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هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند:
 مفهوم روال، تابع و تفاوت هاى آن ها را بيان کند؛

کوچک  قسمت هاى  به  روال ها  و  توابع  کمک  به  لزوم  صورت  در  را  برنامه ها   
تقسيم و برنامه نويسى کند. 

۱ـ۱  ـ استفاده از روال ها در ويژوال بيسيک
ويژوال بيسيک، يک زبان برنامه نويسى روالى است. بعد از نامگذارى يک بالک کد، مى توان آن 
را فراخوانى و اجرا کرد. به عبارت ديگر، مى توان چند خط کد نوشت و آن را در يک بالک قرار داده و 
نامى به آن اختصاص داد. سپس بالک کد را هنگام نياز فراخوانى کرد.اين بالک کد تقريباً شبيه برنامه اى 
در داخل برنامٔه ديگر است. اين برنامه هاى کوچک را که داخل برنامه هاى بزرگ هستند در صورتى که 
 subroutine مخفف sub در حقيقت) '' Sub'' و در غير اين صورت  '' Function '' ،مقدار برگردانند
است.) مى نامند. روال هاى رويدادى مثل ()Click و Load ازنوع Sub هستند و ()LoadPicture و 

()Len توابعی هستند که قبالً با آن ها کار کرده ايد.
برنامه نويسى با اين مفاهيم، سال هاست که رواج دارد اين روش کدنويسى را ساده تر، سريع تر و 
کارآمدتر مى کند. همچنين استفاده از اين مفاهيم، امکان نوشتن کدهايى که قابليت استفادٔه مجدد را 

دارند فراهم مى کند. 
روالها امکان تغيير سادٔه کد را فراهم مى کنند. اگر نياز به استفادٔه مکرر از کدى را داريد، آن 
را در يک روال قرار دهيد. در اين صورت اگر نياز به تغيير کد داشته باشيد، به سادگى مى توانيد به آن 
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رجوع کرده و تغييرات را اعمال کنيد. اگر کد را در يک روال قرار ندهيد، مجبور خواهيد بود که به 
هر نمونه اى از کد در برنامه رجوع کرده و تغييرات مورد    نياز را اعمال کنيد؛ البته انجام تغييرات مؤثر و 

کارآمد با اين روش، مشکل خواهد بود.

ـ    ايجاد و فراخوانى يک Sub ساده ۲ـ۱
يک sub روالى است که خطوطى از کد داخل بالک را اجرا مى کند ولى مقدارى را برنمى گرداند. 

شکل کلى يک sub ساده به صورت زير است:
[private  |  public] sub      SubName()

                                                                                                               خطوطى از کد …
End Sub

 [private  |  public]۱ کليد واژه هاى اختيارى هستند که حوزٔه عمل sub را تعريف مى کنند.
  Sub کليد واژه اى است که نوع روال را تعيين مى کند.

  SubName نامى است که براى روال تعيين مى شود.
 End Sub کليد واژه هايى هستند که پايان بالک کد را مشخص مى کنند.

کد زير، مثالى از يک sub ساده است:
Public Sub DataFinding ( )
 MgBox“Data Not Found”, vbInformation
End Sub

رشتٔه  با  را  پيغامى  کادر   sub ،مـى کنيد فراخوانى  کد،  نواحى  ساير  از  را   sub اين که  هنگامى 
Data Not Found نمايش مى دهد.

 Call فراخوانى شده است. استفاده از دستور Call با دستور sub کد زير نشان مى دهد که يک
اختيارى است. اگرچه مى توان يک sub را بدون کليدواژٔه Call فراخوانى کرد (با نوشتن نام آن) ولى 

استفاده از اين کليد واژه، خوانايى کد را افزايش مى دهد:
Private Sub itmOpen    _  Click( )
 Call DataFinding
End Sub

١ــ حوزٔه عمل در ادامه همين فصل توضيح داده شده است.
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۳ـ۱ـ ايجاد يک Sub ساده
مى توان يک sub را به دو روش به پروژه اضافه کرد:

 با نوشتن مستقيم کد در بخش General Declarations يک فرم يا مدول.
.Tools منوى Add Procedure با استفاده از گزينٔه 

نکته : برای فعال کردن گزينه Add Procedure بايد در پنجرٔه code فرم يا 
مدول موردنظر باشيد.

مراحل اضافه کردن sub به پروژه با روش دوم، به صورت زير است:
۱ــ از منوى Tools گزينٔه  Add Procedure را انتخاب کنيد تا کادر محاوره اى مربوطه باز شود.

۲ــ نامى را براى sub وارد کنيد (شکل ۱ــ۱).
۳ــ Sub را از گزينه های Type انتخاب کنيد.

۴ــ از گزينه های Scope نوع حوزٔه عمل sub را انتخاب کنيد.

۵ ــ روى Ok کليک کرده و بالک کد را به فرم يا مدول اضافه کنيد (شکل ۲ــ۱).

شکل ١ــ١ــ کادر محاوره اى Add Procedure امکان ايجاد Subs و توابع براى انواع پروژه هاى VB را فراهم مى کند.
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بعد از اين که بالک کد را با کادر محاوره اى Add Procedure ايجاد کرديد، کد روال را بين 
اعالن sub و کليد واژهٔ End sub اضافه کنيد. بعد از End Sub کدى را وارد نکنيد، انجام اين کار 

سبب بروز خطا در زمان کامپايل خواهد شد.

شکل ٢ــ١ــ sub جديدی را در بخش General فرم يا مدول به دست خواهيد آورد.

فرمی به صورت شکل ٣ــ١ ايجاد نماييد که با تغيير نوارهای لغزان مربوط به سه رنگ قرمز، آبی، 
سبز  بتوان رنگ برچسب را تغيير داد.

شکل ۳ــ۱

مثال ۱ـ۱
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Private Sub setcolor()
 r = HScroll1.Value
 g = HScroll2.Value
 b = HScroll3.Value
 Lblr.Caption = r
 Lbly.Caption = g
 Lblb. Caption = b
 Labell. BackColor = RGB(r,g,b)
End Sub
Private Sub Command1 _ Click()
 End
End Sub

Private Sub Form  _ Load()
 Labell. BackColor = RGB(0,0,0)
End Sub
Private Sub HScroll 1_Change()
 Call setcolor
End Sub
Private Sub HScroll2_Change()
 Call setcolor
End Sub
Private Sub HScroll3_Change()
 Call setcolor
End Sub
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ـ    ايجاد يک تابع ساده ۴ـ۱
تابع روالى است که خطوطى از کد را اجرا مى کند و مقدارى را برمى گرداند. شکل کلى اعالن 

يک تابع ساده به صورت زير است:
[private ¦Public] Function FunctionName() As DataType   
خطوطى از کد …

 Function Name = ReturnValue
End Function

  Private  ¦ Public کليد واژه هاى اختيارى هستند که حوزٔه عمل تابع را تعريف مى کنند.
 Function کليد واژه اى است که مشخص مى کند، روال از نوع تابع است.

  FunctionName نام تابع است.
 As کليد واژه اى براى تعيين نوع داده ای است که تابع برمی گرداند.

 DataType نوع داده ای است که تابع برمى گرداند.
  ReturnValue مقدارى است که به وسيلٔه تابع برگردانده مى شود.

   End Function کليد واژه هايى هستند که پايان بالک کد را مشخص مى کنند.
را  تابع  خود  داخل  در  شده  تعريف  عدد  دو  مجموع  که  مى دهد  رانشان  تابعى  زير،  کد 

برمى گرداند:
Public Function GetNumber() As Integer
 Dim a As Integer
 Dim b As Integer
 Dim c As Integer
 a = 7
 b =12
 c = a+b
 GetNumber = c
End Function 

تابع را نيز مى توان مانند Sub با همان دو روش به فرم يا مدول اضافه کرد (شکل ۴ــ۱).
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شکل ٤ــ١ــ تابع را در کادر محاوره اى Add Procedure اضافه کنيد.

ـ   ارسال آرگومان ها به روال ها ۵  ـ۱
آرگومان (پارامتر)، متغيرى است که به عنوان جانگهدار براى مقاديرى که به تابع يا Sub ارسال 
مى شوند، عمل مى کند. مى توان قدرت و همه منظوره بودن روال ها را با استفاده از آرگومان ها افزايش 
داد. مى توان آرگومان ها را با قرار دادن آن ها در داخل پرانتزهاى دستور اعالن روال ها، ايجاد کرد. 

کد زير، اعالن تابع GetGreaterNum که دو آرگومان مى گيرد را نشان مى دهد:
Public Function GetGreaterNum (NumOne As Integer, NumTwo As Integer) As Integer
استفاده از آرگومان ها کارايى کد را افزايش مى دهد. به عنوان مثال، فرض کنيد که چندين بار 
دريک برنامه نياز داريد که بزرگ ترين مقدار بين دو عدد را به دست آوريد. مناسب ترين روش اين است 

که اين کد را در يک تابع بنويسيد و هر جايى که مى خواهيد آن را فراخوانى کنيد.
کد زير، تابع GetGreaterNum را نشان مى دهد که بزرگ ترين مقدار بين دو عدد دريافتى را 

محاسبه مى کند و برمى گرداند.
Public Function GetGreaterNum(NumOne As Integer,_
NumTwo As Integer) As Integer
          If NumOne> NumTwo Then
          GetGreaterNum = NumOne   
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 Else
  GetGreaterNum = NumTwo
 End If
End Function

کد زير چگونگى فراخوانى تابع فوق را از داخل يک روال رويداد Click نشان مى دهد:

Private Sub cmdGreaterNum  _Click()
 Dim i As Integer
 Dim j As Integer
 Dim RetVal As Integer
 i = CInt(txtNumOne.Text)
 j = CInt(txtNumTwo.Text)
 RetVal = GetGreaterNum(i,j)
 cmdGreaterNum.Caption = CStr(RetVal)
End Sub

هنگام استفاده از آرگومان ها يکسان بودن نوع و ترتيب آن ها خيلى مهم است. اگر روالى داريد که 
سه آرگومان از نوع Integer دارد، بايد سه عدد صحيح ارسال کنيد. در صورتى که دو عدد صحيح و 
 EndDay() يک رشته ارسال کنيد، کامپايلر يک خطا توليد خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر تابعى به نام

داريد که به صورت زير اعالن مى شود:
Public Function EndDay(iNum As Integer, dAccount As Double) As Dou ble

و تابع را با استفاده از کد زير فراخوانى مى کنيد،
dMyResult = EndDay (6,“056R”)

اين فراخوانى، خطايى را توليد مى کند. ”056R“ از نوع رشته اى است ولى تابع براى آرگومان 
دوم انتظار داده اى از نوع Double را دارد.

که  داريد  تابعى  کنيد  فرض  مثال،  عنوان  به  باشند.  يکسان  بايد  نيز  آرگومان ها  تعداد  همچنين 
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به صورت زير تعريف شده است:
Public Function Bar(iNum As Integer, dNum As double, strName As string) 
As Integer

و با استفاده از کد زير، آن را فراخوانى مى کنيد:
iMyResult = Bar(6,7)

ارسال  آرگومان  دو  فقط  ولى  دارد  را  آرگومان  سه  انتظار  تابع  شود.  خطا  بروز  سبب  نيز  اين 
شده   است.

می توان آرگومانى را به اين منظور از کليد واژهٔ Optional، در اعالن تابع قبل از آرگومان موردنظر 
استفاده کرد. آرگومان هاى اختيارى بايد از نوع Variant باشند. 

ـ ۱ـ   کاربرد آرگومان های نام دار  : هنگام فراخوانی روال ها مى توان از آرگومان هاى نام دار  ۱ـ   ۵  
 GetGreaterNum براى ارسال ساده تر مقادير به آن ها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر تابعى به نام

داراى دو آرگومان از نوع Integer باشد و به صورت زير تعريف شود:
GetGreaterNum (NumOne As Integer, NumTwo as Integer) As Integer

هنگام فراخوانی اين تابع بعد از اسامى آرگومان ها از نويسه هاى =: استفاده کرده و مقدارى را 
براى آن ها به صورت زير تعيين کنيد. 

 X = GetGreaterNum(NumOne : = 3, NumTwo : = 4)

۶   ـ۱ـ خروج از روال ها
بعضى مواقع قبل از پايان روال، نياز به خروج از آن داريد. مى توانيد اين کار را با کليد واژه های 
Exit Function و Exit sub به ترتيب برای خروج از روال های از نوع Function و sub انجام دهيد. 
کد زير مربوط به تابع  ()TestExitاست که دو آرگومان X و Y را دريافت مى کند و حاصل عبارت زير 

را نمايش مى دهد:

 
x۲y + ۲y + ۴xF(x,y) = _____________

x
اگر مقدار آرگومان X صفر بود، عبارت جواب ندارد و بايد از تابع خارج شود. (خطای تقسيم 

بر صفر)
Public Function TestExit(x As Integer, y As Integer) As Integer
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 If  x = 0  then
  MsgBox(''Division By Zero'')
  Exit Function
 Else
  TestExit = (x^2*y+2*y+4*x)/x
 End If
End Function

يک مثال برای Exitsub ذکر شود.

ـ  آشنايى با حوزۀ عمل ۷ـ۱
مقادير  مى توانند  يکسان  اسامى  با  مختلف  متغير  دو  که  است  قابليتى  ديد)،  (ميدان  عمل  حوزٔه 
و   GetNumber() دوتابع زير،  کد  هستند.  متفاوتى  حيات  دورٔه  داراى  و  کنند  نگهدارى  را  مختلفى 

()Bar را نشان مى دهد:
حوزٔه عمل (ميدان ديد)، محدودٔه اعتبار متغيرها را تعيين می کند. به مثال زير توجه کنيد:

01 Public Function GetNumber() as Integer
02 Dim x as Integer
03 Dim y as Integer
04
05 x = 2
06 y = 7
07 GetNumber = x+y
08 End Function
09
10 Public Function Bar() as Integer
11 Dim x as Integer
12 Dim y as Integer
13
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14 x = 12
15 y = 34
16 Bar = x٭y
17 End Function

توجه کنيد که هر تابع، متغيرهاى x و y را اعالن مى کند. همچنين اين متغيرها در هر تابع، مقادير 
مختلفى را مى گيرند. انجام اين کار، بدين دليل است که هر مجموعه اى از متغيرها فقط در همان جايى 
که ايجاد شده اند به کار برده مى شوند. در تابع ()GetNumber، متغيرهاى x و y در خطوط ۲ و ۳ ايجاد 
مى شوند. هنگامى که تابع خاتمه مى يابد، متغيرها از حافظه حذف مى شوند (اين را خروج از حوزٔه عمل 
مى نامند). اين مطلب دربارٔه متغيرهاى x و y در تابع ()Bar نيز صدق مى کند. براى اين که ميدان ديد 
متغيرها محدود به روال نباشد، آن ها را در بخش General Declarations فرم يا مدول و با استفاده از 

کليد واژه هاى Public يا Private اعالن کنيد.

Public Dim x,y As Integer 
Public Function GetNumber() As Integer
GetNumber = x+y
End Function
Public Function Bar() As Integer
Bar = x٭y
End Function

ميدان ديد متغيرهای x و y در اين مثال فرم يا مدولی است که اين کد در آن نوشته شده است.

۸ ـ۱ـ مستندسازی روال ها
مستند سازى روال ها به ساير برنامه نويسان امکان مى دهد که به طور کامل از برنامٔه شما استفاده کرده 
و درصورت لزوم آن را تغيير دهد. زيرا قبل از هر عبارتى، توضيحى براى کاربرد آن نوشته شده است.
تمام روال ها داراى يک سرآيند (header) خواهند بود. سرآيند بخشى است که در ابتداى بالک 

کد آورده شده و توضيحاتى را دربارٔه روال ارايه مى دهد.

ـ  ۱   مثال۲ 
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SubMain() ۹ـ۱ـ تعيين نقطۀ ورودی با
فرم  اولين  آغاز  در  پروژه  مى کنيد،  شروع   VB در را  پروژه اى  که  هنگامى  پيش فرض،  به طور 
ايجاد شده را فراخوانى مى کند. اگر داراى پروژه اى با چندين فرم هستيد، برای دسترسی به فرم های 

ديگر مى توانيد آن ها را از داخل اولين فرم، بارگذارى (فراخوانى) کنيد:
Private Sub Form_Load()
  frmAnotherForm. Show
End Sub

اين روش زمانى مفيد است که تعداد فرم ها محدود باشد.
کار  ِسرِور  روى  در  که  اينترنتى  برنامه هاى  (مثل  نيستند  فرمى  هيچ  داراى  که  پروژه هايى  در 
مى کنند) و چيزى براى بارگذارى وجود ندارد چه کارى بايد براى نقطٔه شروع (نقطٔه ورودى) برنامه 

انجام دهيد؟
(روال  مـى کند  ارايه  برنامه  بـراى  را  فـرم  بــر  مبتنى  غير  شروع  نقطٔه  يک  بيسيک،  ويژوال 
روال  عنوان  به  بيسيک  ويژوال  وسيلٔه  به  که  است  خاصى  روال   Sub Main()  .(Sub Main()
شروع هر پروژه اى رزرو شده است. ()Sub Main بايد در يک مدول اعالن شود و براى هر پروژه 
فقط مى توان يک ()Sub Main درنظر گرفت. مراحل زير، چگونگى تعيين اين روال به عنوان نقطٔه 

شروع را نشان مى دهند:
۱ــ از منوى Project گزينٔه Properties مـربــوط بـــه پروژٔه جارى را انتخاب کنيد تـا کـادر 

محاوره اى مربوطه باز شود.
۲ــ در سر برگ General از ليست بازشوى Startup Object گزينٔه Sub Main را انتخاب 

کنيد.
۳ــ روى Ok کليک کنيد.
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بعد از تعيين ()Sub Main به عنوان شىء شروع پروژه، بايد ()Sub Main را در مدول ايجاد کنيد. 
بخش  در  اعالن را  يا  کرد  استفاده  روال ها  ايجاد  براى   Add Procedure محاوره اى کادر  مى توان از 
 Sub Main() مدول انتخابى وارد کرد. به خاطر داشته باشيد که يک پروژه فقط مى تواند يک General
داشته باشد. بعد از ايجاد ()Sub Main، نياز به نوشتن کد Startup داريد. کد زير يک ()Sub Main را 
نشان مى دهد که دو فرم را با استفاده از متد Show نمايش مى دهد و سپس بعد از اين که همٔه فرم ها ظاهر 

شدند، کادر پيامى را نشان مى دهد.
Sub Main()
 frmMain.Show
 frmOther.Show
 MsgBox ''Everything shown''
End Sub

۱۰ـ۱ـ توابع تشخيص نوع داده
اين توابع نوع دادٔه آرگومان ورودی را مشخص مى کنند. برنامه ها معموالً با داده هاى مختلفى 
سروکار دارند، ولى گاهى برنامه نويس از قبل نمى تواند حدس بزند که با چه نوع داده اى سروکار خواهد 

شکل   ۵  ــ۱ــ مى توان ()Sub Main يا هر فرم ديگرى را به عنوان شىء شروع در پروژه انتخاب کرد.
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داشت. مثالً، قبل از آن که محاسبه اى انجام دهد بايد مطمئن شود که داده ها از نوع عددى هستند. در 
جدول ۱ــ۱ توابع ()....Is را مشاهده مى کنيد؛ آرگومان اين توابع همگى از نوع Variant است. 

جدول۱ــ۱    ــ توابع تشخيص نوع داده

مفهومتابع

IsDate()آيا آرگومان تاريخ (يا قابل تبديل به تاريخ) است؟

IsEmpty()آيا آرگومان مقدار گرفته؟

IsNull()دارد؟ Null آيا آرگومان مقدار

IsNumeric()آيا آرگومان يک عدد است (يا مى تواند به عدد تبديل شود)؟

در ادامه برای هر يک از توابع مثالی ذکر شده است.
در برنامٔه زير، چگونگى استفاده از تابع ()IsEmpty نشان داده شده است. 

‘Code that tests the Is() functions
Dim var1 As Variant, var2 As Variant
Dim var3 As Variant, var4 As Variant
Dim intMsg As Integer       ‘MsgBox return
‘Fill variables with sample values to test
var1 = 0         ‘Zero value
var2 = Null    ‘Null value
var3 = ‘‘”       ‘Null string
‘Call each Is() function
If IsEmpty(varl) Then
 intMsg = MsgBox(“var1 is empty”, vbOKOnly)
End If
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If IsEmpty(var2)Then
      intMsg = MsgBox(“var2 is empty”, vbOKOnly)
End If
If IsEmpty(var3)Then
      intMsg = MsgBox(“var3 is empty”, vbOKOnly)
End If
If IsEmpty(var4)Then
      intMsg = MsgBox(“var4 is empty”, vbOKOnly)
End If

برنامٔه فوق پس از اجرا شدن، خروجى زير را نمايش خواهد داد:
var4 is empty
چون تمام متغيرهاى ديگر مقدار گرفته اند (حتى Null هم يک مقدار محسوب مى شود). براى 

تست کردن Null مى توانيد از ()IsNull استفاده کنيد.

نکته : توجه داشته باشيد که شرط زير:
If(varA = Null) Then ....

حتى اگر متغير varA واقعاً Null باشد، True نخواهد شد. در اين موارد تنها 
راه حل استفاده از تابع ()IsNull است. 

به قطعه کد زير توجه کنيد:
If IsNull(txtHoursWorked) Then
 intMsg = MsgBox (“You didn’t enter hours worked!”,vbOKOnly)
Else              ‘Thank them for the good hours
 intMsg = MsgBox(“Thanks for entering hours worked!”,vbOKOnly)
End If

(textHoursWorked) در اين جا برنامه قبل از ادامٔه کار، خالى نبودن يکى از فيلدهاى برنامه
را بررسی مى کند.
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تابع  ()  IsNumeric با آرگومان هاى عددى (يا هر چيزى که قابل تبديل به يک عدد باشد) مقدار 
True را برخواهد گرداند. مقادير عددى عبارت اند از:

  Empty (به    صفر  تبديل مى شود)
(Integer) اعداد صحيح 

(Long) اعداد صحيح بلند  
(Single) اعداد اعشارى  

(Double) اعداد اعشارى با دقت مضاعف  
(Currency) واحد پول  

  تاريخ
 رشته (اگر شبيه يک عدد باشد)

قطعه کد زير، سن کاربر را (در يک متغير (Variant) گرفته و در صورت پاسخ اشتباه کاربر، به 
وى اخطار مى دهد:

Dim varAge As Variant
Dim intMsg As Integer
varAge = InputBox(“How old are you?”, “Get Your Age”)
If IsNumeric(varAge) Then
 intMsg = MsgBox(“Thanks!”,vbOKOnly)
Else
 intMsg = MsgBox(“What are you trying to hide?”, _
 vbOKOnly+vbQuestion)
End If

درستى پاسخ کاربر در خط ۴ بررسی مى شود.
اگر مى خواهيد نوع يک متغير را بدانيد، بايد از تابع ()VarType استفاده کنيد. جدول ۲ــ۱ 

مقادير برگشتى اين تابع را نشان مى دهد.
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VarType() جدول ٢ــ١ــ مقادير برگشتى تابع

نوع داده ثابت نام دار مقدار برگشتى
Empty vbEmpty 0

Null vbNull 1
Integer vbInteger 2
Long vbLong 3

Single vbSingle 4
Double vbDouble 5

Currency vbCurrency 6
Date vbDate 7

String vbString 8
Object vbObject 9

يک مقدار خطا vbError 10
Boolean VbBoolean 11
Variant vbVariant 12

يک شىء دسترسى داده vbDataObject 13
Decimal vbDecimal 14

Byte vbByte 17

يک آرايه vbArray 8194

در برنامٔه زير، با دستور Select Case نوع دادٔه ارسال شده به تابع مشخص شده است.
Private Sub PrntType(varA)
Dim intMsg As Integer
Select Case VarType(varA)
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 Case 0
  intMsg = MsgBox(“The argument is Empty”)
 Case 1
  intMsg = MsgBox(“The argument is null”)
 Case 2
  intMsg = MsgBox(“The argument is Integer”)
 Case 3
  intMsg = MsgBox(“The argument is Long”)
 Case 4
  intMsg = MsgBox(“The argument is Single”)
 Case 5
  intMsg = MsgBox(“The argument is Double”)
 Case 6
  intMsg = MsgBox(“The argument is Currency”)
 Case 7
  intMsg = MsgBox(“The argument is Date”)
 Case 8
  intMsg = MsgBox(“The argument is String”)
 Case 9
  intMsg = MsgBox(“The argument is Object”)
 Case 10
  intMsg = MsgBox(“The argument is Error”)
 Case 11
  intMsg = MsgBox(“The argument is Boolean”)
 Case 12
  intMsg = MsgBox(“The argument is a Variant Array”)
 Case 13
  intMsg = MsgBox(“The argument is a Data Access Object”)



نکته :  اگر آرگومان تابع CInt دارای مقدار اعشار 5. 0 باشد آن را به نزديک ترين   
عدد زوج گرد می کند. 
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 Case 14
  intMsg = MsgBox(“The argument is Decimal”)
 Case 17
  intMsg = MsgBox(“The argument is Byte”)
 Case 8194
  intMsg = MsgBox(“The argument is Array”)
End Select
End Sub

ـ   توابع تبديل نوع ۱۱ـ۱
در جدول زير، توابع تبديل نوع را مشاهده مى کنيد؛ به حرف C (سرنام کلمٔه Convert) در اول 

نام اين توابع دقت کنيد. هر تابع آرگومان خود را از نوعى به نوع ديگر تبديل مى کند.
توجه داريد که اين توابع در صورتى مى توانند به درستى عمل کنند که امکان تبديل نوع وجود 
بزرگ ترين  چون  ندارد  را   Byte نوع به  تبديل  امکان  اساساً   ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ عدد  مثالً،  باشد.  داشته 

عددى که يک متغير Byte مى تواند در خود ذخيره کند ۲۵۵ است. 
برخالف ()Int و ()Fix، تابع CInt آرگومان خود را به نزديک ترين عدد صحيح گرد مى کند. به 

مثال هاى زير توجه کنيد:

intA1 = Cint(8.5)   ‘Stores an 8 in intA1
intA2 = Cint (8.5001) ‘Stores an 9 in intA2
intA3 = Cint (9.5)                 Stores an 10 in intA3

چون توابع تبديل نوع مى توانند روى عبارات هم عمل کنند، مى توانيد حاصل محاسبات را قبل 
از ذخيره در متغيرها به نوع مناسب تبديل کنيد.
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جدول ۳ــ۱     ــ توابع تبديل نوع

مفهومتابع
CBool().تبديل مى کند Boolean آرگومان خود را به نوع
CByte().تبديل مى کند Byte آرگومان خود را به نوع
CCur().تبديل مى کند Currency آرگومان خود را به نوع
CDate().تبديل مى کند Date آرگومان خود را به نوع
CDbl().تبديل مى کند Double آرگومان خود را به نوع
CDec().تبديل مى کند Decimal آرگومان خود را به نوع
CInt().تبديل مى کند Integer آرگومان خود را به نوع

CLng().تبديل مى کند Long آرگومان خود را به نوع
CSng().تبديل مى کند Single آرگومان خود را به نوع
CStr().تبديل مى کند String آرگومان خود را به نوع
CVar().تبديل مى کند Variant آرگومان خود را به نوع

Array ۱۲ـ۱ـ تابع
تابع Array يک آرايه از نوع Variant را در زمان اجرا، ايجاد کرده و بر   مى گرداند. مرز پايين 
آرائه بازگشت داده شده، بستگى به Option Base با مقدار ۰ يا ۱ دارد. برنامٔه زير چگونگى استفاده 

از تابع Array را نشان مى دهد.
1. ‘Demonstrating function Array
2. Option Explicit ‘General declaration
3. Option Base 1 ‘General declaration
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4. Private sub cmdPrint _Click()
5. Dim v As Variant, x As Integer
6. V = Array (7,5,6,9,3,0)
7. Print “Variant array Values are:“;
8. For x = LBound(v) To UBound(v)
9. Print Format$(v(x),“@@@“);
10. Next x
11. Print
12. V = Array(“hello”,“bye”,“hi”)
13. Print“Variant array Values are.”;
14. For x = LBound(v) To UBound(v)
15. Print v(x) Space$(2);
16. Next x
17. Print
18. V = Array (1.1,2.2,3.3,4.4)
19. Print“Variant array Values are:“;
20. For x = LBound(v) To UBound(v)
21. Print v(x) & Space$(2);
22. Next x
23. cmdPrint.Enabled = False
24. End Sub  

در برنامٔه فوق آرائه V با سه نوع دادٔه متفاوت (Double، String، Integer) ايجاد و چاپ شده 
است و برای جلوگيری از امکان چاپ مجدد در انتها کنترل CmdPrint را غيرفعال نموده است.
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Array() شکل ۶ ــ۱  ــ استفاده از تابع
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خودآزمايى 
۱ــ برنامه اى بنويسيد که دو عدد را دريافت کند و با استفاده از يک تابع، عدد 

کوچک را به توان عدد بزرگ برساند.
۲ــ برنامه اى بنويسيد که عددى را دريافت کند و فاکتوريل آن را به کمک يک 

تابع محاسبه کند و نمايش دهد.
۳ــ برنامه اى بنويسيد که عددى چندرقمى را دريافت کند و با استفاده از يک 

روال، مجموع ارقام آن عدد را محاسبه کند و نمايش دهد.
۴ــ برنامه اى بنويسيد که مضارب معادلٔه درجه ۲ را دريافت کند و با استفاده از 

يک روال، ريشه هاى آن را به دست آورده و نمايش دهد. 
روال،  يک  از  استفاده  با  و  کند  دريافت  را  عددى  که  بنويسيد  برنامه اى  ۵  ــ 

مقسوم عليه هاى آن را به دست آورد و نمايش دهد.
۶  ــ برنامه اى بنويسيد که رشته اى را دريافت کند و تعداد فضاهاى خالى آن را 

به کمک يک روال، شمارش کند. 
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هدف های رفتاری :هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند: پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند:
  انواع پرونده هاى ترتيبى و تصادفى را شرح دهد و با انواع پرونده هاى ترتيبى   انواع پرونده هاى ترتيبى و تصادفى را شرح دهد و با انواع پرونده هاى ترتيبى 

و تصادفى کار کند. و تصادفى کار کند. 
   چگونگى استفاده از شمارٔه پرونده را شرح دهد و به کار ببرد. چگونگى استفاده از شمارٔه پرونده را شرح دهد و به کار ببرد.

پرونده ها  در  پرونده ها   در   PutPut# و  و    PrintPrint# ،Write ،Write# ،Read ،Read# ،Get ،Get#دستورهاى از  دستورهاى  از     
استفاده کند.استفاده کند.

  کنترل هاى مربوط به پرونده را در برنامه هاى خود به کار گيرد.کنترل هاى مربوط به پرونده را در برنامه هاى خود به کار گيرد.
   اهميت کاربرد پرونده ها را بيان کند.   اهميت کاربرد پرونده ها را بيان کند.

   چگونگى باز کردن پرونده ها را بيان کرده و انجام دهد.   چگونگى باز کردن پرونده ها را بيان کرده و انجام دهد.
   پرونده ها را در سه حالت مختلف باز کند.   پرونده ها را در سه حالت مختلف باز کند.

۱ـ۲ـ آشنايى با مفهوم پايداری
براى اينکه برنامه اى بتواند اطالعات را از جلسه اى به جلسٔه کارى ديگرى نگه دارد، بايد توانايى 
ذخيره سازى داده ها روى    ديسک سخت را داشته باشد. در غير اين صورت، هنگامى که برنامٔه کاربردى 

بسته شود، تمام داده هاى برنامه که در حافظه اصلى هستند از بين مى روند.
بنابراين، براى اينکه داده ها پايدار باشند، بايد برنامه  توانايى ذخيره و بازيابى داده ها در  ديسک 

سخت را داشته باشد.

فصل
٢٢

پرونده ها
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مى توان با چندين روش، عمليات ذخيره و بازيابى داده ها را انجام داد. از پرونده دودويى يا متنى 
مى توان براى ذخيرٔه اطالعات با اندازه و قالب متفاوت استفاده کرد.

 
۲ـ۲ـ کار کردن با پرونده ها برای ذخيره و بازيابى داده ها

داده ها در حافظٔه اصلى و پرونده ها روى حافظه جانبى (ديسک ها) ذخيره مى شوند. هرگز برنامه ها 
به طور مستقيم با يک پرونده روى ديسک کار نمى کنند.

عبارت ديگر،  ديگر، برنامه از سيستم عامل مى خواهد که واسطى بين ديسک و برنامه ايجاد کند (به  عبارت  کند (به  ايجاد  برنامه  ديسک و  بين  واسطى  عامل مى خواهد که  سيستم  برنامه از 
داده هاى مورد نياز برنامه به کمک پردازنده و سيستم عامل به حافظٔه اصلى بارگذارى مى شوند و سپس داده هاى مورد نياز برنامه به کمک پردازنده و سيستم عامل به حافظٔه اصلى بارگذارى مى شوند و سپس 

برنامه اجرا مى شود).برنامه اجرا مى شود).
پرونده   شماره  آوردن  به    دست  با  مى توان  را  ديسک  روى  پرونده  يک  (محل)  موقعيت 

تابع  از  کرد.  پيدا  عامل،  سيستم  طريق  از   (file handle)
سيستم  طريق  از  پرونده  شمارهٔ  آوردن  به دست  براى   FreeFile
عامل استفاده می شود. بعد از به دست آوردن اين شماره، دستور 
Open براى دسترسى به پرونده براى عمليات خواندن و نوشتن 
به کار می رود. براى نوشتن در يک پرونده، مى توان از دستور 
از  داده ها  از  خطوطى  خواندن  براى  و   (Write (يا    Print
پرونده روى ديسک، از دستور Line Input استفاده می شود. 

شکل ۱ــ۲ اين مفهوم را شرح مى دهد.

