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فصل پنجم

اربرد فرم هاي آماده

هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل، هنرجو می تواند:
 دليل استفاده از فرم های آماده را بيان كند؛

 Printer ،Color ، File  از انواع مختلف فرم ها و كادرهای محاوره ای آماده مانند 

و غيره در برنامه های خود استفاده كند؛

 مفهوم رابط چند سندی را شرح دهد؛

  پروژه هايی ايجاد كند كه از رابط چندسندی استفاده می كنند.

ـ  ۵  ــ فرم هاى آماده ۱ـ
ويژوال بيسيک داراى تعدادى فرم آماده (از پيش تعريف شده) است که استفاده از آن ها سبب 

صرفه جويى در زمان کدنويسى مى شود. 
از فرم هاى آمادٔه ويژوال بيسيک، مى توان 
 ،About براى دسترسى به داده ها، کادر
ورود،  کادرهاى  و  الگو  صفحه هاى 

استفاده کرد.
 Add گزينٔه   Project منوى  از 
Form را انتخاب کنيد تا کادر محاوره اى 
مربوطه باز شود. در اين کادر محاوره اى، 
انواع مختلف فرم هاى آماده وجود دارد. فرم 

ـ  ٥). کادر موردنظر را انتخاب کنيد (شکل ۱ـ در  را   Form Wizard يا  آماده  فرم هاى  مى توان  ـ  ٥ــ  ۱ـ شکل 
محاوره اى Add Form انتخاب کرد.
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در صورتى که مى خواهيد کادر محاوره اى About را به پروژه اضافه کنيد، در کادر محاوره اى 
ـ  ٥ يک فرم About Dialog را نشان مى دهد).  Add Form روى About Dialog کليک کنيد (شکل ۲ـ
نه تنها ويژوال بيسيک، فرم را به پروژه اضافه مى کند، بلکه بخشى از کدهايى را که وظايف اصلى فرم را 
دربر مى گيرند نيز درج مى کند. About Dialog کدى را ارايه مى کند که نام برنامٔه کاربردى و اطالعات 

نسخه را همان طور که در کد زير مشاهده مى کنيد گزارش مى کند:
Private sub Form_load()
Me.caption =“About” & App. Title
LbLVersion. caption = “Version” & App. Major &“.” & App. Minor&“.”  
LbLTitle.Caption = App.Title
End Sub

در اين کد کنترل ۱APP به پروژه جاری و کنترل Me به فرم جاری اشاره می کند.
کادر محاوره اى About کل کد و فراخوانى API  ۲ ويندوز را، که براى گزارش اطالعات سيستم 
کاربر موردنياز است، ارايه مى کند. (در صورتى که مى خواهيد کد اطالعات سيستم را مرور کنيد، فرم 

About Dialog را به پروژٔه جديدى اضافه کنيد و کد تحت دکمٔه System Info را مشاهده کنيد.)

١ــ در فصل ٨ توضيح آن آمده است.
٢ــ در برنامه سازی ٣ با انواع توابع API آشنا خواهيد شد.

ـ  ٥ــ کادر محاوره اى About که به همراه ويژوال بيسيک ارايه مى شود کدى را که نام برنامه  شکل ۲ـ
و اطالعات نسخه و به همين ترتيب اطالعات سيستم کاربر را گزارش مى کند، ارايه مى دهد.



١٣٦

Common Dialog ۲ــ۵  ــ کنترل
بعضى مواقع ممکن است بخواهيد برنامه اى بنويسيد که کاربران بتوانند نام فايل را تعيين کنند، 
قلم ها و رنگ ها را انتخاب کنند و چاپگر را کنترل نمايند. اگرچه مى توانيد کادرهايى محاوره اى ايجاد 
 Common کنيد که اين وظايف را مديريت کنند ولى نياز به انجام اين کار نيست. ويژوال بيسيک، کنترل
Dialog را ارايه مى کند که به سادگى مى توان به کمک آن کادرهاى محاوره اى آماده را براى به دست   آوردن 
اطالعات کاربر، نمايش داد. اين کادرهاى محاوره اى براى کاربران آشنا هستند و همان هايى هستند که 
خود ويندوز به کار مى برد. با استفاده از کنترل Common Dialog، به چهار کادر محاوره اى ويندوز 

دسترسى خواهيد داشت:
  File (Save, Open)، به کاربر امکان انتخاب فايل براى باز شدن يا انتخاب نام فايل براى 

ذخيرٔه اطالعات را فراهم مى کند.
  Font، امکان انتخاب قلم و تنظيم مشخصه هاى قلم موردنظر را فراهم مى  کند.

ارايه  را  برنامه  در  استفاده  براى  سفارشى  رنگ  ايجاد  يا  رنگ  انتخاب  امکان   ،Color  
مى کند.

  Print، امکان انتخاب چاپگر و تنظيم چندين پارامتر چاپگر را فراهم مى کند.
 Microsoft Common) ابتدا بايد آن را با انتخاب ،Common Dialog براى استفاده ازکنترل
منوى  از   Components (انتخاب   Components محاوره اى کادر  از   (  Dialog Control 6.0
Project) به پروژه اضافه کنيد. بعد از اضافه کردن کنترل Common Dialog به جعبه ابزار، روى 
کنترل کليک و شبيه کنترل هاى ديگر، روى فرم ترسيم کنيد. اين کنترل، مانند يک نشانه روى فرم ظاهر 
مى شود و در زمان اجرا، قابل رؤيت نيست. ولى هنگامى که کد، Common Dialog را فراخوانى 

کند، کادر محاوره اى خاصى ظاهر مى شود.
در ادامه، هرکدام از کادرهاى محاوره اى مربوط به اين کنترل را شرح مى دهيم. براى هر کادر 
 Property کادرمحاوره اى يا   Properties پنجرٔه  طريق  از  را  کنترل  مشخصه هاى  بايد  محاوره اى، 
موردنياز  مشخصه هاى  به  ساده  دسترسى   Property Pages محاوره اى  کادر  کنيد.  تنظيم   Pages
ـ  ٥). براى دسترسى به اين کادر محاوره اى،  براى هرنوع کادر محاوره اى را ارايه مى کند (شکل ۳ـ
 Common Dialog مربوط به کنترل Custom روى سه نقطٔه مقابل مشخصٔه Properties ٔدر پنجره

کليک کنيد.
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ـ  ٥ــ کنترل Common Dialog در زمان طراحى قابل رؤيت بوده و مى تواند  شکل ۳ـ
با استفاده از Property Pages پيکربندى شود.

۳ــ۵  ــ بازيابى و ذخيرۀ اطالعات پرونده
کاربرد اصلى کنترل Common Dialog فراهم کردن امکان انتخاب نام پرونده به دو منظور بازکردن 
و ذخيره کردن پرونده است. حالت باز کردن پرونده، به کاربر امکان تعيين نام پرونده براى بازيابى و استفاده 
در برنامه را مى دهد. حالت ذخيرٔه پرونده به کاربر امکان مى دهد تا نامى را براى ذخيرٔه اطالعات تحت 

ـ  ٥ کادر محاوره اى با مؤلفه هاى اصلى را نشان مى دهد. يک پرونده، فراهم کند. شکل ۴ـ
کادرهاى محاوره اى Open  و Save شبيه هم هستند. براى باز کردن يک پرونده موجود، از 
متد ShowOpen کنترل Common Dialog استفاده کنيد. (اين متد، کادر محاوره اى نشان داده شده 

ـ  ٥ را نشان مى دهد.) از اين متد، به صورت زير استفاده کنيد: در شکل ۴ـ
CommonDlgl.ShowOpen

کادرهاى  به   Common Dialog ٥ــ  ـ   ۴ـ شکل 
محاوره اى پرونده اى ويندوز دسترسى دارد.
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براى بازکردن کادر محاوره اى Save As بايد از متد ShowSave استفاده کرد. 
براى محدود کردن نوع پرونده ها مثل پرونده هاى متنى يا سند در کادرهاى محاوره ا ى پرونده اى، 
از مشخصٔه Filter کنترل Common Dialog استفاده کنيد. اين مشخصه را مى توان در زمان طراحى 

از طريق کادر محاوره اى Property Pages يا در زمان اجرا با دستور زير تنظيم کرد:
ControlName.Filter = “description|filtercond”

  ControlName نام تعيين شده براى کنترل Common Dialog است.
  Filter نام مشخصه است.

