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فصل دوم

ايجاد منو

هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل، هنرجو می تواند:
 با Application Wizard منوهای ساده ای را برای برنامه های كاربردی 

كند؛ ايجاد 

 با Menu Editor منوهای سفارشی و حرفه ای را ايجاد كند؛

 منوهای بازشو (ميانبر) را ايجاد كند كه با كليك راست كاربر در هر جايی 

از فرم ظاهر می شود.

۱ــ٢ــ منوهاى استاندارد ويندوز
هر برنامه اى را که بيش از يک عمل انجام مى دهد مى توان با افزودن منوهايى کارآمدتر کرد. يکى 
از هدف هاى طراحى برنامه، ايجاد ويژگى هايى است که کاربرد آن را ساده تر کند. منويى که به طور مؤثر 

طراحى شده باشد، اين هدف را برآورده خواهد کرد.
منو متداول ترين ويژگى قابل مشاهده براى برنامٔه کاربردى است که استفاده از برنامه را ساده تر 
خواهد کرد. با وجود منو، محيط برنامه براى کاربران، طبيعى و آشنا خواهد بود. منويى که به صورت 
بدون تأثير (بد) طراحى شده است، سبب سردرگمى کاربران و عدم درک چگونگى کار برنامه مى شود.

اغلب برنامه ها داراى عمليات روى پرونده ها هستند که به کاربران امکان مى دهد پرونده ها را ايجاد 
و ذخيره کنند. برنامه هايى که از ويژگى هاى متداول ويندوز مثل بازکردن و ذخيرٔه پرونده ها يا کپى کردن 

متن استفاده مى کنند، بهتر است از استانداردهاى منوهاى ويندوز پيروى کنند.
بدين  اين  است.  کاربر  گرافيکى  رابط  کل  در  استاندارد  ويژگى هاى  ايجاد  مايکروسافت  هدف 
معنى است که اغلب برنامه هاى تحت ويندوز ظاهرى شبيه هم دارند. به عنوان مثال، روش دسترسى به 
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گزينٔه Print در کل برنامه ها مشابه هم است. اين استانداردها در چندين مورد مثل سيستم هاى راهنما 
رعايت مى شوند.

زير،  جدول  در  مى کنند،  پيروى  ويندوز  استاندارد  از  که  ويندوز  منوهاى  خاص  عناصر 
شده اند. فهرست 

جدول ١ــ٢ــ موارد متداول منوهای استاندارد ويندوز

تعريفويژگی

Captionاستفاده از يک يا دو کلمٔه خاص

Organization
گزينه های منو که براساس وظيفه گروه بندی خواهند شد تا حداقل تعداد سطوح را 

برای دسترسی به هر ويژگی ارائه کنند.

Access Keys
هر گزينه بايد يک کليد دسترسی داشته باشد تا از طريق صفحه کليد نيز بتوان به گزينه ها 
دسترسی داشت. در هر قسمت از منو، کليد بايد منحصر به فرد باشد و معموالً حرف 

اول Caption است.

Shortcut Keys
هر گزينه ای از منو که نياز است در بخشی از برنامه قابل دسترس باشد، بايد يک کليد 

ميانبر داشته باشد. هر کليد ميانبر می تواند فقط مربوط به يک گزينه باشد.

Check Box
گزينه هايی که نياز به فعال و غيرفعال شدن دارند، بايد يک کادر عالمت داشته باشند 
که نشان دهندٔه حالت آن باشد. گزينه ای که يک کادر محاوره ای را باز می کند بايد 

دارای … در انتهای نام خود باشد.

آن ها  وظيفٔه  براساس  منوها  زير  و  منو  سر  تعيين   Organization
می باشد. در شکل روبرو view سر منو و دارای سطح صفر Color زير منوی 
View و داری سطح يک و گزينه های Green ،Red و Blue زير منوهای 

Color و دارای سطح ٢ هستند.
Accesskey برای دسترسی به گزينه ها تعريف می شود و سبب می شود که به جای استفاده از 
ولی   (file منوی بازکردن  برای   Alt+f نماييم (مانند استفاده  کليد  صفحه  از  منو  انتخاب  برای  ماوس 
 Ctrl+C کليد ميانبر برای وظيفه ای است که در صورت انتخاب منو انجام می شود (مانندShortcut Key

(word برای عمل کپی در نرم افزار

View
RedColor

Green
Blue
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۲ــ٢ــ ايجاد منو
در ويژوال بيسيک برای ايجاد منو دو شيوه وجود دارد که عبارتند از:

Application wizard 
Menu Editor 

 Application Wizard ابزار مفيدى براى ايجاد برنامٔه کاربردى جديد است. اين بدين معنى 
است که اين ابزار براى ايجاد برنامٔه کاربردى با ويژگى هاى استاندارد مورد استفاده قرار مى گيرد. مزيت 
عمدٔه Application Wizard ايجاد منوهايى است که داراى ويژگى هاى استاندارد ويندوز هستند. به 
سادگى، مى توان اين ويژگى ها را که به صورت الگو ارائه شده اند انتخاب کرد. در صورتى که مى خواهيد 
ويژگى هاى ديگرى را به آن ها اضافه کنيد، بايد برنامه نويسى کنيد يا از Menu  Editor استفاده کنيد. بعد 
از کليک کردن روى Finish در Application Wizard، برنامٔه اصلى توليد مى شود که امکان انجام 

تغييرات با Menu Editor را فراهم مى کند.
Application Wizard ۱ــ۲ــ۲ــ ايجاد يک منوى ساده با

۱ــ از طريق کادر محاوره اى پيش  فرض که هنگام شروع Visual Basic 6.0 باز مى شود همچنين 
مى توانيد با انتخاب گزينٔه New Project از منوى File، برنامٔه VB Application Wizard را شروع 

کنيد (شکل ۱ــ۲).

شکل ١ــ٢ــ روی نشانه Application Wizard برای شروع ويزارد دو بار کليک کنيد.
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۲ــ کادر محاوره اى Introduction امکان استفاده از پروفايل هاى قبلى را که ذخيره کرده ايد 
فراهم مى کند (شکل۲ــ۲).گزينه هاى پيش فرض را تغيير ندهيد و روى Next کليک کنيد.

شکل ۲ــ٢ــ پروفايل ها امکان بارگذاری مجدد گزينه ها از پرونده های قبلی 
Application Wizard را فراهم می کنند.

