك تكون من نوع   

قیمة ) یعید(یرجع  Function في نفس الخصائص مع فرق واحد مھم وھو أن االجراءSub مع االجراء 

 .ال یرجع قیمةSub عند استدعائھ بینما االجراء ) یعطي ناتج(

 في Tools من Add Procedureعن طریق اختیار  Function Procedureمكن تكوین اجراء الدالة ی

  :Functionشریط االدوات، بعد تفعیل نافذة الشفرة ثم اختیار 

  
  :  فأن اجراء الدالة سیظھر في نافذة الشفرةOKبعد ادخال االسم والضغط على الزر   

Private Function procedurename ()

End Function
  : مباشرة في نافذة الشفرة مع اسم االجراء  Private Functionكذلك یمكن بناء اجراء الدالة بكتابة 

Private Function procedurename
: فأن االجراء سیظھر في نافذة الشفرة أیضًا Enterثم الضغط على مفتاح االدخال 

Private Function procedurename ()

End Function
  . الدالة لتحصر بینھما عبارات اجراءEnd Function تعطي  تلقائیًا Visual Basicحیث أن 

  : التاليبالشكل الدالة اجراءیتم استدعاء 

returnvalue = procedurename ()

والتي اما ان تكون فارغة أو تحتوي على عدد من المتغیرات ( ) كل اجراءات الدوال تحتوي على اقواس 

parameter listمع تعریف ھذه المتغیرات .  

  :مثل

Private Function Area(v1 As Single, v2 As Single)
Area = v1 * v2

End Function
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 بضرب ھذین تقوم الدالة. Single من نوع  v2و v1 على متغیرین ھما تحتوي ھذه الدالةحیث 

  :المتغیرین، حیث یتم ادخالھما عند استدعاء االجراء 

M= Area(4.5, 2.61) 
 فذ الدالةنثم ت2.61  الثانیةالقیمةv2  الثاني ویأخذ المتغیر4.5 االولى القیمةv1  االولفیأخذ المتغیر

Aera  حیث یتم خزنھ في المتغیر  11.745ویكون الناتج ھوM .  

  :اجراء الدالة الذي ال یحتوي على متغیرات داخل االجراء یمكن استدعائھ بدون االقواس

returnvalue = procedurename
) المتغیر الذي یخزن الناتج( ، كذلك یمكن تحدید نوع الناتج Variantالمثال أعاله یعطي ناتج من نوع 

  : نكتب Single من نوع Mلجعل المتغیر " مثال. من خالل عملیة تعریف المتغیرات السابقة

Private Function Area!(v1 As Single, v2 As Single)
  :أو

Private Function Area(v1 As Single, v2 As Single) As Single
  

  . لحساب الرقم االصغر من بین ثالثة ارقام صحیحةFunction Procedureأستخدم اجراء الدالة :مثال

Option Explicit  

Private Sub cmdSmallest_Click()

   Dim value1 As Long, value2 As Long, value3 As Long, S As Long

   value1 = txtOne.Text

   value2 = txtTwo.Text

   value3 = txtThree.Text

   S = Minimum(value1, value2, value3)

   Print "The Smallest value is "; S

End Sub



  Visual  Basic Lectures                                                    دسة الكھربائیةھنقسم ال/  الجامعة التكنولوجیة 

196

Private Function Minimum(min As Long, y As Long, z As Long)

   If y < min Then min = y

   If z < min Then min = z

   Minimum = min

End Function

  :Reference -by-Value and Call-by-Callاالستدعاء بالقیمة واالستدعاء بالمصدر

 لغة الفجوال بیسك قیم متغیراتھا من البرنامج الرئیسي الى البرامج الفرعیة، أو من البرامج الفرعیة الى تمرر

  :سي، بطریقتینالبرنامج الرئی

Byیر القیمة رتم-1 Value  : ألستدعاء نسخةcopyمن البیانات مع االحتفاظ بقیمة المتغیر المستدعى .

. ألستدعاء البیانات مباشرًةBy Reference) المصدر(تمریر العنوان -2

كذلك یمكن . وانبواسطة العناذا لم یتم تحدید طریقة تمریر المتغیرات، فان الفجوال بیسك یعتمد طریقة التمریر 

 ByValولتمریر القیمة نستخدم الكلمة المفتاحیة . للتمریر بواسطة العنوان ByRefأستخدام الكلمة المفتاحیة 

  .( )أو نضع اسم المتغیر المراد تمریر قیمتھ بین قوسین صغیرین 

  :أمثلة

Function Average(ByVal x as Long, ByRef y as Long) As Long
 یتم y بالعنوان، لذلك فان أي تعدیل على قیمة المتغیر y بالقیمة والمتغیر x تستلم المتغیر Averageھنا الدالة 

كذلك .  فان محتوى الذاكرة لھ ال یتأثر عند تغییر ھذه القیمة بعد استدعاء االجراءxأما بالنسبة للمتغیر اعتمادھا 

  :بالشكل التاليكتابة الدالة أعاله یمكن 

 Function Average(ByVal x as Long, y as Long) As Long
  :أو

Function Average( (x) as Long, y as Long) As Long
   :ByRefو  ByVal یوضح طریقتي التمریرمثال

Private Sub Command1_Click()

Const y = 2

Dim x As Integer

x = 3

Print "In Main:                "; x, y
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Call Sample(x, y)

Print "After First Call:      "; x, y

Call Sample((x), y)

Print "After Second Call: "; x, y

End Sub

Private Sub Sample(i As Integer, j As Integer)

Print "Begin Sample:      "; i, j

i = i * 2

j = j * 2

Print "End Sample:         "; i, j

End Sub

  :Exit Sub and Exit Functionالدوال اجراءات ج من البرامج الفرعیة والخرو

الدوال قبل الوصول الى نھایتھا اجراءات توفر لغة الفجوال بیسك طریقة متمیزة النھاء تنفیذ البرامج الفرعیة أو  

End Sub أو End Function ،  وذلك باستخدام جملة الخروجExit Sub  أو Exit Function. 

 في B و Aیتم ادخال قیمتي  . A/B لقسمة عددین صحیحین Functionال التالي یستخدم دالة وظیفیة المث

    :وفي حالة عدم جواز اجراء القسمة ینھي عمل الدالة ویطبع رسالة مناسبة لذلك. صندوقي نص

 یكون مثلھ i نفسھ وأي تغییر یحدث لـ i ھو xیكون ھنا س
xلـ 

الذي یأخذ (  iوأي تغییر یحدث لـ سیحتفظ بقیمتھ  x ھنا
  المخزونةxلن یؤثر على قیمة ) xنسخة من قیمة 
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Private Sub Command1_click( )

Dim Res As string

num = Text1.Text

den = Text2.Text

Res = Divide(num, den)

If Res = "" Then

Labe13.Caption = "Divide by Zero "

Else

Label3.Caption = Res

End If

End Sub

Private Function Divide(n As Integer, m As Integer) As String

If m = 0 Then

Exit Function

Else

Divide = "Division is "& n / m

End If

End Function

 :Exit Subوالمثال التالي یوضح عمل 
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Private Sub Command1_Click()

   Dim x As Integer

   For x = 5 To -2 Step -1

      Call PrintNumbers(x)

   Next x

End Sub

Private Sub PrintNumbers(number As Integer)

   If number >= 0 Then

      Print number

   Else

      Print "Exiting Sub with number = " & number

      Exit Sub

   End If

   Print "***"

End Sub
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