نـکـتـهنـکـتـه
دقت كنيد كه قبل يا بعد از عالمت پايپ ( | )، فضای خالی قرار ندهيد. درصورتی 

كه اين كار را انجام دهيد، ممكن است ليست فايل مورد نظر را به دست نياوريد.

  description شرحى از انواع پرونده هايى است که بايد نشان داده شوند. مثال هايى از اين 
شرح، عبارت اند از:''Word Documents''، ''Text Files'' و ''All Files''، خط عمودى (عالمت 

پايپ) بايد وجود داشته باشد.
  Filtercond فيلتر واقعى پرونده هاست. اين فيلتر را به صورت هاى txt.٭، doc.٭ و ٭.٭ 

به کار ببريد.
اگر از دستور انتساب فوق استفاده کنيد، بايد فيلتر را داخل زوج کوتيشن ( ''   '') قرار دهيد ولى 

در صورت استفاده از کادر محاوره اىProperty Pages  نيازى به اين کار نيست.  
مى توان چندين فيلتر را با هم به کار برد و بين اين فيلترهاى مختلف، بايد ازعالمت پايپ استفاده 

کرد. مثال زير را درنظر بگيريد: 
Commondlg1. Filter =“Text Documents | ٭.txt | All Files (٭.٭) |  ٭.٭”

ـ  ٥ کد فوق را که به کنترل Common Dialog اعمال  کادر ترکيبى File of Type در شکل ۴ـ
شده است نشان مى دهد. بعد از تنظيم فيلتر، از مشخصٔه Filename کنترل Common Dialog براى 

بازيابى نام فايلى که کاربر انتخاب کرده است، استفاده کنيد:
MyFileName$ = Commond1g1.FileName
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مى خواهيم از کادر محاوره اى File براى انتخاب و باز کردن يک پرونده استفاده کنيم. مراحل 
کار به صورت زير خواهد بود:

۱ــ پروژٔه جديدى را شروع کنيد.
۲ــ کنترل Common Dialog را همان طور که قبالً شرح داده شد، به جعبه ابزار اضافه کنيد.
۳ــ روى فرم کنترل هاى Command Button ،label و Common Dailog اضافه کنيد. 

۴ــ کنترل برچسب را در باالى کنترل دکمٔه فرمان قرار دهيد. هر دو کنترل را به گوشٔه چپ 
باالى فرم، منتقل کنيد.

۵ ــ روى دکمٔه فرمان، دو بار کليک کنيد تا روال رويداد Commandl_Click ايجاد شود.
۶   ــ کد زير را به اين روال اضافه کنيد:

01 CommonDialogl.Filter =''All Files (٭.٭) |  ٭.٭''
02 CommonDialogl.ShowOpen
03 If CommonDialogl. FileName<>'''' Then
04     LabeLl.Caption = CommonDialogl.FileName
05 Else
06    LabeL1. Caption = ''No file selected''
07 End If

عملکرد اين کد به صورت زير است:
خط۱، فيلترى را براى نمايش تمام پرونده ها در يک پوشه، اعمال مى کند. 

خط ۲، کادر محاوره اى Open را نمايش مى دهد. کاربران مى توانند پرونده اى را انتخاب کرده 
و روىOpen  کليک کنند يا هيچ پرونده اى را انتخاب نکرده و روى Cancel کليک کنند. براساس 
اين انتخاب ها، ويژوال بيسيک مقدارى را در مشخصٔه FileName کنترل Common Dialog قرار 

مى دهد. 
خطوط ۳ تا ۷، مقدار مشخصٔه FileName را بررسى مى کنند و در صورت انتخاب پرونده، 
 No File Selected برچسب قرار مى گيرد و در غير اين صورت، پيغام Caption نام آن در مشخصٔه

نوشته مى شود.

مثال ۱ــ۵
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۴ــ۵  ــ انتخاب اطالعات قلم
کادرهاى  نمايش  شبيه   Font محاوره اى کادر  نمايش  براى   Common Dialog کنترل تنظيم 

محاوره اى پرونده اى است.
اولين گام در استفاده از کنترل Common Dialog براى مديريت قلم ها، مقداردهى مشخصٔه 
Flags است. اين مشخصه به کنترل Common Dialog بيان مى کند که آيا مى خواهيد قلم هاى صفحٔه 
نمايش، قلم هاى چاپگر و يا هر دو را نمايش دهيد. مشخصٔه Flags مى تواند يکى از سه ثابت زير را 

داشته باشد:
Font در کادر محاوره ای Flags ـ  ٥  ــ مقادير مشخصه جدول ١ـ

مقدارثابتمجموعۀ قلم
cdlCFScreenFonts1قلم های صفحٔه نمايش

cdlCFPrinterFonts2قلم های چاپگر
cdCFBoth3هر دو مجموعه

ـ  ٥ــ کادر محاوره اى Font امکان انتخاب قلم ها را به کاربر مى دهد. شکل ۵  ـ

نـکـتـهنـکـتـه
 اگر از كنترل Common Dialog برای انتخاب قلم ها استفاده می كنيد و مقداری 
را برای مشخصۀ Flags تنظيم نكرده ايد، پيغام خطايی را دريافت خواهيد كرد مبنی 

بر اين كه هيچ قلمی نصب نشده است.
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 Property را از محيط طراحى با استفاده از کادر محاوره اى Flags مى توان مقدار مشخصٔه
کادر  مى توان   ،Flags مشخصٔه تعيين  از  بعد  کرد.  تعيين  انتساب  دستور  با  برنامه  درون  از  يا   Pages
محاوره اى Font را با متد ShowFont اجرا کرد که داراى شکل کلى مانند متد Show Open است 

که قبالً شرح داده شده است.
ـ  ٥ مشخصه هاى  اطالعات قلم هاى انتخاب شده در مشخصه هاى کنترل قرار داده مى شود. جدول ۲ـ

کنترل و صفات قلم را نشان مى دهد.

ـ  ٥  ــ مشخصه های کنترل که صفات قلم را ذخيره می کنند جدول ٢ـ

صفتمشخصه
FontNameنام قلم
FontSizeاندازٔه قلم برحسب پوينت
FontBoldآيا ضخيم بودن قلم انتخاب شده است؟
FontItalicآيا کج بودن قلم انتخاب شده است؟
FontUnderlineآيا قلم زيرخط دار شده است؟
FontStrikethruآيا روی قلم خط کشيده شده است؟

اطالعات قلم مى تواند براى تعيين قلم هر نوع کنترلى در برنامه يا حتى شىء Printer مورد استفاده 
قرار گيرد. کد زير نشان مى دهد که اطالعات قلم چگونه به دست آمده و براى تغيير قلم ها در کادر متن 

txtsample استفاده مى شود.
Commondlg1 is the name of a common dialog
Commondlg1.ShowFont
txtSample.FontName = Commondlgl.FontName
txtSample.FontSize = Commondlgl.FontSize
txtSample.FontBold = Commondlgl.FontBold
txtSample.FontItalic = Commondlgl.FontItalic
txtSample.FontUnderline = Commondlg1.FontUnderline
txtSample.FontStrikethru = Commondlgl.FontStrikethru
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فونت  انتخاب  دكمۀ  و  متن  كادر  دارای  كه  بنويسيد  برنامه ای  ـ  ٥:  ١ـ تمرين 
باشد و كاربر بتواند نوع و اندازه و Style فونت كادر متن را تعيين كند. 

ـ  ٥  ــ انتخاب رنگ ها ٥   ـ
فراهم  کنترل ها  يا  فرم ها  زمينٔه  يا  رويه  براى  رنگ هايى  انتخاب  امکان   Color محاوره اى کادر 
ـ  ٥). کاربران مى توانند يک رنگ استاندارد را انتخاب کرده يا رنگ سفارشى را ايجاد  مى کند (شکل۶  ـ

و انتخاب کنند.