شکل ۱ــ۲ــ نوشتن در يک پرونده، برعکس خواندن از پرونده است. براى اين 
کار نياز به دسترسى به File handle و استفاده از دستور Open داريد.
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.١(binary) و دودويى (random) تصادفى ،(sequential) پرونده ها سه نوع هستند: ترتيبى
در  ولی  هستند  بازيابی  قابل  می شوند  ذخيره  فايل  در  که  ترتيبی  همان  به  اطالعات  ترتيبی  فايل های  در 
فايل های تصادفی نوشتن و بازيابی اطالعات از هر نقطٔه فايل امکان پذير است.  پرونده ترتيبى ساده ترين 
نوع پرونده است اما داراى معايبى است که يکى از آن ها کند بودن کار با اين نوع پرونده ها است. کار با 
پرونده هاى تصادفى سرعت بيشترى دارد اما پيچيدگى بيشترى را به برنامه تحميل مى کند. پرونده هاى 

دودويى نوع خاصى از پرونده هاى تصادفى هستند.

Open ۳ـ۲ـ دستور
از دستور Open مى توان براى ذخيره و بازيابى داده ها از يک پرونده روى ديسک استفاده کرد. 

شکل کلى دستور Open به صورت زير است:
Open FilePath For Mode As [#]FileNumber [Len=CharInBuffer %]

در اين دستور:
  Open نام دستور است.

 FilePath محل دقيق پرونده براى خواندن يا ذخيره کردن که شامل درايو و مسير است.
 For کليد واژه اى است که حالت پرونده به دنبال آن ارايه مى شود.

 Mode حالت دسترسى به پرونده است (جدول ۱ــ۲).

جدول ۱ــ۲ــ حالت هاى دسترسى به پرونده

شرححالتنوع پرونده

اضافه کردن داده ها به انتهاى يک پرونده ترتيبى موجود. در صورتى که پرونده Appendترتيبی
موجود نباشد، آن را ايجاد خواهد کرد.

پرونده ترتيبى را براى خواندن باز مى کند.Inputترتيبی

Outputترتيبی
پرونده ترتيبى را براى نوشتن باز مى کند. در صورتى که پرونده وجود نداشته 
باشد، آن را ايجاد خواهد کرد و در صورت وجود پرونده محتوای آن را پاک 

می کند.

١ــ مبحث فايل های دودويی خارج از محدودٔه اين کتاب است. برای اطالعات بيشتر به MSDN مراجعه کنيد.
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Randomتصادفی
پرونده را براى دسترسى تصادفى باز مى کند. براى ذخيره سازى رکوردى مورد 
استفاده قرار مى گيرد. در صورتى که پرونده وجود نداشته باشد، آن را ايجاد 

خواهد کرد (پيش فرض حالت دسترسى، اين گزينه است).

Binaryدودويی
پرونده را به صورت دودويى باز مى کند (بيت ها و بايت ها). در صورتى که پرونده 
دودويی  فايل های  (مخصوص  کرد،  خواهد  ايجاد  را  آن  باشد،  نداشته  وجود 

است).

    AsAs کليد واژه اى که تعيين مى  کند شمارٔه پرونده بعد از آن ارايه مى شود. کليد واژه اى که تعيين مى  کند شمارٔه پرونده بعد از آن ارايه مى شود.
    FileNumberFileNumber شمارٔه پرونده ( شمارٔه پرونده (file handlefile handle) است.) است.

  LenLen کليد واژٔه اختيارى است که قبل از پارامتر طول رکورد قرار مى گيرد. کليد واژٔه اختيارى است که قبل از پارامتر طول رکورد قرار مى گيرد.
دسترسى  براى  که  پرونده اى  رکورد  طول  که  است  اختيارى  گزينٔه  يک  دسترسى   براى  که  پرونده اى  رکورد  طول  که  است  اختيارى  گزينٔه  يک   CharInBuffer٪CharInBuffer٪     

تصادفى باز شده است را تعيين مى کند.تصادفى باز شده است را تعيين مى کند.
۱ـ۳ـ۲ـتخصيص شمارۀ پرونده : در Visual Basic اين امکان وجود دارد که به طور همزمان 
چندين پرونده باز داشته باشيد، مشروط بر اينکه هر پرونده شمارٔه خاص خود را داشته باشد. به اين 
 Visual Basic منظور هميشه بايد شمارٔه  پرونده هاى باز را بدانيد و اين کار بسيار مشکلى است. اما
براى اين مشکل راه حلى دارد: تابع ()FreeFile. اين تابع، اولين شمارٔه پرونده آزاد را برمى گرداند. 
با استفاده از اين تابع همواره اطمينان خواهيد داشت که شمارٔه پرونده ها تکرارى نخواهند بود. شکل 

استفاده از تابع ()FreeFile  چنين است:
 FreeFile [ (intRangeNumber) ]

پارامتر اختيارى intRangeNumber اجازه مى دهد تا محدودٔه شمارٔه پرونده را (255-1 يا 
511-256) مشخص کنيد. محدودٔه پيش فرض 255-1 است. اغلب برنامه نويسان ويژوال بيسيک از 
همين محدوده استفاده مى کنند چون به ندرت پيش مى آيد که يک برنامه در آن واحد بيش از ۲۵۶ پرونده 
باز داشته باشد. در اين حالت حتى نوشتن پرانتزها هم ضرورى نيست. در دستورهاى زير، ابتدا يک 

شمارٔه پرونده مشخص شده و سپس پرونده موردنظر با اين شماره باز مى شود:
 intFileNumber = FreeFile()
 Open “AccPay.Dat” For Output As intFileNumber

با استفاده از()FreeFile مى توانيد مطمئن شويد که حتى در برنامه هاى کوچک، دو پرونده با 
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شمارٔه مشابه وجود نخواهند داشت. دو دستور فوق را مى توان در يک دستور نيز خالصه کرد:
 Open “AccPay.Dat” For Output As FreeFile()

با اين روش، امکان اينکه شمارٔه پرونده باز شده را بدانيد، وجود ندارد.
۲ـ۳ـ۲ـ طول رکورد : آرگومان Len = CharInBuffer هنگام  کار با پرونده هاى تصادفى 
است،  شده  باز  تصادفى  دسترسى  براى  که  پرونده اى  از  بيسيک  ويژوال  که  هنگامى  مى يابد.  اهميت 
اطالعات را مى خواند (يا در آن مى نويسد)، بايد طول رکورد (Record) را بداند. هر پرونده تصادفى در 
واقع مجموعه اى از N قسمت است که هر قسمت معادل CharInBuffer طول دارد. کار با پرونده هاى 
تصادفى بسيار شبيه کار با آرايه هاست و اگر از دستور Option Base 1 استفاده کنيد بين آن ها يک 

تناظر يک به يک ايجاد خواهد شد، چون شمارٔه رکوردها هم از ۱ شروع خواهد شد. 

Close ۴ـ۲ـ دستور
هر پرونده اى که باز شده بايد بعد از استفاده بسته شود. دستور بستن پرونده ساده است:
Close# intFileNumber1[,intFileNumber2] [,... intFileNumberX]

تعداد پرونده هايى که مى توانيد در اين دستور قيد کنيد محدوديتى ندارد و اگر هيچ شمار ه اى قيد 
نشود تمام پرونده هاى باز، بسته خواهند شد. در کد زير، ابتدا دو پرونده (يکى براى خواندن و ديگرى 

براى نوشتن) باز شده و سپس بسته مى شوند.
Dim intReadFile As Integer, intWriteFile As Integer
intReadFile = FreeFile       ‘Get first file #
Open “AccPay.Dat” For Input As intReadFile
IntWriteFile = Freefile       ‘Get next file #
Open “AccPayOut.Dat” For Output As intWriteFile
Close intReadFile
Close intWriteFile 

اگر پرونده اى بسته نشود، احتمال صدمه به آن وجود دارد. بنابراين به محض اينکه کارتان با 
يک پرونده تمام شد، در اولين فرصت آن را ببنديد. بهترين روش (عالوه بر بستن تک تک پرونده ها) آن 

است که در پايان برنامه با دستور سادٔه زير تمام پرونده هاى باز را به يکباره ببنديد:
 Close



    ٢٩           ٢٩       

ـ    کار با پرونده های ترتيبى  ۵ ـ۲
حال که با کليات پرونده (مانند باز کردن، بستن) آشنا شديد، بهتر است با چند مثال خواندن ــ 

نوشتن پرونده هاى ترتيبى را بيشتر تمرين کنيد.
پرونده ترتيبى يعنى پرونده اى که فقط به صورت متوالى مى توان با آن کار کرد؛ پرونده هاى ترتيبى 
را بايد از اول تا آخر پرونده خواند يا نوشت. خواندن/ نوشتن بزرگ ترين نقطه ضعف پرونده هاى ترتيبى 
است. براى استفاده از اين قبيل پرونده ها بايد تمام پرونده را خواند. مثالً اگر پرونده اى ۱۰۰۰ بايت 
باشد و فقط بخواهيد ۱ بايت آن را تغيير دهيد، بايد تمام بايت هاى ديگر را هم بخوانيد و دوباره بنويسيد. 
پرونده هاى ترتيبى براى ذخيره کردن پرونده هاى متنى کوچک که در آن ها سرعت چندان مهم نيست، 

مناسب هستند.
ـ    ۵    ـ۲ـ نوشتن پرونده  های ترتيبی  : برای نوشتن پرونده های ترتيبی آن را در حالت دسترسی  های ترتيبی آن را در حالت دسترسی  ۱
ترتيبی  پرونده  های  نوشتن  دستورهای  باز کنيد و از دستورهای  #Print  و  #Write برای  کنيد و از  outputoutput يا  يا AppendAppend باز 

استفاده کنيد.
ـ    ۵    ـ۲ـ دستور   #Print: قبل از استفاده از هر پرونده اى بايد آن را باز کنيد. بعد از باز  ١ـ۱
از  استفاده  پرونده  در  نوشتن  روش هاى  از  يکى  بنويسيد.  در آن  را  اطالعات  پرونده، مى توانيد  کردن 

دستور #Print است. با اين دستور فقط در پرونده هاى ترتيبى مى توان نوشت:
 Print# intFileNumber, [OutputList]

اقالم  از  يکى   OutputList و موردنظر  پرونده  شمارٔه   intFileNumber ،دستور اين  در 
زير است:

 [Spc(intN1)| Tab (intN2)] [Expression] [charPos]
طرز کار تابع ()Spc در دستور #Print مشابه دستور Print (در برنامه سازى ۱ با اين دستور و تابع 
آشنا شده ايد) است. در جدول ۲ــ۲ توضيحات بيشترى دربارٔه عناصر OutputList مالحظه مى کنيد. 

(تابع Tab(intN۲) مکان نما را به ستون  نما را به ستون intNintN۲ منتقل می کند) منتقل می کند)
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 Print # جدول ٢ــ٢ــ عناصر ليست خروج دستور

مفهوم عنصر

Spc(intN1).بين خروجى ها فاصله مى اندازد intN1 به مقدار

Tab (intN2)
مکان ظاهر شدن خروجى را تعيين مى کند. intN2 شمارٔه ستون رامشخص مى کند. 
براى نوشتن در مناطق چاپى (به فواصل ١٤ کاراکتر) از دستور Tab بدون آرگومان 

استفاده کنيد.

Expressionعبارت عددى يا رشته اى

Charpos
محل ظاهر شدن دستور Print بعدی ، با ؛ دستور Print بعدی از ادامٔه همين خط، 

نوشتن خروجی را ادامه خواهد داد. اگر اين عنصر حذف شود، دستور print بعدی 
از ابتدای خط بعد شروع خواهد شد.

ايجاد يک ويراستار متن :  پروژه ایپروژه ای ايجاد کنيد که داراى دو منوى File و Edit باشد. منوى 
File داراى گزينه هاى Save براى ذخيره و ايجاد پرونده متنى و Open براى باز کردن پرونده خواهد 
بود.  براى استفاده از برنامه، هنگام ذخيرٔه داده ها، روى گزينٔه Save از منوى File کليک کنيد. در کادر 
 Save محاوره اى که ظاهر مى شود، نام پرونده را وارد کرده و مسير آن را وارد کنيد. سپس روى دکمٔه
در کادر محاوره اى کليک کنيد تا داده ها ذخيره شوند (شکل ۲ــ۲). برای کار با کادر محاوره ای از 

کنترل Common Dialog روی فرم استفاده کنيد و نام آن را CdMain قرار دهيد.
برای نوشتن متنی که می خواهيد ذخيره کنيد از کنترل TextBoxی با نام textMain استفاده 

کنيد و مشخصه MultiLine  آن را مساوی True قرار دهيد.

ـ  ۲   مثال۱ 
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 Open را نشان مى دهد. اين روال يک پرونده را با دستور save گزينٔه Click() کد زير، روال رويداد
ذخيره مى  کند (خط ۳۴). روال   Print متد استفاده از  متن را با  کادر  محتواى  باز مى کند و  (خط ۲۸) 
رويداد، پرونده را با استفاده از دستور Close مى بندد (خط ۴۰). دستور Close شمارٔه file handle را 

به    عنوان يک آرگومان مى گيرد.
01 Private  Sub itmSave_Click()
02 Dim strFileName As String `String of file to open
03 Dim strText As String `Contents of file
04 Dim strFilter As String `Common Dialog filter string
05 Dim strBuffer As String `String buffer variable
06 Dim FileHandle% `Variable to hold file handle
07 
08 Common Dialog  برای کنترلfilter تنظيم مشخصه

شکل ۲ــ۲ــ استفاده از کادر محاوره اى، روش ساده اى براى ايجاد نام پرونده و محلى براى داده هاست.
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09 strFilter = ''Text (٭.txt)|٭.txt| All Files (٭. ٭)|٭.٭''
10 cdMain.Filter = strFilter
11 
12     save باز کردن کادر محاوره ای 
13 cdMain.ShowSave
14 
15 
Common Dialog در کنترل filename اطمينان از خالی نبودن مشخصه
16 If cdMain.filename <>'''' Then
در صورت خالی نبودن strfilename filename قرار می دهيم   17
18 strFileName = cdMain.filename
19 
20    strText در txt Main قرار  دادن محتوای
21 strText = txtMain.Text
22 
23 

  به دست آوردن شماره پرونده برای فايل
24 
25 FileHandle% = FreeFile
26 
باز کردن فايل برای نوشتن 27
28 Open  strFileName For Output As # FileHandle%
29 
30 
 تغيير اشاره گر ماوس به صورت ساعت شنی
31 MousePointer = vbHourglass
32 
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نوشتن در فايل 33
34 Print # FileHandle%, strText           
35 
 برگرداندن اشاره گر ماوس به حالت عادی 36
37 MousePointer = vbDefault
38 
بستن فايل 39
40 Close # FileHandle%
41 End If
42
43 End Sub

نکته : به خاطر داشته باشيد که بعد از پايان کار با پرونده، آن را ببنديد (دستور   
Close). اين دستور شمارٔه File handle را از حافظه خارج مى کند.

در کد زير، روالى را مشاهده مى کنيد که پرونده Print.txt را باز کرده، اعداد ۱ تا ۶ را در آن 
پرونده مى نويسد و سپس پرونده را مى بندد.

Private Sub cmdFile_Click()
 Dim intCtr As Integer   ‘Loop counter
 Dim intFNum As Integer    ‘File number
 intFNum = FreeFile
 Open “C:\Print.txt” For Output As #intFNum
 MsgBox “File Print.txt opened”
 For intCtr = 1 To 6
  Print #intFNum, intCtr      ‘Write the loop counter
  MsgBox “Writing a “& cstr(intCtr) & “to Print.txt”

ـ  ۲   مثال۲ 
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شکل ۳ــ۲

شکل ۴ــ۲

 Next intCtr
 Close #intFNum
 MsgBox “File Print.txt closed”
End Sub

برنامه را اجرا کنيد. اين برنامه در هر مرحله يک کادر پيام نمايش خواهد داد: هنگام باز شدن 
پرونده، هنگام نوشتن اعداد در پرونده و هنگام بسته شدن پرونده. براى اينکه مطمئن شويد اين روال، 
کار خود را به درستى انجام داده است، در برنامٔه NotePad ويندوز پرونده Print.txt را باز کنيد. 

اعداد ۱ تا ۶ را بايد در اين پرونده مشاهده کنيد:
1
2
3
4
5
6
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به کد زير توجه کنيد. در اين برنامه بعد از دستور #Print از ; استفاده شده است، بنابراين اعداد 
پشت سر هم در پرونده نوشته خواهند شد.

Private Sub cmdFile_Click()
 Dim intCtr As Integer   ‘Loop counter
 Dim intFNum As Integer    ‘File number
 intFNum = FreeFile
 Open “C:\Print.txt” For Output As #intFNum
 MsgBox “File Print.txt opened”
 For intCtr = 1 To 6
  Print #intFNum, intCtr;      به عالمت ; توجه کنيد
  MsgBox “Writing a “& cstr(intCtr) & “to Print.txt”
 Next intCtr
 Close #intFNum
 MsgBox “File Print.txt closed”
End Sub

خروجى اين پرونده چنين خواهد بود:خروجى اين پرونده چنين خواهد بود:
 1    2    3    4    5    6

شکل۵ ــ۲

فاصله اى که بين اعداد مالحظه مى کنيد فاصله اى که بين اعداد مالحظه مى کنيد 
قرينه  به  که  مزبوراست  اعداد  مثبت  قرينه عالمت  به  که  مزبوراست  اعداد  مثبت  عالمت 
عالمت  عالمت      Print Print # دستور  است.  شده  دستور حذف  است.  شده  حذف 

اعداد را هم در پرونده چاپ خواهد کرد.اعداد را هم در پرونده چاپ خواهد کرد.

ـ  ۲   مثال٣ 

با توجه به مثال با توجه به مثال ۲۲ــــ۲۲ و  و ۳۳ــــ۲۲ مشاهده می مشاهده می شود که اگر در انتهای دستور شود که اگر در انتهای دستور # Print Print از عالمت  از عالمت ;  
(سميکلون) استفاده کنيم عمليات نوشتن در همان خط جاری ادامه می(سميکلون) استفاده کنيم عمليات نوشتن در همان خط جاری ادامه می يابد و در غير اين صورت مکانيابد و در غير اين صورت مکان نما نما 

به خط بعد منتقل میبه خط بعد منتقل می شود.شود.
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ـ    ۵    ـ۲ـ دستور #Write:  دستور #Write فرمان ديگرى است براى نوشتن در پرونده هاى  ۲ـ۱
ترتيبى. دستورات #Write و #Print تفاوت کمى با هم دارند: داده هايى که با #Write در پرونده نوشته 
مى شوند با کاما (') از هم جدا خواهند شد. اين دستور هنگام نوشتن رشته آن را درون زوج گيومه 
('') قرار خواهد داد و براى نوشتن تاريخ از # استفاده مى کند. مقادير Boolean را به صورت 
#TRUE # و #FALSE# مـى نويسد. داده هـاى null و خطا را هم بـه صورت #NULL# و 

#   Error errorcode# خواهد نوشت. errorcode کد توليد شده به وسيلٔه خطاى رخ داده است.
نوشتن  شبيه  خيلی  ديسک  در  داده ها  نوشتن بازيابی  شبيه  خيلی  ديسک  در  داده ها  ترتيبی :بازيابی  پرونده های  خواندن  ۲ـ۵ـ۲ـ 
داده ها در آن است با اين تفاوت که بايد پروند ه ها را در حالت دسترسی داده ها در آن است با اين تفاوت که بايد پروند ه ها را در حالت دسترسی  Input   باز کنيد و از دستورات 

  #Inputيا line Input برای خواندن پرونده استفاده کنيد.

ـ    ۵    ـ۲ـ دستور #Input: بعد از نوشتن اطالعات در پرونده، بايد بتوانيد آن ها را دوباره  ۱ـ۲
بازيابى کنيد. دستور خواندن پرونده هاى ترتيبى، دستور #Input است. خواندن يک پرونده ترتيبى بايد 

دقيقاً به همان ترتيب نوشتن آن صورت گيرد:
Input #intFileNumber, Variable1 [, Variable2] [,... VariableN]

 Print# هم به يک شمارٔه پرونده نياز دارد. اين دستور بايد دقيقاً متناظر با دستور Input# دستور
همان پرونده باشد. دستور زير پنج مقدار را از پرونده باز شده مى خواند و آن ها را در متغيرهاى V1 تا 

V5 قرار مى دهد:
Input #intFileNumber, V1, V2, V3, V4, V5

 نوع دادٔه اين پنج متغير بايد با دستور #Print که اين مقادير را در پرونده نوشته است، مطابقت 
داشته باشد. در غير اين صورت، دستور #Input قادر به خواندن داده ها نخواهد بود.

  WriteWrite# و  و InputInput# به وسيلٔه کاما از هم جدا خواهند شد، انطباق  به وسيلٔه کاما از هم جدا خواهند شد، انطباق WriteWrite# از آن جايى که داده ها با از آن جايى که داده ها با
ضرورى نيست. بنابراين براى سهولت کار، سعى کنيد از ضرورى نيست. بنابراين براى سهولت کار، سعى کنيد از #WriteWrite به جاى  به جاى #PrintPrint استفاده کنيد. شکل  استفاده کنيد. شکل 

کلى دستور کلى دستور #WriteWrite چنين است: چنين است:
Write #intFileNumber , [OutputList]

که در آن OutputList فهرست متغيرهايى است که بايد در پرونده intFileNumber نوشته شوند.
مشکالتى که در انطباق دستورات مشکالتى که در انطباق دستورات #PrintPrint و  و #InputInput وجود دارد، ما را به يک دستور کلى تر و  وجود دارد، ما را به يک دستور کلى تر و 

..WriteWrite قابل انعطاف تر مى رساند: دستور قابل انعطاف تر مى رساند: دستور
نوشتن و خواندن پرونده ها به يکديگر وابسته اند و هر دو عمل مى توانند در يک برنامه انجام شوند. 
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در کد زير، برنامه اى را مشاهده مى کنيد که دو روال جداگانه عمليات نوشتن و خواندن پرونده را نشان 
داده است. در اين برنامه از روال رويداد Click دکمٔه CmdFileout برای عمليات نوشتن و از روال 

رويداد Click دکمٔه CmdFileIn برای عمليات خواندن پرونده استفاده شده است.
1: Private Sub cmdFileOut_Click()
2: ‘Create the sequential file
3: Dim intCtr As Integr          ‘Loop counter
4: Dim intFNum As Integer    ‘File number 
5: intFNum = FreeFile `به دست آوردن شماره پرونده
باز کردن پرونده Print.txt برای نوشتن  :6
7: Open “Print.txt” For Output As #intFNum
نوشتن اعداد ۱ تا ۶ در پرونده` :8
9: For intCtr = 1 To 6
10: Print # intFNum, intCtr;      ‘Write the loop counter
11: Next intCtr
بستن پرونده` :12
13: Close # intFNum
14: End Sub
15:
16: Private Sub cmdFileIn_Click()
17: ‘Read the sequential file
18: Dim intCtr As Integer         ‘Loop counter
19: Dim intVal As Integer         ‘Read value
20: Dim intFNum As Integer    ‘File number
21: Dim intMsg As Integer       ‘MsgBox()
22: intFNum = FreeFile `به دست آوردن شماره پرونده
23: Open “Print.txt” For Input As # intFNumباز کردن پرونده به منظور خواندن آن
24:
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25: For intCtr = 1 To 6 از پرونده Integer خواندن ۶ مقدار از نوع
26:  Input # intFNum, intVal
27: ‘Display the results in the lmmediate windows
28: intMsg = MsgBox(“Retrieved a “& intVal &“from Print.txt”)
29: Next intCtr
30:
31: Close # intFNum بستن پرونده
32: intMsg = MsBox(“The Print.txt file is now closed.”)
33: End Sub 

اکنون کد زير را درنظر بگيريد. در اين برنامه براى نوشتن در پرونده از دستور اکنون کد زير را درنظر بگيريد. در اين برنامه براى نوشتن در پرونده از دستور #WriteWrite استفاده  استفاده 
شده است.شده است.

1: Private cmdFile_Click()
2: Dim intCtr As Integer         ‘Loop counter
3: Dim intFNum As Integer    ‘File number 
4: intFNum = FreeFile
5:
6: Open “c:\Write.txt” For Output As #intFNum
7:
8: For intCtr = 1 To 6
9:  Write # intFNum, intCtr;      ‘Write the loop counter
10: Next intCtr
11:
12: Close # intFNum
13: End Sub

خروجى  تفاوت  به  کنيد.  باز  را   (Write.txt) شده  ايجاد  پرونده  سپس  و  کرده  اجرا  را  برنامه 
دستورات #Write و #Print دقت کنيد:

1,2,3,4,5,6
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۲ـ۲ـ    ۵    ـ۲ـ بازيابى داده ها با دستور بازيابى داده ها با دستور LineInputLineInput  ::  با استفاده از دستور با استفاده از دستور Line InputLine Input می می توانيد 
داده هاى پرونده را خط به خط بخوانيد. شکل کلى دستور داده هاى پرونده را خط به خط بخوانيد. شکل کلى دستور Line InputLine Input به صورت زير است: به صورت زير است:
Line Input #FileHandle, strBuffer

در اين دستور:
  Line Input کليد واژه هاى دستور هستند.

  FileHandle شمارٔه پرونده باز است.
 StrBuffer رشته اى است که دستور، داده هاى بازيابى شده را در آن قرار مى دهد.

 NotePad پرونده هاى متنى ساده به صورت خط به خط در ديسک ذخيره مى شوند. اگر متنى را در
وارد کرده و کليد Enter را فشار ندهيد، يک خط وارد کرده ايد. هر بار که کليد Enter را فشار دهيد، 
ويژوال بيسيک رشتٔه chr(13)&chr(10) را به  کادر متن اضافه مى کند تا پايان خط را مشخص کند. 
بيسيک  ويژوال  مى شوند.  نوشته  پرونده  در  نيز  نويسه ها  اين  مى کنيد،  ذخيره  را  خط  اين  که  هنگامى 
داراى ثابت vbCrLF براى اين رشته است. دستور Line Input نويسه هاى داخل پرونده را تا زمانى 
که به vbCrLF برسد مى خواند. در پايان خط، دستور نويسه ها را به آرگومان بافر (strBuffer) ارسال 

مى کند و از vbCrLF صرف    نظر مى کند.
براى پيمايش تمام خطوط پرونده، از حلقٔه Do While استفاده کنيد. از تابع ()EOF ويژوال 
به  را  پرونده  شمارٔه  تابع،  اين  کنيد.  استفاده  رسيده ايم،  پرونده  انتهاى  به  آيا  اينکه  تعيين  براى  بيسيک 
عنوان آرگومان دريافت مى کند. تا زمانى که به انتهاى پرونده نرسيده ايد، دستور Line Input به خواندن 

خطوط پرونده در داخل حلقٔه Do While ادامه مى دهد.

نشان  را  ۱ــ۲  مثال  پروژٔه   File منوى  از   Open گزينٔه  به  مربوط  رويداد  روال  زير،  کد 
روال  مى کند.  کليک  گزينه  اين  روى  متن،  ويراستار  داخل  در  پرونده  بازکردن  براى  کاربر  مى دهد. 

نکته : اگر در پايان دستور #Write از; استفاده نکنيم، هر عدد در يک خط و   
بدون کاما نوشته خواهد شد و ديگر از کاما هم خبرى نخواهد بود. چون در اين حالت 
دستورات  حالت  اين  (در  ندارد.  ضرورتى  داده ها  کردن  جدا  براى  کاما  وجود  ديگر 

#Write و #Print شبيه يکديگر خواهند شد.)

ـ  ۲   مثال۴ 
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شود،  باز  بايد  که  پرونده اى  شناسايى  امکان  کردن  فراهم  براى  محاوره اى  کادر  يک  از  رويداد 
(CdMain با نام CommonDialog کنترل) .استفاده مى کند

01 Private  Sub itmOpen _Click()
02 Dim strFileName As String `String of file to open
03 Dim strText As String `Contents of file
04 Dim strFilter As String `Common Dialog filter string
05 Dim strBuffer As String `String buffer variable
06 Dim FileHandle% `Variable to hold file handle
07 
08 `Set the Common Dialog filter
09 strFilter = ''Text (٭.txt)|٭.txt| All Files (٭.٭)|٭.٭''
10 cdMain.Filter = strFilter
11 
12 `Open the common dialog
13 cdMain.ShowOpen
14 
15 `Make sure the retrieved filename is not a blank string
16 If cdMain.filename <>'''' Then
Open در کادر محاوره ای filename اطمينان از خالی نبودن مشخصٔه
17
18 `If it is not blank, open the file
19 strFileName = cdMain.filename
20
21 `Get a free file handle and assign it to the file
22 `handle variable
23 FileHandle% = FreeFile  به دست آوردن شمارٔه فايل آزاد
24 
25 `Open the file
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26 Open strFileName For Input As #FileHandle%
باز کردن فايل برای خواندن به حالت دسترسی INput توجه کنيد 
27 
28 `Make the mouse pointer an hourglass تغيير اشاره گر ماوس به ساعت شنی
29 MousePointer = vbHourglass
30 
31 `Traverse the lines of the file خواندن فايل به صورت خط به خط تا رسيدن به انتهای فايل
32 Do While Not EOF(FileHandle%) `Check for end of file
33
34 `Read a line of the file 
35 Line Input #FileHandle%, strBuffer. strBuffer خواندن يک خط فايل و ذخيرهٔ آن در
36 
37 `Add the line from the Output buffer
38 strText = strText & strBuffer & vbCrLf
strText اضافه کردن خط خوانده شده از فايل به متن موجود در رشتٔه
39 Loop
40
41 `Change the mousepointer back to the arrow 

تغيير اشاره گر ماوس به حالت عادی
42 MousePointer = vbDefault
43 
44 `Close the file when completed
45 Close #FileHandle%
46
47 `Assign the retrieved text to the text box
48 txtMain.Text = strText
textbox در کنترل (است StrText که اکنون در) قرار دادن محتوای فايل
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49
50 `Put the filename in the form caption
51 frmMain.Caption = ''Text Editor- [''& strFileName &'']''قرار دادن نام فايل 

در عنوان فرم
52 End If
53 End Sub

۶    ـ۲ـ کار با پرونده های تصادفى
 Visual Basic با آن که دربارهٔ پرونده هاى ترتيبى بسيار صحبت کرديم، ولى بايد بگوييم که برنامه نويسان
 (random access) به ندرت از اين نوع پرونده ها استفاده مى کنند و بيشتر تمايل دارند با پرونده هاى تصادفى
کار کنند. پرونده تصادفى، پرونده اى است که در هر نقطه از آن (بدون رعايت ترتيب) مى توان نوشت يا از آن 
خواند. دليل اولئه اهميت پرونده هاى تصادفى، معرفى نوع جديدى از انواع داده است: نوع دادهٔ تعريف شده 
به وسيلٔه کاربر (user-defined data type). اين نوع داده، همانطور که از نام آن پيداست، برخالف انواع 

دادهٔ ذاتى Visual Basic به وسيلٔه کاربر تعريف مى شود.
۱۱ــ۶۶  ـ  ـ۲۲ـ نوع دادۀ تعريف شده به وسيلۀ کاربر:ـ نوع دادۀ تعريف شده به وسيلۀ کاربر:  در مطالبى که تاکنون بيان کرده ايم از انواع 
داده هاى ذاتى ويژوال بيسيک مثل Integer، String و Double استفاده کرده ايم. يکى از ويژگى هاى 
ويژوال بيسيک، فراهم نمودن امکان ايجاد نوع دادٔه سفارشى است که به نام نوع داده تعريف شده به 
را   UDT مى توان است.  معروف   (UDT اختصار به  يا   user-defined Data Type) کاربر وسيلٔه 
به عنوان متغيرى فرض کرد که از چندين بخش ايجاد شده است و هر بخش را مى توان چندين بار در 

برنامه به کار برد. 
آهنگساز هر قطعه را ذخيره مى کند. اگر  بگيريد که نام قطعات موسيقى و  برنامه اى را در نظر 
بخواهيد براى هر قطعه و آهنگساز، متغير خاصى را تعريف کنيد، بخش اعالن متغيرها به صورت زير 

خواهد بود:
01 Public g_ComposerOne As String ۱ اعالن متغير برای آهنگساز قطعه
02 Public g_PieceOne As String ۱ اعالن متغير برای نام قطعه
03
04 Public g_Composer Two As String ۲ اعالن متغير برای آهنگساز
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05 Public g_PieceTwo As String ۲ اعالن متغير برای نام قطعه
06
07 Public g_ComposerThree As String ۳ اعالن متغير برای آهنگساز قطعه
08 Public g_PieceThree As String ۳ اعالن متغير برای نام قطعه

اين قبيل کدنويسى ممکن است براى برنامه کوتاه مناسب باشد ولى اگر تعداد قطعات موسيقى که 
مى خواهيم ذخيره کنيم، بيشتر شود، اين روش، مناسب نخواهد بود. يک راه حل ساده براى اين مسأله، 
 Visual Basic تعريف يک بستٔه متغيرى و نامگذارى آن است. به بيان ديگر با ترکيب داده های ذاتی
 (UDT) می توانيد انواع داده های جديدی ايجاد کنيد. اين بسته را نوع دادٔه تعريف شده به وسيلٔه کاربر
 UDT نيز گفته می شود. متغيرهاى (Record) يا رکورد (structure) مى نامند. که به آن گاهی ساختار

را نيز با استفاده از کليد واژه هاى Public ،Dim يا Private مى توان اعالن کرد.
براى تعريف نوع دادٔه کاربر، از دستور Type استفاده مى شود. هر نوع دادٔه کاربر بايد داراى 
يک نام باشد (TypeName). اين نام بايد در کل برنامه منحصر به فرد باشد. تمام انواع داده کاربر بايد 
در سطح مدول تعريف شوند و تعريف آن ها در داخل روال ها مجاز نيست. اگر يک نوع داده کاربر در 

مدول فرم تعريف شود، حتماً بايد به صورت Private تعريف شده باشد.
يک UDT را مى توان با استفاده از کليد واژٔه Type در بخش General مدول ايجاد کرد:

Type TypeName  
Elements as DataType  
………  

End type  
در اين دستور:

 Type: کليد واژٔه ويژوال بيسيک است که شروع يک بالک نوع داده را مشخص مى کند.
 TypeName: نام نوع داده است.

 Elements as DataType: هر عضوى از نوع داده است.
 End type: پايان دستور Type را مشخص مى کند.