۳ــ در کادر محاوره اى Interface Type، نوع صفحٔه آغازين برنامٔه کاربردى را انتخاب کنيد 
(شکل ۳ ــ۲). براى اين برنامٔه کاربردى نمونه، Single Document Interface را انتخاب کنيد. نام 

پروژٔه پيش فرض را تغيير ندهيد و Next را انتخاب کنيد.

شکل ٣ــ٢ــ انتخاب نوع رابط بستگی به چگونگی استفاده از برنامۀ کاربردی خواهد 
داشت. برنامه های کاربردی چند وظيفه ای اغلب از MDI ١ استفاده می کنند.

١ــ توضيح برنامه های MDI در فصل سوم آمده است.



٥٨

۴ــ يک منوى پيش  فرض بر  اساس استاندارد ويندوز ايجاد مى شود و شما مى توانيد منو و زيرمنوها 
را تغيير دهيد. بعد از انجام تغييرات، روى Next کليک کنيد (شکل ۴ــ۲).

شکل ٤ــ٢ــ نوع منو و گزينه ها را برای برنامۀ کاربردی انتخاب کنيد.

اتصال  مرورگر،  منبع،  پرونده  ابزار،  نوار  کردن  سفارشى  امکان   Application Wizard ۵    ــ
پايگاه داده و سايرالگوها را فراهم مى کند. براى مثال، از اين کادرهاى محاوره اى صرف نظر کرده و پنج 

بار روى Next کليک کنيد تا به آخرين کادر محاوره اى برسيد.
۶  ــ در آخرين کـادر محـاوره اى، مـى توان پروفـايل را ذخيره کرد (شکل ۵   ــ ۲). نامـى را براى 
پروفـايل وارد کنيد کـه مرتبط با برنـامـٔه کاربردى باشد. بعد از وارد کردن نام، روى Finish کليک 
کنيد تا Application Wizard کامل شود. (کليک کردن روى Finish در کارهاى محاوره اى قبلى، 

سبب مى شود که ويزارد از ذخيرٔه پروفايل، صرف نظر کند.)

شکل ٥  ــ٢ــ نام پروفايل را در آخرين صفحه وارد کنيد.
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شکل ٦  ــ٢ــ دکمه های فلش، امکان تو رفتگی و سازماندهی 
گزينه های در ليست منو را فراهم می کنند.

نـکـتـهنـکـتـه
پسوند پروفايل RWP است.

Menu Editor ۳ــ۲ــ کاربرد
Menu Editor امکان ايجاد نوار منو يا اصالح منوهاى ايجاد شده را فراهم مى کند. اين منوها 

به طور معمول در باالى فرم قرار مى گيرد.
روش هاى باز کردن برنامٔه Menu Editor عبارت اند از:

Ctrl + E فشار دادن کليدهاى  
  دکمٔه Menu Editor در نوار ابزار استاندارد

Tools از منوى Menu Editor انتخاب گزينٔه  

ايجاد يک منو ی ساده 
۱ــ پروژٔه جديدى را باز کنيد.

۲ــ مشخصٔه Caption فرم را به Simple Menu تغيير دهيد.
(توجه  کنيد  باز  را   Menu Editor برنامٔه  ۳ــ 

کنيد که براى باز کردن اين برنامه، بايد فوکوس روى 
فرم باشد.)

۴ــ در کادر محاوره اى Menu Editor و در 
 ،Name و در قسمت File عبارت ،Caption قسمت

عبارت mnuFile را وارد کنيد.
 Next روى  منو  اين  گزينٔه  ايجاد  براى  ۵  ــ 

کليک کنيد.
۶  ــ در قسمت Caption، عبارت Exit و در 
قسمت Name، عبارت itmExit را وارد کنيد. به دليل 
اين که اين منو زيرمنوى (گزينٔه) منوى File است، روى 

دکمٔه فلش راست کليک کنيد (شکل ۶  ــ۲).

مثال ۱ــ۲
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۷ــ روى Ok کليک کنيد تا منوى ايجاد شده را مشاهده کنيد (شکل ۷ــ۲).
itmExit_click( ) کليک کنيد. پنجرٔه کد با رويداد Exit را باز کرده و روى File ۸  ــ منوى

ظاهر مى شود.
۹ــ دستور Unload Me را به روال رويداد itmExit اضافه کنيد (شکل ۸    ــ۲).

نـکـتـهنـکـتـه
برای بارگذاری فرم در حافظه از دستور loadMe و برای پاك كردن آن از حافظه 

از دستور Unload Me استفاده كنيد.
ــ منظور از Me فرم جاری است. 

۱۰ــ کليد F5 را فشار دهيد تا کد اجرا شود.

يک  و  مشخصه ها  دارای  که  است  بيسيک  ويژوال  در  ديگری  هرکنترل  شبيه  منو  در  گزينه  يک  ٧ــ٢ــ  شکل 
رويداد به نام Click است.

شکل ٨  ــ٢ــ برای روال رويداد گزينه ها مانند ساير کنترل های VB، کدی را بنويسيد.
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۱ــ۳ــ٢ــ تنظيم مشخصه هاى منو: همان طور که قبالً نيز ذکر شد، منو کنترلى با مجموعه اى 
از مشخصه ها و يک رويداد () Click است. جدول ۲ــ٢ متداول ترين مشخصه هاى مورد استفاده براى 

شىء Menu را نشان مى دهد.
کرد.  مقداردهى  منو، مشخصٔه Name را  گزينٔه  ايجاد منو يا  هنگام  کنترلى، مى توان  مانند هر 
عدم مقداردهى Name  سبب بروز خطا مى شود. عدم مقداردهى مشخصٔه Caption سبب نمايش يک 

خط خالى خواهد شد.
۲ــ۳ــ٢ــ اضافه کردن کليدهاى دسترسى به گزينه هاى منو: عالوه بر کليک کردن روى يک 
گزينٔه منو براى اجراى يک وظيفه، مى توان با استفاده از کليدهاى دسترسى، به گزينه ها دسترسى پيدا کرد. 
کليدهاى دسترسى به کاربران امکان مى دهند گزينه ها را با فشار دادن Alt و سپس حرف تعيين شده انتخاب 

کنند. بعد از اين که منو باز شد، کاربران مى توانند با فشار دادن کليد دسترسى، گزينه را انتخاب کنند.

