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۱ فصل اول: تصويرها، ماوس و صفحه کليد 
٢ ۱ــ١ــ کنترل های تصوير و کادر تصوير   
٦ ٢ــ١ــ ماوس و صفحه کليد   
 ٧ ١ــ٢ــ١ــ رويدادهای ماوس   
٧ ٢ــ٢ــ١ــ تغيير  شکل اشاره گر ماوس   
١٥ ٣ــ٢ــ١ــ دکمه های ماوس    

 ١٦  Alt و Ctrl ،Shift ٤ــ٢ــ١ــ کليدهای   
٢٤ ٣ــ١ــ رويدادهای کليد   
۲۸  KeyPreview ١ــ٣ــ١ــ مشخصٔه   
۳۲ ٢ــ٣ــ١ــ ارسال ضربات کليد به برنامه    
۵۳ خودآزمايی   
٥٤ فصل دوم  : ايجاد منو 
٥٤ ۱ــ۲ــ منوهاى استاندارد ويندوز   

  ٥٤ ۲ــ۲ــ ايجاد منو   
٥٦  Application Wizard ۱ــ۲ــ۲ــ ايجاد يک منوى ساده با   
 ٥٩  Menu Editor ۳ــ۲ــ کاربرد  
٦١ ۱ــ۳ــ۲ــ تنظيم مشخصه هاى منو    
٦١ ۲ــ۳ــ۲ــ اضافه کردن کليدهاى دسترسى به گزينه هاى منو    
٦٢      ۳ــ۳ــ۲ــ اضافه کردن کليدهاى ميانبر به گزينه ها 
٦٤     ۴ــ۳ــ۲ــ ايجاد منوهاى بازشو 
٦٧  Clipboard ۴ــ۲ــ شىء  
٦٩ خودآزمايى   
۷۰ فصل سوم: خطايابى و اشکال زدايى برنامه 
۷۰ ۱ــ٣ــ انواع خطاها در برنامه نويسی   
 ۷۱  Option Explicit  ٢ــ٣ــ رفع اشکال متغيرهاى اعالن نشده با  
 ۷۴  BreakPoint   ٣ــ٣ــ بررسى قطعات کد با  
 ۷۵  Watches  ٤ــ٣ــ نمايش مقادير متغيرها با  
 ۷۷  Step Over و Step Into ۱ــ٤ــ٣ــ بررسى خط به خط کد با   
 ۷۸ ۲ــ٤ــ٣ــ متوقف کردن خطوط انتخاب شده     
۷۸ ٥ــ٣ــ استفاده از ابزارهاى اشکال زدايى پيشرفته   

 ۸۱  Find and Replace ۶  ــ٣ــ کاربرد  
۸۱ ۷ــ٣ــ ايجاد يک مدير خطا   
۸۴ خودآزمايى   
۸۵ فصل چهارم  : آرايه ها 
۸۵ ۱ــ۴ــ آرايه چيست؟   
۸۶ ۲ــ۴ــ اعالن آرايه   
۸۶ ۱ــ۲ــ۴ــ اعالن آرايه مانند يک متغير    
۸۸  To ۲ــ۲ــ۴ــ اعالن آرايه با کليد واژٔه   
۸۸ ۳ــ۴ــ تغيير تعداد عناصر آرايه   
۹۴  ComboBox و ListBox ۴  ــ  ۴  ــ کنترهاى  
۹۴  ComboBox  يا ListBox ۱ــ  ۴  ــ۴ــ اضافه کردن رشته ها به   
۹۵ ۲ــ  ۴  ــ۴ــ انتخاب عنصرها از ليست         
۹۷ ۳ــ  ۴  ــ۴ــ حذف عنصرها از ليست             
۹۷ ۴ــ  ۴  ــ۴ــ پاک کردن ليست           
۹۸  ComboBox ۵  ــ  ۴  ــ۴ــ آشنايى با شيوه هاى        
۱۰۵ ۵  ــ۴ــ آرائه کنترلى   