برای مثال آهنگساز و قطعه موسيقی، می توان نوع داده ای به نام Music به صورت زير تعريف کرد.
Type Music

Composer As String  
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Piece As String  
End Type  

پس از تعريف نوع داده توسط کاربر ويژوال بيسيک اين نوع داده را مانند انواع داده های ذاتی 
خود (String ،Integer ،…) می شناسد. حال برای استفاده از اين نوع داده مانند استفاده از انواع 

داده های ذاتی در ويژوال بيسيک عمل کنيد لذا بايد متغيری از اين نوع را اعالن کنيد.
Dim MyMusic As Music    

متغير MyMusic از نوع داده Music اعالن شده است.
شکل کلى رجوع به عناصر نوع دادٔه تعريف شده به وسيلٔه کاربر به صورت زير است:

 VarName.ElementName
که در اين شکل کلى:

 VarName: نام متغير است (نمونه اى از نوع داده).
  ElementName: نام عنصر خاصى از نوع داده است.

در مثال باال از MyMusic.Composer و Mymusic.Piece به ترتيب برای دسترسی به نام 
آهنگساز و نام قطعه موسيقی استفاده می شود.

کد زير، چگونگى ايجاد نوع دادٔه Music که از اجزاى قطعٔه موسيقى و آهنگساز تشکيل شده 
است را نشان مى دهد. همچنين در اين کد، متغيرى به نام MyMusic از نوع داده تعريف شده است. 
با استفاده از دو کنترل textbox با نام های txtcomposer و  txtpiece نام آهنگساز و نام قطعه از 

کاربر دريافت می شود.
 01 `Make a user-defined type that has
 02 `elements for the composer and the piece
 03 Type Music
 04 Composer As String
 05 Piece As  String
 06 End Type

 01 Dim MyMusic As Music
 02 Dim Msg $
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 03 `Assign values to each element in the user-
 04 `defined type. Values come from TextBoxes on a form.
 05 MyMusic. Composer = txtComposer. Text
 06 MyMusic.Piece = txtPiece. Text
 07 

در کادر پيام نام آهنگساز و نام قطعه در دو خط مجزا به شکل زير 
Composer :نام آهنگساز

Piece :نام قطعه
نمايش داده می شود. برای انتقال مکان نما به خط جديد از ثابت Vberlf استفاده شده است.

 08 `Create a string that displays all of the
 09 `values in the type
 10 Msg$ =''Composer: ''&MyMusic.Composer & vbCrLf
 11 Msg$ = Msg$ & ''Piece: ''& MyMusic. Piece
 12
 13 `Display the string
 14 MsgBox Msg$

از  مى شود  تشکيل  آدرس  هر  دارد.  آدرس  دفترچه  يک  به  نياز  داريد که  برنامه اى  کنيد  فرض 
نام، نام خانوادگى، آدرس، شماره تلفن و اطالعاتى از اين قبيل. براى کار با اين اطالعات مى توانيد از 
متغيرهاى جداگانه استفاده کنيد ولى در اين صورت برنامه نويسى بسيار خسته کننده و پيچيده خواهد 
شد. بسيار ساده تر خواهد بود تا بتوانيم با ترکيب اين متغيرها نوع دادٔه جديدى ايجاد کنيم و از آن به 

بعد با اين نوع داده کار کنيم.
از طريق کد زير، مى توانيد مطالب بيشترى دربارٔه دستور Type ياد بگيريد.

 1: ‘Module Page of the Project
 2: Type UserType
 3: strFName As String
 4: strLName As String
 5: End Type
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 6: Public Names As UserType
در اين کد يک نوع داده کاربر به نام UserType تعريف شده است. اين نوع دادٔه جديد داراى 
دو متغير از نوع رشته اى (strFName و strLName) است. در خط ۶ هم يک متغير از اين نوع جديد 
 Names يک متغير نيست بلکه يک نوع داده است و اين UserType تعريف شده است. دقت کنيد که

است که متغيرى از نوع UserType مى باشد.
براى دسترسى به اجزاى درونى نوع داده کاربر بايد از عملگر نقطه (.) استفاده کنيم. به کد زير 

توجه کنيد:
 Names.strFName = ''Mohammad''
 Names.strLNames = ''Yamaghani''
 lblFName.Caption = ''First Name: ''&Names.strFName
 lblLName.Caption = ''Last Name: ''&Names.strLName

به هر عضو درون نوع دادٔه کاربر يک فيلد (field) گفته مى شود. متغيرهاى رشته اى درون نوع 
دادٔه کاربر را مى توان با گزينٔه *StringLenght بعد از As String محدود کرد. بدين ترتيب طول رشته 
با مقدار ثابت StringLenght مقداردهى خواهد شد. هنگام نوشتن نوع دادٔه کاربر در يک فايل (به 
دليل اين که اندازٔه هر رکورد بايد مشخص باشد) فيلدهاى رشته اى بايد اندازٔه ثابت داشته باشند. در کد 

زير، شکل تغييريافته کد قبل را مشاهده مى کنيد.
1: ‘Module Page of the Project
2: Type UserType2
3: strFName As String * 8
4: strLName As String * 20
5: End Type
6: Public Names As UserType2

يک رشتٔه ثابت نمى تواند بيش از حداکثر تعيين شده مقدار بگيرد و اگر مقدارى که به آن مى دهيم 
کمتر از حداکثر طول تعريف شده باشد، Visual Basic بقئه رشته را با فضاى خالى پر خواهد کرد.

 Open ۲ـ۶  ـ۲ـ باز کردن پرونده های تصادفى : قبالً ديديد که در حالت پيش فرض، دستور
پرونده ها را در حالت تصادفى باز مى کند:

 Open “Random.txt” As#1
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که معادل دستور زير است:
 Open “random.txt” For random As#1

(البته مى توان يک پرونده را در حالت تصادفى باز کرد ولى با آن به صورت ترتيبى کار کرد.) براى 
درک بهتر تفاوت پرونده هاى ترتيبى و تصادفى به يک مثال توجه کنيد. فرض کنيد پرونده اى داريد که 
در ۱۰ خط آن مقدار کل کاالهاى يک انبار را نوشته ايد. حال اگر اين پرونده را در حالت ترتيبى باز 
کرده باشيد و بخواهيد خط ششم (رکورد ششم) را بخوانيد بايد پنج رکورد قبل را هم بخوانيد تا بتوانيد 
به رکورد ششم دسترسى پيدا کنيد. ولى در حالت تصادفى، مى توانيد  به طور مستقيم به سراغ رکورد 
ششم رفته و آن را بخوانيد (در نوشتن پرونده هم همين مطلب صادق است). وقتى پرونده اى داراى 
۱۰ رکورد باشد، تفاوت چندان محسوس نخواهد بود ولى مى توانيد تصور کنيد که براى پرونده اى با 

۱۰۰۰۰ رکورد چه تفاوتى بين اين دو روش وجود خواهد داشت.
۳ـ۶ ـ۲ـ دستورهای Get و Put : براى خواندن و نوشتن پرونده هاى تصادفى از دو دستور 
#Get و #Put استفاده مى کنيم. اين دو دستور معادل دستورات #Input و #Print در پرونده ترتيبى 

هستند. ولى تفاوت کوچکى بين اين دستورها وجود دارد. در دستورهاى #Input و  #Printراهى 
 Get# وجود ندارد تا نقطه اى از پرونده براى خواندن يا نوشتن مشخص شود، در حالى که دستورهاى

و #Put داراى چنين امکانى هستند:
 Put [#]intFileNum, [intRecNum,] Variable
 Get [#]intFileNum, [intRecNum,] Variable

 intFileNum شمارٔه پرونده موردنظر است.
 intRecNum شمارٔه رکوردى است که مى خواهيد با آن کار کنيد.

نکته : در صورتى که شمارٔه رکورد در اين دستورها ذکر نشود، عمليات روى   
رکورد بعد از رکورد جارى انجام مى شود.

 Variable متغيرى است که مقدار آن در پرونده نوشته می شود و يا مقداری که از پرونده خوانده 
شده ، در آن ذخيره مى شود.

همان طور که مشاهده مى کنيد در اين دستورها از آرگومانى به نام شمارٔه رکورد استفاده مى شود. 
با تعيين شمارٔه رکورد، مى توانيد فقط آن رکورد را خوانده يا در آن بنويسيد. شمارٔه رکوردها از ۱ 
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شروع مى شود. اين دستورها مى توانند هر نوع داده اى (حتى آرايه يا نوع دادٔه کاربر) را بخوانند و اين 
قوى ترين ويژگى پرونده هاى تصادفى است. در مطالب  بعد طى چند مثال با روش کار اين ها بيشتر آشنا 

خواهيد شد.

DriveListBox و DirectoryListBox، FileListBox ۷ـ۲ـ کنترل های
ويژوال بيسيک داراى سه کنترل خاص براى مديريت پوشه ها، درايوها و پرونده هاست:

 کادر ليست دايرکتورى ــ به کاربر امکان باز کردن پوشه (دايرکتورى)ها را مى دهد.
 کادر ليست درايو ــ به کاربر امکان انتخاب يک درايو ديسک را مى دهد.

 کادر ليست پرونده ــ به کاربر امکان انتخاب پرونده را مى دهد.
شکل ۶  ــ۲ فرمى را با سه کنترل مزبور نشان مى دهد.

Visual Basic شکل ٦ ــ٢ــ کنترل هاى پرونده

شايد تعجب کنيد که با وجود کنترل هاى کادر محاوره اى، ديگر چه نيازى به اين سه کنترل داريم. 
مواقعى پيش مى آيد که فقط به يک يا دو جنبه از اين کنترل ها نياز داريم. به عنوان مثال، نوشتن پرونده هايى 
که پوشه يا درايو آن از قبل مشخص شده است (در شبکه ها اين وضعيت اغلب اتفاق مى افتد). کنترل هاى 
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پرونده در Visual Basic با هم ارتباط ساختارى ندارند، يعنى اگر در کادر ليست درايو، يک درايو 
را انتخاب کنيد، دو کنترل ديگر به طور خودکار متوجه اين تغيير نخواهند شد. اين وظيفٔه برنامه نويس 

است که با نوشتن کد بين آن ها ارتباط برقرار کند.
انتخاب  امکان  کاربران  به   (DriveListBox) درايو  ليست  کادر   : درايو  ليست  کادر  ۱ـ۷ـ۲ـ 
يک درايو را مى دهد. اين کنترل مى تواند تمام درايوهاى موجود در سيستم (ديسک هاى سخت محلى و 
شبکه، درايوهاى فالپى و CD-ROM) را شناسايى کند. شکل ۷ــ۲ يک کادر ليست درايو باز را نشان 

مى دهد.

درايو پيش فرض در کادر ليست درايو، درايوى است که برنامه از آن جا اجرا شده است، اما با 
نوشتن کد مى توان اين حالت را تغيير داد.

مشخصٔه متداول اين کنترل، Drive است که نام درايو انتخاب شده در آن قرار مى گيرد. به کمک 
اين مشخصه مى توان نام درايو پيش فرض را نيز تغيير داد.

دستور زير درايو پيش فرض کنترل drvDisk را به درايو C تغيير می دهد.
drvDisk.drive =''C:\''.

در صورتی که کاربر درايو ديگری را از اين کنترل انتخاب کند رويداد Change رخ می دهد. 

شکل ٧ــ٢ــ کادر ليست درايو
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برای تغيير درايو از دستور ChDrive استفاده کنيد.
Private sub drvDisk-Change ( )
ChDrive drVDisk.drive
End sub

درايو انتخاب شده توسط کاربر در مشخصٔه درايو کنترل قرار دارد (drvDisk.drive) شکل 
کلی دستور chDrive در جدول ۴ــ۲ آمده است.

۲ـ۷ـ۲ـ کادر ليست دايرکتوری : با کادر ليست دايرکتورى (DirectoryListBox)، کاربر 
امکان انتخاب پوشٔه موردنظر را خواهد داشت. اين کنترل تمام پوشه هاى موجود در سيستم را شناسايى 
مى کند. کادر ليست دايرکتورى براى نمايش پوشه ها از استانداردهاى ويندوز استفاده مى کند. به ياد 
داشته باشيد که اين کنترل نمى تواند به طور خودکار درايو انتخاب شده را تشخيص دهد. در اين فصل، 

مشاهده خواهيد کرد که چگونه مى توان بين اين کنترل ها ارتباط برقرار کرد.
دايرکتورى پيش فرض کادر ليست دايرکتورى، پوشه اى است که برنامه از آن جا اجرا شده است، 

ولى اين وضعيت را مى توان تغيير داد.
مشخصٔه متداول اين کنترل، Path است که نام درايو انتخاب شده در آن قرار مى گيرد. به کمک 

اين مشخصه مى توان نام پوشٔه پيش فرض را نيز تغيير داد.
دستور زير  مسير پيش فرض کنترل dirDirect را مساوی ''C:\MyFiles'' قرار می دهد. 

dirDirect.path = ''C:\MyFiles''
در صورتی که کاربر مسير ديگری را از کنترل انتخاب کند رويداد Change رخ ميدهد. مسير 
انتخاب شده توسط کاربرد در مشخصه path قرار دارد (dirDirect.path). برای تغيير مسير از دستور 

ChDir استفاده کنيد (شکل کلی اين دستور در جدول ۴ــ۲ آمده است).
private sub dirDirect-Change ()
 ChDir dirDirect.path
End sub

مى تواند  کاربر   (FileListBox) پرونده ليست  کادر  کمک  به  پرونده :  ليست  کادر  ۳ـ۷ـ۲ـ 
پرونده موردنظرش را انتخاب کند. اين کنترل قادر است تمام فايل هاى موجود در سيستم را شناسايى 
کند. اين کنترل براى نمايش پرونده ها از استاندارد گرافيکى ويندوز استفاده مى کند. به ياد داشته باشيد 
که اين کنترل به خودى خود قادر به تشخيص درايو و پوشٔه انتخاب شده نيست. کادر ليست پرونده 
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به طور پيش فرض پرونده هاى موجود درپوشه اى که برنامه از آن جا اجرا شده را نمايش خواهد داد. اين 
وضعيت با نوشتن کد مناسب قابل تغيير است.

مشخصه هاى متداول اين کنترل در جدول ۳ــ۲ ارايه شده اند.
جدول ۳ ــ۲

                     توضيحمشخصه 

FileNameنام پرونده انتخاب شده

Pathمسير پرونده انتخاب شده

Patternتعيين نوع پرونده هاى قابل مشاهده در اين کنترل

Multi Selectامکان انتخاب چندين پرونده به صورت همزمان

مشخصه  در  پرونده  نام  می دهد.  رخ   Change رويداد کند  انتخاب  را  پرونده ای  کاربر  که  هنگامی 
Filename و مسير آن در مشخصٔه path قرار دارد. کد زير نام فايل انتخابی را عنوان فرم قرار می دهد.

Private sub filFiles-Change ()
form1.Caption =  filFiles. File Name
End sub

(نام فرم form1 و نام کنترل ليست پرونده filFiles است.)

۸  ـ۲ـ دستورهای پرونده
ويژوال بيسيک داراى چندين دستور براى کار با پرونده ها، پوشه ها و درايوها است. اين دستورات 

را در جدول ۴ــ۲ مالحظه مى کنيد.
 C:\MyFiles فرض کنيد مى خواهيد در شروع برنامه کنترل هاى ليست درايو و دايرکتورى به مسير

اشاره کنند. براى اين کار بايد از کد زير در روال ()Form_Load استفاده کنيد:
ChDrive“C:”
ChDir“\MyFiles”
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ياعدم  وجود  تعيين  ()Dir (براى  توابع  از   Visual Basic ،۲۴ــ جدول  دستورهاى  بر  عالوه 
وجود پرونده ها) و ()CurDir (براى تعيين نام دايرکتورى جارى) نيز پشتيبانى مى کند. 

نام  به  پرونده اى  آيا  بدانيد  مى خواهيد  کنيد  فرض  دارد.  نياز  بيشترى  توضيح  به   Dir() تابع 
SALES98.DAT در درايو C وجود دارد يا خير؟ براى اين کار مى توانيد از کد زير استفاده کنيد:

Visual Basic جدول ۴ ــ۲ــ دستورات پرونده

مفهومدستور
ChDrive strDrive.تغيير درايو مى دهد strDrive به درايو

 ChDir strDirectory درايو اگر  مى دهد.  دايرکتورى  تغيير   Strdirectory دايرکتورى به 
استفاده  جارى  درايو  از   Visual Basic باشد،  نشده  مشخص 

خواهد کرد.
Kill strFileSpec.پرونده (يا پرونده هاى) تعيين شده را پاک مى کند

MkDir strDirectory.را مى سازد strDirectory دايرکتورى
RmDir strDirectory را حذف مى کند. اگر در دايرکتورى هنوز strDirctory دايرکتورى

پرونده اى وجود داشته باشد، اين دستور توليد خطا خواهد کرد.

If (Dir(''C:\SALES98.DAT'')) = ''SALES98.DAT'' Then
 IntMsg = MsgBox (''The file exist'')
Else
 IntMsg = MsgBox (''The file does not exist'')
End If

پرونده  که  در صورتى  و  برمى گرداند  را  آن  نام  تابع  اين  باشد،  موجود  شده  خواسته  پرونده  اگر 
موجود نباشد، تابع ()Dir چيزى برنمى گرداند. آرگومان تابع ()Dir (مانند اکثر توابع پرونده) مى تواند از 

کاراکترهاى عمومى (Wildcard)١ استفاده کند:
Dir(''C:\Sales٭.DAT'')

١ــ در کتاب سيستم عامل با اين نويسه ها آشنا شده ايد.
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اين دستور اولين پرونده اى را که با آرگومان داده شده مطابقت داشته باشد، برمى گرداند. بعد از 
اجراى اولين دستور Dir مى توانيد از آن به بعد تابع ()Dir بدون آرگومان (يا حتى بدون پرانتز) استفاده 
کنيد. در اين حالت Visual Basic پرونده هاى بعدى که با معيار باال مطابقت داشته باشند را تا زمانى 

که رشتٔه null ('''') برگشت داده شود، برخواهد گرداند.
اگر بخواهيد درايو پيش فرض کادر ليست درايو را تغيير دهيد بايد از خاصيت Drive استفاده 

کنيد:
drvDisk.Drive = ''d:\''

با اين کار، هنگامى که اين کنترل فعال شود، درايو D: در باالى آن مشاهده خواهد شد. هنگامى 
که در اين کنترل، کاربر درايو ديگرى را انتخاب کند، رويداد ()Change رخ خواهد داد که مى توانيد 

در روال ()drvDisk_Change درايو پيش فرض را تنظيم کنيد:
ChDrive drvDisk.Drive

ارتباط  درايو  ليست  کادر  و  دايرکتورى  ليست  کادر  کنترل هاى  بين  مى خواهيد  که  در صورتى 
برقرار کنيد، بايد به صورت زير عمل کنيد:

dirDirect.path = drvDisk.Drive
با اين کار، درايو تعيين شده در کادر ليست درايو تبديل به درايو پيش فرض کادر ليست دايرکتورى 

خواهد شد. دستور فوق را مى توانيد در روال رويداد ()drvDisk_Change قرار دهيد.
براى برقرارى ارتباط بين کادر ليست دايرکتورى و کادر ليست پرونده مى توانيد دستور زير را 

در روال رويداد Change کادر ليست دايرکتورى قرار دهيد:
chDir dirDirect.Path

روش ديگر ايجاد ارتباط بين کادر ليست دايرکتورى و کادر ليست پرونده استفاده از خاصيت 
Path است:

filFiles.Path = dirDirect.Path
به کار   filFiles و  dirDirect و  drvDisk کنترل سه  بين  ارتباط  برقراری  برای  زير  کد  قطعه 

می رود.
private sub drvDisk_Change ()
 dirDirect.Path = drvDisk.Drive
End sub
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private sub dirDirect.Change ()
 filFiles.path = dirDirect.Path
End sub

کادر ليست دايرکتورى داراى مشخصٔه جالبى به نام ListIndex ١است: مقدار اين مشخصه 
دايرکتورى اشاره  انتخاب شده اشاره مى کند.  ۱- به خود  دايرکتورى  دايرکتورى تحت  به اولين زير 
دايرکتورى هاى  به  ترتيب  به  هم  مثبت  اعداد  آخر.  الى  و  آن  از  باالتر  دايرکتورى  يک  به  مى کند.  ۲- 

پايين تر اشاره  خواهند کرد.
اگر مى خواهيد کادر ليست پرونده فقط انواع خاصى از پرونده ها را نمايش دهد، مى توانيد از 

خاصيت Pattern اين کنترل استفاده کنيد:
filFiles.Pattern = “*.vbp; *.frm”

هنگامى که کاربر پرونده اى را انتخاب مى کند، رويداد Change رخ داده و نام پرونده انتخاب 
شده در خاصيت FileName قرار داده مى شود. اين کنترل هم (مانند کادر ليست دايرکتورى) داراى 

مشخصٔه ListIndex است و پرونده انتخاب شده مقدار۱-  دارد. 

    تمرين : پروژه اى ايجاد کنيد که بتوان با انتخاب يک پرونده در کادر ليست 
پرونده، نام پرونده و مسير کامل آن را در يک کنترل برچسب مشاهده کرد.

قابل   DOC و  TXT نوع از  پرونده هاى  فقط  پرونده،  ليست  کادر  در  تذکر: 
رؤيت باشند.

۹ـ۲ـ ذخيره و بازيابى تصويرها
به همان ترتيبى که متن را در يک پرونده ذخيره يا از آن بازيابى کرديد، مى توانيد تصويرهاى طرح 
بيتى يا پرونده نشانه را به کمک تابع ()LoadPicture (که قبالً با آن آشنا شده ايد) از روى ديسک خوانده 

و در مشخصٔه Picture کنترل کادر تصوير يا تصوير قرار دهيد.
همان طور که مى دانيد شکل کلى تابع ()LoadPicture به صورت زير است:

ImageCtrl.Picture = LoadPicture (FilePath)
و   List مشخصٔه  دارای  سه  هر  لذا  هستند.   listBox نوع  از  ديگر  کنترل  دو  و   Combo Box نوع  از  درايو  ليست  کنترل  ١ــ 

ListIndex می باشند.



    ٥٥           ٥٥       

در اين شکل کلى تابع:
 ImageCtrl: کنترل کادر تصوير، تصوير يا فرم است.

  Picture: مشخصٔه Picture شىء است.
  LoadPicture: نام تابع است.

 FilePath: محل دقيق پرونده روى ديسک است.
 SavePicture براى ذخيرهٔ تصويرى که در کنترل هاى کادر تصوير، تصوير يا فرم است، از دستور

استفاده کنيد. شکل کلى اين دستور به صورت زير است:
SavePicture Picture, strFilePath

در اين دستور:
  SavePicture نام دستور است.

 Picture تصويرى است که در مشخصٔه Picture کنترل هاى کادر تصوير، تصوير يا فرم قرار 
داده شده است.

 StrFilePath مسير و نام پرونده اى است که مى خواهيد تصوير را در آن ذخيره کنيد.

 (Image) براى ذخيرهٔ تصوير موجود در يک کنترل تصوير SavePicture در اين مثال از دستور
و در محل خاصى روى ديسک، استفاده شده است. اين برنامه از يک کادر محاوره اى براى تعيين نام 

پرونده و محل ذخيرٔه آن استفاده مى کند.
۱ــ پروژٔه جديدى ايجاد کنيد.

۲ــ روى Forml کنترل هاى زير را اضافه کنيد:
imgMain به نام Image کنترل  

CmdImageSave دکمٔه فرمان به نام 
cdMain به نام Commondialog  

ـ  ۲   مثال۵ 
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Private Sub cmdImgSave_Click()
Dim strFilter As String `common dialog fil ter
Dim strFileName As String `Filename variable
strFilter = ''Bitmaps (  .bmp)|٭.bmp''
cdMain.Filter = strFilter
cdMain.ShowSave

اطمينان از خالی نبودن مشخصه filename کادر محاوره ای
If cdMain.filename<> '''' Then 
strFileName = cdMain.filename
SavePicture imgMain.Picture, strFileName
MsgBox strFileName & ''saved.''
End If
End Sub

شکل ٨  ــ٢

٭
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دفترچه تلفن  :   اين مثال، پروژهٔ کوچکى است که از پرونده تصادفى استفاده مى کند. فرم هاى مربوط 
به اين پروژه را به صورت زير ايجاد کنيد.

شکل ٩  ــ٢

کنترل
Msflexgrid

توضيح: در اين مثال، مواردى (کنترل ها و دستورات) را مشاهده خواهيد کرد که قبالً بيان نشده اند 
و اين موارد به دليل اين که از اهميت کمترى برخوردار هستند، به  عهده هنرجويان واگذار شده است که 
در صورت عالقمند بودن مى توانند به کمک هنرآموز يا راهنماى MSDN اطالعاتى راجع به آن ها کسب 

کنند.
کد ماژول به صورت زير است:

Public Type TypInfo

ـ  ۲   مثال۶ 
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'

 namel As String * 20
 famil1 As String * 30
 tell As String * 15
End Type
Public StrPerson As TypInfo, StrFs As String
Public StrPath As String

نوع دادهٔ TypInfo برای ذخيره سازی نام و نام خانوادگی و شماره تلفن افراد تعريف شده است 
و متغير StrPerson از اين نوع می باشد.
کد فرم اول به صورت زير است:

Private Sub Form_Load()
StrPath = App.Path 'قرار می دهد Application مسير فايل را مساوی مسير

قرار دادن عالمت "\ " در انتهای مسير اگر انتهای مسير عالمت \ وجود ندارد.
If Right (StrPath, 1) <>''\'' Then StrPath = StrPath +''\'' 
StrFs = StrPath + ''tel.dat'' به انتهای مسير فايل (tel.dat) اضافه کردن نام فايل
End Sub

در رويداد Form-Loud فايلی با نام tel.dat در مسير Application درنظر گرفته و نام فايل 
که شامل مسير فايل است را در متغير عمومی StrFs و مسير فايل را در متغير عمومی StrPath قرار 

می دهد.
Private Sub cmdadd_Click()
Dim LngTotalRec As Long 'متغيری برای نگهداری تعداد رکوردها در فايل
If Dir (StrFs)<> '''' Then 'StrFs بررسی وجود فايل 
 LngTotalRec = FileLen (StrFs) / Len(StrPerson)
 Else
 LngTotalRec = 0 'در صورت موجود نبودن فايل تعداد رکوردها صفر است
End If
 Open StrFs For Random As #1 Len = Len(StrPerson)
 Seek #1, LngTotalRec + 1  'انتقال مکان نما به انتهای فايل برای ذخيرٔه رکورد جديد
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 StrPerson.namel =Trim(UCase(InputBox(''Enter name:'',''Add Data'')))
 StrPerson . famil1 = Trim (UCase ( InputBox (''Enter famil :'', ''Add  

 Data'')))
 StrPerson.tell = Trim(UCase(InputBox(''Enter Tel:'', ''Add Data'')))
 Put # 1, , StrPerson ذخيره رکورد جديد در فايل
 Close # 1
End Sub

تابع  از  استفاده  با  تلفن  شماره  و  خانوادگی  نام  و  نام   ،Cmd Add دکمٔه   Click رويداد  در 
Input Box از کاربر دريافت می شود . به کمک تابع UCase تبديل به حروف بزرگ شده و با استفاده 
از تابع Trim فضای خالی سمت چپ و راست رشتٔه دريافت شده حذف می شود، سپس مقادير دريافت 
فايل  در  و  شده  داده  قرار   Strperson رکورد   tel  l و   Famil l،name1 عناصر  در  به ترتيب  شده 
StrFs ذخيره می شود. هنگام ذخيرٔه رکورد در فايل ابتدا تعداد رکوردهای موجود در فايل را محاسبه 
می کند، برای محاسبٔه تعداد رکوردها به کمک تابع Dir وجود فايل StrFs بررسی می شود در صورت 
وجود فايل از تقسيم طول فايل بر طول يک رکورد تعداد رکوردها محاسبه می شود و در صورتی که 
فايل StrFs وجود نداشته باشد تعداد رکوردها را صفر قرار می دهد. از تعداد رکوردهای ذخيره شده 
محل  به  فايل  اشاره گر  انتقال  برای  می شود.  استفاده  جديد  رکورد  ذخيرٔه  محل  تعيين  برای  فايل  در 

ذخيرٔه رکورد در فايل از دستور #Seek   استفاده می شود.
Private Sub cmddelete_Click()
Dim StrPerson As TypInfo
Dim StrOldName As String, StrOldFamil As String, StrFt As String
Dim IntYn, BlnResult As Boolean
Dim LngTotalRes As Long, LngI As Long
 LngTotalRec = FileLen(StrFs)/Len(StrPerson)
 If LngTotalRec = 0 Then
  MsgBox ''No Existing Data''
  Exit Sub
 End If



         ٦٠              ٦٠     

StrOldName = Trim (UCase ( InputBox (''Enter Name for Delete:'', ''Delete
Data'')))
StrOldFamil = Trim(UCase(InputBox(''Enter Famil for Delete:'', ''Delete      
Data'')))
 IntYn = MsgBox(''Are You Sure Erasing Data?'', vbYesNo, ''Erase 
 Data'')
 If IntYn = vbYes Then
 StrFt = StrPath + ''tel.tmp''
 Open StrFs For Random As #1 Len = Len(StrPerson)
 If Dir (StrFt)<> ''''Then Kill StrFt 'حذف فايل موقت در صورت وجود  
 Open StrFt For Random Access Write As #2 Len = Len(StrPerson)
 BlnResult = False
 For LngI = 1 To LngTotalRec 'حلقه برای انتقال رکوردها به فايل موقتی
 Get # 1,, StrPerson 'خواندن رکورد از فايل اصلی
 If Not (Trim(StrPerson.famill) = StrOldFamil And    

 Trim(StrPerson.namel) = StrOldName) Then
  Put #2, ,StrPerson 'نوشتن رکورد به فايل موقتی
 Else
 BlnResult = True 'نشانٔه پيدا کردن رکوردی که بايد حذف شود
             End If
Next
Close #1, #2
If BlnResult = True Then
 Kill StrFs 'حذف فايل اصلی
 Name StrFt As StrFs 'جايگزين کردن فايل موقتی به جای فايل اصلی
 MsgBox ''Eraseing Information Successfuly''
Else
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 Kill StrFt
 MsgBox ''Can Not Erase Information''
               End If
End If
End Sub 

رويداد Click دکمٔه Cmddelete برای حذف رکورد نوشته شده است. در اين روال عنصر 
نام و نام خانوادگی رکوردی که بايد حذف شود با استفاده از تابع Input Box از کاربر دريافت شده 
انتهای  ابتدا و  تبديل شده و فضای خالی  بزرگ  ترتيب به حروف  و توسط توابع Ucase و Trim به 
رشتٔه دريافتی حذف می شود. در صورت تأکيد کاربر به حذف رکورد (کليک دکمٔه yes کادر پيام) فايل 
رکوردها (StrFs) و فايل موقتی (StrFt) را باز کرده و تمام رکوردهای موجود در فايل به جز رکوردی 
که بايد حذف شود را در فايل StrFt می نويسد در انتها فايل اصلی را حذف کرده (تابع Kill) و فايل 

StrFt را جايگزين آن می کند (به کمک تابع Name نام StrFt را به StrFs تغيير می دهد.)
 Application مسير در  دو  هر  و  است   tel.dat اصلی  فايل  نام  و   tel.tmp موقتی فايل  نام 

(App.path) قرار دارند.
  
Private Sub cmdedit_Click()
 Dim StrOldName As String, StrOldFamil As String
 Dim StrNewName, StrNewFamil, StrNewTel As String
 Dim LngTotalRec As Long, LngI As Long, BlnResult As Boolean
  If Dir(StrFs) = ''''Then 'tel.dat                            بررسی وجود فايل
 MsgBox ''Data File Not Found!''
 Exit Sub
 End If
 LngTotalRec = FileLen(StrFs)/ Len(StrPerson) 'محاسبٔه تعداد رکوردها
 If LngTotalRec = 0 Then
 MsgBox ''No Existing Data''
 Exit Sub
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 End If
 StrOldName = UCase (InputBox(''Enter Old Name:'', ''Edit''))
 StrOldFamil = UCase (InputBox(''Enter Old Famil:'', ''Edit''))
 StrNewName = UCase(InputBox(''Enter New Name:'', ''Edit''))
 StrNew Famil = UCase (InputBox(''Enter New Famil:''))
 StrNewTel = UCase (InputBox(''Enter New Tel:''))
 Open StrFs For Random As #1 Len = Len(StrPerson)
 BlnResult = False 
 For LngI = 1 To LngTotalRec حلقه برای پيمايش رکوردها
 Get #1,, StrPerson                 خواندن يک رکورد از فايل
 If Trim(StrPerson.famill)=Trim(StrOldFamil)And Tim(StrPerson.name 1) 

= Trim(StrOldName) Then
 StrPerson.famill = StrNewFamil
 StrPerson.namel = StrNewname
 StrPerson.tel1 = StrNewTel
 Put#1, LngI, StrPerson 'جايگزين کردن رکورد تغيير کرده

 lblfamil.Caption = StrPerson.famill`ها   label نمايش عناصر رکورد تغيير کرده روی 
 lblname.Caption = StrPerson.namel

 lbltel.Caption = Strperson.tell
 BlnResult = True 'نشانٔه موفق بودن عمليات تغيير رکورد
 End If
Next
Close #1
 If BlnResult = True Then
 MsgBox ''Editing Successfully''
Else
 MsgBox ''Not Found Data For Editing''
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End If
End Sub

اين  در  می شود.  استفاده  رکوردها  از  يکی  دادن  تغيير  برای   Cmdedit دکمٔه   Click رويداد 
 Input روال ابتدا نام و نام خانوادگی فعلی، سپس نام و نام خانوادگی و شماره تلفن جديد با استفاده از
Box دريافت می شود سپس تمام رکوردها برای پيدا کردن رکورد موردنظر بررسی می شود در صورت 
پيدا کردن رکورد موردنظر محتوای آن را به مقادير جديد تغيير می دهد. توجه کنيد که رکورد جديد در 
می شود  جايگزين  جديد  رکورد  و  شده  حذف  قبلی  رکورد  لذا  می شود  نوشته  قبلی  رکورد  محل  همان 

(Strperson و Lng I  و Put #1 در اين دستور Lng I شمارٔه رکوردی است که بايد تغيير کند).

