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کارگاه 13

ویژوال بیسیک )٢(

فّعالّیت ١ــ١٣ طراحی یک پروژۀ محاسباتی
3)٥  a( را به ازای مقدار دلخواه a محاسبه کند. 

a  1٢
برنامه ای بنویسید که عبارت 

الف( فرم مناسب طراحی کنید. 
روش کار

1ــ در فرم یک جعبٔه متن )Text(، یک برچسب )Label( و دو دکمٔه فرمان )Command Button( قرار 
دهید. )شکل 1ــ13(

 شکل ١ــ١٣

ب( برای سه شیء Form 1 و Command 1 و Command 2 برنامٔه مناسب بنویسید. 
روش کار 

1ــ وارد پنجرٔه برنامه نویسی شوید. 
2ــ در فـهـرست اشیـا، Form1 و در فـهـرست رویـدادهـا، Load را انـتخـاب کنیـد. بیـن دو عبـارت 
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Private Sub Form و End Sub عبارات زیر را بنویسید. این دستورات بعضی از مشخصات اشیایی را   Load
که روی فرم قرار دارد، تغییر می دهد. 

 Text1. Text  ′′  ′′ ).درون جعبٔه متن خالی می شود(
 Label1. Caption  ′′   ′′ ).مشاهده نمی شود Label1 در ابتدای اجرای برنامه، متنی روی(

Cammand1. Caption  ′′Run′′ ).مشاهده می شود ′′Run′′ عبارت Command1 روی دکمٔه(
 Cammand2. Caption  ′′Exit′′ ).مشاهده می شود ′′Exit′′ عبارت Command 2 روی دکمٔه(

3ــ برنامه را اجرا کنید و ببینید آیا فرم به شکل دلخواه تبدیل شده است. )شکل ٢ــ13(
٤ــ از اجرا خارج شوید. 

 شکل 2ــ١٣

٥ــ در پنجرٔه برنامه نویسی برای شیء Command1 و رویداد Click دستورات زیر را بنویسید. 
مقداری که در جعبٔه متن Text1 توسط کاربر وارد می شود )Text1. Text( a  val )ارزش عددی پیدا می کند.( 
)محاسبات به ازای مقدار داده شده به a انجام و حاصل )b  )a  5( 3 / ABS )a  12 در متغیر b قرار 

می گیرد.(
)مقدار متغیر b در محلی که Label1 روی فرم قرار دارد، نمایش Label1. Caption  b داده می شود.(

6ــ برنامه را اجرا کنید. 
٧ــ در Text1 عالمت نشانگر به حالت چشمک زن قرار دارد. عدد موردنظرتان را وارد کنید. )به عنوان مثال: ٧( 
 Label1 مقدار 345/6 در محل ،a  در فرم تلیک کنید. حاصل عبارت به ازای ٧ ′′Run′′ 8ــ روی دکمٔه

روی فرم نمایش داده می شود )شکل 3ــ13(

∧
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9ــ از اجرا خارج شوید. 
10ــ در پنجرهٔ برنامه نویسی برای شیء Command2 و رویداد Click، دستور: End، را بنویسید. بدین ترتیب 

با تلیک روی دکمٔه Command2 اجرای برنامه به پایان می رسد. 
11ــ برنامه را مجددًا اجرا و عملکرد کلیدهای ′′Run′′ و ′′Exit′′ را بررسی کنید. 

ج( فرم و نامه را ذخیره کنید. 
د( برای برنامه پرونده اجرایی ایجاد کنید. 

 شکل 3ــ١٣

تمرین عملی

1ــ پس از طراحی فرم مناسب، برنامه ای بنویسید که با گرفتن مقادیر الزم حاصل عبارت داده شده را تعیین 
کند و نمایش دهد.
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بین اسامی اشکال هندسی دایره، بیضی، مربع و  بنویسید که کاربر  برنامه ای  ٢ــ پس از طراحی فرم مناسب، 
مستطیل، یک مورد را انتخاب کند. برنامه پس از ترسیم شکل موردنظر در صفحٔه نمایش، اطالعات الزم را برای 
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تعیین محیط و مساحت از کاربر بگیرد. سپس محیط و مساحت را محاسبه کند و نمایش دهد. 
3ــ در محیط VB برای هریک از مثال های 1 تا 3 فصل 1٢ کتاب درسی، یک فرم طّراحی کنید. کد مربوط 
به هرکدام را در پنجرٔه کدنویسی وارد کنید. برنامه ها را به نام های Example1 و Example2 و Example3 ذخیره 

کنید. هریک از این برنامه ها را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید. 
٤ــ الف( در فرم مربوط به برنامٔه Example1 )در کارگاه 1٢(، یک عنصر Label اضافه کنید؛ به طوری که 

هنگام اجرای برنامه عبارت »How old are you« را در محل مناسبی روی فرم نمایش دهد. 
در پنجرٔه مشخصات دکمه های ′′Run′′ و ′′Exit′′ اندازٔه قلم مربوط به عنوان این دکمه ها را به ٢0 تغییر دهید. 
در پنجرٔه برنامه نویسی دستور Print را با استفاده از تابع Tab، طوری تغییر دهید که سن دانش آموز را از ستون 

30 نمایش دهد. 
ب( برنامٔه Example2 )در کارگاه 1٢( را طوری تغییر دهید که به جای شمارٔه تلفن نشانی کاربر را دریافت کند. 