Menu جدول ٢ــ٢ــ مشخصه های متداول شیء

شرحمقدار /  نوعمشخصه
CaptionString.متنی که روی نوار منو ظاهر می شود
CheckedBoolean.گزينه قرار می دهد Caption يک عالمت قبل از رشتٔه

EnabledBoolean به صورت خاکستری و غيرفعال Caption باشد، رشتٔه Trueدرصورتی که
نخواهد بود.

NameString.نام شیء فقط در زمان طراحی قابل دسترس است

ShortcutN/A

يک ترکيب کليدی می باشد که به عنوان کليد ميانبر برای وظيفه ای که اين 
گزينه انجام می دهد، به کار می رود. اين مقدار را فقط در زمان طراحی و 
از طريق فرمتی که در کادر ليست Shortcut در Menu Editor ظاهر 

می شود، می توانيد انتخاب کنيد.

WindowListBoolean ايجاد می کند تا ليستی از پنجره های MDI يک منوی سطح باال در فرم
باز را نمايش دهد.١

خاصيت که  منويی  در  باز  پنجره های  ليست   (word نرم افزار  (مانند  باشد  داشته  باز  پنجرٔه  چند  همزمان  می تواند   MDI فرم  ١ــ 
 window List آن true است ديده می شود.
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براى تعريف يک کليد دسترسى، در کادر متن Caption، قبل از نويسٔه مورد  نظر، از نويسهٔ  & 
استفاده کنيد (شکل ۹ــ٢).

شکل ٩ــ٢ــ کليدهای ميانبر و دسترسی را قبل از کامپايل 
کردن برنامه تعيين کنيد. 

نـکـتـهنـکـتـه
از دو كليد دسترسی مشابه در يك بخش منو استفاده نكنيد.

کليدهاى دسترسى مطابق با منوها گروه بندى مى شوند و در صورتى مى توانيد از حرف يکسان براى 
گزينه ها استفاده کنيد که در منوهاى مختلف ظاهر شوند. اگر دو کليد دسترسى مشابه در يک بخش منو 
قرار دهيد، اولين کليد در سلسله مراتب ابتدا اجرا خواهد شد. هنگامى که کليد براى دومين بار فشار 

داده شود، گزينٔه بعدى با همان کليد، انتخاب مى شود.
 Application Wizard طريق گزينه ها:از  به  ميانبر  کليدهاى  کردن  اضافه  ۳ــ۳ــ۲ــ 
نمى توان براى گزينه ها کليدهاى ميانبر اضافه کرد. ولى انجام اين کار در Menu Editor ممکن است. 
استفاده از کليدهاى ميانبر، روش ديگرى براى اجراى وظايف گزينه ها از طريق صفحه کليد است. کليد 
ميانبر مربوط به هر منو را مى توان در کادر محاوره اى Menu Editor از ليست Shortcut انتخاب 

کرد (شکل ۱۰ــ۲).
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نـکـتـهنـکـتـه
باشد.  داشته  را  ميانبر  كليد  از  نمونه  يك  می تواند  فقط  كاربردی  برنامۀ  هر 
برای  را   Ctrl+N باشيد،  كرده  استفاده   New برای   Ctrl+N از  اگر  مثال،  به عنوان 
نشان  را  خطايی   VB تكراری،  ميانبر  كليد  تعيين  هنگام  نبريد.  به كار   Open گزينۀ 

می دهد ( شكل ١١ــ٢).

شکل ۱۰ــ٢

شکل ۱۱ــ٢

نـکـتـهنـکـتـه
برای  داريم.  جداكننده  خط  به  نياز  منو  يك  گزينه های  گروه بندی  برای 
قراردادن اين خطاها در بين گزينه های منو، در قسمت Caption از كادر محاوره ای
 Menu Editor، خط تيره قرار دهيد و نام گزينه را با پيشوندی مثل Sep شروع كنيد. 

توجه داشته باشيد كه Name خط جداكننده را خالی رها نكنيد.
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۴ــ۳ــ۲ــ ايجاد منوهاى بازشو: دو نوع منو وجود دارد: نوار منويى و منوى بازشو.
نوار منويى به طور ثابت در باالى فرم قرار مى گيرد اما منوى بازشو منويى است که در هر 

جايى از فرم ظاهر مى شود.
منوى بازشو در موارد مورد نياز مانند کليک راست در محل اشاره گر ماوس ظاهر مى شود. 
براى ايجاد چنين منوهايى نيز از Menu Editor استفاده مى شود. در حقيقت، در مواقع مورد نياز 
مى توانيم قسمتى از منوى تعريف شده به وسيلٔه Menu Editor را در محل اشاره گر يا در محل مورد 
نظر فعال کنيم. در VB با استفاده از دستور PopupMenu مى توان قسمتى از منوها را به همراه زير 

منوهاى بعد از آن در ناحيه اى از فرم ظاهر کرده و از آن استفاده نمود.
شکل کلى اين دستور به صورت زير است:

PopupMenu MenuName [Xpos],[Ypos]
در اين ساختار MenuName نام منويى است که مى خواهيم در فرم نمايش داده شود. هم چنين دو 
پارامتر اختيارى Ypos و Xpos، مختصات محل ظاهر شدن منو را تعيين مى کنند. اگر از اين دو مقدار 
استفاده نشود VB به طور خودکار از مختصات محل فعلى ماوس به جاى اين دو متغير استفاده مى کند. 

به عنوان مثال، دستور زير سبب مى شود تا منوى Edit، در محل فعلى ماوس نمايش داده شود:
PopupMenu    MenuEdit

مى توانيد نمونٔه اين نوع منوها را تقريباً در همه جاى ويندوز مشاهده کنيد. در هر قسمت از ويندوز 
اگر کليک راست کنيد معموالً منويى ظاهر شده و گزينه هايى را ارائه مى کند. طريقٔه ايجاد چنين منوهايى را 
در مثال فوق آموختيد، ولى ممکن است سؤال کنيد که: وقتى روى يک فرم کليک مى شود، برنامه چگونه 
مى تواند تشخيص دهد که کدام يک از کليدهاى ماوس فشار داده شده است؟ نوع کليد ماوس را با بررسی 

آرگومان ورودی Button در رويدادهای MouseDown و MouseUp می توان تعيين کرد.
در صورتى که بخواهيد مى توانيد يک فرمان را هم در نوار منويی و هم منوى بازشو قرار دهيد 

(شکل ۱۲ــ٢). کد زير چگونگى انجام اين کار را شرح مى دهد.
Private Sub Form_MouseDown (Button As In te ger, shift As Integer, X_ 
As  Single,Y As Single)
      If Button = 2 Then

     PopupMenu mnuFile
      End If

         End Sub
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 mnuFile به نام       Menu براى اين که اين کد کار کند، نياز به ايجاد فرمى داريد که شامل يک کنترل
باشد که حداقل داراى يک گزينه است.