Private Sub CmdList_Click()
 FrmList.Show 1 'نمايش فرم دوم
End Sub

Private Sub cmdsearch_Click()
Dim StrsearchFamil As String
Dim StrPerson As TypInfo
Dim LngTotalRec As Long, LngI As Long
If Dir(StrFs) = '''' Then 'اگر فايل موجود نباشد
 MsgBox ''Data File Not Found!''
 Exit Sub
End If
LngTotalRec = FileLen(StrFs) / Len(StrPerson)'بدست آوردن تعداد رکوردها در فايل           
If LngTotalRec = 0 Then'در صورت خالی بودن فايل 
 MsgBox ''No Existing Data''
 Exit Sub
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End If
StrSearchFamil = Trim(UCase(InputBox(''Enter Famil For search:'')))نام  دريافت 
خانوادگی برای جستجو

Open StrFs For Random As #1 Len = Len(StrPerson)
For LngI = 1 To LngTotalRec 'پيمايش تمام رکوردهای فايل
 Get # 1,, StrPerson 'LngI ٔخواندن رکورد شماره 

مورد  رکورد  شده  خوانده  رکورد  صورتی که  در  برچسب ها   Caption مشخصٔه  مقداردهی 
جستجو باشد.

 If Trim(StrPerson.famill) = StrSearchFamil Then
 lblfamil.Caption = StrPerson. famill
 lblname. Caption = StrPerson.namel
 lbltel.Caption = StrPerson.tell
 End If
 Next
 Close #1
End Sub

در رويداد Click دکمٔه CmdSearch نام خانوادگی فردی که می خواهد اطالعات آن را در 
به  تبديل   Trim و  Ucase توابع کمک  به  را  آن  و  کرده  دريافت  کاربر  از  کند  جستجو  تلفن  دفترچه 
حروف بزرگ نموده و فاصله های ابتدا و انتهای آن را حذف می کند سپس در صورت وجود فايل و 
خالی نبودن آن فيلد نام خانوادگی تمام رکوردهای فايل را با نام خانوادگی دريافت شده مقايسه کرده 

در  صورت مساوی بودن محتوای فيلدهای آن رکورد را به وسيلٔه برچسب ها نمايش می دهد.
کد فرم دوم به صورت زير است:

Private Sub CmdBack_Click()
 Me.Hide 'مخفی کردن فرم دوم
End Sub

Private Sub Form_Activate()
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Dim LngI As Long
With msfl msflexgrid مقداردهی مشخصه های کنترل
 .Rows = 1 'تعيين تعداد سطرها 
 .Cols = 4 'تعيين تعداد ستون ها 
 .Clear 'خالی کردن جدول
 .ColWidth(0) = 500 'تعيين پهنای ستون شماره صفر
 .ColWidth (1) = 2000
 .ColWidth (2) = 2000
 .ColWidth (3) = 2000
       .Width=.ColWidth(0)+.ColWidth(1)+.ColWidth(2)+ .ColWidth(3)+50 

تعيين پهنای کل جدول'
 .Row= 0
 .Col = 1
 .Text =''Name'' '(۰ ۱و) در خانه شماره Name نوشتن عبارت
 .Col = 2
 .Text = ''Famil'' '(۰ ۲و) در خانه شماره Famil نوشتن عبارت
 .Col = 3
 .Text = ''Tel'' '(۰ ۳و) در خانه شماره Tel نوشتن عبارت
If Dir(StrFs) = '''' Then 'در صورت وجود نداشتن فايل
 MsgBox ''Data File Not Found!''
 Exit Sub
End If
Open StrFs For Random Access Read As #1 Len = Len(StrPerson)
For LngI = 1 To FileLen (StrFs) \ Len(StrPerson) 'پيمايش رکوردهای فايل
 Get #1,, StrPerson 'LngI خواندن رکورد شماره
 .AddItem LngI 'اضافه کردن سطر به جدول
 .Row = LngI
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 .Col =1 (LngI1و) رکورد خوانده شده در خانه famil نوشتن محتوای فيلد      
      .Text = Trim(StrPerson.famill)

 .Col =2 (LngI2و) رکورد خوانده شده در خانه namel نوشتن محتوای فيلد     
      .Text = Trim (StrPerson.namel)   

 .(Col =1) (LngI3)از رکورد خوانده شده در خانه tell نوشتن محتوای فيلد      
      .Text = Trim(StrPerson.tell)  
Next
Close #1
End With
End Sub 

گاهی الزم است که برنامه نويس چندين مشخصه از يک کنترل را مقداردهی کند برای مقداردهی 
مشخصه های آن کنترل بايد نام کنترل را ذکر کند به مثال زير توجه کنيد.

CmdBack.left = 200
CmdBack. Top = 1200
CmdBack.Width = 500
CmdBack.Height = 300

در اين موارد می توان از دستور With استفاده کرد. شکل کلی With به صورت زير است 
With                نام کنترل 
 مقدار مشخصه 1 = مشخصه 1.
.n مشخصه = n مقدار مشخصه
End With

تلفن  دفترچه  اطالعات  نمايش  برای   Msflexgrid کنترل از  دوم،  فرم   Activate رويداد  در 
استفاده شده است و برای مقدار دهی مشخصه های اين کنترل از دستور With استفاده شده است.

برخی از مشخصه های کنترل MsFlexgrid در جدول ٥  ــ٢ آمده است.

… …
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MsFlexgrid جدول ٥  ــ٢ــ مشخصه های کنترل

شرحمشخصه

Rowsتعداد سطرها

Colsتعداد ستون ها

Widthپهنای جدول

Row.شماره رديفی که مکان نما روی آن قرار دارد

Col.شماره ستونی که مکان نما روی آن قرار دارد

Text.محتوای سلولی از جدول که مکان نما روی آن قرار دارد

Colwidth(n) صفر از  سطرها  و  ستون ها  (شماره   n شماره  ستون  پهنای 
شروع می شود)

متد AddItem کنترل MsFlexgrid يک سطر به جدول اضافه می کند و متد Clear محتوای 
جدول را پاک می کند، (جدول را خالی می کند) برای مقداردهی هر سلول جدول ابتدا شمارٔه سطر و 

ستون آن سلول (Row و Col) را تعيين کرده سپس مشخصه Text را مقداردهی کنيد.
msfl. Row= 5
msfl.Col = 2
msfl.Text = ''Cell (5 , 2)''

در سلولی که در سطر ٥ و ستون ٢ قرار دارد عبارت Cell (5 , 2) نوشته می شود.
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خودآزمايى 
۱ــ برنامه اى بنويسيد که مجموعه اى از اعداد صحيح را از پرونده data.dat بخواند و 

به صورت صعودى آن ها را مرتب کند.
۲ــ خطاهاى عبارت هاى زير را پيدا کرده و اصالح کنيد.

Get#6, udtCarInformation    'Store data in record الف) 
Open #99 For Random Access Append Len = 140 ب) 
Put #33, 15, inventory%    'inventory is an array name ج) 
'Open a file for reading and Writing د) 
Open ''c:\customer.rnd'' Access Read+  

کنيد  فرض  بنويسيد  زير  خواسته هاى  کردن  فراهم  براى  دستورها  از  مجموعه اى  ۳ــ 
رکورد

Type Person
 lastName As String *15
 firstName As String *15
 age As String *3
 End Type
از قبل تعريف شده است و پرونده با دسترسى تصادفى به درستى باز شده باشد.

الف) براى ۱۰ رکورد داده وارد کرده و آن ها را در پرونده بنويسيد.
ب) اطالعاتى از رکوردها را به هنگام  کنيد.

ج) يکى از رکوردها را حذف کنيد.
۴ــ فرض کنيد شما صاحب يک فروشگاه ابزارآالت هستيد و نياز داريد همواره ليستى 
برنامه اى  باشيد.  داشته  اختيار  در  قيمت  و  هزينه ها  تعداد،  متفاوت،  ابزارهاى  موجودى  از 
رکورد  صد  داراى  که   hardward.dat نام به  تصادفى  پرونده  يک  از  استفاده  با  که  بنويسيد 
ابزارها را فراهم آورد.  کدام از  موردنياز هر  اطالعات  دسترسى به  امکان  خالى است به شما 
اين برنامه بايد به شما اجازٔه ليست گرفتن از تمامى ابزارها، حذف ابزارى که مدت طوالنى در 
اختيار نداشته ايد و همچنين اجازه به هنگام کردن تمام اطالعات پرونده را بدهد. شماره شناسايى 
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پرونده  در  مى توانيد  است،  شده  آورده  زير  در  که  اطالعاتى  از  باشد.  رکورد  شمارٔه  بايد  ابزار 
خود استفاده کنيد.

شماره رکوردنام ابزارتعدادقيمت به هزار ريال
57.987Electric sander3
11.9876Hammer17
11.0021Jigsaw24
79.503Lawn mower39
99.9918Power saw56
21.5011Sledgehammer68
6.99106Screwdriver77
7.5034Wrench83

۵  ــ با يک دستور Close چند پرونده را مى توان بست؟
۶  ــ چه تابعى اولين شمارٔه پرونده آزاد را برمى گرداند؟

۷ــ اگر يک پرونده ترتيبى را براى خروجى باز کنيد و آن پرونده موجود باشد، چه اتفاقى 
خواهد افتاد؟

۸ ــ اگر يک پرونده ترتيبى را براى افزودن باز کنيد و آن پرونده موجود باشد، چه اتفاقى 
خواهد افتد؟

۹ــ دستور زير چه نوع پرونده اى را باز مى کند؟
Open “TestFile.dat” For Append As #1
۱۰ــ چرا براى باز کردن پرونده هاى تصادفى بايد طول هر رکورد معلوم باشد؟

۱۱ــ چرا براى نوشتن نوع دادٔه کاربر در پرونده، طول رشته ها بايد مشخص باشد؟
۱۲ــ با کدام دستور Visual Basic مى توانيد نوع دادٔه کاربر را تعريف کنيد؟

۱۳ــ تفاوت تابع Dir با آرگومان و تابع Dir بدون آرگومان  چيست؟
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۱۴ــ هنرجويى برنامه اى نوشته و در آن از دستور زير استفاده کرده است:
RmDir“c:\Game”

اما اجراى اين برنامه با خطا متوقف مى شود. آيا مى توانيد محتمل ترين علت اين مشکل 
را معلوم کنيد؟ (فرض کنيد پوشٔه Game در درايو C وجود دارد.)

۱۵ــ روالى بنويسيد که يک پرونده ترتيبى ايجاد کرده و اطالعات زير را در آن بنويسيد: 
نام، سن، رنگ مورد عالقه. پنج رکورد در اين پرونده قرار دهيد (هر رکورد بايد داراى يک نام، 
يک سن و يک رنگ باشد). براى نوشتن در پرونده از حلقه هاى For استفاده  کنيد. راهنمايى: 

براى هر يک از اين مقادير يک آرايه ايجاد کنيد.
۱۶ــ يک کادر محاوره اى ايجاد کنيد که کادر محاوره اى Open ويندوز را شبيه سازى 
 Cancel و  OK دکمٔه دو  و  پرونده  دايرکتورى،  درايو،  ليست  کادر  کنترل هاى  از  فقط  کند. 

استفاده کنيد. بين سه کنترل درايو، پوشه و پرونده ارتباط برقرار کنيد.
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هدف های رفتاری :هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند:
 مفاهيم اصلى شىء گرايى را توضيح دهد.

 Component Object Model را تعريف کند.
 تفاوت بين ماژول کالس و کد را شرح دهد.

 يک مؤلفٔه COM در ويژوال بيسيک ايجاد کند.
 نمونه اى از يک کالس را ايجاد کند.

 مشخصه ها و متدهاى شىء را به کار گيرد.
 روال رويدادى براى مديريت رويدادهاى شىء بنويسد.

ـ    برنامه نويسى شىء گرا ـ   ۳  ۱
مانند  مفاهيمى  و  ويندوز  پيدايش  با  که  است  ويژگى هايى  و  اصول  داراى  شىء گرا  برنامه نويسى 
«چند  وظيفه اى۱» که در سيستم عامل وجود دارد، مطرح شد. در اين روش، برخالف روش قبلى، به جاى 
استفاده از تابع اصلى که وظيفٔه کنترل تمام برنامه را بر عهده دارد از مفاهيمى هم چون کالس، مشخصه و 

شىء استفاده مى شود. بنابراين براى يادگيرى بهتر اين روش، ابتدا بايد با مفاهيم گفته شده آشنا شويم.

فصل
٣٣

مفاهيم شیء گرايی و ماژول کالس
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Multi Tasking ــ١
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در محيط زندگى با مفهوم شىء آشنا هستيم. همان طور که مى دانيد يک شىء چيزى است مادى 
که داراى مشخصه هايى است، از جمله اين که مى تواند در مقابل برخى رويدادها که ممکن است برايش 
رخ دهد، از خود واکنش هايى نشان دهد. پس با اين حال مى توان گفت که هر شىء به همراه سه جنبٔه 

زير شناخته مى شود:
  مشخصه ها
  رفتار يا متد

 روابط
مشخصه ها، ويژگى هايى هستند که مشخص کنندهٔ حالت فعلى شىء است. به عنوان مثال، مى توان 
گفت رنگ يک ميز قهوه اى است يا قد يک شخص ۱۷۰ سانتى متر است. در اين مثال، ميز و انسان 

شىء هستند و قهوه اى بودن و ۱۷۰ سانتى متر بودن قد، مشخصٔه آن هاست.
رفتار يک شىء، نحؤه پاسخ آن شىء در مقابل رويدادهايى است که ممکن است برايش رخ دهد. 

به عنوان مثال، شىء ميز در مقابل رويداد وارد آمدن نيروى بيش از حد، مى شکند (رفتار).

توجه داشته باشيد که ممکن است شىء خاصى در مقابل بعضى رويدادها هيچ رفتارى از خود 
نشان ندهد. اين در صورتى است که براى رويداد موردنظر هيچ رفتارى تعريف نشده باشد. روابط هر 
شىء نيز نشان دهندٔه ارتباط آن شىء با شىء هاى ديگر است. به عنوان مثال، يک شخص مى تواند مالک 

يک شىء مانند ميز باشد که در اين صورت رابطٔه مالکيت بين شىء و شخص برقرار است.
شىء هايى که در دنياى واقعى وجود دارند، از انواع متفاوت هستند. حتى شىء هاى هم نوع ممکن 
است مشخصه ها، رفتارها و روابط متفاوتى داشته باشند. با توجه به اين نکته، براى شىء ها تقسيم بندى 
خاصى را درنظر مى گيريم و اصطالح کالس را تعريف مى کنيم. کالس مجموعٔه تمام شىء هاى هم نوع 

است. هر چند اين شىء ها، مشخصه ها، رفتار و روابط متفاوتى داشته باشند.
از  شيئى  مجموعه،  اين  از  خصوصى  به  شخص  هر  و  است  کالس  يک  انسان  مثال،  به عنوان 
کالس مذکور محسوب مى شود. با توجه به تعاريف و مفاهيمى که ذکر شد، مى توان روش برنامه نويسى 

تمرين :  حال خودتان مثال هايى را براى شىء انسان و رويدادهايى که مى تواند 
براى وى اتفاق افتد و رفتارهاى متقابل او بيابيد.
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شىء گرا را به صورت زير بيان کرد:
هر برنامٔه شىء گرا شامل تعدادى شىء با مشخصه ها و متدهاى متفاوت است به نحوى که روابط 

خاصى بين آن ها برقرار مى باشد.
متدها، مجموعه اى از دستورالعمل هاى برنامه نويسى هستند که بايد در هنگام بروز رويدادهايى 
نشان  به خصوصى  رويداد  برابر  در  را  شىء  آن  رفتار  دستورالعمل ها،  اين  مجموعٔه  شوند.  آشکار 

مى دهند.
قوى  مفهوم  چندين  با  و  آمده  به وجود  يافته  ساخت  برنامه نويسى  مفاهيم  بهترين  از  شىء گرايی 
ترکيب شده تا امکان سازماندهى برنامه ها به طور کارآمد را فراهم کند. به طور کلى، هنگامى که با روش 
شىء گرا برنامه مى نويسيد، مسأله را به بخش هاى تشکيل دهندٔه آن تجزيه مى کنيد. هر مؤلفه اى شامل 
دستورالعمل ها و داده هاى مرتبط با خودش است. از طريق اين عمليات، پيچيدگى کاهش يافته و مى توان 
برنامه هاى بزرگ تر را مديريت کرد. همٔه زبان هاى برنامه نويسى شىء گرا در سه چيز مشترک هستند: 

کپسوله سازى، چندريختى و وراثت.
۱ـ۱ـ۳ـ کپسوله سازی (Encapsulation) : همان طورى که مى دانيد تمام برنامه ها از دو 
عنصر اصلى تشکيل مى شوند: عبارات برنامه (کد) و داده ها. کد بخشى از برنامه است که عمليات را 
اجرا مى کند و داده ها اطالعاتى است که به وسيلٔه اين عمليات تحت تأثير قرار مى گيرند. کپسوله  سازى، 
مکانيزم برنامه نويسى است که کد و داده ها را با هم در يک جا قرار داده و هر دو را از استفاده نادرست 

و تداخل خارجى ايمن نگه مى دارد.
در يک زبان شىء گرا، کد و داده ها ممکن است با هم در چنين روشى محدود شوند که يک جعبه 
را ايجاد مى کنند. درون جعبه تمام داده هاى موردنياز و کد قرار دارد. هنگامى که در اين روش، کد و 
داده ها با هم پيوند برقرار مى کنند، يک شىء به وجود مى آيد. به عبارت ديگر، يک شىء ابزارى است 

که از کپسوله سازى پشتيبانى مى کند.
حرکت  متدهای  و   … شمع ها،  موتور،  در،  بدنه،  ترمز،  فرمان،  چرخ،  چهار  دارای  اتومبيل 
چرخ ها، روشن و خاموش کردن، عقب و جلو بردن، … است و تمام اجزای اتومبيل با هم در ارتباطند. 
راننده از برخی از متدها مثل عقب و جلو بردن، روشن و خاموش کردن استفاده می کند و نياز ندارد که 
از چگونگی عملکرد موتور يا شمع ها (کد متدها) برای حرکت اتومبيل آگاه باشد. لذا اگر عملکرد موتور 

اتومبيل تغيير کند در رفتار راننده برای استفاده از اتومبيل تأثيری ندارد.
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۲ـ۱ـ۳ـ   چندريختى (Polymorphism)  : چندريختى، کميتى است که به يک رابط امکان 
مى دهد تا براى يک کالس عمومى (مفهوم کالس را در همين فصل توضيح خواهيم داد)، از عمليات 
يکسانى استفاده کند. عمل خاص، توسط ذات حقيقى شىء تعيين مى شود. يک مثال ساده از چندريختى 
استفاده  مورد  که  روشی  به  توجه  بدون  اتومبيل ها  تمام  براى  اتومبيل  فرمان  است.  اتومبيل  فرمان  در 
قرار مى دهند، يکسان است. فرمان براى اتومبيلى که به طور دستى کار مى کند يا با نيروى برق يا هر چيز 
ديگرى، عمل يکسانى را انجام مى دهد. بنابراين، بعد از اين که شما چگونگى عمل کردن را ياد گرفتيد، 
مى توانيد فرمان هر نوع اتومبيلى را کنترل کنيد. همين هدف مى تواند در برنامه نويسى نيز اعمال شود.

در برنامه نويسی شیء گرا می توان کالس های عمومی را تعريف کرد مانند کالس انسان که شامل 
پوشش،  سر، …،  پا،  دست،  مثل  مشخصه هايی  دارای  انسان ها  می شود.  زن)  و  (مرد  انسان ها  تمام 
احساسات، … هستند. پوشش و احساسات و بسياری از ويژگی های انسان ها در مرد و زن با هم تفاوت 
دارد در حالی که هر دو دارای اين ويژگی ها هستند لذا کالس مرد و کالس زن زير کالس های۱ کالس 
انسان هستند. در مثال ديگر کالس ميوه ها را در نظر بگيريد که شامل همٔه ميوه ها می شود و طعم از 
مشخصه های آن است. کالس ميوه ها شامل زير کالس های سيب، گالبی، موز، … است که هر کدام 

طعم مخصوص به خود دارند.

عملکرد    چگونگی  از  آنکه  بدون  اشياء  که  می شود  سبب  کپسوله سازی  نکته   : 
يکديگر اطالع داشته باشند با هم ارتباط برقرار کنند.

Subclass ــ١

کالس    در  شده  تعريف  متد  برای  می توان  ريختی  چند  از  استفاده  نکته   :  با 
عمومی، پياده سازی متفاوت در زير کالس ها داشت.

را  ديگرى  شىء  مشخصه هاى  مى تواند  شىء  يک  که  است  عملى  وراثت،  وراثت    :  ۳ـ۱ـ۳ـ 
به دست آورد. به همين دليل، از مفهوم دسته بندى سلسله مراتبى پشتيبانى مى کند. اگر دربارهٔ وراثت بيشتر 
فکر کنيد، اطالعات بيشترى راجع به دسته بندى سلسله مراتبى (از باال به پايين) به دست خواهيد آورد. 
به عنوان مثال، سيب قرمز بخشى از دسته بندى سيب است که آن هم بخشى از کالس ميوه هاست. ميوه ها 
هم در کالس بزرگ ترى به نام غذا قرار دارند. کالس غذا داراى مشخصات اصلى (خوراکى، پروتئين 
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و غيره) است که به طور منطقى به زير کالس هاى غذا اعمال مى شود. عالوه بر اين مشخصات، کالس 
ميوه داراى مشخصه هاى (آبدار، شيرين و غيره) است که آن را از ساير غذاها متمايز مى کند. کالس 
سيب نيز مشخصه هاى خاصى را براى يک سيب تعريف مى کند که عبارتند از: رسيدن روى درخت 
و غيره. يک سيب قرمز، تمام خصوصيات کالس هاى باالتر را به ارث مى برد و فقط مشخصه هايى که 

منحصر به فرد هستند را تعريف خواهد کرد.
بدون استفاده از وراثت، هر شىء به طور مجزا بايستى تمام مشخصه هاى خودش را تعريف کند. 
با استفاده از وراثت، شىء فقط نياز به تعريف مشخصه هايى دارد که در داخل آن کالس منحصر به فرد 

هستند. اين سبب مى شود که صفات عمومى را از پدرشان به ارث ببرند.
بنابراين، مکانيزم وراثت به يک شىء امکان مى دهد تا نمونٔه خاصى از يک حالت عمومى تر باشد.

۲ ـ۳   ـ ماژول های کالس
از  می رود.  به کار  واقعی  دنيای  در  مسأله ها  و  مفاهيم  مدل سازی  برای  شیءگرا  برنامه نويسی 
اجزای اصلی برنامه نويسی شیءگرا کالس است. تاکنون با کالس های زيادی در ويژوال بيسيک آشنا 
شده ايد. کالس هايی مانند List Box، Text Box، Command Button، Form که هر کدام دارای 
مشخصه ها، متدها و رويدادهای خاص خود هستند و می توان به هر تعدادی که الزم است نمونه هايی از 
اين کالس ها را در برنامه استفاده کرد. به عنوان مثال می توان روی فرم، دو کادر متن و يک دکمٔه فرمان 
قرار داد که نمونه هايی از کالس های کادر متن و دکمٔه فرمان هستند. نمونه های يک کالس را شی ء 
عبارت  به  می گويند.  متغير   String، Integer مثل داده ها  انواع  نمونه های  به  که  همان طور  می گويند 
ديگر کالس مجموعٔه تمام شیء های هم نوع است ولی شیء نمونه ای از يک کالس است مانند سيب که 

نمونه ای از کالس ميوه ها است.
يک  شبيه  کالس،  شديد.  آشنا   (UDT) کاربر  به وسيلٔه  شده  تعريف  دادٔه  نوع  با   ٢ فصل  در 
دارای  کالس  داده ها،  داشتن  بر  عالوه  که  تفاوت  اين  با  است  کاربر  به وسيلٔه  شده  تعريف  داده  نوع 

زيرروال هايی نيز می باشد.
متغيرهــا را اعـضای داده ای (مشخصه) و  زيرروال هـا هستند.  متغيرهـا و  کـالس هــا شامل 
زيرروال های کالس را که می توانند از نوع زير برنامه (SUB) يا تابع (Function) باشند، متد می گويند. 

بنابراين، کالس، مجموعه ای از مشخصه ها و متدهاست.
به عنوان مثال به نوع دادٔه Music که به صورت زير تعريف شده است توّجه کنيد.
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Type Music
Composer As String
Piece As String

End type
در برنامه روالی به نام Report نوشته شده که مقادير عناصر نوع دادٔه Music را در کادر پيام 

نمايش می دهد.
 Dim my Music As Music

Private Sub Report ( )
Dim Msg As String
Msg = "Composer:" & my Music.Composer & vbcrLF
Msg =  Msg & "Piece:" & my Music.Piece
Msg Box Msg  'نمايش مقادير در کادر پيام

End sub
اگر بخواهيد روال Report به عنوان عنصری از نوع داده Music باشد بايد آن را به صورت 

کالس Music تعريف کنيد.
١ـ٢ـ٣ـ ايجاد ماژول کالس    : در ويژوال بيسيک، کالس ها به صورت يک ماژول پياده سازی 
اضافه  پروژه  به  کالس  ماژول  و  می شوند  تعريف  ماژول  داخل  در  کالس  اجزای  تمام  و  می شوند 

می شود. 
ماژول هاى کالس (پرونده هاىcls.) اصول و اساس برنامه نويسى شىء گرا در ويژوال بيسيک 
است. ماژول هاى کالس را مى توان با يک نقشٔه ساخت خانه مقايسه کرد. دقيقاً مانند يک خانه که از 
طريق نقشه ساخته مى شود، شىء هاى جديد نيز از طريق ماژول هاى کالس ايجاد مى شوند. مشخصه ها 
و متدهاى اين شىء هاى جديد را مى توانيد تغيير دهيد. يک ماژول کالس شبيه يک ماژول کد استاندارد 
(پروندٔه bas.) است، به همين دليل هر دو داراى عملياتى هستند که مى توانند به وسيلٔه ماژول هاى ديگرى 

در داخل برنامٔه کاربردى مورد استفاده قرار گيرند.
 ميدان ديد داده هاى يک ماژول استاندارد تمام برنامه است. اين بدين معنى است که اين داده ها 

تا پايان دورٔه حيات برنامه وجود دارند (معتبر هستند).
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مثال۱ـ۳  
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 براى هر شيئى که از کالس ايجاد مى شود، داده هاى ماژول کالس به وجود مى آيند. هر دادٔه 
شىء فقط در دورٔه حيات شىء وجود دارد (با ايجاد شىء، به وجود مى آيد و با از بين رفتن شىء، از 

بين مى رود).
  متغيرهايى که به صورت Public در ماژول استاندارد تعريف مى شوند، در هر جايى از پروژه 
قابل رؤيت هستند. ولى متغيرهايى که به صورت public در ماژول کالس تعريف مى شوند فقط با مراجعه 

به نمونٔه خاصى از کالس يا شىء قابل دسترس هستند.

١ـ پروژه جديدی را ايجاد کرده، نام آن را Smpl Class. vbp قرار دهيد. فرم پيش فرض را 
به FrmMain تغيير دهيد.

٢ــ از منوی Project گزينٔه Add Class Module را انتخاب کنيد.
٣ــ Class Module را انتخاب کرده، دکمٔه Open را کليک کنيد.

سپس  و  دهيد  قرار   CMusic را  کالس  مشخصهٔ  Name  ماژول   Properties پنجرهٔ  در  ٤ــ 
کالس را در فايلی به نام CMusic.cls ذخيره کنيد (شکل ١ــ٣).

شکل ١ــ٣ــ ايجاد مدول کالس
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مشخصٔه  دو  دارای   CMusic کالس  کالس   :  بــه  مشخصه هـا  کــردن  اضافه  ـ  ٣  ـ  ـ  ٢    ٢
Composer   و    Piece از   نوع    String    می باشد.برای اين مشخصه ها در کالس متغيرهايی در نظر بگيريد.

Private       m  -Composer        AsString
Private       m  - Piece                 AsString

شوند  تعريف   Public يا  Private بـه صورت مـی توانند  (مشخصه ها  و  متدها)  کـالس  اجـزای 
هستند  استفاده  قابل  کالس  متدهای  به وسيلٔه  فقط  می شوند  تعريف   Private به صورت  که  متغيرهايی 
ولی متغيرهايی که به صورت Public تعريف می شوند عالوه بر متدهای کالس، در ساير زير برنامه های 
موجود در برنامه قابل دسترسی هستند. توصيه می شود که متغيرهای کالس به صورت Private تعريف 

شوند تا فقط از طريق متدهای کالس قابل دسترسی باشند.
متغيرهای  در   Piece و   Composer مشخصه های  واقعی  مقادير   CMusic کالس  در 
m  -Composer و m-Piece (متغيرهای عضو کالس) قرار دارند و از آن جا که اين متغيرها به صورت 
Private تعريف شده اند برای دسترسی به آن ها (خواندن و تغيير مقدار آن ها) روال های Let و Get به 

کالس اضافه می شود.
برای اضافه کردن اين روال ها مراحل زير را انجام دهيد.

١ــ پنجرٔه Code ماژول کالس را باز کنيد.
٢ــ از منوی Tools گزينٔه Add Procedure را انتخاب کنيد.

مشخصٔه  و  کنيد  انتخاب   Add Procedure محاوره ای  کادر  در  را   Property گزينٔه  ٣ــ 
متدهــای  ٢ــ٣)  (شکـل  کنيد  کليک   Ok روی کنيد.  وارد   Name متن کــادر  در  را   Composer

Get Composer و Let Composer به پنجرٔه کد اضافه می شود.

شکل ٢ــ٣ــ اضافه کردن مشخصه به کالس
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Public Property Get Composer (  ) As Variant
End Property
Public Property let Composer (Byval vNew Value As Variant)
End Property

را  زير  دستور  روال  بدنٔه  در  لذا  است   Composer مشخصه مقدار  خواندن  برای   Get روال
بنويسيد.

Composer = m-Composer
اين دستور مقدار واقعی مشخصٔه Composer را که در متغير m-Composer قرار دارد در 

مشخصٔه Composer قرار می دهد.
روال Let برای مقداردهی کردن مشخصٔه Composer است لذا متغير m-Composer  را با 

آرگومان ورودی اين روال مقداردهی کنيد.
m  -Composer = vnewValue

توجه کنيد که ويژوال بيسيک تمام مشخصه ها را از نوع Variant درنظر می گيرد. با توجه به  
اين که مشخصه Composer از نوع String است کد را اصالح کنيد.
کد برای مشخصٔه Composer به صورت زير تکميل می شود:

Public Property Get Composer (  ) As String
Composer = m-Composer

End Property

Public    Property     Let Compose (By Val Vnew Vlaue As String)
m -Composer = Vnew Value

End Property
 ٤ــ مشخصٔه Piece را مانند مشخصه Composer به کالس اضافه کنيد.

Public property Get Piece (  ) As String
Piece = m-piece

End Property
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Public Property Let Piece (By Val vNewValue As String)
m-piece = piece

End property

٣ـ٢ـ٣ـ اضافه کردن متدها به کالس      : کالس مجموعه ای از مشخصه ها و متدها می باشد. 
برای  است.  پيام  کادر  در  کالس  مشخصه های  نمايش  برای   Report متد  دارای   CMusic کالس 

اضافه کردن اين متد به کالس CMusic مراحل زير را انجام دهيد.
١ــ پنجرٔه کد ماژول کالس را باز کنيد.

٢ــ از منوی Tools گزينٔه Add Procedure را انتخاب کنيد.

شکل ٣ــ٣ــ اضافه کردن متد به کالس

کد زير به پنجره اضافه می شود.
Public Sub Report (  )
End Sub

٤ــ متد Report را تکميل کنيد.
Public Sub Report (  )

Dim msg As String
msg = ''Composer:'' m-composer & vbCrLf
msg = msg & ''Piece:'' & m-piece
Msg Box msg

End Sub  

 Add Procedure محاوره ای  کادر  در  ٣ــ 
کادر  در  را   Report و  کرده  انتخاب  را   Sub نوع 
کنيد.  کليک  را   Ok سپس  کرده،  وارد   Name متن 

(شکل ٣ــ٣) 
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٤ـ٢ـ٣ـ ايجاد شیء از يک کالس     : پس از ايجاد کالس، می توان نمونه ای از آن را به عنوان 
شیء در برنامه استفاده کرد. از دو روش برای ايجاد شیء می توان استفاده کرد:

:AsNew ١ــ استفاده از
Public obgect-name As New Class-name

 As New: کلمٔه کليدی برای ايجاد شیء
  Object-name: نام شیء که مشابه نام متغير در اعالن متغير می باشد.

 Class-name: نام کالسی که شیء از نوع آن کالس ايجاد می شود (مانند نوع داده در اعالن 
متغير  می باشد)

Public MyMusic As New CMusic
شیء MyMusic را از نوع کالس CMusic ايجاد می کند.

:Set ٢ــ استفاده از دستور انتساب
Dim object - name As Class-name
Set object - name = New Class-name

 Class-name از نوع کالس object-name در خط اول همانند اعالن متغيير، شی ای به نام
را تعريف می کند.

خط دوم مانند دستور مقداردهی به متغير می باشد. 
 Set: کلمٔه کليدی برای مقداردهی به اشياء

 New: کلمٔه کليدی برای ايجاد يک نمونه از کالس
 object-name: نام شیء
 Class-name: نام کالس

Dim MyMusic As CMusic
Set MyMusic = New CMusic

 روی فرم دکمٔه فرمان گذاشته و Caption آن را Report قرار دهيد. رويداد Click دکمه سبب 
نمايش مشخصات قطعه موزيک در کادر محاوره ای می شود. 

در پنجره کد فرم برنامه زير را بنويسيد.
Public MyMusic As New CMusic

مثال۲ـ۳  
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Private Sub Form-Load (  )
MyMusic.Composer =''Banan''
MyMusic.Piece = ''Elahenaz''

End Sub

Private Sub CmdReport-Click (  )
MyMusic.Report (  )

End Sub
کد زير مثال باال را با استفاده از دستور انتساب Set نشان می دهد.

Public Mymusic As CMusic
Private Sub Form-Load (  )

Set MyMusic = New CMusic
MyMusic.Composer = ''Banan''
MyMusic.Piece = ''Elahenaz''

End Sub

Private Sub CmdReport-Click (  )
MyMusic.Report (  )

End Sub

MyMusic.Composer = ''Banan'' 
 Let Composer در دستور باال از روال Composer برای مقداردهی مشخصٔه MyMusic شیء

استفاده می کند.