ـ  ٥ــ کادر محاوره اى Color امکان انتخاب رنگى براى استفاده  شکل ۶    ـ
در برنامه را به  کاربران مى دهد.

براى فعال کردن کادر محاوره اى Color در کنترل Common Dialog، مشخصٔه Flags آن 
را با ثابت cdLccRGBInit مقداردهى و سپس متد ShowColor را فراخوانى کنيد.

 Color هنگامى که کاربران رنگى را از کادر محاوره اى انتخاب مى کنند، مقدار رنگ در مشخصٔه
کنترل، ذخيره مى شود.

کد زير، چگونگى تغيير رنگ زمينٔه فرم را نشان مى دهد:

CommonDlgl.Flags = cdLccRGBInit
CommonDlgl.ShowColor
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MyForm.BackColor = CommonDlgl.Color 

 TextBox در متن  رنگ  انتخاب  برای  دكمه ای  ١ــ  ٥  مثال  به  ۲ــ٥:  تمرين 
اضافه كنيد.

ـ  ٥     ــ تنظيم گزينه هاى چاپگر ۶   ـ
کادر محاوره اى Print به کاربران امکان انتخاب چاپگر و تعيين گزينه ها براى فرآيند چاپ را ارايه 
مى کند. اين گزينه ها شامل تعيين کل صفحات، محدوده اى از صفحات يا بخش انتخاب شده براى چاپ 

است. همچنين گزينه هايى براى تعيين تعداد کپى هاى چاپى و چاپ در يک پرونده نيز وجود دارد.
ـ  ٥). کاربران  براى اجراى کادر محاوره اى Print، بايد متد ShowPrinter را اجرا کرد (شکل ٧ـ
مى توانند در اين کادر محاوره ای چاپگر را از ليست Name انتخاب کنند که شامل تمام چاپگرهاى 
نصب شده در ويندوز است. زير ليست Name خط Status قرار دارد که وضعيت فعلى چاپگر انتخاب 

شده را بيان مى کند.
کادر محاوره اى Print اطالعات دريافتى از کاربران را در مشخصه هاى کادر محاوره اى 
پايان خروجى چاپى  مشخصه هاى FromPage و To Page، صفحات شروع و  برمى گرداند. 
کنند نشان  کاربران مى خواهند چاپ  تعداد کپى هايى را که   Copies بيان مى کنند. مشخصٔه را 

مى دهد.
با استفاده از کادر محاوره ای Print تنها می توان چاپگر و نحوهٔ چاپ را انتخاب کرد ولی داده ها 
استفاده   ۱ Printer شیء از  بايد  چاپگر  به  داده ها  ارسال  برای  نمی شود  ارسال  چاپگر  به  چاپ  برای 

کرد.
به  نسبت  آن ها  با  کردن  کار  و  بوده  هماهنگ  و  يکسان  ظاهر  داراى   MDI کاربردى برنامه هاى 
برنامه هاى SDI (تک سندى) ساده تر خواهد بود. در برنامه هاى SDI تمام پنجره ها مستقل از همديگرند.

 NotePad استفاده کنند. برنامه هاى MDI اغلب برنامه نويسان ترجيح مى دهند که از برنامه هاى کاربردى
و Pbrush نمونه هايى از برنامه هاى تک سندى هستند.

١ــ شیء Printer و متدهای آن در برنامه سازی ٣ شرح داده شده است.
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ـ  ٥ــ کادر محاوره ای print  امکان انتخاب چاپگر و تنظيمات آن را به کاربر می دهد. شکل ۷ـ

کد زير چگونگی استفاده از کادر محاوره ای print را نشان می دهد. در اين کد تنظيمات انجام 
شده توسط کاربر روی برچسب LblPrint نمايش داده می شود.

Dim BeginPage, EndPage, NumCopies, I, strs
CommonDlg1. ShowPrinter 'Display Print dialog box
'Get user-selected values
BeginPage = CommonDlg1. FromPage
EndPage = CommonDlg1. Topage
NumCopies = CommonDlg1. Copies
'display user-selected values
strs = ''begin page: ''& BeginPage
strs = strs & ''end page:'' & EndPage
strs = strs & ''num copies: '' & NumCopies
LblPrint. Caption = strs
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۷  ــ۵  ــ ايجاد برنامۀ کاربردى چندسندى ساده
MDI سرنام کلمات Multiple Document Interface (رابط چند سندى) است. يک برنامٔه 
MDI (چند سندى)، برنامه اى است که می تواند هم زمان چندين سند باز داشته باشد و روی آن ها کار 

کند. Microsoft Word و Microsoft Excel مثال هايى از برنامٔه کاربردى چندسندى هستند.

ويژوال بيسيک يک شىء MDI به نام MDIForm تعريف کرده است. يک برنامٔه کاربردى در 
چندين فرم ديگر داشته باشد که  VB مى تواند فقط شامل يک شىء MDIForm باشد ولى مى تواند 
بعضى از آن ها فرزند شىء MDIForm بوده و بعضى ديگر پنجره هاى مستقل هستند. پنجره هاى فرزند 
فرزند  پنجره هاى  آن،  جاى  به  و  باشند  داشته  نمى توانند  را  خودشان  خاص  منوى   MDIForm يک
به وسيلٔه منوى فرم MDI پدرشان کنترل مى شوند. اگر منويى را به فرم فرزند MDI اضافه کنيد، در 
زمان اجرا داخل فرم فرزند MDI قابل رؤيت نخواهد بود. منوى فرزند فعال در پنجرٔه پدر در محلى 

از منوى پدر، ظاهر مى شود.

نـکـتـهنـکـتـه
كنترل هاى محدودى مانند Picture Box ،Common Dialog و Timer مى توانند 
به طور مستقيم روى فرم MDI قرار بگيرند. بنابراين، براى قرار دادن كنترل هاى ديگر 
روى فرم MDI بايد يك كنترل Picture Box روى فرم قرار داد و سپس كنترل هاى 

موردنظر را داخل آن استفاده كرد.

ـ  ٥ــ Microsoft Excel مثالى از يک برنامۀ کاربردى MDI است. شکل ۸ـ
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ـ  ٥ــ منوهايى را با استفاده از Menu Editor براى يک برنامۀ کاربردى MDI ايجاد کنيد. شکل ۹ ـ

كنترل هاى ديگرى وجود دارند كه بتوان  بررسى كنيد كه آيا   پژوهش  : 
به طور مستقيم روى فرم MDI قرار داد؟

مثال ۲ــ۵

۱ــ پروژٔه جديدى را شروع کنيد و نام آن را SimplMDI.VBP قرار دهيد.
۲ــ فرم پيش فرض پروژه را به frmChild تغيير نام دهيد. پرونده فرم را با همين نام ذخيره کنيد.

۳ــ ازمنوى Project گزينٔه Add MDI Form را انتخاب کنيد تا يک فرم MDI به پروژه اضافه 
شود. فرم MDI را به mdiMain تغيير نام دهيد و با همين نام ذخيره کنيد.

فرزند  فرم  به عنوان  تا  کنيد  مقداردهى   true با  را   frmChild فرم   MDIchild مشخصٔه  ۴ــ 
mdiMain محسوب شود.

