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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



    ٢٥           ٢٥       

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.

ديگر، برنامه از سيستم عامل مى خواهد که واسطى بين ديسک و برنامه ايجاد کند (به عبارت ديگر،  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
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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



    ٣٩           ٣٩       

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



    ٤١           ٤١       

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



         ٤٢              ٤٢     

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.
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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
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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.

… …



    ٦٧           ٦٧       

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.