کار  به  کالس  از  استفاده  هنگام  در  می شود  نوشته  کالس  مشخصه های  تغيير  برای  که   Let روال
نمی رود و از خود مشخصه استفاده می شود.
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با  را  موزيک  قطعه  مشخصات  که  دهيد  تغيير  به گونه ای  را  فوق  مثال   : تمرين 
استفاده از دو کادر متن به وسيلٔه کاربر دريافت کند.
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تمرين : با قرار دادن breakpoint روی روال Let در مثال فوق بررسی کنيد 
اين روال درچه زمانی فراخوانی می شود؟

هنگام نوشتن کدى که از شىء ها استفاده مى کند، بهتر است حافظه اى مورد استفاده به وسيلٔه 
شىء ها را پس از پايان کار با آن ها آزاد سازيد. بعد از اين که کارتان با يک شىء به پايان رسيد از عبارت 
به وسيلٔه  مورداستفاده  حافظٔه  زير،  مثال  کنيد.  استفاده  شىء  متغير  به   Nothing مقداردهى براى   Set

شىء MyMusic را آزاد مى کند:
Set MyMusic = Nothing

۵  ـ۲ـ۳ـ ايجاد رويدادها : يک شىء اعالن مى کند که بعضى از عمليات از طريق به کارگيرى 
رويدادها ارائه مى شوند. مشخصه ها و متدها، رابط هاى درونى هستند زيرا آن ها به خارج شىء ارتباطى 
ندارند. به طور واضح، رويدادها رابط هاى بيرونى هستند، زيرا آن ها درون شىء مقداردهى اوليه و خارج 
از شىء مديريت مى شوند. به عنوان مثال، هنگامى که مشخصٔه Caption يک فرم را تغيير مى دهيد، شىء 
فرم شامل کدى است که اين تغيير را اعمال مى کند و شما اين کد را مشاهده نمى کنيد. ولى روال هاى 

رويداد را خودتان کدنويسى مى کنيد.
.Terminate و Initialize :ماژول هاى کالس شامل دو رويداد درونى هستند

  رويداد Initialize هنگامى که نمونه اى از کالس ايجاد و قبل از اين که مشخصه اى مقداردهى 
شود، رخ مى دهد. هنگام نوشتن يک ماژول کالس، رويداد Initialize را براى مقداردهى اوليه هر 

داده اى که به وسيلٔه کالس مورد استفاده قرار مى گيرد، به کار گيريد.
هم چنين مى توان از اين رويداد براى بارگذارى فرم هاى مورد استفاده به وسيلٔه کالس نيز استفاده 

کرد.
 هنگامى که متغير شىء خارج از ميدان ديد باشد يا با مقدار Nothing مقداردهى شود، رويداد 
Terminate رخ مى دهد. هنگامى که ماژول کالس را مى نويسيد، از اين رويداد براى ذخيرٔه اطالعات، 

unload کردن فرم ها يا اجراى وظايفى که هنگام خاتمٔه کالس رخ خواهند داد، استفاده کنيد.

 Date برای نمايش تاريخ تعريف شده است اين کالس دارای مشخصٔه CSpecialDate کالس
Format برای تعيين قالب نمايش تاريخ می باشد. کد ماژول کالس به صورت زير است.

مثال۲ـ۳  
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 Option Explicit
Private m-Format As String   اعالن مشخصٔه کالس

DateFormat  برای خواندن مشخصٔه Get متد
Public Property Get DateFormat (  ) As String 

DateFormat = m-Format
End Propety

DateFormat برای نوشتن (مقداردهی کردن) مشخصٔه Let متد
Public Property let DateFormat (Byval vNew Value As String)

m-Format = vNewValue
End Property

m-Format  برای نمايش تاريخ با فرمت GetSpecialDate متد
Public Function GetSpecialDate (  ) As String

GetSpecialDate = Format (Now, m-Format)
End Function

Initialize  روال رويداد
Private Sub Class-Initialize (  )

m-Format = ''yy-mm-dd''
End Sub

 ،DateFormat اين کالس عالوه بر مشخصٔه ،CSpecialDate با توجه به کد ماژول کالس
 DateFormat مشخصٔه در  شده  تعيين  فرمت  با  تاريخ  نمايش  برای   GetSpecialDate متد دارای 

است. اين متد به صورت Function نوشته شده است.
روال رويداد Initialize برای اين کالس نوشته شده است و در آن مشخصٔه DateFormat با 

مقدار اولئه «yy-mm-dd» برای فرمت نمايش تاريخ مقداردهی شده است.
اين  دارد.  قرار   m-Format متغيير در   DateFormat مشخصٔه واقعی  مقدار  که  کنيد  توجه 
متغير به صورت Private تعريف شده است، لذا تنها روال های موجود در ماژول کالس به آن دسترسی 
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دارند و نمونه هايی که از کالس ايجاد می شوند نمی توانند مستقيماً از اين متغير استفاده کنند و به جای 
 Get و Let استفاده می کنند که سبب می شود کالس از متدهای DateFormat آن از خود مشخصٔه

اين مشخصه برای تغيير دادن و خواندن مشخصه استفاده کند.
فرمان  دکمٔه  و   Lable1 برچسب  فرم  روی   CSpeciaLDate کالس  از  استفاده  برای 

CmdShowDate را قرار داده و کد زير نوشته شده است؛
Privat Sub CmdShowDate-Click (  )

Dim oSpecDate1 As cSpeciaLDate  'اعالن متغيری از نوع کالس
Dim oSpecDate2 As cSpeciaLDate  'اعالن متغيری از نوع کالس
Set oSpecDate1 = New cSpeciaLDate  '(ospecDate1) ايجاد شیء اول
Set oSpecDate2 = New cSpeciaLDate  '(ospecDate2) ايجاد شیء دوم
Label1.Caption = oSpecDate1.DateFormat /DateFormat ٔنمايش مقدار مشخصه
MsgBox oSpecDate1.Get SpeciaLDate 'نمايش تاريخ در کادر پيام
oSpecDate2.DateFormat = ''yyyy-mmm-dd'' 'DateFormat ٔتغيير مقدار مشخصه
MsgBox ospecDate2.GetSpeciaLDate 'نمايش تاريخ در کادر پيام

End Sub
در رويداد Click دکمٔه فرمان دو شیء به نام های ospecDate1 و ospecDate2 از نوع کالس 
CspecialDate ايجاد شده است. برای شیء ospecDate1 مقدار مشخصه DateFormat را تغيير 
نداده و تاريخ را با همان قالب تعيين شده در روال رويداد Initialize کالس نمايش می دهد، ولی برای 
شیء ospecDate2 مقدار مشخصٔه DateFormat را تغيير داده سپس تاريخ را با قالب جديد نمايش 

می دهد (شکل ۴ــ۳).

شکل ٤ــ٣ــ فرم و کادرهای پيام مثال ٣ــ ٣
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خودآزمايى 
۱ــ مفاهيم زير را توضيح دهيد:

کپسوله سازى ــ چندريختى ــ وراثت
۲ــ هدف از ماژول کالس در ويژوال بيسيک، چيست؟

را  آن  چگونه  باشيد،  کرده  ايجاد  دوچرخه  بر  مبتنى  شىء  مدل  يک  اگر  ـ    ۳ـ
پياده سازى خواهيد کرد؟

۴ــ ماژولی برای کالس مستطيل بنويسيد که دارای متدهايی برای محاسبٔه محيط 
و مساحت مستطيل باشد؟

۵  ــ کالس CTime را ايجاد کنيد که دارای متغيرهايی برای ذخيره ساعت، دقيقه و 
ثانيه است و متد ShowTime که زمان را با توجه به مقدار متغيرهايش نمايش می دهد.



هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند:
 دليل استفاده از ADO به عنوان متد دسترسى به داده ها را شرح دهد.

 هدف از SQL را شرح دهد.
.(Select عبارت) ساده را تعريف کند SQL شکل کلى عبارات 

 رکوردها را در يک پرس وجو با استفاده از عبارات سادٔه SQL فيلتر کند.
 چگونگى اتصال کنترل ADO Data به منبع داده ها را شرح دهد.
 کنترل ADO Data را به جعبه ابزار ويژوال بيسيک اضافه کند.

 کنترل ADO Data را در يک برنامٔه کاربردى به کار گيرد.
 چگونگى ارتباط شیء  Recordset به کنترل ADO Data را شرح دهد.

 رکوردهاى جديدى را به Recordset  اضافه کند.
 رکوردهاى موجود را به هنگام کند.

 رکوردها را از Recordset حذف کند.
 رکوردهاى درون Recordset را جست و جو کند.

Activex Data Objects (ADO) 

فصل
٤٤

آشنايی با
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تقريباً تمام برنامه هاى کاربردى نياز به دسترسى به داده ها دارند. براى برنامه هاى کاربردى، که در 
يک کامپيوتر اجرا مى شوند، دسترسى به داده ها و پياده سازى آن ساده است و نياز به برنامه نويسى کمى 

دارد. مکانيزم دسترسى به داده ها تحت شبکه متفاوت است.
به عنوان يک برنامه نويس، مجبور خواهيد بود که فناورى دسترسى به داده هايى که براى ايجاد 
برنامه به کار مى بريد را انتخاب کنيد. فناورى هاى دسترسى به داده هايى که در ويژوال بيسيک ارايه شده اند، 

زمان ايجاد برنامه را کاهش داده و کد نويسى را ساده مى کنند و کارايى بااليى را ارايه مى دهند.

۱ـ۴ـ رابط های دسترسى به داده ها
يک رابط دسترسى به داده ها يک مدل شیء است که شکل هاى مختلف دسترسى به داده ها 
را ارايه   مى کند. در ويژوال بيسيک، سه نوع رابط دسترسى به داده ها وجود دارد که عبارتند    از: 
  .Data Access Objects (DAO) و Remote Data Objects (RDO)  ،   Activex Data (ADO) 
مقدار  تغيير  و  رکوردها  بازيابى  اطالعاتى،  بانک  به  اتصال  برنامه نويسى  با  مى توان  بيسيک  ويژوال  در 

رکوردها را کنترل کرد.
از هر کدام از سه فناورى دسترسى به داده ها براى تعامل با بانک اطالعاتى مى توان استفاده کرد، 
ولى ADO جديدترين و قوى ترين آن ها و رابطى براى OLE  DB است.OLE DB راهکار رابط سطح 

پايين براى تمام انواع داده هاست. اين مفهوم را UDA ۱ نيز مى نامند. 
به  عنوان مثال، OLE DB و ADO رابط يکسانى را نه تنها براى دسترسى به داده هاى بانک هاى 
اطالعاتى رابطه اى و غيررابطه اى فراهم مى کنند، بلکه به ساير منابع مثل پست الکترونيکى، سيستم هاى 

فايل، ابزارهاى مديريت پروژه، صفحه گسترده ها و شیء هاى کارى خاص را نيز ارايه مى کنند.
آشنا   SQL عبارت هاى  و  رابطه اى  اطالعاتى  بانک هاى  مفاهيم  با  اطالعاتى  بانک  کتاب  در 

شده ايد.

Universal Data Access ــ١

تمرين : مفاهيم زير را توضيح دهيد:
   جدول ــ رکورد ــ فيلد  ــ کليد



 ADO Data  ۲ـ۴ـ کنترل
 ADO Data به طور مستقيم در برنامه هاى کاربردى استفاده کرد، ولى ADO  اگر چه مى توان از
داراى مزيت کنترل گرافيکى به همراه دکمه هاى پيمايش رکوردى است. همچنين اين رابط ساده، امکان 

مى دهد تا برنامه هاى کاربردى بانک اطالعاتى را با حداقل کدنويسى ايجاد کنيد.
به  مقيد  کنترل هاى  بين  سريع  اتصال  ايجاد  براى   Microsoft ADO از ADO Data کنترل
داده ها  (data -bound) و ارايه کنندهٔ داده استفاده مى کند. کنترل هاى Data  -bound (مقيد به داده ها)، 
Image, ComboBox, CheckBox   مى باشند و شامل DataSource کنترل هايى هستند که داراى مشخصٔه
و PictureBox, ListBox,   Label و  TextBoxاست. اين کنترل ها بانکی از فيلدهای جداول بانک 

اطالعاتی متصل شده و مقادير آن فيلد را نمايش می دهند.
   ،DataGrid مثل  داده ها  به  مقيد    ۱Activex کنترل  چندين  داراى  بيسيک  ويژوال  عالوه  به 
DataCombo وDatalist نيز است. هنگامى که از کنترل ADO Data استفاده مى کنيد، مى توانيد هر 
فيلدى را به يک کنترل مقيد کنيد و هنگام  پيمايش رکوردها، به طور خودکار محتواى فيلدها نمايش داده 
مى شوند. اين کار به طور داخلى به وسيلٔه ويژوال بيسيک انجام مى شود و نوشتن هيچ کدى نياز نيست.

Data Form Wizard ۳ـ۴ـ ايجاد فرم های مقيد به بانک اطالعاتى با
ويژوال بيسيک ابزارى ارايه مى کند که امکان ايجاد فرم هايى که داراى کنترل هاى مقيد به 
کرد.  فعال   Add -Ins منوى از  را  ويزارد  اين  مى کند.مى توان  فـراهم  را  هستند  اطالعاتى  بانک 
ويزارد Data Form فرمى را ايجاد مى کند که امکان مرور بانک اطالعاتى، کامل کردن کادرهاى 

متن، برچسب ها و کنترل ADO Data را فراهم مى کند. 
هنگامى که ويژوال بيسيک را نصب مى کنيد، ويزارد Data Form ويژوال بيسيک نصب نمى شود 

و بايد آن را به منوى Add  -  Ins اضافه کنيد.
١ــ کنترل Activex يک مؤلفٔه نرم افزاری است که می تواند در صفحات وب، آفيس يا هر ميزبانی که از کنترل های Activex پشتيبانی 
کتابخانه های پيوند پويا (pll)،صفحات وب يا  کاربردی،  می کند، قرار داده شود و دارای متدهايی است که می تواند از طريق ساير برنامه های 

کنترل های ديگر فراخوانی شود.
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تمرين : ۱ــ هدف زبان SQL را بيان کنيد.
  ۲ــ عبارت SELECT و اجزاى آن را شرح دهيد.



:  Data Form Wizard ۱ـ۳ـ۴ـ نصب
۱ــ از منوى Add-Ins گزينٔه Add-In Manager را انتخاب کنيد.  

ـ  در کادر محاوره اى Add-In Manager ،گزينٔه VB6، Data Form Wizard را از ليست  ۲ـ
انتخاب کرده و کادر عالمت Loaded/Unloaded را فعال کنيد (شکل۱ــ۴) روى OK کليک کنيد.

شکل ۱ــ۴ــ اگر گزينۀ Load on Startup را انتخاب کنيد، ويزارد Data Form بعد از عمليات
 نصب به منوى Add-Ins اضافه مى شود.

اکنون که ويزارد را به IDE ويژوال بيسيک اضافه کرديد، مى توانيد آن را در تمام پروژه ها به   کار 
ببريد.

ايجاد فرم مقيد به جدول بانک اطالعاتى : از ويزارد VB Data Form به منظور ايجاد فرم 
براى جدول tblWorks از بانک اطالعاتى Composer.mdb استفاده مى کنيم.

۱ــ از منوى Add-Ins گزينٔه DataForm Wizard را انتخاب کنيد.
۲ــ در کادر محاوره اى Introduction روى Next کليک کنيد (شکل ۲ــ۴).
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مثال۱ـ۴  



۳ــ در کادر محاوره اى Database Type، انتخاب Access را برگزيده و روى Next کليک 
کنيد.

محاوره اى  کادر  تا  کنيد  کليک   Browse دکمٔه  روى   Database محاوره اى  کـادر  در  ۴ــ 
Access Database را مشاهده کنيد. اکنون مى توانيد بانک اطالعاتى مورد     نظر براى ايجاد فرم را 

انتخاب کنيد. Composer.mdb را پيدا کرده و روى Next کليک کنيد.

تحقيق : اگر فايل بانک اطالعاتى در Access XP, ۲۰۰۳ ايجاد شده باشد، خطا 
رخ مى دهد. براى رفع آن چه کارى بايد انجام داد؟

شکل ۲ــ۴ــ کادر محاوره اى Introduction امکان بارگذارى پروفايل تنظيمات Data Form Wizard را فراهم مى کند.
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۵  ــ نام فرم را frmWorks قرار داده و از ليست Form Layout گزينٔه Single Record را 
انتخاب کنيد. از گزينه هاى Binding Type گزينٔه ADO Data Control را انتخاب کرده و روى 

Next کليک کنيد (شکل ۳ــ۴).
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شکل ۳ــ۴ــ طرح کلى فرم را با انتخاب گزينه اى از ليست  Form Layout انتخاب کنيد.

شکل ۴ــ۴ــ  تمام جدول ها و پرس وجوهاى بانک اطالعاتى انتخاب شده در ليست بازشوى Record Source فهرست مى شوند. 
بعد از انتخاب Record Source، فيلدهاى آن در ليست Available fields ظاهر خواهند شد.

۶  ــ جدول tblworks را از ليست باز  شوى Record Source انتخاب کنيد. ليست بازشوی 
Record Source شامل تمام جداول و پرس وجوهای بانک اطالعاتی انتخاب شده است.

 Available Fields در ليستRecord Source ۷ــ تمام فيلدهای جدول انتخاب شده از ليست
ظاهر می شود از دکمه های  و  می توان به ترتيب برای انتخاب برخی از فيلدها يا همه فيلدها استفاده 
کرد.روى دکمٔه   و سپس Next کليک کنيد تا تمام فيلدها انتخاب شود. (شکل ۵  ــ۴) در صورتى که 



مى خواهيد رکوردها براساس فيلد خاصى مرتب شوند، از کادر Column to sort by نام فيلد موردنظر 
را انتخاب کنيد. روی Next کليک کنيد.

شکل ۵  ــ۴ــ هر فيلدى که انتخاب کنيد روى فرم داده ها ظاهر خواهد شد. در صورتى که بعضى ازفيلدها را مى خواهيد، آن ها را 
انتخاب کرده و روى دکمۀ   کليک کنيد. براى حذف فيلدها از فرم داده ها، روى دکمه هاى   و      کليک کنيد.

خارج  انتخاب  حالت  از  را  عالمت  کادرهاى   Control Selection محاوره ای کادر  در  ۸  ــ 
نکنيد، بنابراين تمام کنترل هاى کار کردن با داده ها روى فرم قابل دسترس خواهند بود (شکل ۶  ــ۴) 

روى Next کليک کنيد. 
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شکل ۶  ــ۴ــ مى توان تعداد محدودى از دکمه ها را با انتخاب يا پاک کردن کادر عالمت مربوطه روى فرم قرار داد.



۹ــ در کادر محاوره ای پايانی تنظيمات ايجاد شده را با کليک کردن روى دکمٔه سه نقطه، ذخيره 
کنيد (شکل ۷ــ۴). اين تنظيمات در فايلى با پسوند rwp. ذخيره مى شوند.

شکل ۷ــ۴ــ ذخيرۀ تنظيمات در يک پروفايل مى تواند سبب صرفه جويى در وقت برنامۀ بانک اطالعاتى شود.

ظاهر   Data Form Created نــهــايى  محاوره اى  کنيد.کــادر  کليک   Finish روى  ۱۰ــ 
خـواهد شد. درصورتى کــه نـمـى خواهيد اين پيام تـأييد دفـعـٔه بـعـد ظاهر شود، روى کـادر عالمت 

Don  ,   t show this Dialog in the Future کليک کنيد. روى OK کليک کنيد.
منوى  از   Project1 Properties انتخاب با  را   Project Properties محاوره اى ـ کادر  ۱۱ـ

Project باز کنيد.
۱۲ــ فرم frmWorks را از ليست بازشوى Startup Object انتخاب کنيد (شکل ۸   ــ۴).
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۱۳ــ پروژه  را ذخيره کرده و اجرا کنيد (شکل ۹ــ۴).

 Startup شکل ۸   ــ۴ــ در صورتى که مى خواهيد فرم جديد را به صورت فرم آغازين درنظر بگيريد، بايد شیء
را دوباره مقداردهى کنيد.

 (refreash) شکل ۹ــ۴ــ فرم داده هاى ايجاد شده با ويزارد، امکان اضافه، به هنگام، حذف و نو کردن
داده هاى جدول را فراهم مى کند.
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کنترل  بيسيک وجـود دارد کـه بـا  ابـزار ويژوال  کنترل Data در جعبه  ديگـری بـه نام  کنترل 
ADO Data متفاوت است. برای کار با کنترل Data بايد مشخصٔه Data BaseName آن را مساوی 
بانک اطالعاتی موردنظر قرار دارد و در مشخصٔه Record Source آن يکی از جداول بانک اطالعاتی 

را انتخاب نمود.
مـى تـوانـد   Data کنترل  هـر  کـرد.  استفاده  فـرم  کنترل  Data  روى  چندين  از  مـى تـوان 
RecordSource متفاوتى از يک بانک اطالعاتى يا از بانک هاى اطالعاتى مختلف داشته باشد. همچنين 

مى توان مشخصه هاى کنترل Data را در زمان اجرا تغيير داد.
کنترل Data امکان کار کردن با بانک اطالعاتى ساده را فراهم مى کند ولى داراى محدوديت است. 
 ActiveX Data Objects براى برنامه نويسى حرفه اى با بانک اطالعاتى از فناورى پيشرفته اى به نام

(ADO) استفاده کنيد. کنترل Data براى برنامه هاى کاربردى ساده تر، مناسب است. 

۴ـ۴ـ اضافه کردن کنترل ADO Data به جعبه ابزار
براى اضافه کردن کنترل ADO Data به جعبه ابزار، مراحل زير را انجام دهيد:

۱ــ از منوى Project گزينٔه Components را انتخاب کنيد.
 Microsoft  ADO Data Control 6.0 (OLE DB) روى ،Components ۲ــ در کادر محاوره اى

کليک کنيد (شکل ۱۰ــ۴). 
۳ــ روى OK کليک کنيد.

Components  شکل ۱۰ــ۴ــ کادر محاوره اى

         ٩٦     



۵  ـ۴ـ اتصال به منبع داده ها
 ADO Data کنترل ConnectionString در زمان طراحى، مى توان با مقدار دهى مشخصٔه
روی  مشخصه  اين  مقداردهی  برای  کرد.  برقرار  را  داده ها  منبع  به  اتصال  معتبر،  اتصال  رشتٔه  يک  با 
 Properties ٔپنجره در  کنيد (يا  انتخاب  را   ADODC Propertic گزينٔه و  کرده  کليک  راست  شیء 
روی عـالمت سه نـقـطـٔه روبــه روی مشخصٔه Connection String کليک کنيد) کـادر محاوره ای 
کنترل  property Page باز می شود (شکل ۱۱ــ۴). هنگامى که مشخصٔه ConnectionString از 

ADO Data را مى خواهيد مقداردهى کنيد، سه انتخاب خواهيد داشت:
  Use Data Link File: اين گزينه تعيين مى کند که شما مى خواهيد از يک فايل با پسوند 
۱UDL خاص استفاده کنيد. هنگامى که اين گزينه انتخاب شود، مى توانيد روى  Browse کليک کنيد 
تا به کادر محاوره اى Select Data Link File دسترسى پيدا کنيد و از آن جا پروندٔه Data Link را 

انتخاب نماييد.
 Use ODBC Data Source Name: اين گزينه تعيين مى کند که شما می خواهيد از نام 
منبع داده هاى تعريف شده (DSN) براى رشتٔه اتصال استفاده کنيد. مى توان به فهرستى از DSN هاى 
يا  و  نمود  انتخاب  را  موردنظر   DSN کردو پيدا  دسترسى  ترکيبى  کادر  طريق  از  سيستم  شدهٔ  تعريف 
 Create New Data Source Wizard کليک کرد و از طريق کادر محاوره اى New (شکل ۱۱ــ۴). روى

براى ايجاد DSN جديد و يا اصالح DSN  هاى موجود، استفاده کرد.

Use Data Link ــ١

شکل ۱۱ــ۴ــ به کارگيرى  
ODBC گزينۀ نام منبع داده هاى
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تعيين مى کند که شما می خواهيد از يک رشتٔه  گزينه   Use Connection String: اين 
محاوره اى  کـادر  بـه  تـا  کنيد  کليک   Build روى کنيد.  استفاده  داده ها  بــه  دسترسى  بــراى  اتصال 
اتصال،  مى توان  محاوره اى  کادر  اين  از  استفاده  با  کنيد.  پيدا  دسترسى   Data Link Properties
مجوز هاى دسترسى و اطالعات اضافى مورد نياز براى دسترسى به داده ها را با استفاده از ارايه کننده  

OLE DB تعيين کرد.

۶  ـ۴ـ تعيين رشتۀ اتصال
در روال زير، ما روى استفاده از رشتٔه اتصال به منبع داده ها تمرکز مى کنيم. در اين فرآيند، يک 
ارايه کنندهٔ OLE DB را انتخاب، نام و محل بانک اطالعاتى را تعيين و اتصال را آزمايش خواهيد کرد.

مقداردهى مشخصٔه ConnectionString را به صورت زير انجام دهيد:
۱ــ يک کنترل  ADO Data روى فرم قرار دهيد.

 ConnectionString مشخصٔه  مقابل  کنترل،  اين  به  مربوط   Properties پنجرٔه  در  ۲ــ 
روى … کليک کنيد.

۳ــ گزينٔه Use Connection Stringرا انتخاب و روى Build کليک کنيد.
بانک  اين که  دليل  به   Provider زبانٔه  و   Data Link Properties محاوره اى  کادر  در  ۴ــ 
 Microsoft jet 4.0 OLE DB Provider بوده است، گزينٔه Access اطالعاتى که ايجاد کرده ايم، در

را انتخاب مى کنيم.
۵ ــ در زبانٔه  Connection با کليک روى … شمارٔه ۱ نام بانک اطالعاتى مورد نظر (در اين 
مثال، Nwind.mdb) را انتخاب کنيد. در شمارٔه ۲ اين کادر محاوره اى مى توانيد نام کاربرى و گذر 

واژٔه خاصى را براى دسترسى به بانک اطالعاتى تعيين کنيد.
۶  ــ روى Test Connection کليک کنيد تا مطمئن شويد که اتصال برقرار شده است. يک 

کادر پيام ظاهر مى شود و اعالن مى کند که اتصال موفقيت آميز بوده است يا نه؟ 
۷ــ در صورتى  که پيام موفقيت آميز بودن ايجاد اتصال را دريافت کرديد، روىOK  کليک کنيد 

و در کادر محاوره اى Data Link Properties نيز روى OK کليک کنيد.
يک مقدار رشته اى بــه طـور خـودکــار بـــراى Connection String تــوليد خـواهد شد 

(شکل۱۲ــ۴). 
۸    ــ روى OK کليک کنيد تا کادر محاوره اى Property Pages بسته شود.
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شکل ۱۲ــ۴ــ يک مقدار رشته اى اتصال

 ConnectionString بعد از مقداردهى مشخصٔه :   RecordSource   ۱ـ۶  ـ۴ـ تعيين مشخصۀ
براى اتصال به بانک اطالعاتى، مى توانيد مشخصٔه RecordSource را براى به دست آوردن رکوردها، 
مقداردهى کنيد. مشخصٔه RecordSource مى تواند با نام جدول، پرس وجوى ذخيره شده يا يک عبارت 
SQL مقداردهى شود. براى بهبود کارايى، از مقداردهى اين مشخصه با يک جدول کامل پرهيز کنيد. 
مقدار اين مشخصه را برابر با يک رشتٔه SQL قرار دهيد تا فقط رکوردها ى مورد نياز را بازيابى کند. با 
 Microsoft SQL Server و Microsoft Access در برنامه های SQL توجه به اينکه شکل دستورهای
متفاوت است. بنابراين بـايد براى هر بـانک اطالعـاتى خـاص، از شکل دستور مناسبى استفاده کرد. 
مشخصٔه Record Source مى تواند در زمان طراحى و با استفاده از Property Pages مقداردهى شود 

(شکل ۱۳ــ۴).

شکل ۱۳ــ۴ــ صفحۀ مشخصۀ
Record Source 
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در کادر محاوره اى فوق ، پارامتر نوع فرمان را تعيين کنيد که به  ADO بيان مى کند که نوع  شیء 
فرمان مورد استفاده کدام است. جدول ۱ــ۴، گزينه هاى نوع فرمان مختلف را شرح مى دهد.

ADO جدول ۱ــ۴ــ انواع فرمان

شرحمقدار
adCmdUnknown

adCmd Text

adCmd Table

adCmd StoredProc

پيش فرض  ناشناخته است.مقدار   Command Text فرمان در مشخصٔه نوع 
است.

Command Text را به عنوان يک تعريف متنى از يک فرمان يا فراخوانى روال 
ذخيره شده در نظر مى گيرد.

Command Text را به عنوان نام يک جدول در نظر مى گيرد که تمام ستون هاى 
آن به وسيلٔه يک پرس و جوى SQL که به طور داخلى توليد مى شود، برگردانده 

شده است.
متن فرمان را بنام يک روال ذخيره شده در نظر مى گيرد. اين مى تواند يک روال ذخيره 

شده در بانک اطالعاتى SQL Server يا يک پرس  وجو در Access باشد.

اگر adCmd Table يا adCmd StoredProc را انتخاب کنيد، از کادر ليست زيرين، مى توانيد 
نام جدول يا روال ذخيره شده را انتخاب کنيد(شکل ۱۴ــ۴).

RecordSource شکل ۱۴ــ۴ــ انتخاب يک روال ذخيره شده به عنوان
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تمرين : 
 ADO Data به منبع داده ها: در اين تمرين، کنترل ADO Data اتصال کنترل 
را به فرم اضافه خواهيد کرد و سپس آن را به منبع داده ها متصل مى کنيد. منبع داده ها، بانک 
اطالعاتى نمونٔه Northwind (Nwind.mdb) است که درون ويژوال بيسيک قرار دارد. 

با چگونگى اضافه کردن کنترل  ADO Data به جعبه ابزار قبالً آشنا شديد.
۱ــ کنترل ADO Data را به Form1 اضافه کنيد.

را   ADODC Properties و  راست  کليک   ADO Data کنترل  روى  ۲ــ 
انتخاب کنيد.

کادر محاوره اى Property Pages ظاهر مى شود. در زبانٔه General، مطمئن 
شويد که گزينٔه Connection String انتخاب شده باشد.

۳ــ براى تعيين رشتٔه اتصال، روى Build کليک کنيد.
۴ــ Microsoft jet OLE DB Provider را انتخاب و روى Next کليک کنيد.
به دليل اين که بانک اطالعاتى از نوع Access است اين گزينه انتخاب شده است.
۵  ــ از زبانٔه Connection براى انتخاب يا تايپ نام بانک اطالعاتى استفاده کنيد.

 روى … کليک کنيد.
open و سپس Nwind.mdb روى ،Select Access Database  ۶  ــ در کادر محاوره اى

کليک کنيد.
  Test Connection روى Data Link Properties ۷ــ در کادر محاوره اى

کليک کنيد.
يک کادر پيام ظاهر شده و بيان مى کند که اتصال موفقيت آميز بوده است يا نه؟   

۸   ــ روى OK کليک کنيد.
 RecordSource  ۹ــ تا اين جا، مقدار رشتٔه اتصال ايجاد شده است، روى زبانٔه

از کادر محاوره اى Property Page کليک کنيد.
۱۰ــ براى Command Type گزينٔه  adCmd Text ــ1 را انتخاب کنيد.

۱۱ــ براى مقدار Command Text (SQL)، عبارت SQL زير را تايپ کنيد 
(شکل ۱۵ــ۴).

SELECT * FROM Customers
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۱۲ــ روى OK کليک کنيد تا کادر محاوره اى  Property Pages بسته شود.
اکنون کنترل ADO Data مقيد به منبع داده هاست و مى توانيد اطالعات را از 

جدول Customers در بانک اطالعاتى  Nwind.mdb بازيابى کنيد.
نام  با  را  پروژه  و  کنيد  انتخاب  را   Save Project گزينٔه  File منوى از  ۱۳ــ 

PrjADO.vbp ذخيره کنيد تا در تمرين بعدى نيز از آن استفاده کنيد.

شکل ۱۵ـ۴ـ کادر محاوره اى
Property Pages  

ـ  ۴ـ مقيدسازی کنترل ها ۷
بعد از تعيين مشخصه هاى ConnectionString و RecordSource براى کنترل ADO Data،که 
به ترتيب بانک اطالعاتی و يکی از جداول يا Queryهای بانک اطالعاتی را مشخص می کند، مى توانيد 

يک کنترل مقيد براى نمايش داده ها روى فرم اضافه کنيد.
داده  هاى  نيز  مقيد  کنترل هاى  شويد،  جابه جا  رکوردها  بين    ADO Data کنترل با  هنگامى که 
فيلدها را در رکوردها نمايش مى دهند. با تغيير مقدار يک فيلد و جابه جايى بين رکوردها، اين تغيير به 
طور خودکار به بانک اطالعاتى اعمال مى شود. مزيت استفاده از کنترل هاى مقيد، به حداقل رساندن 
مقدار کدنويسى است. به دليل اين که مقدار کنترل مقيد به طور خودکار از بانک اطالعاتى بازيابى و در 

آن نوشته مى شود، به برنامه نويسى کمی نياز دارد.
ـ  مقداردهى مشخصه های  DataSource و DataField     : براى اين که کنترلى را به  ۱ـ۷ـ۴
کنترل ADO Data مقيد کنيد، بايد اين دو مشخصه را تنظيم نماييد. مشخصٔه DataSource منبع داده  

.(ADO Data در اين مثال، کنترل) را از طريق کنترلى که به بانک اطالعاتى مقيد است، تعيين مى کند
شیء RecordSet شامل مجموعه ای از رکوردهای جدول  يا Query است که به وسيلٔه مشخصٔه 
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RecordSource تعيين شده است. برای نمايش مقادير فيلدهای اين رکوردها در کنترل های مقيد از 
مشخصٔه DataField کنترل های مقيد استفاده می کنيم.

تمرين : 
 مقيد سازى کنترل ها

در اين تمرين از پروژٔه ايجاد شده در تمرين قبلى استفاده خواهيم کرد:
۱ــ پروژهٔ PrjADO.vbp را باز کنيد.