۵   ــ کليدهاى Ctrl+E را فشار دهيد تا Menu Editor باز شود.
 Name  مشخصٔه مقادير  کنيد.  ايجاد   mdiMain فرم براى  را  منويى  ـ  ٥  ۹ـ شکل  مانند  ۶   ــ 
عالمت  کادر  که  شويد  مطمئن  کنيد.  تعيين  ۳ــ۵  جدول  مطابق  را  منو  گزينه هاى  و  منو   Caption و

WindowList براى mnuWindow انتخاب شده باشد.
 General را انتخاب کنيد. در صفحٔه SimplMDI Properties گزينٔه Project ۷ــ از منوى
را   mdiMain گزينٔه  Startup Object بازشوى ليست  از   ،Project Properties محاوره اى کادر 

ـ  ٥). انتخاب کنيد (شکل ۱۰ـ
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SimplMDI ـ  ٥  ــ مشخصات منوی جدول ۳ـ

IndentNameCation
0mnuFile&File
1itmAdd&Add
1itmExit&Exit
0mnuWindow&Window
1itmCasCade&CasCade
1itmTile&Tile

۸ ــ کد زير را براى گزينه هاى منوى برنامٔه کاربردى بنويسيد:
Private Sub itmExit-Click()
          End
End Sub
Private Sub itmAdd_Click()
Dim NewForm As New frmChild ايجاد فرم جديد به صورت پويا: 
Dim FormNum As Integer

ـ  ٥ــ فرم MDI را به عنوان آغازين، تعيين کنيد. شکل ۱۰ـ
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ـ  ٥ــ پروژۀ SimplMDI فرم هاى فرزند داخل فرم MDI را نشان مى دهد. شکل ۱۱ـ

Load NewForm
FormNum = Forms.Count-1  :Child تعيين تعداد فرم های
NewForm.Caption = ''I am MDI child:'' + CStr(FormNum)
End  Sub
Private Sub itmCasCade_Click()
      mdiMain. Arrange  vbCasCade
End  Sub
Private Sub itmTile_Clike()
mdiMain. Arrange vbTile Horizontal
EndSub

۹ــ برنامه را اجرا کنيد.
روال رويداد ()itmAdd_Click به طور پويا فرم جديدى را با استفاده از عملگر New ايجاد 
مى کند. Caption فرم جديد داراى يک شماره است (FormNum) که به انتهاى رشتٔه مربوطه اضافه 
مى شود تا نشان دهد که چندمين فرم فرزند است. اين شماره ازمشخصٔه Forms.Count به دست مى آيد 
و براى اين که تعداد فرم هاى فرزند محاسبه شوند، فرم MDI بايد از شمارش، کسر شود. به همين دليل، 

شمارٔه فرم از تفريق تعداد فرم ها و عدد ۱ به دست مى آيد.
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در اين برنامٔه کاربردى، از متد Arrange شىء MDIForm استفاده شده است. اين متد، به طور 
خودکار پنجره هاى فرزند را داخل پنجرٔه MDI قرار مى دهد. متد Arrange داراى يک آرگومان است 

ـ  ۵ را داشته باشد. که مى تواند يکى از مقادير جدول ۴ـ
ـ ۵  ــ تنظيمات آرايش پنجره ها جدول۴ـ

شرحمقدارثابت

vbCasCade0 سرهم پشت  نشده اند  تبديل  حداقل  به  که  را   MDI فرزند  فرم هاى  تمام 
قرار مى دهد.

vbTileHorizontal1 به صورت نشده اند  تبديل  حداقل  به  که  را   MDI فرزند  فرم هاى  تمام 
کاشى هاى افقى مى چيند.

vbTileVertical2 صورت به  نشده اند  تبديل  حداقل  به  که  را   MDI فرزند  فرم هاى  تمام 
کاشى هاى عمودى مى چيند.

vbArrangeIcons3.حداقل شده را مرتب مى کند MDI آيکن هاى مربوط به

Appearance ـ  ۵  ــ مشخصه هاى ۸  ـ
 MDI فرم  Appearance مشخصٔه تغيير  با  است.  مناسب تر  کاربران  برای  سه بعدی  فرم های 
به 1، مى توان فرم هاى سه بعدى ايجاد کرد. اگر مقدار اين مشخصه 0 باشد فرم به صورت تخت ظاهر 

(0-Flat، 1-3D) می شود
مقدار  داراى   AutoShowChildren مشخصٔه  اگر   :AutoShowChildren مشخصۀ 
false باشد و فراموش کنيد که در کد از متد Show براى نمايش فرم بعد از بارگذارى آن استفاده کنيد، 

کاربران براى نمايش فرم، دچار مشکل خواهند شد.
هنگام  دليل  همين  به  و  است   True مقدار دارای   AutoShowChildren پيش فرض به طور 
استفاده از دستور Load فرم فرزند MDI قابل رؤيت خواهد بود. انجام اين کار سبب صرفه جويى در 

زمان برنامه نويسى شده و توانايى کد برنامه را افزايش مى دهد. 

نـکـتـهنـکـتـه
مشخصۀ  مى كند،  بارگذارى  خودش  درون  در  را  داده ها  كه  داريد  فرمى  اگر   



١٥٠

AutoShowChildren را با False مقداردهى كنيد و از متد Show استفاده كنيد. 
درستى  به  داده ها  همۀ  كه  شويد  مطمئن  كنيد و  بارگذارى  فرم  در  را  داده ها  نخست 
وابستگى  داده ها  تجمع  به  فرم  اگر  دهيد.  نشان  را  فرم  پايان،  در  شده اند.  بارگذارى 

دارد، اين عمل باالترين قابليت را ارايه مى كند.
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خودآزمايي

کنيد،  طراحى  روبه  رو  شکل  مانند  فرمى  ۱ــ 
فرم   ،  Form منوى از  فرم  هر  انتخاب  با  که  طورى 
 Color مربوطه باز شود و با انتخاب هر رنگى از منوى
سبب  نيز   Exit منوى  و  يابد  رنگ  تغيير  جارى  فرم 

خروج از برنامه  شود.

کنيد  طراحى  روبه رو  شکل  مانند  فرمى  ۲ــ 
بتوان   Font دکمٔه  روى  کليک  با  که  نحوى  به 
 Color خصوصيات ظاهرى قلم برچسب، و با انتخاب
بتوان رنگ برچسب را از طريق کادرهاى محاوره اى 

مربوطه تغيير داد.

۳ــ فرمى مانند شکل روبه رو طراحى کنيد به 
نحوى که با انتخاب اندازه و حالت و نام قلم، نوشتٔه 

روى برچسب تغيير کند.

ـ  ٥ شکل ۱۲ـ

ـ  ٥ شکل ۱۳ـ

ـ  ٥ شکل ۱۴ـ
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فصل ششم

زمان و تاريخ

هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل، هنرجو می تواند:
 در برنامه های خود از عنصر زمان استفاده كند؛ 

 برنامه هايی بنويسد كه تاريخ و ساعت را به طور كامل مديريت كنند؛

 انواع قالب ها را توضيح دهد و به كار گيرد.

Serial Time ۱ــ۶  ــ آشنايى با
ويژوال بيسيک از نوع دادهٔ Date استفاده مى کند که روز را به عنوان واحد اصلى زمان به کار 
______            ۱     روز است. يک هفته را به صورت ۷ نمايش 

___       ۱   و يک ثانيه   ٨٦٤٠٠  
مى برد. بنابراين، يک ساعت،    ۲۴  

مى دهيم، زيرا يک هفته شامل هفت روز است. نوع دادٔه Date تاريخ را مطابق با قالب زمان کامپيوتر، 
نمايش مى دهد؛ يعنى براساس قالب ۱۲ ساعتى يا ۲۴ ساعتى.

 ۳۱ را  روز  اولين  بيسيک،  ويژوال  ولى  است  سال  ژانوئه  اول  روز،  اولين  ميالدى  تقويم  در 
دسامبر١ سال ۱۸۹۹ فرض مى کند. بنابراين، دومين روز، اول ژانويه سال ۱۹۰۰ است و ۱۲ ژوئن سال 

۱۹۶۸ ، روز ۲۵۰۰۱ است. 
 ۴ مثال،  به عنوان  مى شوند.  داده  نمايش  منفى  اعداد  با   ،۱۸۹۹ دسامبر   ۳۱ از  قبل  تاريخ هاى 

جوالى سال ۱۷۷۶ ، روز ۴۵۱۰۳- است يعنى ۴۵۱۰۳ روز قبل از ۳۰ دسامبر ۱۸۹۹.
به محور زير توجه کنيد:

١ــ ماه قبل از ژانويه

٤ ژانويه ١٩٠٠ 
ظهر

٣٠ دسامبر ١٨٩٩ 
نيمه شب

١٩ دسامبر ١٨٩٩ 
نيمه شب

۵۰-۱۱
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ذخيره   Date  متغيرهاى در  عددى (#)،  عالمت  دو  بين  دادن  قرار  با  را  تاريخ  مقادير  مى توان 
کرد. به عنوان مثال: 

Dim MyDate As Date
MyDate = #May 15, 1998# 

 P.M May ،مى تواند به هر نوع دادهٔ ديگرى تبديل شود. به  عنوان مثال Date ٔنوع داده
2 15,1998 به صورت يک عدد اعشارى 35390.58333 از نوع Double خواهد بود. هر چيزى که در 
سمت چپ نقطٔه اعشار است، نمايانگر روز بوده و هر چيزى که در سمت راست نقطٔه اعشار باشد، نمايانگر زمان يا 
بخشى از روز است: ساعت، دقيقه، ثانيه و ميلى ثانيه. توجه داشته باشيد که مقادير اعشارى کوچک تر از ۱ مى توانند 

فقط براى تعيين زمان به کار روند. به عنوان مثال، 0.12345 زمان  A.m 2:57:46را نشان مى دهد١.