شکل ١٢ــ٢ــ هنگامی که از متد PopupMenu  استفاده می کنيد، فقط گزينه های منو ظاهر خواهند شد.

صورتى  چه  به  آن  منوهاى  زير  باشد،  غيرفعال  منويى  سر  اگر  پژوهش  :   
مشاهده مى شوند؟

ايجاد منوهای پيچيده: منويى ايجاد کنيد که گزينه هاى زير در آن وجود داشته باشد:

شکل ١۳ــ٢
قبل از شروع طراحى، بايد ويژگى هاى برنامه را مرور کنيد تا سيستم منو را به طور مناسب طراحى و 

گروه بندى کنيد. اغلب، نوارهاى منو با منوى File و Edit شروع مى شوند.

مثال ٢ــ۲
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Edit MenuِِFile Menu
Undo                  Ctrl + ZNew
Cut                      Ctrl +XOpen
Copy                  Ctrl +CSave
Paste                   Ctrl +VSettings
Select All          Ctrl +AAbout

Exit Ctrl + E
به گروه بندى سيستم منو توجه کنيد. مى توان اين منو را در Menu Editor پياده سازى کرد. 
جدول ۳ــ۲ سلسله مراتب منو و مشخصه هاى Caption ، Name و کليدهاى ميانبر براى هر شىء منو 

را نشان مى دهد.
جدول ٣ــ٢ــ شیء های منو برای مثال ٢ــ٢

Level ShortcutCaptionName
0                  None& FilemnuFile
1                  None& NewitmNew
1                  None& OpenitmOpen
1                  None& SaveitmSave
1                  None-sepOne
1                  NoneSe&ttingsitmSettings
2                  NoneBlack On WhiteitmBlackOn White
2                  NoneWhite On BlackitmWhiteOnBlack
1                  None&AboutitmAbout
1                  None-sepTwo
1               Ctrl   +  xE&xititmExit
0                  None&EditmnuEdit
1               Ctrl   +  z&UndoitmUndo
1                  None-sep Three
1               Ctrl   +  xCu&titmCut
1               Ctrl   +  C&CopyitmCopy
1              Ctrl   +  V&PasteitmPaste
1                  None-sepFour
1                Ctrl+ASelect&AllitmSelectAll
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Clipboard ۴ــ٢ــ شىء
يکى از ويژگى هاى مهم سيستم عامل ويندوز، قابليت انتقال داده ها از يک برنامٔه کاربردى به برنامٔه 
کاربردى ديگر از طريق حافظٔه Clipboard است. تمام برنامه هاى کاربردى امکان دسترسى به اين حافظه را 

دارند. مى توان هر شىء موجود در ويندوز (از متن ساده تا يک تصوير) را در اين حافظه ذخيره کرد.
به طور  شىء  اين  داشت.  دسترسى  حافظه  اين  به   Clipboard شىء طريق  از  مى توان   VB در
پيش فرض در پروژهٔ Standard EXE قرار دارد و مى توان از آن استفاده کرد. شىء Clipboard هيچ 
مشخصه اى ندارد ولى داراى چندين متد است. برخی از متدهای Clipboard در جدول ٤ــ٢ ذکر 

شده است.
Clipboard جدول ٤ــ٢ــ متدهای شیء

شرحمتد

Clear.پاک می کند Clipboard تمام داده ها را از حافظٔه

GetText.بازيابی می کند Clipboard را از حافظٔه ASCII متن

SetText.ارسال می کند Clipboard را به حافظٔه ASCII متن

فرمان به  نام هاى txtMain و txtClip و دو دکمٔه  کادر متن به  شامل دو  کنيد که  ايجاد  فرمى 
با  مى شود،  نوشته   txtMain در که  چيزى  هر  مى خواهيم  باشد.   cmdPaste و  cmdCopy نام هاى
انتخاب دکمٔه Copy به حافظٔه Clipboard کپى شده و با انتخاب Paste از حافظٔه Clipboard به کادر 

متن txtClip کپى شود (شکل ۱۴ــ۲). 
کد دکمه هاى فرمان اين مثال به صورت زير خواهد بود:

Private Sub cmdCopy_ Click()
         Clipboard.SetText(txtMain.Text)
End Sub
Private Sub cmdPast_Click()
         txtCLip.Text = Clipboard.GetText
End Sub

مثال ۳ــ۲
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در اين مثال، کل متن موجود در txtMain با انتخاب دکمٔه Copy به حافظٔه Clipboard وارد 
مى شود. در صورتى که مى خواهيد فقط قسمتى از متن که انتخاب کرده ايد به حافظٔه Clipboard وارد 

شود، در روال مربوط به دکمٔه Copy به جاى Text از مشخصٔه SelText استفاده کنيد:
Clipboard.SetText(txtMain.SelText)

نـکـتـهنـکـتـه
برای انتخاب قسمتی از متن در كادر متن در زمان اجرا، روی نويسۀ اول كليك 
كنيد و تا نويسۀ مورد نظر درگ كنيد. انتخاب متن به صورت كدنويسی نيز ممكن است. 
 SelStart .استفاده كنيد SelLenght و SelStart برای انجام اين كار، از دو مشخصۀ
محل شروع انتخاب و SelLenght طول نويسه های انتخاب شده را مشخص می كنند. 
به عنوان مثال، می خواهيم كلمه ای را كه در كادر متن قرار دارد از نويسۀ دوم تا پنجم 

انتخاب كرده و به حافظۀ Clipboard منتقل كنيم.
Text1. Selstart = 1  
Text1. SelLenght = 4  
Clipboard. SetText (Text 1. SelText)  

شکل ١٤ــ٢
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خودآزمايي

١ــ  در چه مواقعی از منوها استفاده می شود؟
٢ــ در کادر Menu Editor، گزينٔه Name به چه منظوری مورد استفاده قرار می گيرد؟

٣ــ انواع منوها را نام ببريد.
٤ــ وقتی کاربر از کليد ميانبر استفاده می کند، کدام رويداد تحريک خواهد شد؟

٥  ــ فرمی ايجاد کنيد که اگر روی آن کليک راست کنيد، منويی باز شود و امکان تغيير رنگ فرم 
به رنگ های قرمز، سبز و آبی را فراهم کند.