فهرست



۱۰۶ ۱ــ۵  ــ۴ــ ايجاد آرائه کنترلى در زمان طراحى    
۱۰۸ ۲ــ۵  ــ۴ــ اضافه کردن عنصرها به آرائه کنترلى در زمان اجرا    
۱۱۱  Scroll Bar  ۶ــ۴ــ کاربرد کنترل هاى  
۱۱۷ ۷  ــ۴ــ مرتب سازى عنصرهاى آرايه ها   
۱۲۲ ۸ــ۴ــ جست وجو   
۱۲۲ ۱ــ۸  ــ۴ــ جست وجوى خطى    
۱۲۵ ۲ــ۸  ــ۴ــ جست وجوى دودويى    
۱۲۹ ۹ــ۴ــ آرايه های چند بعدی   
۱۳۳ خودآزمايى   
۱۳۴ فصل پنجم : کاربرد فرم های آماده 
١٣٤ ۱ــ۵ــ فرم هاى آماده    
١٣۶  Common Dialog ۲ــ٥ــ کنترل  
۱۳۷ ۳ــ٥ــ بازيابى و ذخيرٔه اطالعات پرونده   
۱۴۰ ۴ــ٥ــ انتخاب اطالعات قلم   
۱۴۲ ۵  ــ٥ــ انتخاب رنگ ها   
۱۴۳ ۶  ــ٥ــ تنظيم گزينه هاى چاپگر   
۱۴۵ ۷ــ٥ــ ايجاد برنامٔه کاربردى چندسندى ساده   
 ۱۴۹  Appearance ۸  ــ٥ــ مشخصه ها ى  
۱۵۱ خودآزمايى   
۱۵۲ فصل ششم : زمان و تاريخ 

 ۱۵۲  Serial Time ۱ــ٦ــ آشنايى با  
 ۱۵۳  Timer ۲ــ٦ــ آشنايى با کنترل  
۱۵۵  Now و Date ،Time ۳ــ٦ــ کاربرد توابع  
۱۶۰  Format() ۴ــ٦ــ کاربرد تابع  
۱۶۲ ۵ ــ  ٦  ــ محاسبٔه اختالف تاريخ ها   
۱۶۵  Timer  ۶ ــ   ٦ــ کاربرد متغيرهاى ايستا به همراه  
۱۶۹ خودآزمايى   
۱۷۰ فصل هفتم  : گرافيک 
۱۷۰ ۱ــ  ٧  ــ اضافه کردن گرافيک به فرم   
۱۷۴ ۲ــ  ٧  ــ کنترل هاى ترسيمى   
۱۷۴ ۱ــ۲  ــ  ٧   ــ ترسيم خط    
۱۷۶ ۲ــ۲  ــ٧ــ ترسيم شکل    
۱۸۰ ۳ــ   ٧   ــ متدهاى ترسيمى   
۱۸۰  Pset ۱ــ۳  ــ  ٧   ــ متد     
۱۸۲  Line ۲ــ۳  ــ ٧   ــ متد   
۱۸۴  Circle ۳ــ۳  ــ ٧  ــ متد   
۱۸۵ ۴ــ   ٧   ــ رنگ آميزى   
۱۹۱ ۵  ــ٧  ــ ايجاد نشانه فرم   
۱۹۳ خودآزمايى   
۱۹۴ فصل هشتم: توليد بسته های نرم افزاری 
۱۹۴ ۱ــ     ۸    ــ کار کردن با اطالعات نسخه   
۱۹۷ ۲ــ     ۸   ــ کامپايل کردن پروژه   

 ۱۹۸  Standard EXE  ـ    ۸   ــ کامپايل کد به ۱ــ۲ـ   
 ۱۹۹  Package and Deployment Wizard ـ     ۸   ــ کاربرد ۳ـ  
خودآزمايى                                                                                                                                                               ۲۰۶  



مقدمه
بين  در  محبوب  و  متداول  برنامه نويسى  زبان هاى  از  يکى   Visual Basic برنامه نويسى  زبان 
برنامه نويسان است. در کتاب برنامه سازى ۱ با برخى از جنبه هاى مقدماتى اين زبان آشنا شديد. در اين 
کتاب با جنبه هاى پيشرفته اين زبان آشنا مى شويد. يادگيرى مفاهيم اين کتاب شما را قادر خواهد ساخت 
تا برنامه هاى کامل تر و پيچيده تر را بنويسيد و امکانات اين زبان را به نحو مناسب ترى به کار ببريد. در 
اين کتاب با منوهاى استاندارد، آرايه، کاربرد فرم هاى آماده، گرافيک، روال ها و توابع و برخى ديگر از 
امکانات Visual Basic آشنا شده و با آن ها کار خواهيد کرد. توصيه مى شود براى تقويت مهارت هاى 
خود در زمينٔه برنامه نويسى که يکى از جنبه هاى مهم رشته کامپيوتر است، عالوه بر انجام پروژه هايى که 
در اين کتاب ارايه شده است کتاب ها و منابع مرتبط را مطالعه نموده و تا حد امکان کد برنامه هاى مختلف 

را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد.

هدف كلى
شناخت مفاهيم پيشرفته و مباحث تکميلى زبان برنامه نويسى VB و نوشتن برنامه هاى 

پيشرفته با آن