Timer ۲ــ۶  ــ آشنايى با کنترل
 Timer امکان پى گيرى زمان را فراهم مى کند. فرض کنيد که Timer در ويژوال بيسيک، کنترل
ساعتى است که يک رويداد قابل برنامه  نويسى را در يک فاصلٔه زمانى که تعيين کرده ايد اجـرا مـى کند 
 TimerName_Timer() فـراخوانى شده و روال رويدادى کـه بـراى Timer  (شکـل ۱ــ   ٦). رويداد

برنامه نويسى کرده ايد اجرا مى شود. Timer Name مقدار مشخصٔه Name کنترل Timer است. 

١ــ هر روز ٢٤ ساعت و هر ساعت ٦٠ دقيقه و هر دقيقه ٦٠ ثانيه است.
٢/٩٦٢٨ = ٢٤× ٠/١٢٣٤٥
٢:٥٧:٤٦    ⇒           ٥٧/٧٦٨ =٦٠× ٠/٩٦٢٨  Am  
٤٦/٠٨ = ٦٠ × ٠/٧٦٨

ـ  ٦  ــ کنترل Timer در زمان اجرا قابل رؤيت نخواهد بود. شکل ۱ـ
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مى توان فاصلٔه زمانى را که طى آن رويداد Timer اجرا مى شود با تعيين مقدارى براى مشخصٔه 
Interval کنترل Timer تنظيم کرد. واحد اندازه گيرى مشخصٔه Interval ميلى ثانيه است، بنابراين اگر 

مى خواهيد رويداد Timer در نيم ثانيه اجرا شود، کد زير را بنويسيد:
Timerl.Interval = 500

نـکـتـهنـکـتـه
حداكثر مقدار مشخصۀ Interval، مى تواند ٦٥,٥٣٥ باشد. اين بدين معنى 
است كه حداكثر فاصلۀ زمانى كه مى توانيد تنظيم كنيد، ٦٥,٥ ثانيه است. براى استفاده 
از فاصله هاى زمانى طوالنى تر مثل ١٠ دقيقه، بايد ١٠ فاصلۀ زمانى ٦٠٠٠٠ميلى ثانيه 

را قرار دهيد.

فاصلٔه زمانى مى تواند خيلى کوچک مثل هزارم ثانيه، و يا خيلى بزرگ باشد. کوتاه ترين فاصلٔه 
زمانى، ۵۵ ميلى ثانيه است، زيرا ساعت سيستم در هر ثانيه فقط ۱۸ بار پالس توليد مى کند.

به دليل اين که کنترل Timer رويداد Timer را اجرا مى کند، داراى مشخصه هاى زيادى نيست 
ـ    ٦). (جدول ۱ـ

Timer ـ  ٦  ــ مشخصه هاى کنترل جدول۱ـ

شرحمشخصه
Name.است و الى آخر Timerl داشته باشيد، پيش فرض Timer نام کنترل. اگر يک کنترل

Enabled.است On يا True ،را فعال يا غير فعال مى کند. پيش فرض Timer کنترل
Index باشدTimer کنترل های  از  آرايه ای  در  عنصری  به عنوان  که  هنگامی  را   Timer کنترل  محل 

تعيين  می کند.
Interval.(برحسب ميلى ثانيه) اجرا خواهد شد تعيين مى کند Timer فاصلٔه زمانى را که رويداد

Left.را تعيين مى کند Timer موقعيت گوشٔه سمت چپ کنترل

Tag
شبيه يک متغير درونى در کنترل است که داده هاى موردنياز را ذخيره کرده و تا پايان برنامه به صورت 

پايدار نگه داری می کند.
Top.را تعيين مى کند Timer موقعيت گوشٔه باالى کنترل
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نـکـتـهنـکـتـه
مشخصه هاى Left و Top كاربردى ندارند، زيرا كنترل Timer در زمان اجرا 

روى فرم نمايش داده نمى شوند.

مثال ۱ــ۶

فرمى طراحى کنيد که داراى يک برچسب باشد و با اجراى برنامه اين برچسب از سمت چپ به 
سمت راست فرم حرکت کند و با رسيدن به انتهاى سمت راست ازحرکت بايستد.

براى اين برنامه نياز به يک Label و يک Timer داريم.

Private Sub Form_Load()
Timerl.Interval = 300
Labell.Caption = ''Move''

End Sub
Private Sub Timerl_Timer()

If Labell. Left<Forml.Width-Labell. Width Then
                    Labell. Left = Labell. Left +100

Else
          Timerl. Enabled = False   متوقف کردن حرکت برچسب در انتهای سمت راست

End If
End Sub
تمرين: در مثال ١ــ  ٦، دو دكمۀ فرمان به نام Start و End قرار دهيد كه با 

كليك روى Start حركت شروع و با كليك روى End خاتمه يابد.

Now و Date، Time ـ  ٦  ــ کاربرد توابع ۳ـ
اگرچه مى توان براى رويداد Timer برنامه اى نوشت، ولى نمى توان زمان اجرا را با اين کنترل 

تنظيم کرد. براى اين که Timer زمان را گزارش کند بايد ساعت سيستم را بررسى کند.
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از تابع Time براى به دست آوردن زمان سيستم و از تابع Date براى به دست آوردن تاريخ سيستم 
استفاده کنيد. در صورتى که مى خواهيد هم زمان و هم تاريخ را از ساعت سيستم به دست آوريد، از تابع 

Now استفاده کنيد.

مثال ۲ــ۶

براى مشاهدٔه چگونگى عملکرد اين توابع، پروژه اى را ايجاد کرده و سه دکمٔه فرمان به فرم اضافه 
کنيد. اين دکمه ها را به ترتيب cmdDate، cmdTime و cmdNow نام گذارى کنيد و کد زير را براى 

روال رويداد هر دکمه اضافه کنيد. شکل ۲ــ۴ داده هايى را که هر تابع برمى گرداند نشان مى دهد.
Private Sub cmdTime_Click()
           cmdTime.Caption = CStr(Time)
End Sub
Private Sub cmdDate_Click()
           cmdDate.Caption = CStr(Date)
End Sub
Private Sub cmdNow_Click()
           cmdNow.Caption = CStr(Now)
End Sub

ـ  ٦  ــ توابع Date ،Time و Now يک نوع دادۀ Variant(Date) را  شکل ۲ـ
برمى گردانند که با تابع ()CStr به رشته  تبديل مى شوند.
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استفاده از Timer براى ايجاد يک برنامۀ ساعت: اين برنامه زمان اجرا را روى فرم و 
تاريخ جارى را در نوار عنوان فرم نشان مى دهد. هنگامى که فرم به حداقل اندازه رسيده باشد، زمان 

اجرا در عنوان فرم در نوار ابزار ظاهر مى شود. مراحل انجام کار به صورت زير است:
۱ــ پروژهٔ Standard EXE جديدى را شروع کنيد.

۲ــ يک کنترل label و يک کنترل Timer روى فرم قرار دهيد (کنترل Timer را مى توانيد در 
هر جايى قرار دهيد، زيرا قابل رؤيت نخواهد بود.)

 Timer قرار دهيد. نام کنترل lblTimeDisplay و نام برچسب را frmClock ۳ــ نام فرم را
را تغيير ندهيد (همان نام پيش فرض Timerl را حفظ کنيد).