٦ ــ در تمرين ٥، TextBox به فرم اضافه کرده و منويی برای تغيير رنگ متن آن به رنگ های 
زرد و آبی فراهم کنيد.

قسمت  تنها   txtMain محتوای انتقال  جای  به  و  کنيد  اضافه  را   cut دکمٔه ٣ــ٢  مثال  به  ۷ــ 
انتخاب شده را cut و past کنيد.
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فصل سوم 

ال  زدايي برنامه خطايابي و اش

هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل، هنرجو می تواند:
 اصول كار با دستور On Error Goto را بيان كرده و در برنامه ها آن را به كار ببرد؛

 نحوۀ كار باشیء ERR را شرح داده و در برنامه های خود از آن استفاده كند؛

 با دستور Resume كار كند و اجرای برنامه های قطع شده را از سر بگيرد؛

 برنامه های خود را اشكال زدايی كند. 

١ــ٣ــ انواع خطاها در برنامه نويسی
در برنامه نويسی سه نوع خطا وجود دارد:

کليد  واژه ها  قرارگيری  محل  يا  امالء  در  خطا  شامل   :(syntax error) نحوی خطای  ١ــ 
If    a  >  b می باشد مانند استفاده از دستورIf بدون کليد  واژٔه then در زبان بيسيک 

    Print a                                                                                                  
دستور باال دارای خطای نحوی "Expected: then or Go To" (فاقد then يا GoTo) است.

اين خطاها در زمان کامپايل برنامه مشخص می شود.
٢ــ خطای زمان اجرا (Runtime error): خطاهايی که هنگام اجرای دستور رخ می دهد 

و تا قبل از اجرای آن مشخص نمی شود.

خطای تقسيم بر صفر
i = 0     :  a =5  
b  = a/i  

مثال ۱ــ۳
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اين نوع خطاها در زمان کامپايل قابل تشخيص نيست.
٣ــ خطای منطقی (logical error): خطاهای منطقی در زمان کامپايل و اجرا مشکلی ايجاد 
نمی کند بلکه از نظر منطقی خروجی برنامه، خروجی مورد نظر نيست و برنامه نويس در پياده سازی منطق 

برنامه و حل مسأله اشتباه کرده است. بنابراين نتيجه مطلوب حاصل نمی شود.
for    i=2        to 10  

  print  i ;  
Next  

هدف تکه کد باال توليد اعداد زوج کوچکتر از ١٢ بوده است ولی خروجی آن عبارتست از 
 2    3   4   5   6   7   8   9   10  

زيرا برنامه نويس step 2 را فراموش کرده است و بايد کد به صورت زير اصالح شود.
for      i=2      to  10    step 2  

 print  i ;  
Next  

Option Explicit ۲ــ۳ــ رفع اشکال متغيرهاى اعالن نشده با
همزمان با کدنويسى، IDE ويژوال بيسيک خطاهاى نحوى را که به وجود مى آيند اعالم مى کند 
(شکل ۱ــ۳). خطاهاى نحوى شامل امالء يا محل قرارگيرى کليد  واژه ها هستند. به اين نوع خطاها 

مى توان به سادگى پى برد و آن ها را رفع کرد.

شکل ۱ــ٣ــ IDE ويژوال بيسيک دستورات IF بدون کليد   واژۀ Then را هنگام تايپ شناسايى مى کند. 
ولى اگر فقط کليد  واژه هاى End-If اشتباه باشند، هنگام کامپايل کد، اعالم خواهد شد.
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همزمان با تايپ، VB خطاهاى نحوى را اعالم مى کند. در صورتى که مى خواهيد VB کار را 
قطع نکند و براى هر خطايى، پيغامى نمايش ندهد، از منوى Tools گزينٔه Options را انتخاب کرده و 

کادر عالمت Auto Syntax Check را پاک کنيد (شکل ۲ــ۳).

شکل ۲ــ٣ــ غيرفعال کردن Auto Syntax Check سبب مى شود که پيغام هاى خطاى نحوى را هنگام 
تايپ مشاهده نکنيد.

تايپ،  هنگام  در  خطاها  کردن  پيدا  از  کامپايلر  که  مى شود  سبب  عالمت  کادر  اين  کردن  پاک 
صر ف نظر کند.

هنگامى که کد را درون IDE اجرا مى کنيد، ويژوال بيسيک خطاهايى مثل نوع اشتباه و بالک هاى 
کد کامل نشده را گزارش مى کند (شکل ۳ــ۳). فقط در صورتى که Option Explicit تنظيم شده باشد، 
ويژوال بيسيک کد متغيرهاى اعالن نشده را اجرا مى کند. هنگامى که کليد واژٔه Option Explicit را 
در بخش General يک فرم يا مدول وارد مى کنيد، همٔه متغيرهاى کد بايد با استفاده از کليدواژه هاى 

Dim ،Private ،Public يا Static به طور صريح اعالن شوند.
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اشتباهات تايپى ساده منجر به بروز خطاهاى بزرگى در کد مى شوند. به    عنوان مثال، در کد زير 
متغيرى با نام intMyNum اعالن شده است ولى در خط ۴ از intMyNim استفاده شده است. به دليل 
 intMyNim به طور خودکار متغير جديدى به نام VB ،استفاده نشده است Option Explicit اين که

ايجاد کرده و آن را با صفر مقداردهى مى کند.(خطای منطقی) شکل۴ــ۳ نتيجه  را نشان مى دهد.
01 Private Sub cmdUnWit_Click()
02  Dim intMyNum As Integer
03  intMyNum = 2+2
04  MsgBox CStr(intMyNim)
05 End Sub

شکل ۳ــ٣ــ IDE هنگام کامپايل کد، يک بالک حلقۀ کامل نشده را گزارش مى کند.