۲ــ دو کادر متن در باالى کنترل ADO Data اضافه کنيد.
۳ــ مشخصٔه DataSource هر دو کادر متن را Adodc1 قرار دهيد.

 CompanyName را برابر با (Text1) کادر متن اول DataField ۴ــ مشخصٔه
قرار دهيد.

۵  ــ مشخصٔه DataField کادر متن دوم (Text2) را برابر با Phone قرار دهيد.

Datafield و Datasource شکل ۱۶ــ۴ــ تنظيم مشخصه های

مشخصٔه DataField نام فيلد معتبرى که در 
شده  ايجاد  داده ها  منبع  به وسيلٔه   Recordset شیء 
که  مى کند  تعيين  مقدار  اين  مى کند.  تعيين  را  است 
کدام فيلد در کنترل مقيد، نمايش داده شود. اين دو 
مشخصه را مى توان در زمان طراحى و از طريق پنجرٔه 

Properties مقداردهى کرد (شکل ۱۶ــ۴).
هم چنين مى توان اين دو مشخصه را در زمان 
مشخصٔه  مى خواهيد  اگر  کرد.  مقداردهى  نيز  اجرا 
کد  از  استفاده  با  اجرا  زمان  در  را   DataSource
مقداردهى کنيد، بايد از کليد واژٔه set استفاده کنيد، 
اين  زير،  مثال  است.  شیء  يک  مشخصه   اين  زيرا 
مقداردهى   Text box کنترل  برای  را  مشخصه  دو 

مى کند.
set txt1.DataSource = Adodc1
txt1.DataField = “CompanyName”
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۶  ــ پروژه را اجرا کنيد.
 ،ADO Data کنترل   فلش هاى  روى  کردن  کليک  طريق  از  مى توانيد  شما 
اسامى شرکت ها و شماره تلفن هاى آن ها را مشاهده کنيد. ظاهر فرم شبيه  شکل ۱۷ــ۴ 

خواهد بود.
۷ــ روى End کليک کنيد.

۸   ــ پروژه را ذخيره کنيد.

شکل ۱۷ــ۴ــ نام شرکت و شماره تلفن در کنترل هاى مقيد نمايش داده مى شوند.

ADO ۸   ـ۴ـ برنامه نويسى بانک اطالعاتى با کنترل های
همان طور که مى دانيد از کنترل ADO Data مى توان براى پيوند خودکار با يک بانک اطالعاتى 
استفاده کرد. کنترل ADO Data روش خوبى براى مرور رکوردها و ويرايش يک رکورد در هر لحظه 
است. عالوه بر مقيدسازى داده ها با کنترل ADO Data، مى توان يک فرم ورود داده هاى ساده  را به 

سرعت ايجاد کرد.
۱ـ ۸   ـ۴ـ کد نويسى کنترل    ADO Data   :   بعد از اين که چگونگى تنظيم مشخصه هاى کنترل 
ADO Data را براى اتصال به بانک اطالعاتى و مقيد سازى کنترل ها را آموختيد. در اين قسمت، دربارٔه 
کارکردن با داده ها از طريق اين کنترل، آشنا خواهيد شد. اين کنترل، امکان مشاهده و ويرايش رکوردها 
بدون نوشتن کد را فراهم مى کند. با اين وجود، براى پشتيبانى ويژگى هاى پييشر فته تر، نياز به نوشتن کد 
خواهيد داشت. با استفاده از اين کنترل و مشخصه ها، متدها و رويدادهاى کنترل مقيد، مى توان کنترل 

بيش ترى روى چگونگى تعامل با داده هاى خارجى اعمال کرد.
کنترل ADO Data داراى مشخصه اى به نام Recordset است که گروهى از رکوردها مى باشد. 
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مشخصٔه Recordset اين کنترل، خودش يک شیء است و داراى مشخصه ها و متدهاى خاص خودش 
مى باشد.شیء Recordset رکوردهايى را از جدول پايه  يا حاصل اجراى يک پرس وجو ارايه مى دهد. 
شیء هاى  Recordset با استفاده از رکوردها (سطرها) و فيلدها (ستون ها) ساخته مى شوند. مى توان 
 Recordset از اين شیءها براى کار کردن با داده هاى بانک اطالعاتى استفاده کرد. در هر لحظه، شیء

فقط به يک رکورد اشاره مى کند که رکورد جارى ناميده مى شود. 
را   ADO Data کنترل   RecordSource مشخصٔه  رکوردها،  از  مجموعه اى  بازيابى  براى 
مقدار دهى کنيد. مشخصٔه RecordSource يک مقدار رشته اى است که مى تواند نام جدول يا پرس وجو 

در يک بانک اطالعاتى باشد.
خاصى  رکوردهاى  انتخاب  براى  را   Recordset  شیء از   Filter مشخصٔه مى توان  هم چنين 
که  باشد  رکورد هايى  فقط  شامل  رکورد  مجموعه  که  کرد  تعيين  مى توان  مثال،  عنوان  به  برد.  به کار 

CustomerID آن ها بزرگتر از ده است.
adoCustomers.Recordset.Filter = “CustomerID>10”

  EOF و BOF مقداردهى شد، مى توانيد مشخصه هاى RecordSource بعد از اين که مشخصٔه
 Recordset  انتهاى يا  ابتدا  در  که  مى کنند  تعيين  مشخصه ها  اين  کنيد.  بررسى  شیء  Recordset را 
هستيد. اگر رکورد جارى اولين رکورد باشد، مقدارBOF برابر با Trueخواهد بود و اگر اشاره گر در 
انتهاى رکوردها باشد، EOF برابر True است. در صورتى که هيچ رکوردى درRecordset نباشد، 

مقدار هر دو مشخصٔه EOF  و BOF برابر با True خواهد بود.
ـ  ۸   ـ۴ـ ويرايش رکوردها در    Recordset: اگر چه کنترل ADO Data مى تواند به طور  ۲
 Update خودکار رکوردها را بدون نياز به اضافه کردن کد، ويرايش و به هنگام کند، ولى مى توان متد

را براى ويرايش داده ها به جاى استفاده از فلش هاى کنترل ADO ، به کارگرفت.
کنترل ADO Data به طور خودکار رکورد هاى بانک اطالعاتى را در مواقع زير تغيير مى دهد:

۱ــ جابه جايى به رکوردى که مى خواهيد ويرايش کنيد.
۲ــ تغيير هر نوع اطالعاتى که در کنترل هاى مقيد نمايش داده مى شوند.

۳ــ کليک کردن روى هر کدام از فلش هاى کنترل  ADO Data براى جابه جايى به رکورد ديگر.
انجام  براى   Click رويداد  به  کد  کردن  اضافه  امکان  فرمان  دکمٔه  به کارگيرى  وجود،  اين  با 
کارهايى مثل بررسى صحت فيلدها روى فرم، قبل از به هنگام سازى را فراهم مى کند. براى انجام عمل 
به  هنگام سازى رکورد جارى، از متد Update استفاده کنيد. به عنوان مثال، در رويداد Click دکمه اى 
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مانند Update، مى توان کد زير را اضافه کرد:
adoCustomers.Recordset.Update

در صورتى که مى خواهيد از تغييرات اعمال شده در رکورد جارى؛ صرف نظر کنيد يا رکورد 
جديدى را قبل از فراخوانى متد Update درج کنيد، مى توانيد از متد Cancel Update استفاده کنيد. 

شکل  کلى متد Cancel Update در مثال زير نشان داده شده است.
adoEmployees.Recordset.CancelUpdate

متد  فراخوانى  با  را  جديد  رکوردهاى   :Recordset به  رکوردها  کردن  اضافه  ـ  ۸   ـ۴ـ  ۳
AddNew مى توان به Recordset  اضافه کرد. متد AddNew کنترل هاى مقيد را مقدار دهى اوليه 
مى کند و رکورد جديد، رکورد جارى مى شود. اگر هم زمان با ويرايش رکورد ديگرى،  AddNew را 
فراخوانى کنيد، ADO به طور خودکار متد Update را فراخوانى مى کند تا تغييرات را ذخيره کند و سپس 
 adoCustomers يک رکورد جديد ايجاد مى کند. کد مثال زير، رکورد جديدى را به مجموعه رکورد

اضافه خواهد کرد:
adoCustomers.Recordset.AddNew

براى ذخيرٔه تغييرات در رکورد جديد، مى توان متد Update شیء Recordset را فراخوانى 
کرد يا مى توان روى يکى از دکمه هاى پيمايش کنترل ADO Data کليک کرد.

ـ   ۸   ـ۴ـ حذف رکوردها از Recordset: با استفاده از متد Delete مى توان رکورد جارى يا  ۴
 AffectRecords داراى يک پارامتر Delete گروهى از رکوردها را در مجموعه  رکورد حذف کرد. متد
قرار  استفاده  مورد  داد،  خواهد  قرار  تأثير  تحت  متد  اين  که  رکورد هايى  تعداد  تعيين  براى  که  است 

مى گيرد.
Affect Records جدول ۲ــ۴ــ مقادير پارامتر

AffectRecords  شرحمقدار
adAffectCurrent

adAffectGroup

اين گـزينه فقط رکــورد جــارى را حـذف خـواهد کـرد و گـزينٔه 
پيش فرض است.

 Filter اين گزينه مى تواند حذف تمام رکوردهايى که از مشخصٔه
ابتدا  بايد  گزينه  اين  از  استفاده  براى  دربرگيرد.  را  کرده اند  عبور 

مشخصٔه Filter را مقداردهى کرد.
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رکورد  حذف  از  بعد  مى کند.  توليد  را  خطايى  شده،  حذف  رکوردهاى  از  فيلد  مقادير  بازيابى 
جارى، رکورد حذف شده جارى باقى مى ماند تا زمانى که به رکورد ديگرى جابه جا شويد. بعد از اين که 
از رکورد حذف شده جابه جا شديد، در دسترس نخواهد بود. براى به کارگيرى متد Delete از شکل  

کلى زير استفاده کنيد:
 Recordset.Delete AffectRecords

براى مشاهدٔه اين که آخرين رکورد حذف شده است يا نه، مشخصٔه EOF را بررسى کنيد. اگر 
EOF برابر با True بود، به آخرين رکورد منتقل شويد.

adoCustomers.Recordset.Delete                                            / حذف رکورد جاری  
adoCustomers.Recordset.MoveNext                            / جابه جايی به رکورد بعدی
If adoCustomers.Recordset.EOF=True Then  آيا آخرين رکورد حذف شده است؟
adoCustomers.Recordset.MoveLast                 انتقال به آخرين رکورد جديد
End IF

ارجـاعـى    جـامعيت  قـواعـد  داراى   Nort hwind اطالعـاتى  بـانک   : نکته 
 Recordset رکوردهاى  حذف  از  که  است  شده  تعريف   (referential integrity)
جلوگيرى مى کند. به عنوان مثال، نمى توان يک رکورد از جدول Customer را حذف 

کرد، در صورتى که رکورد هاى مرتبطى در جدول orders داشته باشد.

/
/
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متد  از  کاربردى تان،  برنامٔه  به  جستجو  ويژگى  افزودن  براى   : رکوردها  جستجوی  ـ  ۸   ـ۴ـ    ۵
Find مربوط به مجموعه رکورد  (Recordset) کنترل ADO Data استفاده کنيد. متد Find مجموعه 
رکورد موجود را براى رکوردى که داراى شرط خاصى است، جستجو مى کند. اگر شرط با رکوردى 
مجموعه  انتهاى  به  اين صورت  غير  در  مى گيرد،  قرار  رکورد  آن  روى  اشاره گر  باشد،  داشته  مطابقت 

رکورد (EOF) منتقل مى شود. شکل کلی متد Find به صورت زير است.
Recordset.Find Criteria, [SkipRows],[Search Direction],[Start]

متد Find داراى پارامتر ضرورى شرط (Criteria) و سه پارامتر اختيارى است که عبارتند از: 
.Start و SearchDirection، SkipRows

پارامتر شرط (Criteria) رشته اى است که شامل عبارتى است که نام ستون، عملگر مقايسه و 



مقدار مورد استفاده در جستجو را شامل مى شود. عملگر مقايسه در شرط ممکن است، بزرگتر(<) ، 
کوچکتر (>)، مساوى (=) يا like (مطابقت الگو) باشد.

در مثال زير، اولين مشترى که در ايالت واشنگتن زندگى مى کند، برگردانده خواهد شد:
adoCustomers.Recordset.Find “state='WA'”

تک  با  رشته اى  مقادير  باشد.  تاريخ  يا  شناور  مميز  عدد  رشته،  يک  است  ممکن  شرط  مقدار 
مشخص   # عالمت  با  تاريخ  مقادير  و   .('state='WA”،مثال به عنوان   ) مى شوند  مشخص  کوتيشن 

(BirthDate=#7/2/93# ،به عنوان مثال) می شوند
 SQL در موجود    Like واژٔه کليد  از  مى توان  رشته،  يک  از  بخشى  براساس  جستجو  براى 
استفاده کرد. به خاطر داشته باشيد که بايد تک کوتيشن در شروع و پايان رشته قرار دهيد. اگر عملگر 
مقايسه Like باشد مى توانيد به عنوان جايگزين يک يا چند نويسه از عالمت ٪ و جايگزين يک کاراکتر 

از عالمت Dash استفاده کنيد. کد زير چگونگى به کارگيرى اين عملگر را نشان مى دهد.
adostates.Recordest. Find “state LIKE 'M'%”

نکته : متد Find مى تواند کند باشد، مگر اين که تعداد کل رکوردها در مجموعه   
 SQL رکورد را محدود کنيد. روش ديگر براى پيدا کردن رکوردها، استفاده از عبارت
 Filter است. همچنين مى توانيد از مشخصٔه RecordSource هنگام مقداردهى مشخصٔه

در کنترل ADO براى محدود کردن تعداد رکورد هاى مجموعه رکورد استفاده کنيد.

سه پارامتر اختيارى براى متد Find شیء  Recordset وجود دارد:
 SkipRows: اين يک نوع دادٔه Long است که مقدار پيش فرض آن صفر است. از اين 

پارامتر براى تعيين فاصله از سطر جارى يا نشانٔه آغازين براى شروع جستجو استفاده مى شود.
   SearchDirection: اين پارامتر تعيين مى کند جستجو بايد از سطر جارى تا آخرين رکورد 
يا سطر جاری تا اولين رکورد انجام شود. جستجو در شروع يا پايان مجموعه رکورد خاتمه مى يابد که 

بستگى به مقدار  SearchDirection دارد. اين پارامتر مى تواند يکى از مقادير عددى زير باشد:
ــ adsearch Forward(0) ــ جستجو به سمت جلو از رکورد جارى در صورتی که جستجو 

با موفقيت انجام نشود، EOF برمی گرداند.

'
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ـ جستجو به سمت عقب از رکورد جارى در صورتی که جستجو  ــ adsearch Backward(1)ـ 
با موفقيت انجام نشود، BOF برمی گرداند.

  Start: اين پارامتر، يک نشانٔه Variant است که به عنوان محل شروع جستجو مورد استفاده 
قرار مى گيرد. مقدار اين پارامتر مى تواند يکى از مقادير عددى زير باشد:

ــ adBookmarkCurrent (0) ــ رکورد جارى
ــ adBookmark First (1) ــ اولين رکورد
ــ adBook mark Last (2) ــ آخرين رکورد

 EOF جستجو مى کنيد، مى توانيد مشخصه هاى Find هنگامى که رکوردها را با استفاده از متد
و BOF از شیء Recordset را به کار بگيريد تا تعيين کنيد که آيا رکورد خاصى پيدا شده است يا نه؟ 
اگر جستجو ناموفق باشد، بايد به رکورد ى که جستجو شروع شده است، برگرديد. کد زير چگونگى 

استفاده از اين مشخصه ها را نشان مى دهد:
'If the record isn't found
If .EOF or .BOF Then
 'Return to the starting record
 .Bookmark=varBookmark
 MsgBox “Record not found.”
End If

مشخصه های EOF، BOF و Bookmark از مشخصه های Recordset می باشند.
لذا اين قطعه کد بايد داخل بلوک 

With ADO Data نام کنترل .Recordset...
End With

قرار گيرد.
مشخصٔه Bookmark برای عالمت گذاری رکورد معينی در شیء Recordset استفاده می شود. 

برای اين منظور با استفاده از متد Move روی رکورد رفته از دستور زير استفاده می کنيم؛ 
Dim VarBookmark As Variant
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VarBookmark = ADodc نام کنترل . Recordset.Bookmark
و هرگاه بخواهيم به رکورد عالمت گذاری شده برگرديم از دستور زير استفاده می کنيم؛

ADodc نام کنترل . Recordset.Bookmark= VarBook Mark
مثال زير، متد Find را با استفاده از هر چهار پارامتر پياده سازى مى کند:

Dim VarBookmark As Variant
With adoFood.Recordset
 'mark the current record 
 varBookmark=.Bookmark
 'specify the search criteria, start and di rec tion
 .Find “CategoryName='Condiments'”,0, adsearchForward, _ 

adBookmarkCurrent
'If the record isn't found
If .EoF or .BOF then 
 'Return to the starting record
 .Bookmark=varBookmark
 MsgBox “Record not found.”
      End If
End with

  تمرين : جستجوى رکوردها در يک Recordset: در اين تمرين، پروژه اى 
که در دو تمرين قبلى اين فصل ايجاد کرديد را ادامه خواهيم داد. عملياتى را به برنامٔه 

کاربردى اضافه خواهيد کرد تا اسامى شرکت ها را جستجو کند.
۱ــ پروژهٔ prjADO.vbp که در تمرين قبل ذخيره کرديد را باز کنيد.

۲ــ بين دو کنترل Text2 و Adodc1 يک دکمٔه فرمان اضافه کنيد.
به  را   Command1 کنترل   Name مشخصٔه   ،Properties درپنجرٔه  ۳ــ 

CmdSearch تغيير دهيد.
۴ــ مشخصٔه Caption کنترل CmdSearch را به search&  تغيير دهيد.
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۵  ــ در رويداد Click دکمٔه فرمان Cmdsearch، کد زير را تايپ کنيد.
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Adodc1.Recordset.Find “CompanyName= 'FrankenVersand' “
If Adodc1.Recordset.EOF Then MsgBox “Record not found.”

۶ــ از منوى Run گزينٔه Start را انتخاب کنيد.
۷ــ روى دکمٔه Search کليک کنيد.

توجه کنيد که رکورد حاوى نام شرکت Frankenversand رکورد جارى خواهد 
شد. برنامٔه کاربردى شبيه شکل ۱۸ــ۴ خواهد بود. 

و  گذاشته   Break Point دارد  قرار    Find متد  که  خطی  روی  تمرين  : 
فرم های  در  کنيد.  مشاهده   Watch پنجره کمک  با  را   ADodc1 کنترل  مشخصه های 
طراحی شدهٔ مثال های قبل امکان نمايش تنها يک رکورد وجود داشت. حال می خواهيم از 
کنترل هايی استفاده کنيم که به ما امکان نمايش چندين رکورد را به طور همزمان می دهد.

  Findمتد از  استفاده  ۱۸ـ۴ـ  شکل 
براى جستجو

۸   ــ روى End کليک کنيد.
۹ــ پروژه را ذخيره کنيد.
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Recordset جدول ۲ــ۴ــ متدهای شیء

شرح متد
Recordset   اضافه کردن رکورد جديد به AddNew

انصراف از تغييرات انجام شده که در حافظه ذخيره شده است. CancelUpdate

 Recordset بستن Close
Recordset   حذف کردن رکورد از Delete

Recordset جابه جايی در Move
Recordset جابه جايی به اولين رکورد MoveFirst

Recordset جابه جايی به آخرين رکورد MoveLast
Recordset جابه جايی به رکورد بعدی در MoveNext
Recordset  جابه جايی به رکورد قبلی در MovePrevious

Recordset به روزکردن تغييرات انجام شده در Update
(جستجودر   Recordset  در معين  ويژگی های  با  رکوردهايی  کردن  پيدا  به منظور   

مجموعه رکوردها )
find

Recordset جدول ۳ــ۴ــ مشخصه های شیء

شرح مشخصه
نشان می دهد که رکورد جاری قبل از اولين رکورد جدول می باشد (اشاره گر رکورد از 

جدول خارج شده است و در باالی جدول قرار دارد.)
BOF

اين مشخصه  برای عالمت گذاری يک رکورد معين استفاده می شود.  Bookmark

نشان می دهد که رکورد جاری بعد از آخرين رکورد جدول می باشد (اشاره گر رکورد از 
جدول خارج شده است و در پايين جدول قرار دارد.)

EOF

از نوع long است و تعداد رکوردهای موجود در Recordset را نشان می دهد. RecordCount
منبع داده در Recordset را نشان می دهد که می تواند عبارت   SQLيا نام جدول باشد. Source
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برای عالمت گذاری رکورد ،به کمک متدهای move روی رکورد رفته و از دستور زير استفاده 
می کنيم؛

Dim   varBookmark as variant
varBookmark =adodcنام کنترل .Recordset.bookmark 
و هرگاه بخواهيم به رکورد عالمت گذاری شده برگرديم از دستور زير استفاده می کنيم؛

adodcنام کنترل .Recordset.bookmark =varBookmark

   در اين مثال فرمی مانند شکل ۱۹ــ۴ ايجاد کنيد .

Customers شکل ۱۹ــ۴ــ فرم نمايش رکوردهای جدول

ابتدا نام کنترل ado را adoCustomers قرار داده و آن را به بانک NWind.MDB متصل 
بخش  در  و  داده  قرار   adCmdText مساوی  Command Type بخش در  را  فرمان  نوع  کرده، 

command Text(SQL) دستور زير را وارد کنيد.
Select  ٭  from customers

 adoCustomers از طريق کنترل customers اين دستور سبب می شود که تمام فيلدهای جدول
قابل دسترسی باشند.

نام کنترل های TextBox را با توجه به فيلدی که نمايش می دهند و نام دکمه های فرمان را با توجه 
   (txtCustomerId, txtCompanyName, txtPhone, .به عملياتی که انجام می دهند، تغييير دهيد

 cmdAdd, cmdUpdate,cmdDelete , cmdRefresh, cmdSort, cmdSearch,txtCity)
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اضافه کردن رکورد به جدول :
برای اضافه کردن رکورد به جدول،  قطعه کد زير را در رويداد کليک دکمه فرمان ADD اضافه 

کنيد.
Private Sub CmdAdd    _Click()
 Ado  Customers.Recordset.AddNew
End Sub

پس از اجرای فرمان فوق در انتهای جدول يک سطر خالی ايجاد می شود تا بتوان رکورد جديدی 
از اطالعات را به انتهای جدول اضافه کرد.

ثبت اطالعات در جدول :
بعد از اجرای فرمان فوق برای ثبت اطالعات وارد شده و يا برای ثبت تغييرات در برنامه بايد 

فرمان زير را اجرا کنيم.قطعه کد زير را در بخش کد دکمه فرمان Update وارد نماييد.

Private Sub cmdUpdate  _Click()
 AdoCustomers.Recordset.Update
End Sub

حذف اطالعات در جدول :
برای حذف اطالعات از جدول بايد از فرمان Delete استفاده کنيم.قطعه کد زير را در بخش 

کد دکمه فرمان Delete وارد نماييد.
Private Sub cmdDelete   _Click()
 AdoCustomers.Recordset.Delete
End Sub

لغو عمليات های روی جدول :
اگر بخواهيم عمليات انجام شده روی جدول را لغو کنيم تا از ثبت تغييرات جلوگيری شود،بايد 
Refresh از فرمان استفاده کنيم.قطعه کد زير را در بخش کد دکمه فرمان Refresh وارد کنيد.يکی 

ديگر از کاربردهای اين دستور برای فراخوانی مجدد اطالعات از بانک اطالعاتی می باشد. 
Private Sub cmd  _Refresh   _Click()
 AdoCustomers.Refresh
End Sub
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: SQLSQL استفاده از دستورات
 RecordSource بخش در  را  نظر  مورد  کدهای  بايد   VBدر SQL  دستورات از  استفاده  برای 

کنترل ADO وارد و سپس فرمان Refresh را اجرا کرد.
می خواهيم در رويداد کليک دکمٔه Sort اطالعات جدول بر اساس فيلد Company Name مرتب 

شود.کد زير را در رويداد کليک اين دکمه بنويسيد.
Private Sub cmdSort _Click()
  AdoCustomers.RecordSource = ''select ٭ from customers order by 
 CompanyName''
          AdoCustomers.Refresh
End Sub

می خواهيم رکوردهايی را جستجو کنيم که فيلد City آن ها مساوی محتوای txtCity باشد لذا 
در رويداد کليک دکمٔه Search کد زير را بنويسيد.

Private Sub cmdSearch_Click()
 AdoCustomers.RecordSource = ''SELECT ٭ FROM customers
  WHERE City='' '-& txtCity.Text &'' '  
             AdoCustomers.Refresh
End Sub

 Search اگر بخواهيد جستجو براساس نام کمپانی و نام شهر انجام شود در رويداد کليک دکمٔه
و کد زير را بنويسيد.

Private Sub cmdSearch_Click()
AdoCustomers.RecordSource = ''SELECT ٭ FROM customers WHERE
  CompanyName =''' & txtCompanyName.Text & '''' & ''AND City 
 =''' & txtCity.Text & ''' ''
AdoCustomers.Refresh
End Sub

توجه کنيد که مقادير رشته ای و با تک کوتيشن مشخص می شوند.
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DataGrid ۹ـ۴ـ کاربرد کنترل
اولين کنترلى که به کار خواهيم برد، کنترل DataGrid است که امکان مشاهده و ويرايش چندين 
سطر از داده ها را به طور هم زمان فراهم مى کند. هم چنين DataGrid براى ورود سريع مقادير زيادى 
از داده ها مفيد است. براى استفاده از اين کنترل، بايد آن را به جعبه ابزار ويژوال بيسيک اضافه کنيد. 

مراحل زير، چگونگى اضافه کردن اين کنترل را نشان مى دهند:
۱ــ از منوى Project گزينٔه Components را انتخاب کنيد.

۲ــ Microsoft DataGrid Control 6.0 را از ليست انتخاب کرده و سپس روى OK کليک 
کنيد. کنترل DataGrid در جعبه ابزار نشان داده خواهد شد. 

اکنون مى توانيد DataGrid را به فرم اضافه کنيد. روى آيکون DataGrid در جعبه ابزار دابل 
کليک کنيد. کنترل را بزرگ کنيد تا کل فرم را دربر بگيرد.

در صورتى که برنامه را اجرا کنيد، DataGrid به طور کامل خالى خواهد بود زيرا هنوز آن را 
به کنترل ADO Data پيوند نکرده ايد.

: ADO Data به کنترل Data Grid پيوند  
 dgrdCustomers را با Name در روى فرم کليک کنيد. مشخصٔه DataGrid ۱ــ روى کنترل

مقداردهى کنيد، زيرا اطالعات مشترى را نمايش خواهد داد.
۲ــ adoCustomers را  از ليست بازشوى مشخصٔه DataSource انتخاب کنيد (اين همان 

کنترل ADO Data است که قبالً ايجاد شده است).
خودکار  به طور   DataGrid کنترل   ،DataGrid براى   DataSource تعيين  از  بعد 
 Run منوى  از  عمل،  در  فرم  مشاهدٔه  براى  مى کند.  پيکربندى  را  ستون ها  و  سطرها  تعداد 
داد  خواهد  نشان  را   Customers جدول  داده هاى  پنجره،  کنيد.  انتخاب  را   Start گزينٔه 

(شکل ۲۰ــ۴).
به دليل اين که تنظيمات پيش فرض هميشه بهترين نيستند، DataGrid به طور کامل قابل پيکربندى 
بوده و امکان نمايش ستون هاى خاص، قالب بندى و رنگ هر ستون را فراهم مى کند. هم چنين مى توان 
DataGrid را به چندين بخش تقسيم کرد که هرکدام به طور مستقل از ديگرى قابل مشاهده و مرور 

باشند. انجام اين کار در Excel و ساير صفحات گسترده متداول است.
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به طور  مى تواند   DataGrid ۲۰ــ۴ــ  شکل 
داده هاى  تا  کند  پيکربندى  را  خودش  خودکار 

منبع تعيين شده را نمايش دهد.

 : ستون ها  انتخاب  ۱ـ۹ـ۴ـ 
به دليل اينکه جدول هاى بانک اطالعاتى با گذشت زمان، بزرگ مى شوند، هميشه نمى خواهيد که تمام 
ستون های جدول را به کاربران نشان دهيد. دراين قسمت، چگونگى تعيين ستون هـا براى نمايش در کنترل 
 DataGrid را نشان خـواهيم داد. قبل از شروع، بـايد تصميم بگيريد که کدام ستون ها در DataGrid
 ،Contact Name، Company Name  ستون هاى DataGrid ،نمايش داده شوند. براى اين مثال

Phone Number و Country را نشان خواهد داد.

:DataGrid   تعيين ستون ها در
۱ــ روى DataGrid کليک راست کرده و از منوى ميان بر، Retrieve Fields را انتخاب کنيد. 

دربارٔه  بيسيک  ويژوال  که  هنگامى 
مى کند،  سؤال  کلى  طرح  جايگزينى 
Yes را انتخاب کنيد. تمام فيلدها از 
(در  شده  انتخاب   Recordsource
اين حالت، جدول Customers) در 
کنترل DataGrid بارگذارى خواهند 

ـ ۴).   شد (شکل ۲۱ـ
را  فيلدها  تمام   DataGrid کنترل  ۲۱ــ۴ــ  شکل 
يکى  مى توان  بنابراين  مى کند  بارگذارى  جدول  از 

از آن ها را انتخاب کرده و مشاهده کرد.
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کليک   DataGrid روى  ۲ــ 
راست کرده و گزينٔه Edit را از منوى 
مى توانيد  اکنون  کنيد.  انتخاب  ميان بر 
روى ستون هاى خاصى کليک کرده و 

آن ها را ويرايش کنيد. 
  براى حذف ستون ها از ليست، 
کليک   CustomerID فيلد  روى 
راست کرده و Delete را انتخاب کنيد 

(شکل ۲۲ــ۴).
شکل ۲۲ــ۴ــ هنگامى که DataGrid در حالت Edit است، مى توان ستون ها     را 

اضافه و حذف کرد.

۳ــ ستون هاى PostalCode ،Region ،City ،Address ،Contact Title و Fax را حذف 
کنيد.

به  کرد.  مرتب  دوباره  کردن  رها  و  کشيدن  از  استفاده  با  را  ستون ها  نمى توان  کنترل  اين  در    
عنوان مثال، اگر مى خواهيد ستون هاى ContactName و CompanyName را جابه جا کنيد، ابتدا 
و  کرده  راست  کليک   CompanyName روى سپس  و  کرده   Cut را   ContactName ستون بايد 

شکل ۲۳ــ۴ــ مشخصۀ Caption صفحۀ Columns کنترل مى کند که چه چيزى 
در عنوان هر ستون نمايش داده خواهد شد.

 DataGrid کنيد.  انتخاب  را   Paste
را  ستون  يک  به  مربوط  تنظيمات  تمام 

نگه خواهد داشت.
در  داده ها  نمايش  هنگام  ـ   ۴ـ
DataGrid، ضرورى نيست که عنوان 
براى  باشد.  فيلدها  نام  همان  ستون ها 
ستون  روى  ها،  ستون  عنوان  تغيير 
را   Properties و  کرده  راست  کليک 
 Columns انتخاب کنيد. روى صفحه
 Caption نام جديدى را در کادر متن

وارد کنيد (شکل ۲۳ــ۴).
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ـ  مرحلٔه ۶ را براى تغيير عنوان هر ستون موردنظر، تکرار کنيد. ۵  ـ
 False بــا را   ADO Data کنترل  Visible مشخصٔه مـى تـوان   : فـرم  کردن  پر  ۹ـ۴ـ  ۲ـ 
 DataGrid براى کاربران قابل مشاهده نباشد. هم چنين مى توان ADOData مقدار دهى کرد تا کنترل
را به اندازه اى بزرگ کرد که فرم را پر کند. ابتدا مشخصٔه Align را با vbAlignTopــ1 مقداردهى 
کنيد تا DataGrid در باالى فرم قرارگرفته و از چپ به راست فرم را پر کند. سپس کد زير را اضافه 

کنيد تا از باال به پايين فرم را پر کند:
Private Sub FromــResize()
 dgrdCustomers.Height=Me.scaleHeight
End sub

شکل ۲٤ــ۴ــ DataGrid کامل شده است.
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به عنوان يک کار پايانى، عنوانى مثل Customer Viewer را در مشخصٔه Caption فرم قرار 
دهيد تا فرم حرفه اى تر به نظر برسد.

۳ـ۹ـ۴ـ پيکربندی ساير مشخصه های DataGrid : مى توان چندين مشخصٔه ديگر را روى 
DataGrid پيکربندى کرد که آن ها نيز به سادگى مى توانند مورد استفاده قرار گيرند. جدول ۵  ــ۴ هدف 

هر مشخصه را شرح مى دهد.
DataGrid جدول ۵  ــ۴ــ مشخصه هاى

شرحمشخصه
Align.نسبت به باال، چپ، راست يا پايين تنظيم شود DataGrid تعيين مى کند که
AllowAddNew  DataGrid پايين رکوردهاى جديد را مى توان در  مقداردهى شود،   True اگر با

اضافه کرد.
AllowArrows مقداردهى شود، با استفاده ازکليدهاى جهت دار مى توان پيمايش را True اگر با

انجام داد.
AllowDelete  از را  سطرها  مى توان   Delete کليد دادن  فشار  با  شود،  مقداردهى   True با اگر 

DataGrid حذف کرد.
AllowUpdate به طور تغييرات  و  کرد  ويرايش  را  سطرها  مى توان  شود،  مقداردهى   True با  اگر 

خودکار ذخيره مى شوند.
CausesValidation هنگامی که فوکوس به کنترل ديگری Validate مقداردهى شود، رويداد True اگر با

منتقل می شود، فعال خواهد شد..
ColumnHeaders.عنوان ستون را فعال يا غيرفعال مى کند
HeadLines.تعداد خطوط عمودى براى عنوان هاى ستون را تعيين مى کند
RowDivider Style.گزينه هاى مختلفى را براى قالب بندى جدا کننده هاى سطرها ارايه مى کند
TabAcrossSplits.فعال مى کند DataGrid را براى انتقال بين بخش هاى Tab کليد
TabAction.را تعيين مى کند Tab پاسخ به فشار دادن کليد
WrapcellPointer تعيين مى کند که آيا مکان نما بايد هنگام رسيدن به انتهاى يک سطر به سطر بعدى و

اولين ستون منتقل شود؟

         ١٢٠     



نکته : در صورتى که رکورد با جدول هاى ديگر مرتبط است، حذف رکورد ممکن   
نخواهد بود و سبب بروز پيام خطا مى شود. حذف کردن فقط هنگامى ممکن است که 

(Refrential Integrity) .تمام رکوردهاى مرتبط حذف شده باشند

داده هاى  نمايش  دربارٔه  و  طراحى  را  کاربردى  برنامه  يک  که  هنگامى  نکته   :  
بانک اطالعاتى آن فکر مى کنيد، بايد بدانيد که اگر داده ها را در يک جدول ذخيره کنيد 
مى توانيد آن ها را در DataGrid ويرايش کنيد. در صورتى که نياز به قراردادن داده ها 
در بيش از يک جدول داريد، بايد نوع ديگرى از فرم را به کار ببريد. به عنوان مثال، 
يک سفارش هم اطالعاتى دربارٔه سفارش و هم کاالهاى سفارش شده خواهد داشت. 
سفارش را نمى توانيد در يک grid ويرايش کنيد. زيرا داده ها حداقل در دو جدول 
متفاوت ذخيره شده اند. با اين وجود، DataGrid مى تواند ليستى از کاالها رانشان دهد. 
 DataGrid ،در صورتى که فقط مى خواهيد داده هاى ساير جدول ها را مشاهده کنيد

هنوز هم گزينٔه مناسبى است.