 MinButton ۱ تغيير دهيد. مشخصٔه-Fixed single فـرم را به BorderStyle ۴ــ مشخصٔه
فرم را True قرار دهيد.

۵   ــ کد زير را براى روال رويداد ()Form_Load بنويسيد.
Private Sub Form_Load()

lblTimeDisplay.Top = frmClock.ScaleTop
lblTimeDisplay.Left = frmClock.ScaleLeft
lblTimeDisplay.Width = frmClock.ScaleWidth
lblTime Display.Height = frmClock. ScaleHeight

End Sub
خطوط ۲ تا ۵ براى بزرگ  کردن برچسب به اندازٔه فرم است.

استفاده   Height و   width، left، Top مشخصه های  از  کنترل ها  ابعاد  و  محل  تعيين  برای 
 ScaleWidth، Scaleleft، ScaleTop می کنيم. می توان عالوه بر چهار مشخصه فوق از مشخصات
را  کنترل  ارتفاع  و  پهنا  ترتيب  به   ScaleHeight و   Scalewidth کرد.  استفاده   ScaleHeight و 
تقسيم بندی می کنند. برای مثال Scalewidth = 100 پهنای کنترل را به ١٠٠ قسمت مساوی تقسيم 
می کند و واحد اندازه گيری افقی را مشخص می نمايد به همين ترتيب ScaleHeight=50 ارتفاع کنترل 

را به ٥٠ قسمت مساوی تقسيم کرده و واحد اندازه گيری عمودی را مشخص می کند.
از چهار مشخصٔه ScaleWidth، Scaleleft، ScaleTop و ScaleHeight در مواردی استفاده 

مثال ۳ــ۶
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می کنيم که بخواهيم شیء هميشه در موقعيت ثابتی از فرم قرار داشته باشد. در کد (Form-load) باال می خواهيم 
اندازه برچسب هميشه به اندازهٔ فرم باشد يعنی با تغيير اندازهٔ فرم، اندازه برچسب هم تغيير کند.

برای مشخص کردن واحد اندازه گيری ابعاد کنترل از خصوصيت ScaleMode استفاده می کنيم 
ـ  ٦ آمده است. که مقادير آن در جدول ٢ـ

ـ  ٦   جدول٢ـ

شرحمقاديرثابت ها

vbUser٠
 ScaleHeight ،ScaleWidth، ScaleTopهرگاه حداقل يکی از مشخصات

و ScaleLeft توسط برنامه نويس مقداردهی شود.
vbTwips(پيش فرض) هر اينچ ١٤٤٠ توئيپ و هر سانتيمتر ٥٦٧ توئيپ است.١ Twip
vbPointsهر اينچ ٧٢ پويينت است.٢ Point
vbPixels٣Pixel

vbCharacters٤ twips ۲۴۰ و هر واحد عمودی twips ۱۲۰ هر واحد افقی) Character
است.)

vbInchesاينچ٥
vbMillimetersميلی متر٦
vbCentimetersسانتی متر٧

مقادير ScaleTop و Scaleleft مساوی صفر است جز حالتی که ScaleMode مساوی صفر 
(vbUser) باشد.  

۶   ــ مشخصٔه Interval کنترل Timer را با ۵۰۰ (نيم ثانيه) مقداردهى کنيد. مقدار مشخصٔه 
Enabled کنترل Timer را به True تغيير دهيد.

۷ــ کد مربوط به روال ()Timerl_Timer را به صورت زير بنويسيد.
Private Sub Timerl_Timer()
    If frmClock.WindowState = vbNormal Then
   lblTimeDisplay. Caption = CStr(Time)
   frmClock.Caption = Format(Date,'' Long Date'' )
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     Else
   frmClock.Caption = CStr(Time)
    End If
End Sub .( ـ  ٦ ۸ ــ برنامه را ذخيره کرده و آن را اجرا کنيد (شکل ۳ـ

ـ  ٦  ــ تنظيم مشخصۀ MaxButton با مقدار False دکمۀ به حداکثررسانى را غيرفعال مى کند. شکل ۳ـ

باشيد. تابع  نکرده  مشاهده  ممکن است قبالً  استفاده مى کند که  مورد  چندين  ساعت، از  برنامٔه 
()Format قالب نمايش تاريخ را به صورت روز، ماه و سال کامل تبديل مى کند. (در ادامه راجع به اين 
تابع توضيح خواهيم داد.) همچنين تنظيم مشخصٔه MinButton با True، دکمٔه به حداقل رسانى را 

روى نوار عنوان نمايش مى دهد و امکان به حداقل   رسانى فرم را فراهم مى کند.
فرم ها داراى سه مشخصٔه MaxButton ،MinButton و ControlBox هستند که روى سه 
دکمٔه سمت راست نوار عنوان تأثير مى گذارند. MinButton و MaxButton براى فعال و غيرفعال 
کردن دکمه هاى Minimize و Maximize مورد استفاده قرار مى گيرند. اين مشخصه ها فقط در زمـان 
 2-Sizeable يا l-Fixed Single فـرم داراى مقـدار BorderStyle طراحى و هنگامـى کـه مشخصٔه

باشد، قابل دسترسى هستند.
مشخصٔه ControlBox منوى کنترل سمت چپ نوار عنوان را فعال يا غيرفعال مى کند. فقط 
ازمقادير  در صورتى مى توان اين مشخصه را فعال کرد که مشخصٔه BorderStyle فرم داراى يکى 

Sizable ، 1-Fixed Single-2  يا  Fixed Dialog-3 باشد.

نـکـتـهنـکـتـه
به طور  است  ممكن  كنيد.  دقت   Window State مشخصۀ از  استفاده  هنگام 
 Window مشخصۀ  است،   Fixed Single آن   Border Style كه  فرمى  روى  اتفاقى 
State را با Maximized مقداردهى كنيد. نتيجۀ اين كار، فرمى است كه كل صفحه را 
در برمى گيرد و نمى توان آن را تغيير اندازه داد. كاربر نيز روى اين فرم كنترلى ندارد.
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همچنين برنامٔه ساعت، مقدار مشخصٔه Window State فرم را براى تعيين به حداقل رسانى 
فرم،  بررسى مى کند. مشخصٔه  Window State داراى سه مقدار است:

0- Normal(vbNormal)
1- Minimized (vbMinimized) 
2- Maximized (vbMaximized) 

مى توان مقدار اين مشخصه را خواند و تعيين کرد که آيا پنجره در اندازٔه عادى، تمام صفحه يا در 
نوار وظيفه است. همچنين مى توان مشخصٔه Window State را تعيين کرد تا پنجره را به صورت تمام 

صفحه تبديل کند، آن را به حالت عادى برگرداند يا در نوار وظيفه با حداقل اندازه نشان دهد.

Format() ـ  ٦  ــ کاربرد تابع ۴ـ
تابع ()Format يکى از توابع قوى ويژوال بيسيک است که امکان کنترل روش نمايش رشته ها 
را فراهم مى کند. اين تابع معموالً براى نمايش مقادير تاريخ/زمان و اعداد استفاده مى شود ولى مى تواند 

رشته ها را نيز به صورت موردنظر تبديل کند. شکل کلى اين تابع، به صورت زير است:
MyString = Format (Expression[,Format_String [,First Day Of Week 

[,First Week Of Year]]])
  My String نام متغير رشته اى است که خروجى تابع در آن قرار مى گيرد.

  Format نام تابع است.
  Expression عبارتى است که مى خواهيم اين تابع آن را به قالب موردنظر تبديل کند.

  Format_String الگوى رشته اى است که به تابع بيان مى کند که مى خواهد رشتٔه خروجى به 
چه صورتى ظاهر شود.

    FirstDayOf Weekيک ثابت اختيارى است که اولين روز هفته را تعيين مى کند. پيش فرض، 
.(Saturday) است ولى اگر مى خواهيد روز شنبه باشد، بايد آن را بنويسيد Sunday

   First Week Of Year  يک عبارت ثابت اختيارى است که اولين هفتٔه سال را تعيين مى کند. 
به طور پيش فرض، اول ژانويه، اولين هفتٔه سال است. 