شکل ۴ــ٣ــ اگر از Option Explicit استفاده کرده باشيد، پيام خطايى را دريافت 
خواهيد کرد که مشخص مى کند متغير intMyNim تعريف نشده است.
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BreakPoint ۳ــ۳ــ بررسى قطعات کد با
قطع  نقاط  با  را  آن  و  کرده  متوقف  اجرا  از  نقطه اى  هر  در  را  بيسيک  ويژوال  کد  مى توان 
(breakpoints) بررسى کرد. يک نقطٔه قطع، محلى در کد است که مى توان کد را در طول اجرا متوقف 

کرد. نقطٔه قطع را مى توان به چهار روش تعيين کرد:
F9 کليک روى خط کد مورد      نظر و فشار دادن کليد  

Debug در نوار ابزار Toggle Breakpoint کليک روى آيکن  
Debug از منوى Toggle  Break Point انتخاب  

Code کليک در حاشئه پنجرٔه  

نـکـتـهنـکـتـه
گزينۀ  Debug منوی  ز  ا كد،  در  قطع  نقاط  تمام  كردن  پاك  برای 

تمام نقاط قطع را  همچنين می توان  انتخاب كنيد.  Clear All Breakpoints را 
كرد. پاك   Ctrl+Shift+F9 كليدهای  دادن  فشار  با 

هنگامى که يک نقطٔه قطع را تعيين مى کنيد، توجه کنيد که به رنگ قرمز تبديل مى شود. هنگامى 
که کد قطع مى شود، خط موردنظر کد به رنگ زرد تبديل مى شود. همچنين يک فلش در حاشئه چپ 

پنجرٔه Code به خط موردنظر اشاره مى کند (شکل ۵    ــ۳).

شکل ۵ ــ٣ــ براى رجوع به نقطۀ قطع بعدى، کليد F5 را فشار دهيد.
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مى شوند  خطا  بروز  سبب  که  اشکاالت  اغلب  و  نمى آيند  وجود  به  کد  نحو  بر  اثر  اشکاالت  همٔه 
به دليل منطق کد يا اشکال طراحى است. پيدا کردن اين نوع اشکاالت، مشکل است. از نقاط قطع 
مى توانيد براى محدود کردن کدى که سبب بروز اشکال شده است، استفاده کنيد. بعد از تعيين خطى 
از کد که مى دانيد اشکال رخ داده است، نقطٔه قطع را تعيين کرده و ناحئه بروز خطا را با استفاده از 

watches جست وجو کنيد.

Watches  ۴ــ۳ــ نمايش مقادير متغيرها با
با نگاه دوباره به کد و شکل ۳ــ۳ مشاهده مى کنيم که داراى اشکال است و دليل آن نيز روشن 
و  قطع  نقاط  از  که  است  مناسبى  فرصت  لذا  نمى دانيد  را  خطا  اين  بروز  دليل  که  کنيد  فرض  است. 

watches استفاده کنيد.
۱ــ نقطٔه قطع را براى خطى از کد که کادر پيام را نشان مى دهد تعيين کنيد. 

۲ــ برنامه را اجرا کنيد.
۳ــ اشاره گر ماوس را روى متغيرى که مى خواهيد مقدار آن را مشاهده کنيد، درگ نماييد و چند 

لحظه نگه داريد. پنجرٔه کوچکى با مقدار متغير ظاهر مى شود.
در پنجرهٔ watches از منوىview مى توان تغيير مقادير يک متغير را مشاهده کرد. براى اضافه 

کردن متغيرهاى ديگرى به پنجرٔه watch مراحل زير را انجام دهيد:
۱ــ يک يا دو نقطٔه قطع براى متغيرهاى مورد  نظر تعيين کرده و کليد F5 را فشار دهيد.

۲ــ در هر نقطٔه قطع، متغير مورد  نظر را هاى اليت (مشخص) کنيد.
۳ــ کليک راست کرده و Add  watch را از منوى ميانبر انتخاب کنيد.

۴ــ تنظيمات مناسب را در کادر محاوره اى Add  watch انجام دهيد (شکل۶   ــ ۳) و سپس روى 
Ok کليک کنيد.

در پنجرهٔ Watches، قسمت Expression نام متغير يا مشخصه اى نوشته مى شود که مى خواهيم 
مقدار آن را بررسى کنيم. در قسمت Context نام رويداد يا مدولى را که مى خواهيم مقدار عبارت را 
در آن بررسى کنيم، مى نويسيم. در سومين بخش يعنى Watch  Type مى توانيد يکى از سه گزينه را 
انتخاب کنيد. با انتخاب اولين گزينه، هنگام رسيدن به نقطٔه توقف، مقدار Expression را مى توان در 
پنجرٔه Watch مشاهده کرد. انتخاب گزينٔه دوم سبب مى شود که در صورت True يا غيرصفر بودن 
مقدار متغير کادر Expression، يک نقطٔه توقف در دستور بعد از آن ايجاد شود. چنانچه گزينٔه سوم 
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بعدى  دستور  در  توقف  نقطٔه  يک  کند،  تغيير   Expression کادر عبارت  مقدار  اگر  کنيد،  انتخاب  را 
ايجاد مى شود.

۵ ــ براى نمايش پنجرٔه watches (شکل ۷ــ۳)، ازمنوى View گزينٔه watch window را 
انتخاب کنيد. هنگام اضافه کردن يک watches نيز اين پنجره ظاهر مى شود.

شکل ۷ــ٣ــ در حالت Break، مطمئن باشيد در محلى از کد که در ميدان ديد متغيرهاى پنجرۀ 
watches است، قرار داريد.

شکل ۶    ــ٣ــ کادر محاوره اى Add Watch يک ابزار قوى و داراى قابليت انعطاف است.
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پى گيرى چندين متغير مستقل که به   طور پيوسته تغيير مى يابند مى تواند خيلى مشکل باشد. پنجرٔه 
watches ابزار مؤثرى براى پى گيرى مقادير در عمليات پويا مثل حلقه ها يا آرايه ها است. 

۱ ــ۴ ــ۳ــ بررسى خط به خط کد با Step Into  و Step Over: مى توان کد يک برنامه 
را به صورت خط به خط اجرا و بررسى نمود و اگر خطايى در هر خط وجود دارد آن را رفع کرد. 