بانک ا
  

DataList ۱۰ـ۴ـ کاربرد کنترل
کنترل DataList خيلى ساده تر از کنترل DataGrid است. از اين کنترل براى نمايش ليست 
هيچ  داده هاست،  به  مقيد  کنترل  اين  اين که  دليل  به  مى شود.  استفاده  جدول  داده هاى  از  ستونى  يک 
محدوديت حافظه براى نمايش تعداد عناصر ندارد. ولى اضافه کردن عناصر خيلى زياد سبب مى شود 
که پيدا کردن عنصر خاصى براى کاربران مشکل باشد. شبيه DataGrid کنترل DataList نيز از کنترل 

ADO Data استفاده مى کند.

: DataList ايجاد و استفاده از کنترل
۱ــ روى فرم جديد، يک کنترل ADO Data اضافه کنيد که به جدول Customers از بانک 

اطالعاتى Nwind.mdb دسترسى داشته باشد.
۲ــ کنترل DataList را از طريق کادر محاوره اى Components به جعبه ابزار اضافه کنيد (در 
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کادر محاوره اى، گزينٔه Microsoft DataList Control 6.0 را انتخاب کنيد).
ـ  در جعبه ابزار روى کنترل DataList دابل کليک کنيد تا به فرم اضافه شود. ۳ـ

۴ــ نام کنترل DataList را dlstCustomers قرار دهيد.
۵  ــ مشخصٔه RowSource را با adoCustomers مقداردهى کنيد. اين مشخصه منبع داده هايى 
موردنظر،  فيلد  تعيين  براى  مى کند.  مشخص  کرد،  خواهد  ارايه  نمايش  براى  را  داده ها  از  ليستى  که 

مشخصٔه ListField را با CompanyName مقداردهى کنيد.
۶  ــ فرم را ذخيره کرده و پروژه را اجرا کنيد (شکل ۲۵ــ۴).

شکل ۲۵ــ۴ــ کنترل DataList ستونى از داده هاى منبع داده را نشان مى دهد.

هم چنين مى توان روش پرکردن فرم که در قسمت قبلى آموختيد را براى اين فرم نيز به کار ببريد. 
براى اينکه DataList به طور خودکار کل فرم را پر کند، کد زيررا به فرم اضافه کنيد

Private sub Form_Resize(  )
 dlstCustomers.Height = Me.scaleHeight

ارتفاع کنترل را مساوی ارتفاع فرم قرار می دهيم'
 dlstCustomers.Width = Me.scaleWidth

پهنای کنترل را مساوی پهنای فرم قرار می دهيم'
End sub
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۱ـ۱٠ـ۴ـ پيکـربندی مشخصه هــای کنترل DataList  : همان طـور کــه بيان شد، کنترل 
کنترل  که  دارد  ويژگى  چند  ولى  است   DataGrid به نسبت  کمترى  مشخصه هاى  داراى   DataList

DataGrid ندارد (جدول۶ ــ۴).
DataList جدول ۶  ــ۴ــ برخى از مشخصه هاى کنترل

شرحمشخصه
CausesValidation پس از انتقال فوکوس Validate مقداردهى شود، رويداد True در صورتى که با

به کنترل ديگرى، فعال مى شود.
IntegralHeight به که  صورتى  در  را  عناصر  از  بخش هايى   DataList کنترل آيا  که  مى کند  تعيين 

اندازٔه کافى بزرگ نباشد، نشان دهد يا نه؟ 
MatchEntry موردنظر عنصر  به  شده  وارد  نويسٔه  براساس   DataList کاربر،  باتايپ  همزمان 

رجوع مى کند.

DataCombo ۱١ـ۴ـ کاربرد کنترل
کنترل DataCombo دقيقاً شبيه کنترل DataList است و فقط ظاهر آن ها متفاوت است. اين 
کنترل به جاى اين که فضاى عمودى زيادى را اشغال کند، در صورت نياز بخش ليست را باز مى کند. 
کنترل  شبيه   DataCombo کنترل باشيم.  داشته  کوچک  فرم  به  نياز  که  است  مفيد  هنگامى  کار  اين 

ComboBox استاندارد است و براى تعداد کم (کمتر از ۱۰۰) مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 : DataCombo ايجاد و استفاده از کنترل
۱ــ روى فرم جديد، کنترل ADO Data جديدى را اضافه کنيد که به جدول Customers از بانک 
 DataCombo و DataList دسترسى داشته باشد. به دليل اين که کنترل هاى Nwind.mdb اطالعاتى

با هم هستند، پس کنترل DataCombo روى جعبه ابزار وجود خواهد داشت.
۲ــ روى کنترل DataCombo دابل کليک کنيد. نام آن را به دليل اين که براى نگهدارى اسامى 

مشتريان مورد استفاده قرار مى گيرد، dcboCustomers قرار دهيد.
 ListField و مشخصٔه adoCustomers را با DataCombo کنترل Rowsource ۳ــ مشخصٔه

را با CompanyName مقداردهى کنيد (شبيه کنترل DataList عمل کنيد).
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شده اند ليست   DataCombo کنترل در  که  مشتريان  ليست  کنيد،  اجرا  را  برنامه  که  هنگامى 
 را مشاهده خواهيد کرد (شکل ۲۶ــ۴).

شکل ۲۶ــ۴ــ کنترل DataCombo محتواى فيلد CompanyName را از جدول customers بارگذارى مى کند.

 DataList مشخصه هاى  همان   DataCombo کنترل  براى  پيکربندى  قابل  مشخصه هاى 
هستند. تنها تفاوت مشخصٔه Style است که شبيه مشخصٔه Style کنترل ComboBox عمل مى کند.  
DataCombo مى تواند فقط خواندنى يا قابل ويرايش بوده و به کاربران امکان اضافه کردن رکوردى 
ليست،  از  مقادير  انتخاب  براى  اغلب   DataCombo اين که دليل  به  کند.  فراهم  را  موجود  ليست  به 
انتخاب   2-DropDown List را  آن   Style مشخصٔه مقدار  معموالً  مـى گيرد،  قــرار  استفاده  مورد 

مى کنيم.
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خودآزمايى
۱ــ سه رابط دسترسى به داده ها در ويژوال بيسيک، کدامند؟

۲ــ دليل استفاده از ADO را توضيح دهيد.
۳ــ از SQL به چه منظورى استفاده مى شود؟

۴ــ در SQL از چه عملگرى براى جستجوى مقادير براساس يک الگو استفاده 
مى شود؟

۵  ــ دو مشخصه  اى که براى اتصال کنترل ADO Data به بانک اطالعاتى بايد 
مقداردهى شوند، کدامند؟

۶  ــ دو روش براى به هنگام کردن رکوردها را شرح دهيد.
۷ــ پروژه اى طراحى کنيدکه از طريق آن بتوانيد مشخصات CDهاى موجود در 

هنرستان را در آن ذخيره کنيد.
و  طراحى  خودتان  مربى  کمک  به  را  مربوطه  اطالعاتى  بانک  ابتدا  توضيح: 
پياده سازى کنيد و سپس به کمک کنترل  ADO Data رابط کاربرى مناسبى براى انجام 

عمليات درج، حذف، ويرايش و جستجوى رکورد ها در ويژوال بيسيک ايجاد کنيد.
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هر نرم افزاری که داده ها را ذخيره می کند نياز به بازيابی اين داده ها و ايجاد گزارشات مناسب 
است. گزارش را می توان به عنوان پاسخی به پرسش کاربر از داده های خود در نظر گرفت.

نرم افزار Crystal Report يکی از ابزارهای قدرتمند تهيه گزارش است و با اين نرم افزار می توان 
ــ   Oracle ــ  Olap ــ  SQL ــ  Access اطالعاتی بانک های  از  را  پيچيده ای  و  پيشرفته  گزارشات 
 Crystal به وسيله راحتی  به  می تواند  گزارشات  خروجی  طراحی  نمود.  تهيه  و …   Excel ــ  Server

Report  صورت گيرد به طوری که نظر و عالقه هر کاربری را تأمين نمايد.
را  گزارش گيری   Visual Basic نرم افزار طريق  از  يا  و  مستقل  به طور  می تواند  نرم افزار  اين 

ايجاد، ويرايش و نمايش دهد.

Crystal Report کاربرد نرم افزار

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:
ريپورت  کريستال  با  ارتباط  برقراری  برای  بيسيک  ويژوال  در  اوليه  تنظيمات   

انجام دهد.
 با استفاده از کريستال ريپورت با بانک اطالعاتی در برنامٔه اکسس ارتباط برقرار 

کند.
 گزارش های سفارشی در محيط کريستال ريپورت را انجام دهد.

 گزارش های سفارشی را در ويژوال بيسيک انجام دهد.
 گزارش های ايجاد شده را چاپ کند.

فصل
٥٥



    ١٢٧       

۱ـ۵  ـ مراحل ايجاد يک گزارش
برای اجرای نرم افزار از طريق مسير زير اقدام می شود.

Start | All Program | Crystal Reports9 Tools| Crystal Reports9
و برای اجرای نرم افزار از درون VisualBasic به صورت زير اقدام می شود.

Project Menu | Add Crystal Report 9

   Add Crystal Report 9 نکته :  در صورتی که بعد از نصب کريستال گزينه
مشاهده نشود از طريق 

Project Menu | Components | Designers Tab
گزينه Crystal Report 9 را تيک دار نمائيد.

شکل ۱ــ ۵   شکل ۲ــ ۵  

 Designers زيرشاخه  در  گزارش گيری  فرم  يک  برنامه  فرم های  کنار  در  روش  اين  در  که 
می شود  داده  نمايش  نرم افزار  اين  ابزار   ،Tool   Box در  و  ـ  ۵)  ۱ـ (شکل   Crystal   Report برای 

ـ  ۵). اين نوع فايل ها با پسوند rpt . ذخيره می شود.    (شکل ۲ـ
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گزينه Using the Report Expert و Standard (متداول ترين نوع گزارش) را انتخاب نماييد.

می شود.  آغاز  گزارش گيری  ايجاد  مراحل   Visual Basic در   Crystal  Report انتخاب  با 
اولين کادر محاوره ای Crystal Report Gallery می باشد که نوع سند گزارش گيری توسط کاربر 

ـ  ۵). تعيين می شود (شکل ۳ـ

Using the Report Expert توليد گزارش گيری ماهر (ويزارد)

As a Blank Report توليد يک گزارش خالی

From an Existing Report توليد گزارش از گزارش های موجود

شکل۳  ــ ۵ 



    ١٢٩       

شکل۴ ــ ۵ 

ـ  ۵  ـ انتخاب يک منبع داده و ارتباط  ۲
با آن 

انتخاب  گزارش،  ايجاد  در  بعدی  گام   
داده هايی است که در گزارش به کار خواهيد برد. 
 Standard Report Creation کادر محاوره ای
Wizard امکان انتخاب منبع داده را فراهم می نمايد 

ـ  ۵). (شکل ۴ـ

 OLE DB(ADO) و زير گزينه Create New Connection  برای دسترسی به منبع داده گزينه
ـ  ۵). را انتخاب و دابل کليک نماييد (شکل ۵  ـ

آشنا   Access اطالعاتی بانک  و   ADO مفهوم با  هنرجو  که  آنجا  از  توجه : 
می باشد گزينه OLE DB انتخاب می شود.

شکل۵  ــ ۵ 
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شکل۷  ــ ۵ 

در کادر  محاوره ایOLE DB(ADO) مراحل ارتباط با بانک انجام می گردد. نوع ارتباط  به 
ـ  ۵). بانک با انتخاب Microsoft Jet 4 .0 OLE DB Provider و Next ادامه می يابد(شکل ۶  ـ

در اين مرحله محل بانک اطالعاتی (بانک Access با پسوندmdb.)  را با کليک بر روی …
تعيين نماييد و در صورتيکه بانک اطالعاتی با نام کاربر و رمز عبور خاصی وجود دارد، آن ها را تعيين و 

ـ  ۵). در غير اينصورت همان اطالعات پيش فرض را تغيير نداده و Finish  را کليک کنيد (شکل ۷ـ

شکل۶  ــ ۵ 
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شکل٨  ــ ۵ 

شکل ۹  ــ ۵

ـ  ۵  ـ اضافه کردن جدول و فيلدها ۳
است  شده  برقرار  بانک  به  ارتباط   
و   (Tables) جدول  و  بانک  مسير  شامل  و 
شاخه   زير  از  را  جدولی  می باشد.   Views
Tables برای مشاهده داده های آن در گزارش 

ـ  ۵). انتخاب و دابل کليک نماييد (شکل ۸  ـ

شکل۱۰ــ ۵

در اين مرحله فيلدهايی که می خواهيد 
در گزارش مشاهده شود را انتخاب و به ليست 
را   Next کليد  و  نماييد  اضافه  راست  سمت 

ـ  ۵). فشاردهيد (شکل ۹ـ

 (Grouping) دسته بندی  مرحله  در 
بدون  می توان  اطالعات،  مرتب سازی  و 
رفت   (Next) بعد  به مرحله  گزينه ای  انتخاب 

ـ  ۵). (شکل ۱۰ـ
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شکل۱۱ ــ ۵

ـ ـ ۵ شکل۱۲  

انتخابی  فيلدهای  اساس  بر   (Style) گزارش  توليد  مدل  آخر  مرحله  در  گزارش:  مشاهده 
ـ  ۵). مشخص می شود و با انتخاب Finish مراحل توليد گزارش به پايان می رسد (شکل ۱۱ـ

ـ  ۵ نمايش داده می شود و اعالم می کند، فرمی برای خروجی گزارش  برای اتمام کار شکل ۱۲ـ
به پروژه اضافه می شود. 
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يادآوری : تنظيم فرم شروع پروژه
Start  up object گزينه |Project | Project Propertiesمنوی 

Do you want the expert to add a form containing the Crystal Report Viewer 
Control? 
محيط  در  ديگر  فرم های  کنار  در  فرم  يک  اتوماتيک  به صورت    :Yes انتخاب  صورت  در 
و  می شود  مشاهده  گزارش   (Preview) نمايش  پيش  و  شده  طراحی   Visual Basic برنامه نويسی 

ـ  ۵). کدهای ارتباط با گزارش کريستال توليد می شود (شکل۱۳ـ
Would you like the expert to modify the project properties to set this form 

as the start  up object?
همان   ،Visual Basic در پروژه  شروع  فرم  اتوماتيک  به صورت    :Yes انتخاب صورت  در 

فرمی خواهد شد که برای نمايش گزارش در گزينه قبل توليد شده است.

ـ ـ ۵ شکل۱۳
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ـ ۵  ـ مد طراحی ۴ 
 در صورتی که بخواهيد ظاهر صفحه و فيلدهای گزارش را تغيير دهيد می توانيد از اين قسمت 
استفاده نموده و تغييرات الزم را اعمال نماييد. مانند تغيير سايز  و نوع قلم،  محل نمايش و چيدمان 
فيلد (انتخاب  کردن  اضافه  و   (Delete کليد فشردن  و   Detail از فيلد  نام  فيلد (انتخاب  حذف  فيلد، 
و درک کردن فيلد به Detail) و تغيير عنوان فيلد (انتخاب عنوان فيلد از Page Header و کليک 

راست، گزينه Edit Text) و…
ـ  ۵). برای تغييرات طراحی گزارش بر روی فايل CrystalRepoet1 کليک نمايد (شکل۱۴ـ

 برای مشاهده پيش نمايش می توانيد از کليد F5 استفاده نماييد. تا وضعيت چيدمان فيلدها، 
عنوان ها و تعداد صفحه های خروجی را نمايش دهد.

توجه : صفحه طراحی گزارش دارای پنج بخش اصلی می باشد:
Report Header, Report Footer, Details, Page Header, Page Footer

که در درس بانک اطالعاتی به طور کامل تشريح شده است.

شکل۱۴  ــ ۵
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توسط ابزار موجود در Toolbox می توانيد اشيا، متن، خط، شکل و… را بر روی گزارش 
ـ  ۵). خود درج نماييد تا ظاهری زيباتر و کارآمدتر داشته باشد (شکل ۱۵ـ

 :  Field Explorer پنجره  ـ  ۵  ـ  ۱ـ۴
و  آن  انتخابی  فيلدهای  و  جدول  پنجره  اين  توسط 
فيلدهای ويژه (Special Fields)مشاهده می شود. 
نظر  مورد  فيلدهای  از  کدام  هر  کردن  درگ  با  که 
آن ها  از  می توان  گزارش  طراحی  صفحه  روی  بر 

استفاده نمود.

شکل۱۵ ــ ۵ 

نکته : فيلدهای ويژه:  در برنامه Crystal Report فيلدهايی از پيش تعريف   
فراهم  کاربر  برای  را  ويژه ای  امکانات  گزارش  طراحی  هنگام  در  که  دارد  وجود  شده 

می نمايد. مانند: درج خودکار تاريخ و ساعت، شماره صفحه، شماره رکورد و… 
در صورتی که در کنار فيلدی تيک سبز باشد يعنی از آن در طراحی گزارش استفاده شده است.

شکل۱۶    ــ ۵ 
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ـ  ۵  ـ گزينه  Format Field: يکی از قوی ترين امکاناتی که در اين نرم افزار در                ۲ـ۴
اختيار برنامه نويس قرار می دهد، نوشتن کدهای Script  در داخل هر شیء می باشد.الزم به ذکر 

است که همٔه دستورات شرطی در زبان VB در اين بخش از برنامه قابل اجرا است.
گزينه   و  نموده  راست  کليک  و  انتخاب  را   Detail ازبخش فيلدی  امکانات  اين  مشاهده  برای 

ـ  ۵). Format Field را انتخاب نماييد (شکل ۱۷ـ

ـ  ۵  ـ خصوصيات مشترک در قالب بندی انواع فيلدها   ۵
 Common ـ  ۵  ـ زبانه ـ  ۵   ۱

Suppress: در صورت فعال بودن اين گزينه فيلد مورد نظر در زمان چاپ گزارش و نيز در 

صفحه نمايش اطالعات ديده نخواهد شد. ولی در گزارش باقی می ماند و با غير فعال نمودن اين گزينه 
می توان آن را به حالت عادی خود باز گرداند. 

Keep Object Together: برای کنار هم نگهداشتن اطالعات مربوط به فيلدهای بزرگ 

در يک صفحه بايد اين گزينه را فعال نمود.
Can Grow: اين گزينه را بايد برای شیء که دارای چندين خط اطالعات است فعال نمود 

گزينه  اين  بودن  فعال  صورت  در  همچنين  گرديد.  مطمئن  کامل  صورت  به  آن  محتويات  نمايش  از  تا 

شکل۱۷    ــ ۵ 
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پيش  به صورت  نماييد.  تعيين  نيز  را  باشد  داشته  می تواند  شئ  يک  که  خطی  تعداد  بيشترين  می توانيد 
فرض اين مقدار برابر صفر و به معنای بدون محدوديت می باشد. 

Tool Tip Text : با استفاده از اين گزينه می توان توضيح مختصری را به يک شیء اختصاص 

داد. 
درجه   ۲۷۰ يا  و   ۹۰ زاويه  با  را  شیء  می توان  گزينه  اين  از  استفاده  با   :Text Rotation

چرخش به نمايش گذارد.
Suppress If Duplicated : اين گزينه زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که قصد ممانعت 

از به نمايش درآمدن مقادير تکراری برای يک فيلد را داشته باشيد. 
: با اين دکمه می توان برای نمايش قالب فيلد شرايطی را تعيين نمود تا اطالعات در هنگام 

گزارش به صورتی متمايز نمايش داده شود.

  می خواهيم گزارشی از جدول Employees بانک اطالعاتی Nwind.mdb تهيه کنيم که اگر 
فيلد ناحيه (Region) رکوردی خالی بود آن رکورد قرمز نمايش داده شود. 

برای انجام اين کار گزارشی که از جدول Employees تهيه شده و فيلدهای آن بر روی فرم 
انتخاب   کردن  درگ  با  را،   Detail در  موجود  فيلدهای  تمام  و  نموده  باز  را  شده  درج  گزارش گيری 

نماييد. 
 Font را انتخاب  نماييد. سپس زبانه Format Multiple Objects  کليک راست کرده و گزينه

ـ  ۵).  در قسمت Color  نشانه  انتخاب شود (شکل ۱۸ـ

شکل۱۸  ــ ۵ 
فيلدها،  اسامی  اول  بخش  است:  شده  تقسيم  بخش  چهار  به   Formula Workshop پنجره

مثال۱ـ۵  
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Script دوم توابع داخلی، بخش سوم عملوندهای رياضی و رشته ای،  بخش چهارم محلی برای نوشتن
در بخش چهارم کد زير را بنويسيد:

IF ISNULL({Employees.Region}) THEN  crGreen
  No Error Founds پيغام صورتی که  در  می شود  کليک  شده  نوشته  کدهای  صحت  برای   :

نمايش داده شود، درست بودن دستورات تأييد می شود.
گزينه Save and close را انتخاب تا تغييرات ذخيره شود. 

  گزارشی از جدول Orders  ساخته شود که تمام رکوردهايی که فيلد کرايه (Freight) کمتر از 
۲۰ ريال است به رنگ قرمز، بيشتر از ۴۰ ريال به رنگ سبز و بقيه به رنگ مشکی نمايش داده شود.

کد نوشته شده در بخش چهارم: 
IF {Orders.Freight}<20 THEN CRRED
ELSE IF {Orders.Freight}>40 THEN CRGREEN

در جدول Orders  تمام رکوردهايی که فيلدکرايه (Freight) در محدوده ۲۰ تا ۴۰ ريال است 
به رنگ ارغوانی نمايش داده شود.

IF {Orders.Freight}>20 And {Orders.Freight}<40 THEN crPurple

                
گزارش  در  و  آمده  به دست  آن  تعداد  و  کاال  واحد  قيمت  از  کل  قيمت    Products جدول در 

نمايش داده شود.
در ابتدا بايد يک فيلد قيمت کل برای محاسبات ايجاد 
شود. البته اين فيلد در جدول توليد نمی شود و فقط توسط کريستال 
 Formula Field ريپورت قابل استفاده و مشاهده است. گزينه

را انتخاب نماييد. 
 Formula پنجره  و  نموده  انتخاب  را   New گزينه 

مجازی  فيلد  نام   Name محل  در  می شود.  مشاهده    Name
برای قيمت کل را وارد نموده و دکمه فرمان Use Editor را انتخاب نماييد.

شکل۱۹  ـ ۵ 

مثال۲ـ۵  

مثال۳ـ۵  

مثال۴ـ۵  
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 Report Fields اسم فيلدهای مورد نظر در قسمت Formula Workshop در پنجره
انتخاب می شود و عالمت ٭ را بين دو فيلد می گذاريم. که کد زير توليد می شود.

{Products.UnitP rice} ٭ {Products.Units On Order}
کد را ذخيره نماييد و برنامه را اجرا کنيد تا خروجی گزارش را مشاهده نماييد.

می خواهيم در زمان اجرای برنامه  فقط شماره کاالی خاصی را وارد نموده و آن را در گزارش 
مشاهده نماييم.

شده  توليد   Products جدول برای  ريپورت  کريستال  توسط  اتوماتيک  به صورت  که  فرمی  در 
است کنترل های زير را بر روی فرم ايجاد و تنظيمات مربوط به آنها را اعمال می نماييم.

Crviewer1: خصوصيت  Enable Refresh Button را True تا در نوار ابزار آن نمايش 
داده شود.

Picture Box: خصوصيت Align به Align Bottom تغيير يابد. و کنترل های زير در آن 
قرار دهيد.

TextBox:  خصوصيت Text خالی شود.
Lable:  خصوصيت Caption به شماره مشتری تغيير يابد.

ADO:  ارتباط به بانک برقرار شود. 
Search و عنوان CmdSearch با نام :Command Button

و کدهای زير در CmdSearch_Click نوشته می شود:
Me.Adodc1.CommandType = adCmdText
Me.Adodc1.RecordSource = “select ٭ from Products where Productid=“ & 
Text1
Me.Adodc1.Refresh
Report.Database.SetDataSource Adodc1.Recordset
CRViewer91.ReportSource = Report
CRViewer91.ViewReport
Screen.MousePointer = vbDefault

برنامه را اجرا و کد محصول را وارد کرده و بر روی دکمه فرمان Search کليک نمائيد. سپس 
روی دکمه Refresh کريستال ريپورت کليک نمائيد. رکورد کاالی خاص  مشاهده می شود.

مثال۵ـ۵  



         ١٤٠     

 Visual Basic for Applications (VBA) از زبان ويژوال بيسيک مشتق گرفته شده است 
که ارتباط زبان ويژوال بيسيک با بسته نرم افزاری Microsoft Office می باشد. توابع در VBA از 
نظر ساختار شبيه به توابع ديگر زبان های برنامه نويسی است. اغلب توابع VBA مشابه با توابعی است 
که در زبان ويژوال بيسيک با آنها آشنا شده ايد مانند: توابع رياضی …,()Len(),Abs(),Sin و توابع 

رشته ای …,()Len(),Mid(),Trim  و غيره . 
کاربردی  برنامه های  می دهد.   انجام  ها  شیء  طريق  از  را  خودش  وظايف  کاربردی  برنامه  يک 

مانند Wordو Excel دارای صدها شیء هستند که می توانند از طريق VBA کار کنند. مانند:
ActiveCell.Range("A1").Borders.Weight = xlThin
خصوصيت   Weight و مجموعه  زير  به صورت  که   Borders و  Range و  ActiveCell شیء
می باشد؛ همانند  شئ فرم که کنترل های روی فرم شی های ديگری هستند و هر يک از شیء ها خصوصيات 

مربوط به خود را دارند.
Form1.Textbox1.text=”VBA”
به دليل اينکه Office از صدها شیء تشکيل شده است و ارتباط بين اين شیء ها پيچيده است، 

کاربرد VBA  برای ارتباط برنامه های 
Microsoft Office ويژوال بيسيک با

فصل
٦٦

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:
را  آفيس  برنامه های  با  بيسيک  ويژوال  برنامه های  ارتباط  برای   VBA کاربرد  

شرح دهد.
 برنامه های ساده ای برای ارتباط برنامه های ويژوال بيسيک با برنامه های آفيس 

را ايجاد کند.
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نکته : توسط Macro می توان دستوراتی را به صورت اتوماتيک توليد وآنها   
را در قالب يک Sub  مشاهده و در صورت نياز تغيير يا حذف نمود.

نماييد  توليد   Excel محيط  در   Macro1 نام  با  ماکرو  يک  ساده  :  ماکرو  يک  ايجاد 
(شکل ۱ــ۶ )که فعاليت های زير در آن انجام شود:

 در رديف اول توليد اعداد اتوماتيک از ۳۰ تا ۳۳  
  = Len(“Visual”)  فرمول ،A رديف ۳ ستون 

= ABS فرمول  2 ــ ،A رديف ۴ ستون 
  = Sin(A1) فرمول ،A رديف ۵ ستون 

شکل۱  ــ ۶ 

مايکروسافت، ابزاری را فراهم کرده است که بتوان با اين شی ها به سادگی کار کرد. به کمک اين ابزار 
می توان شیء ها را مشاهده و درهنگام نياز از آنها استفاده کرد يا آنها را تغيير  داد.

Visual Basic باMicrosoft  Office ۱ـ۶  ـ ارتباط
همه فايل های آفيس در درون خودشان دارای برنامه کاربردی ويژوال بيسيک هستند و می توان 
همانند VB از طريق IDE فايل، دستوراتی را تايپ نمود تا در فايل اجرا شوند.  در برنامه های کاربردی 
آفيس ابزاری به نام Macro  وجود دارد که به کاربر  در انجام بعضی از فعاليت های تکراری  کمک 
می کند.  برای مثال کاربر می تواند يک ماکرو برای  توليد يک جدول و رنگ متن و چيدمان اطالعات 
و… ضبط نموده وآن را بر روی يک فايل ديگر و يا هرجايی که نياز دارد، اجرا نمايد. البته بايد به اين 
نکته توجه کرد که عمل ضبط ماکرو همان کدهای VBA است که توليد و در قالب يک Sub  در يک 

Module ذخيره شده است.

مثال۱ـ۶  
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  (Alt + F11 فشار کليدهای) ويژوال در آفيس IDE نکته : مسير مشاهده محيط
گزينه  انتخاب  و   Macro منوی  زير   Tools منوی   OFFICE 2003: از 

Visual Basic Editor
 Visual Basic گزينه   انتخاب   Developer زبانه  از   :OFFICE 2007
 Show Developer tab in the Ribbon گزينه انتخاب  (مشاهده Developer  با 

(Excel Option از
شکل ۲ــ۶ کدهای ماکرو ضبط شده در Moudul را نشان می دهد. 

شکل۲  ــ ۶ 

ويرايش ماکرو از طريق کد نويسی برای خانه فرمول Sin، کادر ايجاد کرده و رنگ سلول را به 
رنگ قرمز تغيير دهيد: 

 بعد از آخرين خط دستور Macro1  کد زير را بنويسيد:
ActiveCell.Range("A1").Borders.Weight = xlThin
 ActiveCell.Range("A1").Interior.Color = vbRed

 Command Button به وسيلٔه يک Work Sheet جديد با نام دلخواه بر روی Sheet ايجاد
يک Command Button را انتخاب و بر روی Sheet اضافه  کنيد. روی کنترل اضافه شده 

بعد از اتمام ضبط ماکرو،کدهای توليد شده را مشاهده نماييد. 

مثال۲ـ۶  

مثال۳ـ۶  
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شکل ۳  ــ ۶ 

شکل ۴  ــ ۶ 

محيط باز شده را بسته و در Sheet مورد نظر دوباره Command Button را انتخاب کرده و 
اجرای برنامه را مشاهده نماييد.

در Modual برای  رويداد Button1_ Click تکه کد زير را تايپ نماييد ( شکل ۴ــ۶).

کليک راست کرده و گزينه Assign Macro و بعد New را انتخاب  نماييد (شکل ۳ــ۶).
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  Microsoft  Office با Visual Basic ۲ـ۶  ـ ارتباط
نرم افزار، Visual Basicمی تواند تمام مؤلفه های ActiveX، فايل کتابخانه ای (olb) نرم افزارهای 
نصب شده در سيستم عامل را مشاهده و در صورت نياز به پروژه اضافه و از آن استفاده نمايد. وقتی 
يک فايل کتابخانه ای نرم افزاری انتخاب شود می توان از آن به عنوان يک شیء در محيط برنامه نويسی 

استفاده نمود. که اين شیء شامل خصوصيت ها (properties) و متد ها (methods) می باشد.
انتخاب    Project منوی در   References گزينه از  را   WORD مانند کتابخانه ای  فايل  يک 

نماييد (شکل ۵  ــ۶).

نرم افزار word نصب باشد. و شماره ۱۲ يا ۱۱ يا ۱۰ در اين  توجه : حتماً 
گزينه بستگی به نسخٔه Office نصب شده دارد.

 WORDشکل ۵  ــ ۶ ــ انتخاب فايل کتابخانه ای

 Word ايجاد نماييد، تا بتوانيد به ديگر شیء ها و خصوصيات Word در برنامه يک متغير برای شیء
دسترسی پيدا کنيد.
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Word ۳ـ۶  ـ بعضی از  شیء های مورد استفاده در نرم افزار
Dim objWord As New Word.Application   تعريف يک متغير از شیء کتابخانه ای

اين متغير می تواند تمام وظايف Word را در قالب يک شیء ارائه نمايد 

  مشاهده نرم افزار مربوطه
  مشاهده وضعيت پنجره نرم افزار باز شده

  بستن نرم افزار باز شده

objWord.Visible
objWord.WindowState
 objWord.Quit

 با استفاده از شیء Document  از word، می توان 
يک صفحه ايجاد،  باز،  ذخيره و يا سندی بسته شود 

 objWord.Documents.Add
objWord.Documents.Open
objWord.Documents.Close
objWord.Documents.Save

word برای درج متن به سند 
 برای درج يک پاراگراف خالی 

 objWord.Selection.TypeText
objWord.Selection.TypeParagraph

 برای تعيين مشخصات شیء پاراگراف در سند
 برای تعيين مشخصات صفحه سند 

 objWord.Selection.Paragraphs
objWord.Selection.PageSetup

 سند Word را می تواند تحت نام جديد ذخيره نمايد
 برای تعيين مشخصات شیء جدول 

 objWord.ActiveDocument.SaveAs
objWord.ActiveDocument.Tables

Set objWord = Nothing  پاک کردن متغير شیء از حافظه

 MSDN به بيشتر  اطالعات  برای  می توانيد  که  می باشد  پيچيده  نرم افزارها  شیء های  از   بعضی 
مراجعه نماييد.

نمايش دهد و آنرا با اسم   Word بنويسيد که جملٔه درون کادر متنی را در يک سند برنامه ای 
Word App.Doc ذخيره نمايد.