ـ  ٦  ۲ـ جدول  است.   Format_String پارامتر  با  آشنايى   ،Format() تابع  با  کردن  کار  کليد 
چگونگى استفاده از تنظيمات اين تابع را براى تغيير ظاهر رشته هاى تاريخ و زمان ارايه مى کند.
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نـکـتـهنـکـتـه
دهيد،  قرار   "  " كوتيشن  زوج  بين  را   Format_String پارامتر  بايد 
دستور مثال،  به عنوان  مى برد.  به كار  رشته  صورت  به  را  پارامتر  اين  تابع  زيرا 
 My String$ =Format(.50,percent) خطايى را توليد خواهد كرد ولى اين دستور 

به صورت  My String$ =Format(.50,"percent")  صحيح خواهد بود. 

ـ  ٦ ــ کاربرد تابع () Format برای زمان و تاريخ جدول ۲ـ
Format - Stringنتيجهمثال

‘‘Long Date’’Format(36000, ‘‘Long Date’’)Friday, July24,1998
‘‘Medium Date’’Format(36000, ‘‘Medium Date’’)24 - Jul-98

‘‘Short Date’’Format(36000, ‘‘Short Date’’)7/24/98
‘‘Long Time’’Format(0.874, ‘‘Long Time’’)8:58:34 p.m.

‘‘Medium Time’’Format(0.874, ‘‘Medium Time’’)8:58 p.m.
‘‘Short Time’’Format(0.874, ‘‘Short Time’’)20:58

ـ  ۶  چگونگى استفاده از تابع  ()Formatبراى کار کردن با مقادير عددى براى نمايش  جدول ۳ـ
به صورت رشتٔه دلخواه را نشان مى دهد. 

ـ  ٦ ــ کاربرد تابع () Format برای اعداد جدول ۳ـ
ResultExampleFormat String

36000Format(36000, ''General Number'')''General Number''  

$36,000.00Format(36000, ''Currency'')''Currency''

36000.00Format(36000, ''Fixed'')''Fixed''

36,000.00Format(36000, ''Standard'')''Standard''

3600000.00%Format(36000, ''Percent'')''Percent''

3.60E+04Format(36000, ''Scientific'')''Scientific''

YesFormat(36000, ''Yes/No'')''Yes/No''

TrueFormat(36000, ''True/False'')''True/False''

OnFormat(36000, ''On/Off '')''On/Off''
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همچنين مى توان قالب هاى رشته اى ديگرى را نيز به کار برد. به عنوان مثال، اگر مى خواهيد مطمئن 
 Format (235.6,''###,##0.00'') شويد که ورودى کاربر هميشه دو رقم اعشار داشته باشد، از قالب

استفاده کنيد که مقدار 235.60 را برمى گرداند. 

ـ ۶  ــ محاسبۀ اختالف تاريخ ها  ۵   ـ
هنگامى که نياز داريد، ميزان زمان بين دو تاريخ را بدانيد، از تابع ()DateDiff استفاده کنيد. 

تابع ()DateDiff داراى شکل کلى زير است: 
My Long = Date Diff (Interval, Start_date, End_Date [,First Day of Week 
[,First Week Of Year]])

  MyLong نام متغيرى است که خروجى تابع در آن قرار مى گيرد و از نوع Long است. 
  DateDiff نام تابع است. 

خواهد  اندازه گيرى  تاريخ را  تفاوت  آن،  براساس  زمانى  فاصلٔه  رشته اى است که   Interval  
ـ  ٦).  کرد (جدول ۴ـ

DateDiff()  مربوط به تاريخ InterVal ـ  ٦ ــ مقادير مختلف پارامتر جدول ۴ـ

Return Value UsageIntervalValue
10DateDiff(''yyyy'',''7/4/76'',''7/4/86'')Year''yyyy''

40DateDiff(''q'',''7/4/76'',''7/4/86'')Quarter''q''

120DateDiff(''m'',''7/4/76'',''7/4/86'')Month''m''

3652DateDiff(''y'',''7/4/76'',''7/4/86'')Day of year''y''

3652DateDiff(''d'',''7/4/76'',''7/4/86'')Day''d''

521DateDiff(''w'',''7/4/76'',''7/4/86'')Weekday''w''

521DateDiff(''ww'',''7/4/76'',''7/4/86'')Week''ww''

87648DateDiff(''h'',''7/4/76'',''7/4/86'')Hour''h''

5258880DateDiff(''n'',''7/4/76'',''7/4/86'')Minute''n''

315532800DateDiff(''s'',''7/4/76'',''7/4/86'')Second''s''
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 .( Date از نوع) تاريخ شروع است Start_Date  
 .( Date از نوع) تاريخ پايان است End_Date  

  FirstDayOf Week، يک ثابت اختيارى است که اولين روز هفته است. 
  FirstWeekOfYear، عبارت ثابت اختيارى است که اولين هفتٔه سال را تعيين مى کند. 

تابع ()DateDiff اولين تاريخ (Start_Date) را منهاى دومين تاريخ (End_Date) مى کند. بعد 
از تفريق، تابع عددى از نوع Long را برمى گرداند که اختالف بين اين تاريخ هاست. واحد اندازه گيرى 

ـ  ٦).  اين اختالف، براساس مقدار رشتٔه پارامتر Interval تعيين مى شود (جدول ۴ـ

نـکـتـهنـکـتـه
()IsDate يك تابع VB است كه يك رشته يا مقدار تاريخ را بررسى مى كند. 
را   True مقدار   IsDate() تابع  باشد،  معتبر  تاريخ  يك  شبيه  تاريخ  يا  رشته  اگر 
مثال، عنوان  به  برمى گرداند.  را   False مقدار  غيراين صورت  در  و  برمى گرداند 

  IsDate("September 16 1998") و IsDate(#9/16/98#) مقدار True را 
برمى گرداند ولى  IsDate(  "Birthday" ) مقدار False را برمى گرداند.

تابع CDate ورودی خود را به نوع Date تبديل می كند لذا هرگاه رشته ای از 
نظر تابع IsDate شبيه يا يك تاريخ معتبر است می توان با استفاده از تابع CDate آن 

را به قالب تاريخ (نه شبيه به تاريخ) تبديل كرد.

مثال ۴ــ۶

برنامه اى بنويسيد که تاريخ تولد کاربر 
اعالم  بودن،  معتبر  صورت  در  و  دريافت  را 
کند که چند سال، چند روز و چند ثانيه از آن 

تاريخ گذشته است. 
ـ  ٦ ايجاد کنيد  پروژه اى مطابق شکل ۴ـ
(نام پروژه را DateDiff.vbp قرار دهيد). 

ـ  ٦  ــ استفاده از تابع ()Format خواندن مقادير روز و ثانيه ها  شکل ۴ـ
را ساده تر مى کند.
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اين پروژه چگونگى استفاده از تابع ()DateDiff را براى گزارش سن شخص برحسب ثانيه، 
روز و سال، شرح مى دهد. کاربر، تاريخ تولد خودش را در کادر متن وارد مى کند و سپس روى دکمٔه 
و  کرده  بررسى  را  ورودى  دکمه،  به  مربوط   Click رويداد  روال  مى کند.  کليک   Start Counting
در  صورتى که شبيه يک رشتٔه تاريخى باشد، با استفاده از تابع ()IsDate مقدار True را برمى گرداند. 
 Bdate اگر رشته به عنوان تاريخ معتبر باشد، متن تاريخ تولد به تاريخ تبديل شده و در متغيرى به نام
ذخيره مى شود، سپس Timer فعال مى شود اما در صورتى که رشته به عنوان تاريخ معتبر نباشد، پيغام 

خطايى ظاهر مى شود. 
بعد از اين که کاربر کادر پيام را بست، مکان نما به کادر متن برگشته و متن نادرست مشخص شده 