.Step Over و Step Into :اجراى گام به گام به دو روش انجام مى شود
Step Into را مى توان با روش هاى زير اجرا کرد: 

Debug از منوى Step Into انتخاب گزينٔه  
F8 فشاردادن کليد  

Debug از نوار ابزار Step Into کليک روى نشانٔه  
شود،  فراخوانى  ديگرى  روال  يک  کد  از  خطى  در  اگر   ،Step Into روش از  استفاده  هنگام 

اجراى گام به گام وارد روال جديد خواهد شد. 
هيچ  اين که  از  مواقع  بعضى  است  ممکن  کنيد،  شروع  گام  به  گام  اجراى  صورت  به  را  کد  اگر 
چيزى رخ نداده است متعجب شويد. در صورتى که هيچ کدى در روال رويداد ()Form_Load  نداشته 
باشيد، هيچ رويدادى اجرا نمى شود. به خاطر داشته باشيد که ويندوز يک سيستم عامل رويدادگرا است 
و رويدادى بايد براى کد رخ دهد تا اجرا شود. تنها کدى که به صورت پيش فرض شروع به کار مى کند، 
کد مربوط به روال هاى () Form_ Load () ،From_Initialize يا ()Sub Main  است. اگر هيچ کارى 

داخل اين روال ها نباشد، برنامه  تا زمانى که رويدادى رخ ندهد، هيچ کارى انجام نمى دهد. 
براى اجراى گام به گام کد، بهتر است  يک نقطٔه قطع در خط مورد نظر کد قرار داده و سپس کد 

را به صورت عادى اجرا کنيد. 
هنگامى که اجرا به نقطٔه قطع برسد، اجراى گام به گام شروع خواهد شد. براى خروج سريع از 

روالى که به صورت گام به گام اجرا  مى شود، بايد از Step Out استفاده کرد. 
Step Out را مى توان با روش هاى زير اجرا کرد: 

Debug از منوى Step out انتخاب گزينٔه  
Ctrl + Shift + F8 فشاردادن کليد  

 Debug از نوار ابزار Step Out کليک روى نشانه  
هنگامى که از روش Step Over براى اجراى گام به گام کد استفاده مى کنيد، در صورت برخورد 
با خطى که روال ديگرى را فراخوانى مى کند، وارد روال فراخوانى شده نخواهيد شد و فقط اين خط 
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کد به صورت يک خط منفرد اجرا خواهد شد. 
Step Over را مى توان با روش هاى زير اجرا کرد: 

Debug از منوى Step Over انتخاب گزينٔه  
Shift + F8  فشار  دادن کليد  

 Debug از نوار ابزار Step Over کليک روى آيکن  
۲ ــ۴ ــ۳ ــ متوقف  کردن خطوط انتخاب شده: هر بار که يک نقطٔه قطع را تعيين کنيد، تا زمانى 
که به کد برنگشته و آن نقطٔه قطع يا همٔه نقاط قطع را پاک نکرده باشيد، در کد باقى مى ماند. تعداد زياد نقاط 
 Run to Cursor قطع، سبب کند شدن سرعت اشکال زدايى مى شود. اين کار را مى توان با استفاده از

ساده تر انجام داد تا کد را در نقاط تعيين شده قطع کند. 
Run to Cursor را مى توان با روش هاى زير اجرا کرد: 

Debug از منوى Run to Cursor انتخاب گزينٔه  
Ctrl +F8 فشاردادن کليد  

روى خطى از کد که مى خواهيد متوقف شود، کليک کرده و سپس با يکى از روش هاى فوق، 
Run to Cursor را اجرا کنيد. کليد F5 را فشار دهيد تا کد اجرا شود. IDE ويژوال بيسيک، اجراى 

کد را در خطوطى که کليک کرده ايد، قطع مى کند. 

ـ ۳ ــ استفاده از ابزار هاى اشکال زدايى پيشرفته  ۵   ـ
نشان  ابزارهاى  از  مى توان  گام،  به  گام  اجراى  تکنيک هاى  و  متغيرها  مقادير  مشاهدٔه  بر  عالوه 
داده شده در شکل هاى ۸    ــ۳ تا ۱۱ ــ۳ استفاده کرد. ويژوال بيسيک اين ابزارها را براى اشکال زدايى 

پيشرفته ارايه مى کند. 
پنجرۀ Locals (شکل ۸   ــ۳) روش ساده اى براى مشاهد ٔه تمام متغيرهاى موجود در ميدان ديد 
جارى است. متغيرها به همراه مقاديرشان در اين پنجره فهرست مى شوند. شىء ها داراى يک عالمت 
جمع هستند که مى توانيد روى آن کليک کنيد تا مشخصه هاى شىء را مشاهده کنيد. اگر مشخصه ، خود 
شىء ديگرى باشد، عالمت جمع ديگرى را مشاهده خواهيد کرد. در اين پنجره مى توان تمام متغيرها را 
به طور هم  زمان و بدون کليک  کردن روى هر کدام، مشاهده کرد. براى دسترسى به اين پنجره، از منوى 

View گزينٔه Locals Window را انتخاب کنيد. 
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Locals شکل ۸    ــ٣ــ پنجرۀ

اجراى  بدون  کد  از  خطوطى  آزمايش  براى  مى توان  ۹ ــ۳)  Immediate: (شکل  پنجرۀ  از 
برنامه استفاده کرد. براى آزمايش اين پنجره، کد زير را در آن وارد کنيد: 

Print 23٭
دستور Print مقدار ۶ را ارايه مى دهد. 

فشار دادن  با  را  آن  اجراى  و  کد  تايپ  امکان   Immediate پنجرۀ ۹  ــ٣ــ  شکل 
کليد Enter  فراهم مى کند. 

پنجرٔه Immediate براى دستورهاى يک خطى، مناسب است. در اين پنجره نمى توان متغير 
جديدى را اعالن کرد، ولى مى توان از هر متغيرى که در ميدان ديد است، استفاده کرد. به عنوان  مثال، 
اگر برنامه در يک روالى قطع شده است که متغير intCounter در آن تعريف شده است، مى توان خط 
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زير را در پنجرٔه Immediate تايپ و مقدار آن را مشاهده کرد: 
Print intCounter

همچنين مى توان مقادير را در پنجرٔه Immediate تغيير داده و متدهايى را روى شىءها اجرا 
کرد. هر چيزى که نياز به يک خط کد دارد را در اين پنجره مى توان اجرا کرد. 