تکه کد برنامه به صورت زير می باشد:
Public objWord As New Word.Application  ' General VARIABLE
Private Sub cmdCreat_Click()

مثال۴ـ۶  



         ١٤٦     

    If txtWord.Text = vbNullString Then
        MsgBox "Insert Text In Textbox", vbInformation, "Warning"
        txtWord.SetFocus
        Exit Sub
    End If
    objWord.Visible = True
    
    objWord.Documents.Add
    objWord.Selection.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter
    objWord.Selection.TypeText txtWord.Text
    objWord.Selection.TypeParagraph
    objWord.Selection.TypeText txtWord.Text
End Sub
Private Sub cmdQuit_Click()    
    On Error Resume Next
    objWord.Visible = False
    objWord.Quit
    Set objWord = Nothing
End Sub
Private Sub cmdSave_Click()
  objWord.ActiveDocument.SaveAs FileName:=App.Path & "\WordApp.doc"
    MsgBox " Word File Save in Path " & App.Path & "\WordApp.doc"
End Sub 
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کد را ذخيره و برنامه را اجرا نماييد (شکل ۶  ــ۶).

شکل ۶  ـ ۶ 

در فصل ۱ برنامه دفترچه تلفن را با استفاده از توابع کار با فايل ها نوشتيم. در اينجا می خواهيم 
از آن فايل در محيط Excel گزارش تهيه کنيم.

 ابتدا گزينه  Excel Microsoft 12.0 Object Library را انتخاب نماييد و در فرم طراحی 
شده در فصل۱ دو Command Button با نام های cmdClose , cmdReport را اضافه نماييد و  

برای رويداد کليک آنها کدهای زير را بنويسيد.
Dim objExcel As New Excel.Application
Private Sub cmdClose_Click()
   objExcel.Visible = False

مثال۵ـ۶  



         ١٤٨     

   objExcel.Quit
   Set objExcel = Nothing
End Sub

Private Sub cmdReport_Click()
    Dim iRow As Byte
    Dim objBook As New Excel.Workbook
    Dim objSheet As New Excel.Worksheet
    
    objExcel.Visible = True
    Set objBook = objExcel.Workbooks.Add
    Set objSheet = objBook.Worksheets("sheet1")
    objSheet.Range("A1:B1").Merge
    objSheet.Range("A1:B1").Value = " Telephone Book "
    objSheet.Range("A1:B1").Font.Bold = True
    objSheet.Range("A1:B1").Font.Color = vbBlue
    objSheet.Range("A1:B1").VerticalAlignment = xlTop
    objSheet.Range("A1:B1").HorizontalAlignment = xlCenter
    iRow = 2
    With objSheet
       . Cells(iRow, 1).Value = "Name"
       . Cells(iRow, 1).BorderAround LineStyle:=3, Weight:=xlThin
       . Cells(iRow, 2).Value = "Number"
       . Cells(iRow, 2).BorderAround LineStyle:=3, Weight:=xlThin
    End With
    For i = 1 To 10
        iRow = iRow + 1
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        With objSheet
           . Cells(iRow, 1).Value = recperson.Name
           . Cells(iRow, 1).BorderAround LineStyle:=1, Weight:=xlThin
           . Cells(iRow, 2).Value = recperson.Tel
           . Cells(iRow, 2).BorderAround LineStyle:=1, Weight:=xlThin
        End With
    Next
    objSheet.Columns.AutoFit
   objSheet.Name = "Telephone"
    If Dir(App.Path & " \tel.xls") = "tel.xls" Then
        Kill App.Path & " \tel.xls"
        objBook.SaveAs App.Path & "\tel.xls"
    Else
        objBook.SaveAs App.Path & "\tel.xls"
    End If
    Set objSheet = Nothing
    Set objBook = Nothing
End Sub

برنامه را ذخيره و اجرا نماييد.

خودآزمايى 
wordسندهای در  را  کلمات  امالی  بررسی  عمل  که  کنيد  ايجاد  را  پروژه ای 

(spelling checker)انجام دهد

تحقيق : چگونه می توان به يک فايل اکسل موجود اطالعات ديگری اضافه نمود.  
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هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند:
 مفهوم API ويندوز را شرح دهد. 

 دليل نياز برنامه هاى شما به روال هاى ويندوز را بيان کنيد. 
 کتابخانه هاى پيوند ديناميکى (پرونده هاى DLL) را شرح دهد. 

 Declare ويندوز از طريق دستور API نحوهٔ اتصال ويژوال بيسيک به روال هاى 
را توضيح دهد. 

ويژوال  هرچند  مى شود.  داده  شرح  ويندوز  داخلى  روال هاى  به  دسترسى  نحؤه  فصل،  اين  در 
بيسيک مى تواند تقريباً همه کارهاى مورد نياز شما را انجام دهد، ولى در برخى از برنامه ها اگر بخواهيد 
از ويژوال بيسيک براى انجام بعضى قابليت ها استفاده کنيد، برنامه نويسى مشکل مى شود. خوشبختانه 

در چنين شرايطى روال هايى در ويندوز وجود دارند که درون پرونده هاى DLL ذخيره شده اند. 
با استفاده از روال هاى ويندوز مى توانيد قدرت ويژوال بيسيک را در برنامه هاى خودتان افزايش 
دهيد و از آن بخواهيد کارهايى را انجام دهد که فقط ويندوز حق اجراى آن ها را دارد. در اين فصل، 
که  روال ها  اين  از  تعدادى  بلکه  مى شود  داده  توضيح  ويندوز  روال هاى  اين  به  دسترسى  نحؤه  تنها  نه 

مى توانيد با آن ها کار کنيد، بررسى مى شوند. 

ـ   ۷    ـ API ويندوز   ۱
ديگر،  عبارت  به  مى باشد.  برنامه نويس  دسترس  در  که  روال ها ست  از  مجموعه اى  ويندوز   API
اين روال هاى API دقيقاً مانند توابع داخلى خود ويژوال بيسيک عمل مى کنند. وقتى الزم است تا از 
 API استفاده کنيد، برنامه ويژوال بيسيک آن روال را فراخوانى مى کند. زمانى که API کد يک روال

API ۱ ويندوز

Application Programming Interface ــ١

فصل٧٧



    ١٥١       

ويندوز به پايان رسيد، کنترل به برنامه برمى گردد و اجراى آن ادامه پيدا مى کند. 
API سرنام Application Programming Interface به معناى رابط برنامه نويسى کاربردى 
ويژوال  از  را  آن ها  مى توانيد  که  مى شود  اطالق  ويندوز  داخلى  روال هاى  از  مجموعه اى  به  و  است 

بيسيک فراخوانى کنيد. 
هزار  چند  مى شوند.  ذخيره   DLL نام  با  خاصى  پرونده هاى  در  ويندوز   API روال هاى  تمام 
روال API وجود دارد که مى توانيد آن ها را به کار ببريد. اين روال هاى API درون پرونده  هايى وجود 
ويندوز،  نصب  هنگام  شده اند.  ذخيره   Windows\System و   Windows پوشه هاى  در  که  دارند 

پرونده هاى DLL، هم نصب مى شوند. بنابراين، به طور خودکار به اين کتابخانه ها دسترسى داريد. 
 DLL به معناى کتابخانه پيوند پوياست. پرونده هاى Dynamic Link Library سرنام DLL
در دسترس برنامه هايى که به زبان ويژوال بيسيک و زبان هاى ديگرى (که از DLL پشتيبانى مى کنند) 

نوشته شده اند، قرار دارد. 
اکثر پرونده هاى DLL داراى پسوند DLL. يا EXE. هستند. هر برنامه اى که مى نويسيد، به 

پرونده هاى DLL ويندوز دسترسى دارد. 
سه پرونده DLL که معموالً به کار مى روند، عبارتند از: 

مکان نماها،  مثل  کاربر  رابط  و  ويندوز  محيط  که  است  توابعى  شامل   :USER32.DLL    
منوها و پنجره ها را کنترل مى کنند. 

   GDI32. DLL: شامل توابعى است که خروجى برنامه به صفحه نمايش و ابزارهاى ديگر 
را کنترل مى کنند. 

  KERNEL32. DLL: شامل توابعى است که سخت افزار و رابط نرم افزار داخلى ويندوز 
را کنترل مى کنند. اکثر روال هاى مربوط به حافظه، پرونده و پوشه درون KERNEL32.DLL قرار 

دارند. 
اين سه پرونده، اغلب روال ها يا توابع API را نگه  مى دارند. شما مى توانيد اين توابع را در برنامه هاى 
 Windows\System و Windows ويژوال بيسيک خودتان فراخوانى کنيد. با يک نگاه کوتاه به پوشه هاى

چند کتابخانه پيوند ديناميکى ديگر را نيز مى بينيد مثل 
 .WINMM.DLL و NETAPI32 و  MAPI32.DLL و COMDLG.DLL          

هم چنان که مايکروسافت قابليت هايى را به سيستم عامل اضافه مى کند، پرونده هاى جديد DLL هم ظاهر 
مى شوند. 
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هنگامى که برنامٔه جديدى را در سيستم خودتان نصب مى کنيد، اين برنامه DLL خاص خودش 
را ارايه مى کند. بنابراين، در طول زمان تعداد زيادى پرونده DLL روى سيستم خواهيد داشت. 

DLL  ۲ـ   ۷    ـ پرونده  های
اصطالح پيوند پويا معناى خاصى براى برنامه نويسان دارد. وقتى گفته مى شود که يک روال با 
يک برنامه پيوند ديناميکى دارد، بدين معناست که اين روال (سابروتين يا تابع) تا قبل از کامپايل برنامه، 
کد  پنجره  درون  که  توابعى  مى باشد.  دسترس  در  اجرا  زمان  در  فقط  تابع  اين  نمى شود.  متصل  آن  به 
مى نويسيد داراى پيوند استاتيکى مى باشند يعنى هر وقت برنامه را کامپايل مى کنيد، اين توابع با بقيه کد 
اصلى ترکيب مى شوند. اما پرونده هاى DLL با برنامه ترکيب نمى شوند. برنامٔه شما به اين روال ها در 

زمان اجرا دسترسى دارد اما پرونده EXE برنامه شامل روال هاى واقعى DLL نمى باشد.

نکته : مزيت استفاده از روال هاى DLL آن است که چند برنامه اجرايى تحت   
ويندوز مى توانند به يک روال از پرونده DLL دسترسى داشته باشند. عالوه بر اين همه 
کاربران بايد روال هاى استاندارد DLL را داشته باشند. از آن جايى که براى اجراى 
در   DLL پرونده هاى پس  است،  ضرورى  ويندوز  وجود  بيسيک،  ويژوال  برنامه  يک 

دسترس مى باشند. 
Declare  ـ   ۷    ـ دستور  ۳

براى فراخوانى روال هاى API ويندوز بايد از يک دستور خاص با نام Declare استفاده کنيد. 
در مورد توابع داخلى ويژوال بيسيک به دستور Declare نياز نداريد چون ويژوال بيسيک طرز کار 
توابع خودش و آرگومان هاى اين توابع را مى شناسد. اما روال هاى API خارج از ميدان ديد ويژوال 

بيسيک مى باشند. بنابراين بايد از اين دستور استفاده کنيد. 
هزاران روال API است که مى توانيد آن ها را  شامل  ويندوز   : API Viewer ابزار ـ   ۷    ـ  ۱ ـ۳ 
فراخوانى کنيد. حتى دانستن قالب تعداد کمى از اين روال ها هم کار مشکلى است. در اين رابطه، ويژوال 
 API روال هاى  قالب  مورد  در  راهنمايى  براى  که  دارد   API Viewer نام  به  خاص  ابزار  يک  بيسيک 

مى توانيد از اين ابزار استفاده کنيد. 
ابزار API Viewer، روال هاى API را نمايش مى دهد و آن ها را از نظر موضوع دسته بندى 

مى کند طورى که مى توانيد روال هاى مورد نياز خود را به سادگى پيدا کنيد. 
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 Clipboard اطالعات مربوط به اعالن انتخاب شده را درون API Viewer روى Copy دکمٔه
 Private يا Public گزينه هاى ،Copy ويندوز کپى مى کند. همچنين اگر قبل از کليک کردن روى دکمٔه
اين ابزار را کليک کنيد ديگر مجبور نيستيد شناسه هاى اعالن را به صورت دستى تغيير دهيد. زيرا 

API Viewer کلمات کليدى مناسب را در دستور Declare مشخص مى کند. 
گزينه  سپس   ،Programs گزينه   Start از   ،  API Text Viewer ابزار  به  دسترسى  براى 
Microsoft Visual Studio 6. 0 و سپس گزينٔه Microsoft Visual Studio 6.0 Tools و در 

پايان API Text Viewer را انتخاب کنيد. 

شکل ۱ ــ۷ــ مى توانيد از طريق APIViewer به سادگى قالب روال هاى API را مشاهده کنيد.

 MAPI32.txt ،APILOAD.txt اطالعات اساسى خود را از پرونده هاى متنى API Viewer
و WIN32API. txt پيدا مى کند. اين پرونده  ها همراه API Viewer  روى سيستم نصب مى شوند. 

 WIN32API.txt پرونده  در  هستند،  شما  مورد نظر  که   API روال هاى  اکثر  که  آن جايى  از 
قرار دارند. گزينه Load Text File را از منوى File پنجره API Viewer انتخاب و سپس پرونده 

WIN32API.txt را انتخاب کنيد. 
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شکل ۲ــ۷

دقت کنيد کادر ليست موجود در باالى پنجره داراى عنوان API Type است. با باز کردن اين 
کادر ليست، سه مقدار زير را مشاهده مى کنيد: 

  Constants: همه ثابت هاى نامگذارى شده که پرونده API بارگذارى شده تشخيص مى دهد 
را فهرست مى کند. 

 Declares: همه اعالن هايى که درون پرونده API بارگذارى شده ظاهر مى شوند را فهرست 
مى کند. 

فهرست  را  مى دهد  تشخيص  شده  بارگذارى   API پرونده  که  داده ها  انواع  همه   :Types   
مى کند. 

کادر ليست Available Items شامل کليه روال هاى API ويندوز (مربوط به پرونده که بارگذارى 
کرده ايد) و نوع مقدارى است که مى خواهيد مشاهده کنيد. مثالً اگر مى خواهيد دستور Declare مورد 

نياز روال GetWindowsDirectory را پيدا کنيد، مراحل زير را دنبال نماييد: 
درون   Declare دستور  چند  کنيد.  انتخاب  را   Declares گزينه   API Type ليست  از  ۱ ــ 

ليست Available Items ظاهر مى شوند. 



    ١٥٥       

۲ ــ مى توانيد چند حرف اول يک دستور Declare خاص را درون کادر متن تايپ کنيد تا اين 
دستور به سرعت پيدا شود. بدين منظور Getw را تايپ کنيد. همه گزينه هايى که با اين حروف شروع 

مى شوند درون کادر ليست Available Items ظاهر مى شوند. 
۳ــ اين فهرست را مرور کنيد تا گزينه GetWindowsDirectory را پيدا کنيد. 

۴ ــ روى گزينه GetWindowsDirectory دابل کليک کنيد تا دستور Declare مورد نياز تابع 
مطابق شکل ۳ ــ   ۷ نمايش داده شود. 

شکل ۳ ــ۷ــ API Viewer دستور Declare مورد نياز براى دستورى که انتخاب کرده ايد را نمايش مى دهد.

اکنون مى توانيد تمام دستور Declare را کپى کنيد و آن را درون پنجره کد برنامه خودتان قرار 
دهيد. 

 API ـ   ۷    ـ تعريف تابع  ۴
قبل از اين که کار با توابع را شروع کنيم بهتر است با فرم کلى توابع API آشنا شويم: 

[Public| Private] Declare Function Function ــ name Lib ‘‘DllFilename’’–
[alias  ''Function alias’’] (argument _ List) as dataــtype
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دستور Declare براى تعريف تابع استفاده مى شود. اين دستور مى تواند داخل يک ماژول يا فرم 
به کار رود. اگر داخل فرم استفاده شود کليد واژه Private براى آن به کار می رود و اگر داخل ماژول 

به کار رود، مى تواند با يکى از کليد واژه هاى Public يا Private استفاده شود. 
Function name، نام تابع API است که براى فراخوانى تابع مورد استفاده قرار مى گيرد.

Dll-Filename، نام پرونده Dllاى است که اين تابع داخل آن قرار دارد. اين نام نبايد شامل 
مسير باشد زيرا مسير اين پرونده ها ثابت است. نوشتن پسوند اين پرونده الزامى نيست. 

Function alias، اين پارامتر اختيارى است. نامى است که داخل پرونده dll قرار دارد. 
Argument List، ليستى از آرگومان هاى تابع مى باشد. اين ليست نشان مى دهد چه تعداد متغير 

و از چه نوعى بايد به تابع فرستاده شود. نحوه تعريف آرگومان ها به شکل زير است: 
[byval¦ byRef] argument - Name as data - type

که در آن argument - Name نام آرگومان مورد نياز است. انتخاب اين نام اختيارى است و 
data - type نوع آرگومان را مشخص مى کند. 

کليد واژه  ByRef ،ByVal روش هاى خاص ارسال پارامتر به تابع API است. اين دو روش 
از  صراحت  به  اينکه  مگر  مى شود  استفاده  معمول  طور  به   ByRef متد و  روش  هستند.  متمايز  کامالً 
ByVal استفاده شود. به همين دليل شما در موقع تعريف API کلمه ByRef را نمى بينيد و فقط به 

ByVal نياز است. 
ByVal به اين مفهوم است که تابع API نتواند مقدار اين متغير را تغيير دهد. ولى ByRef به 
معنى «با مرجع» مى باشد (By Refrence) و به اين مفهوم است که تابع API مى تواند مقدار اين متغير 

را تغيير دهد. با اين روش نمى توان يک مقدار ثابت را ارسال کرد. 
type ــ Data نوع داده اى است که تابع برمى گرداند. 

ـ  ۷    ـ تابع Messagebeep  :  يکى از ساده ترين روال هاى API است. اين تابع يکى از  ۱ ـ۴ 
دو کار زير را انجام مى دهد: 

اگر آرگومان ارسالى به اين تابع مثبت باشد، صداى بوق از طريق کارت صوتى رايانه به گوش 
مى رسد. 

شکل کلى اين تابع به صورت زير است: 
Private Declare Function messagebeep Lib 'user32’ alias 'message ــ beep' 
(byval wtype as long) as long
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دستور Declare دقيقاً به ويژوال بيسيک اعالم مى کند که چگونه تابع messagebeep را پيدا 
کند و چگونه مقادير را منتقل نمايد. اين تابع درون پرونده user32.dll است.  

 CLOSE و OPEN بر روی فرم دو دکمه فرمان برای  : CD ROM باز و بسته شدن درب  
قرار دهيد.  و تابع mciSendString  را توسط APIViewer اضافه نماييد.

Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" 
 (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, _
 ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As
 LongPrivate Sub CMDOPEN_Click()
    mciSendString "Set CDAudio Door Open Wait", 0&, 0&, 0&
End Sub
Private Sub CMDCLOSE_Click()
    mciSendString "Set CDAudio Door Closed Wait", 0&, 0&, 0&
End Sub
مشخصی  بندی  زمان  اساس  بر  که  دهيد  تغيير  طوری  را  قبل  برنامه  تحقيق : 

درب   CD ROM باز و بسته شود.

را  بعد  صفحٔه  کد  و  کنيد  ايجاد  متن  کادر  يک  همراه  به  فرمى   : ويندوز  کاربر  نام  نمايش 
بنويسيد:

Private Declare Function GetUsername Lib “advapi32.dll” Alias
“GetUsernameA” (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Private sub Form_Load() 
 Dim Buffer As String

Buffer = String (255,0)´رشته ای به طول ۲۵۵ ايجاد کرده و آن را با کاراکتری با کد صفر پر می کنيم

مثال۱ـ۷  

مثال۲ـ۷  
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 GetUsername Buffer, 255 ´نام کاربر ويندوز را  دريافت می کنيم
Buffer = Left$ (Buffer, InStr(Buffer, Chr$(0))1ـ)´

قسمتی از رشته را جدا می کنيم که نام کاربر در آن قرار دارد
 Text1.Text = Buffer´ نمايش می دهيم text box نام کاربر را در
End Sub

در اين کد به کمک تابع .Instr شمارٔه اولين کاراکتر با کد صفر در رشتٔه Buffer را پيدا کرده و 
به کمک تابع $left قسمتی از رشته را که قبل از اين کاراکتر قرار دارد (نام کاربر) جدا می کند.

تشخيص بزرگى و کوچکى و نوع (  عددی ـ حرفى    ) نويسه های وارد شده از صفحه کليد : 
يک فرم ايجاد کنيد و کد زير را در آن بنويسيد:

Private Declare Function IsCharAlpha Lib “user32” Alias “IsCharAlphaA”
(ByVal cChar As Byte) As Long

Private Declare Function IsCharAlphaNumeric Lib “user32” Alias
“IsCharAlphaNumericA” (ByVal cChar As Byte) As Long

Private Declare Function IsCharLower Lib “user32” Alias “IsCharLowerA”
(ByVal cChar As Byte) As Long

Private Declare Function IsCharUpper Lib “user32” Alias “IsCharUpperA”
(ByVal cChar As Byte) As Long

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)
         Dim Str As String
    Me.Cls
    If IsCharAlphaNumeric(KeyAscii) Then Str = “alphabetic Numeric”

مثال۳ـ۷  
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    If IsCharAlpha(KeyAscii) Then Str = “alphabetic”
    If IsCharLower(KeyAscii) Then Str = Str + “Lower”
    If IsCharUpper(KeyAscii) Then Str = Str + “Upper”
     Me.Print “You pressed:” + Chr$(KeyAscii)
    Me.Print “This is:” + Str
 End Sub

در صورتی که کليد فشرده شده حرفی باشد خروجی تابع Is charAlpha مساوی True است 
و اگر حرفی يا عددی باشد خروجی تابع Is char Alpha Numeric مساوی True  است و اگر کليد 
حرفی فشرده شده از حروف بزرگ باشد (مثل A) خروجی تابع Is char Upper مساوی True و اگر 

از حروف کوچک باشد مثل a خروجی تابع Is charlower مساوی True است.

مخفی يا ظاهر کردن  Taskbarويندوز : 
بر روی فرم دو دکمه فرمان برای ظاهر و مخفی شدن نوار ايجاد نماييد و کدهای زير را بنويسيد(با 

( FindWindow و    SetWindowPos استفاده از توابع
Private Hwnd1 As Long
Private Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
Private Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long,
 ByVal hwndlnsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long,
 ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA"
(ByVal lpClassname As String,ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Sub HideTask_Click()
    Hwnd1 = FindWindow("Shell_Traywnd", "”)
    Call SetWindowPos(Hwnd1, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW)
End Sub

مثال۴ـ۷  
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Private Sub ShowTask_Click()
    Call SetWindowPos(Hwnd1, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW)
End Sub

۴ ــ به وسيلٔه شىء CommonDialog يک پرونده صوتى از نوع WAVE را 
انتخاب و به وسيله تابع SndPlaySound آن را پخش کنيد. 

شکل ۴ــ۷

شکل ۵ــ۷

خودآزمايى 
( توضيح :تمام تمرين هاى اين فصل را با استفاده از توابع API بنويسيد.)  

۱ــ API چيست؟ کاربرد آن را شرح دهيد.
۲ــ انواع پرونده هاى DLL را نام ببريد و کاربرد هرکدام را توضيح دهيد.

۳ ــ فرمى به شکل زير طراحى کرده و مشخصه هاى آن را تنظيم کنيد. با کليک روى 
دکمه هاى Start Timing و End Timing زمان سيستم خوانده شده و در برچسب هاى 
مقابل آن ها نمايش داده مى شود. سپس اختالف آن ها محاسبه و در برچسب سوم نمايش 

داده مى شود. 



    ١٦١       

۵     ــ اين مثال، تصوير زمينه دسک تاپ و همچنين تصوير کل صفحه نمايش را در 
يک شىء تصوير کپى مى کند. 

شکل ٦ــ۷

توضيح: در اين تمرين از توابع API زير استفاده کنيد:
GetDesktopWindow() (۱

GetDC() (۲
PaintDesktop() (۳

ReleaseDC() (۴
SearchBlt() (۵
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مهارت در برنامه نويسى با تکرار و تمرين برنامه نويسى به صورت عملى امکان پذير است، بدين منظور دو هفته 
از زمان آموزش اين درس اختصاص به انجام يک پروژه داده شده است. در اين فصل، پروژه هاى برنامه نويسى 

نمونه ارايه مى شوند. براى پرهيز از افزايش حجم کتاب، خالصه اى از آن ها در زير شرح داده مى شود.
اين پروژه ها به عنوان نمونه بوده و پس از تجزيه و تحليل اين پروژه در کالس، هنرجويان مى توانند 
محترم  هنرآموز  بديهى است که  نمايند.  انتخاب و اجرا  درس  هنرآموز  نظر  موردنظر خود را با  پروژٔه 

قسمتى از نمره عملى را به پروژه اختصاص خواهد داد.
هنرجويان عزيز توجه داشته باشند در انجام پروژه از مطالبى که در درس هاى بانک اطالعاتى، 
چندرسانه اى، شبکه، بسته هاى نرم افزارى و برنامه سازى ۱ ، ۲ و ۳ آموخته اند، استفاده کنند و آن ها را 

در پروژه به کار گيرند.
مواردى که رعايت آن ها در انجام پروژه ضرورى به نظر مى رسد را به صورت خالصه در زير ذکر 

مى کنيم تا هنرجويان مدنظر قرار دهند:
۱ــ بررسى اوليه و شناخت از مسأله و راه حل هاى آن (تجزيه و تحليل پروژه)

۲ــ رعايت اصول و قوانين يک برنامه نويسى خوب
Data Entry ۳ــ کنترل دستگاه هاى ورودى و خروجى (صفحه کليد ــ ماوس و…) در هنگام

۴ــ مديريت فرم ها (صفحات ورود اطالعات) و گزارشات خروجى
۵    ــ طراحى يک رابط کاربرپسند (User Friendly Interface) با گرافيک مناسب

و  پخش  پروژه (کنترل  در  پويانمايى)  فيلم،  تصوير،  چندرسانه اى (صوت،  عناصر  مديريت  ۶    ــ 
قطع آن ها)

۷ــ به کارگيرى ماژول هاى مناسب اکتيوايکس و API در صورت نياز در پروژه
۸    ــ مديريت کاربران پروژه

۹ــ تهيه و ايجاد برنامٔه نصب براى پروژه

انجام پروژه پايانى

فصل٨٨
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 User Manual ۱۰ــ تهيه مستندات داخلى و خارجى براى پروژه و ارائه
۱۱ــ مديريت کامل بانک اطالعاتى در پروژه (درج ــ حذف ــ ويرايش ــ جستجو)

۱۲ــ ارائه پروژه در کالس به صورت يک نمايش PowerPoint براى آگاهى بيشتر همکالسى ها 
و آشنايى هنرجو با چگونگى ارائه محتوا در يک محيط جمعى

الف) پروژه وضعيت تحصيلى دانش آموزان
Login فرم

در اين فرم، کاربر نام کاربرى و رمز خود را وارد مى کند. انواع کاربر عبارتند از:
۱ــ مدير

  قابليت ويرايش نام و رمز مدير 
( Username = admin  Password = 0000 توجه: پيش فرض)

  قابليت تعريف کاربر جديد از دو نوع معاون و دفتردار
 قابليت ويرايش کاربر موجود
 قابليت حذف کاربر موجود
  قابليت حرکت بين رکوردها

۲ــ دفتردار
  قابليت افزايش دانش آموز جديد

  قابليت ويرايش دانش آموز
  قابليت جستجوى دانش آموز براساس نام و نام خانوادگى يا شماره دانش آموزى

  قابليت حذف دانش آموز
  قابليت حرکت بين رکوردها

بخش  با  و  کند  کار  دانش آموز  مشخصات  با  مى تواند  فقط  دفتردار   : توجه 
وضعيت تحصيلى ارتباط ندارد.

۳ــ معاون
  قابليت مشاهده مشخصات دانش آموز

  قابليت ويرايش وضعيت تحصيلى
  قابليت جستجوى دانش آموز براساس نام و نام خانوادگى يا شماره دانش آموزى
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  قابليت نمايش ليست دانش آموزان

بخش  با  فقط  و  کند  کار  دانش آموز  مشخصات  با  نمى تواند  معاون   : توجه 
وضعيت تحصيلى ارتباط دارد.

و  رمزگشايى   EnCode و   DeCode تابع  دو  به وسيلٔه  اطالعات  :تمام  توجه 
رمزگذارى مى شوند. در ضمن رمز بانک ۱۲۳۴ است.

ب) مديريت کتابخانه مدرسه
  کتاب     اعضاء    کارمندان

شود.  فراهم  جستجو  و  ويرايش  حذف،  درج،  عمليات  فوق  موجوديت هاى  از  هرکدام  براى 
کتاب هاى امانت داده شده از ليست کتاب هاى موجود کسر خواهد شد.

در  شده  ثبت  کتاب هاى  کل  شده،  داده  امانت  کتاب هاى  موجود،  کتاب هاى  بر  مبنى  گزارشاتى 
کتابخانه ارائه شود.

مديريت امانت کتاب به نحوى که در کتابخانه ها مرسوم است، انجام شود.
پ) مديريت تاکسى تلفنى

موجوديت ها:
  راننده     کارمند     مشترکان

عمليات اصلى بانک اطالعاتى روى اين موجوديت ها اعمال شود.
صدور فاکتور براى مشترک، صورت حساب راننده، گزارشات روزانه، ماهيانه و ساليانه ارائه شود. 

مديريت کاربران سيستم طراحى و ارائه شود.
ت) مهدکودک

پروژه اى طراحى کنيد که بتواند مطالعه موردى که در فصل هشتم کتاب بانک اطالعاتى موجود 
است را پياده سازى و مديريت کند.

ث) دفترچه تلفن
از توضيح اين پروژه به دليل سادگى صرف نظر مى کنيم و تجزيه و تحليل و شناسايى موجوديت هاى 

آن را به عهدٔه هنرجو واگذار مى کنيم.
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کامل  راهنمای  از  می توانيد  و  می باشد  مايکروسافت  های  برنامه  کامل  راهنمای     MSDN
شامل   افزاری  نرم  های  بسته  از  اطالعاتی  نماييد.  استفاده  مثال  و  سند  مقاله،  قالب  در  ها  برنامه 

Visual Studio Office, SQL ,Html,Web,Windows و… گردآوری شده است.

از نسخه January 2000 استفاده نماييد تا با Visual Basic 6 ارتباط داشته 
باشد. نسخه های باالتر از آن با شاخه NET. ارتباط دارد.

اين بسته در قالب يک DVD ياCD ۳ ارائه می شود و در صورت نياز می توانيد آنرا از سايت 
    http://msdn.microsoft.com/subscriptions.دانلود نماييد Microsoft

 Full گزينه  حتماً  نصب  هنگام  در 
موجود  قسمتهای  تمام  تا  نماييد  انتخاب  را 
نصب  مقصد  دستگاه  روی  بر   CD ۳ روی 
جستجوی  برای  اينصورت  غير  در  شود 
نيازمنديد نصب  های   CD به  مطلبی  هر 

 (شکل ۱ــ۹)

آشنايی 
 MSDN با

(Microsoft Developer Network)

شکل ۱ــ ۹

فصل٩٩
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شکل ٢ــ ۹

شکل ۳ــ۹
زبانه  Index: اطالعات بر اساس حروف الفبا مرتب شده است و می توانيد کلمه مورد نظر را 

تايپ نماييد.

MSDN گزينه های موجود در
زبانه Contents : اطالعات دسته بندی شده است. برای يافتن اطالعات مورد نياز زير شاخه 

مورد نظر را کليک نماييد.

بعد از نصب کامل MSDN می توان با زدن کليد F1 در محيط  Visual Basic  محيط راهنما 
را مشاهده نمود (شکل ۲ــ۹).
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ـ ۹ شکل ۴ـ

زبانه Search :  برای جستجوی کلمه ای در Msdn می توان آنرا تايپ نمود و حداکثر تا ۵۰۰ 
مورد، نمايش داده می شود.

 مرتب سازی مطالب يافت شده بر اساس سه آيتم می باشد: عنوان صفحه (Title) و محل 
(Rank) و رتبه صفحه (Location)صفحه

 Search Titles) شود انجام  سند  عنوان  در  فقط  جستجو  شود:  تعيين  جستجو  محدوده 
جستجوی  و   (Math Similar Words)باشد حساس  بزرگ  و  کوچک  حروف  به  جستجو   (Only

(Results Search Previous) مجدد در همين تعداد صفحات يافت شده صورت پذيرد

شکل ۵ ــ ۹
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زبانه Favorites : در صورتی که می خواهيد صفحه ای را که باز نموده ايد در دفعات ديگر 
بدون جستجو به آن مراجعه کنيد آنرا به اين قسمت اضافه نماييد.

شکل ۶ ــ ۹

Visual Basic Documentation  گزينه  Visual Basic می توان برای دسترسی به اطالعات
را از قسمت Active Subset انتخاب نمود.

شکل ۷ ــ ۹

بعد از انتخاب و دابل کليک کردن آن، صفحه درخواستی در سمت راست نمايش داده می شود 
می شود و يا در صورتيکه دارای چندين زيرمجموعه باشد ،زيرمجموعه های آن نمايش داده می شود که 

بر اساس نياز خود يکی از آنها را انتخاب می نماييم.
به طور مثال در کد نويسی يک دکمه فرمان دستور زير تايپ می شود:



    ١٦٩       

cmdRun.Backcolor
استفاده نمود. مکان نمای چشمک زن را بر روی   MSDN بيشتر از  می توان برای اطالعات 

خصوصيت BackColor انتقال و کليد F1 را فشار دهيم.
راهنمای MSDN باز می شود و توضيحات الزم و حتی مثال درباره اين خصوصيت مشاهده 

می شود.

شکل ۸ ــ۹
کد نويسی را ادامه داده و رنگ مورد نظر را تايپ می نماييم، بر روی رنگ کليد F1 را فشار 

داده و تمام ثابت های رنگ در راهنما مشاهده می شود.
cmdRun.Backcolor=vbRed

شکل ٩ ــ ۹
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برای مشاهده ديگر ثابتها در خصوصيت های ديگر، بر روی See Also کليک نمائيد. 

شکل١٠ ــ ۹
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