و از روال خارج مى شود. 
در روال رويداد ()Timer1_Timer که هر نيم ثانيه (Interval = 500) اجرا مى شود، کنترل 
Timer با استفاده از تابع Now، تاريخ و ساعت سيستم را به دست مى آورد. روال رويداد از تاريخ 
()DateDiff سه بار استفاده مى کند (يک بار براى به دست آوردن اختالف زمان برحسب ثانيه و سپس 
روز و در پايان سال). مقادير برگشتى در متغيرهاى LngYear و LngSec قرار داده مى شود. کد زير، 

رويدادهاى مربوط به اين برنامه را ارائه مى کند: 
01         Private Sub cmdStart_Click()
02
05         If IsDate(txtBDate. Text)Then  بررسی اعتبار ورودی
09         Bdate = CDate(txtBDate.Text)  تبديل به فرمت تاريخ
10         Else
12         MsgBox ''You must enter a proper date!'',vbCritical, ''Data error''
14         txtBDate.SetFocus  انتقال فوکوس به کادر متن
16         txtBDate.SelStart = 0
18         txtBDate.SelLength = Len(txtBDate.Text)
20         Exit Sub
21         End If
24         Timer1.Enabled = True  فعال کردن تايمر
25         End Sub 

textbox کردن متن داخل Highlight
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26
27         Private Sub Timerl_Timer()
28         Dim LngSec As Long
29         Dim LngDay As Long
30         Dim LngYear As Long
31
33         LngSec = DateDiff(''s'', BDate, Now)              چند ثانيه از تاريخ تولد گذشته
34         LngDay = DateDiff(''d'', BDate, Now)            چند روز از تاريخ تولد گذشته
36         LngYear = DateDiff(''yyyy'', BDate, Now)                   چند سال از تاريخ تولد گذشته

39
42         lblAgeSecs.Caption = CStr(LngSec)
43         lblAgeDays.Caption = CStr(LngDay)
44         lblAgeYears.Caption = CStr(LngYear) 
45         End Sub

 Timer ـ  ٦  ــ کاربرد متغيرهاى ايستا به همراه ۶  ـ
فرض کنيد مى خواهيد برنامه اى بنويسيد که عملى را در هر نيم ثانيه تا ۱۰ بار انجام دهد. براى 
انجام اين کار، نياز داريد متغيرى ايجاد کنيد که تعداد دفعات اجراى رويداد Timer را نگه دارد. اگر 
يک متغير شمارنده داخل رويداد Timer ايجاد کنيد، هربار که روال قطع شود، متغير از حوزٔه عمل 

خود خارج شده و با صفر مقداردهى مى شود. 
Dim i As Integer

01 Private Sub Timer1_Timer()
02               Form1.Caption = ''i is:'' & Cstr(i)
03               If I > 10 Then Timer1.Enabled = False 
04               i = i + l
05 End Sub
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اگرچه اين کد، کار خواهد کرد ولى بهينه نيست، زيرا ايجاد متغير عمومى آن را مستقل از روال 
مى کند. اگر بخواهيد Timer را از کد حذف کنيد، اين متغير عمومى، بدون استفاده خواهد ماند. 

يک راهکار بهتر، تعريف متغير شمارنده با کليد واژٔه Static است. براى انجام اين کار در کد 
فوق، بين خطوط ۱ و ۲ کد زير را بنويسيد: 

Static i As Integer
هنگامى که يک متغير Static ايجاد مى کنيد، مقدار آن حتى بعد از خروج از روالى که در آن 
تعريف شده است، حفظ مى شود. مزيت انجام اين کار، اين است که متغير درون کنترلى که به آن وابسته 
است، کپسوله سازى مى شود. مقدار متغير بدون درنظرگرفتن وضعيت روالى که در آن ايجاد شده است، 

پايدار باقى مى ماند. 

مثال ۵ــ۶
 Next Problem ـ  ۶) ايجاد کنيد. مى خواهيم با کليک روى دکمٔه فرمى به صورت زير (شکل ۵    ـ
به طور خودکار ۲ عدد تصادفى (بين صفر تا ۲۰) توليد شود و حاصل جمع آن ها را کاربر تايپ کند. 
در صورتى که پاسخ مثبت بود، به امتياز Score ، ۵ امتياز اضافه شود و پيغام صحيح بودن بدهد. اگر 
پاسخ نادرست بود، ۵ امتياز کسر کند و با پيغام خطا پاسخ درست را اعالن کند (توجه کنيد که امتياز 

از ۱۰۰ بيشتر نباشد). با کليک روى Next اين عمليات تکرار شود. 

ـ  ٦   شکل ۵  ـ
کد اين برنامه به صورت زير جمع خواهد بود: 

Option Explicit
Dim Sum As Interger 
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Dim NumProb As Integer, NumRight As Integer

Private Sub cmdExit_Click()
    End

End Sub
Private Sub cmdNext_Click()

Dim Number1 As Integer
Dim Number2 As Integer
txtAnswer.Text ='' ''
lblMessage. Caption = '' ''
Number 1 = Int(Rnd 21٭)  توليد عدد تصادفی اول بين ٠ و ٢١
Number2 = Int(Rnd 21٭)  توليد عدد تصادفی دوم بين ٠ و ٢١
LbINum1. Caption = Number1  نمايش عدد اول
LbINum2.Caption = Number2  نمايش عدد دوم
Sum = Number1 + Number2  محاسبٔه حاصل جمع دو عدد
cmdNext.Enabled = False      
txtAnswer. SetFocus              برای دريافت جواب  txtAnswer انتقال فوکوس به کادر متن

End Sub
Private Sub Form_Activate()

Call cmdNext_Click
End Sub

Private Sub Form_Load()
Randomize Timer
NumProb = 0
NumRight = 0

End Sub
Private Sub txtAnswer_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
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Dim Ans As Integer
If KeyAscii = 13 Then Enter در صورت فشرده شدن کليد

If Val(txtAnswer.Text) = Sum Then  با حاصل جمع واقعی  txtAnswer بررسی محتوای 
lblMessage.Caption = ''That's correct!''
If Val (lblScore.Caption) < 100 Then lblScore.Caption = lblScore.
Cap tion +5    به روزرسانی امتياز با اضافه کردن به ميزان ٥

Else
lblMessage.Caption = ''Answer is '' +Sum نمايش پاسخ صحيح
IblScore.Caption = lblScore.Caption - 5  به روزرسانی امتياز با کم کردن به ميزان ٥

End If
cmdNext. Enabled = True 
cmdNext.SetFocus 

End If 
End Sub 

تمرين: شمارش معکوس 
پروژه اى مطابق شكل ٦ــ  ٦ ايجاد كنيد و يك كنترل Timer و يك برچسب روى 

فرم قرار دهيد تا شمارش معكوس را شبيه سازى كند. 

ـ  ٦   شکل ۶ـ
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خودآزمايي

۱ــ در هريک از دستورات زير مقدار ذخيره شده در متغير strS را مشخص کنيد.
   strS = Format(d, ”hampm”)  (الف  
strS = Format(12345.67, ”######.### ”) (ب   

۲ــ فرمى تهيه کنيد به اين شرح که، با انتخاب تاريخ، در قسمت پايين تقويم، تاريخ نمايش داده 
شود. با کليک روى دکمٔه مقايسه، تاريخ با تاريخ روز مقايسه شود و پيغام دهد که آيا تاريِخ گذشته يا 

آينده است؟ 
٣ــ به مثال ١٠ــ٦ دکمٔه CmdTimer اضافه کنيد که با کليک آن تصاوير به طور خودکار نمايش 

داده شوند (هر١٠ ثانيه يک تصوير) و با کليک دوبارٔه اين دکمٔه نمايش خودکار متوقف شود.
٤ــ برنامه ای بنويسيد که از ١ تا ١٠ را بشمارد و فاصلٔه بين هر عدد با عدد بعدی ٣ دقيقه باشد 
(هر سه دقيقه به شماره قبلی يکی اضافه کند) برنامه را يکبار با استفاده از متغير عمومی و بار ديگر با 

استفاده از متغير ايستا بنويسيد.
را  آن ها  سنی  اختالف  و  کرده  دريافت  را  دانش آموز  دو  تولد  تاريخ  که  بنويسيد  برنامه ای  ٥  ــ 

برحسب ثانيه، روز و سال نمايش دهد.