کادر محاوره اى Call Stack در صورتى که از چندين روال و رويداد استفاده مى کنيد، مفيد 
است. اين کادر محاوره اى (شکل ۱۰ ــ۳)، تمام روال ها و توابع فعال را نشان مى دهد. عنصر ليست 
شده در باالى کادر محاوره اى، روال جارى است و خط زير آن خط فراخوانى آن است و الى آخر. اين 
 Ctrl+L يا فشار دادن کليدهاى Debug کادر محاوره اى با کليک   کردن روى دکمٔه  از نوار ابزار

باز مى شود. الزم به ذکر است که اين عمل فقط در حالت قطع ممکن است. 

Call Stack شکل۱۰ ــ٣ ــ کادر محاوره اى

براى نشان   دادن کـادر محاوره اى Quick Watch (شکل۱۱ ــ۳) يک قطع را در کـد قرار 
گزينٔه   Debug منوى از  و  کرده  (هاى اليت)  مشخص  را  عبارتى  يا  کنيد  کليک  متغيرى  روى  دهيد، 
Quick Watch را انتخاب کنيد يا از نوار ابزار Debug روى آيکن  کليک کنيد يا کليدهاى 

Shift +F9 را فشار دهيد. 

Quick Watch شکل ۱۱ ــ٣ ــ کادر محاوره اى
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Find and Replace ۶  ــ۳  ــ کاربرد
 Find and Replace با ابزارى به نام Word در کتاب بسته هاى نرم افزارى ۱ و در بخش آموزش
آشنا شديد که رشته اى را در متن سند جست   وجو کرده و رشتٔه ديگرى را جايگزين آن مى کند. در پنجرهٔ کد 

ويژوال بيسيک نيز مى توان از اين ويژگى استفاده کرد که چگونگى انجام اين کار را قبالً آموخته ايد. 

۷ ــ۳  ــ ايجاد يک مدير خطا
برنامه نويس آن بخشى از  اگر نرم افزارى داشته باشيد که در طى اجرا خراب مى شود، احتماالً 
برنامه را فراموش کرده است: مديريت خطا. هر برنامه اى نياز دارد که به خطاهايى که در درون خودش 
رخ  مى دهند، پاسخ دهد. در اين قسمت، مشاهده مى کنيد که چگونه از قابليت هاى مديريت خطا در 

ويژوال بيسيک استفاده کنيد. 
براى درک موضوع مثال زير را انجام مى دهيم: 

پروژٔه جديدى ايجاد نموده و فرمى به صورت زير طراحى کنيد: 
Private sub Start_Click()
 Print 200/i
endsub
حال اين پروژه را اجرا کنيد. به دليل عدم تعريف متغير i، اين متغير از نوع variant  و مقدار آن 

صفر خواهد بود. بنابراين خطاى تقسيم بر صفر رخ خواهد داد (شکل ١٢ــ٣). 

شکل ۱۲ ــ٣
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با انتخاب end در کادر محاوره اى شکل فوق، اجراى برنامه قطع مى شود تا خطا رفع شود  و با 
انتخاب Debug اجراى برنامه موقتاً قطع مى شود و به خط شامل خطا رفته و آن را با رنگ زرد مشخص 

مى کند تا خطا را رفع کنيد. برنامٔه فوق را مى توان به صورت زير تغيير داد: 
Dim h As Integer 
Private Sub Start_Click()
 On Error Goto TestError 
 Print 200/i
 Print "No Problem"
 Exit Sub 
 Test Error: 
  h = MsgBox ("Error" & Str(Err. Number) &  "=" & _ 
  Err.Description, VbAbortRetryIgnore) 
  If h = VbIgnore Then Resume Next 
  If h = VbAbort Then End 
  If h = VbRetry Then
   i = 10 
   Resume
  End If
End Sub
به دليل اينکه متغير i مقداردهی نشده، لذا دارای مقدار صفر است و با اجرای خط ٤ اين برنامه 

خطای تقسيم بر صفر رخ می دهد و کادر پيامى به شکل زير ظاهر مى شود: 

شکل ۱۳ ــ٣
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با انتخاب Abort اجراى برنامه خاتمه مى يابد. با انتخاب Retry مقدار i غير صفر مى شود و دوباره 
خط ٤ اجرا مى شود که سبب رخ دادن خطا شده است. با انتخاب Ignore از خطاى فعلى چشم پوشى 

شده و کنترل برنامه به خط پنجم منتقل مى شود. به اين ترتيب در زمان اجرا، خطا رفع مى شود. 
در مثال فوق با مفاهيم جديدى روبه رو شديم: 

شامل  و  مى شود  استفاده  اجرا  زمان  خطاهاى  مديريت  براى  شىء  اين  از   :Err شىء  ـ   ۱ ـ
 Number است. مشخصٔه Description و Number مشخصه هايى است که مهم ترين آن ها مشخصٔه
 Number شرح خطاى رخ داده را نگهدارى مى کنند. مشخصٔه Description شمارهٔ  خطا و مشخصٔه

عددى Long و مشخصٔه Description رشته اى است. 
۲ ــ دستور ON error: براى رفع خطاهاى زمان اجرا از اين دستور استفاده مى شود. شکل 

کلى آن به صورت زير است: 
On Error   دستور

هرگاه بخواهيم در صورت بروز خطا به محل خاصى از کد رجوع شود، مى نويسيم: 
On Error Goto     برچسب 
را  منفى  مقادير  بودن  عدد  صورت  در  البته  باشد،  عدد  يا  رشته  يک  مى تواند  برچسب  اين  که 

نمى پذيرد. 
شود،  رجوع  بعدى  دستور  به  و  کرده  صرف نظر  آن  از  خطا  بروز  در   صورت  بخواهيم  اگر 
دوباره  را  خطا  خط  همان  خطا  بروز  صورت  در  بخواهيم  هرگاه  و   Resume Next مى نويسيم: 

Resume :بخواند، مى نويسيم
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خودآزمايي

کند.  ارايه  مى دهند،  رخ  غالباً  که  را،  خطاها  انواع  از  ليستى  که  بنويسيد  برنامه اى  ۱ ــ 
۲ ــ توضيح دهيد که اگر روالى يا تابعى فاقد قسمت رسيدگى به خطا باشد و در آن روال يا تابع 

خطايى به وجود آيد، چه اتفاقى رخ مى دهد. 
۳ ــ چرا رسيدگى به خطاها قبل از عبارت هاى Exit Sub يا Exit Function قرار مى گيرند؟ 