پیغام برنامه را متناسب با آن تغییر دهید. 
ج( برنامٔه Example3 )در کارگاه 1٢( را طوری تغییر دهید که چهار عدد دریافت کند و میانگین آنها را نمایش 

دهد. 
٥ــ پروژه های مربوط به فّعالّیت 1 کتاب درسی و همچنین تمرینات 3 ، ٤ و ٥ انتهای بخش 1٢ را ایجاد و اجرا کنید. 
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کارگاه 14

ویژوال بیسیک )3(

نکته
 هنگام نوشتن برنامه، اغلب با زدن کلید Enter در انتهای یک دستور، اشتباهات دستوری مشخص می شوند. 
 در صورتی که اشتباه منطقی، در برنامه وجود داشته باشد، هنگام ترجمٔه برنامه1 و یا اجرای آن2، پیغام خطا 

ظاهر می شود. 

در جدول زیر، چند نمونه از پیغام های خطا و توضیح مربوط به آنها را مشاهده می کنید. در صورتی که هنگام اجرای برنامه های 
خود، با پیغام های دیگری مواجه شدید، آنها را به این جدول اضافه کنید: 

توضیحپیغام خطا
Compile error: Variable not defined متغّیر استفاده شده در برنامه، تعریف نشده است

Compile error: Expected End Sub مربوط به یک زیربرنامه، حذف شده است End عبارت

Compile error: Expected: Then or Goto حذف شده است If در دستور Then عبارت

Compile error: Block If Without End Ifحذف شده است If مربوط به End عبارت

Compile error: Expected: List separator or(  یا »′′« در یک دستور فراموش شده است »)« عالمت

Run-time error ′′13′′ type mismatchنوع داده ها، با مقادیری که در آن جایگزین می شود، مطابقت ندارد
′′

′′

′′

′′

′′

′′

پروژه های مربوط به فّعالّیت های ٢ ، 3 و ٤ کتاب درسی و تمرینات ٦ تا 10 انتهای بخش 1٢ را ایجاد و آنها را اجرا کنید.
 

Comp ــ1 e error
Run  t ــ٢ me error

تمرین عملی
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ویژوال بیسیک )4(

فّعالّیت ١ــ١٥ــ طراحی یک ماشین حساب ساده
الف( یک برنامٔه جدید به نام My calculator ایجاد کنید. 

ب( در پنجرٔه Properties مربوط به فرم، عنوان فرم را Calculator انتخاب کنید. 
ج( فرم را مانند شکل 1ــ1٥، با استفاده از عناصر Command Button و Text Box طراحی کنید. همان طور 
که مشاهده می کنید، دکمه های مربوط به ارقام به گونه ای در فرم قرار داده شده که خروجی برنامه به شکل ٢ــ1٥ باشد. 

شکل ١ــ ١٥   

شکل 2ــ ١٥   
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د( در پنجره کدنویسی، کد مربوط به هرکدام از دکمه ها را وارد کنید. 
قبل از نوشتن کد برنامه، مشّخصٔه Name دکمه های فرمان را، در پنجرٔه مشّخصات هر دکمه تغییر دهید. 

نام های جدید هر دکمه را متناسب با عملکرد آن انتخاب کنید )توجه کنید برای انتخاب نام ها از اسامی دستورات 
و توابع بیسیک استفاده نکنید(.

به عنوان مثال: برای دکمٔه Command1 که به جای عدد 1 قرار دارد، Name را ′′One′′ قرار دهید. 
برای دکمٔه Command19 که عمل جذر را انجام می دهد، Name را ′′Squareroot′′ قرار دهید. 

بنابراین در قسمت کدنویسی باید از اسامی جدید استفاده کنید. 

نکته
 متغیرهایی که در یک زیربرنامه تعریف می شوند1، فقط در همان زیربرنامه قابل استفاده اند. 

 اگر بخواهیم تغییراتی را که در یک زیربرنامه برای یک متغیر داده می شود، درزیربرنامه های دیگر نیز اعمال 
کنیم، آن متغیر در قسمت General تعریف می شود. 

 General، بخشی از محیط کدنویسی است که برای تعریف متغیرهای عمومی2 که در تمام زیربرنامه ها به کار 
می روند، استفاده می شود. 

راهنمایی: برنامٔه زیر قسمتی از کد مربوط به عملکرد برخی از عناصر است. 
سه دستور زیر را در قسمت General وارد کنید. 

متغیرهای num1 و num2 و num2 As Long و Dim num1 As Longو result و OP در چندین زیربرنامه 
 Dim op As string .تعریف می شوند General استفاده شده است؛ بنابراین در قسمت Dim result As single

ـ ـ محتوای ظاهری فرم را با دستورات زیر مشخص می کنیم: )دستورات را کامل کنید.(
Private Sub Form Load )1
Text1  ′′   ′′
num1  0
num2  0
OP  ′′  ′′
Command 1. Caption  ′′1′′
Command 2. Caption  ′′2′′
⁞
Command 10. Caption  ′′0′′
Command 11. Caption  ′′CLS′′
Command 12. Caption  ′′ ′′
⁞
Command 19. Caption  ′′sqr)x(′′

    Local Variable ــ1

Global Variable ــ٢
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ــ کد مربوط به تعدادی از دکمه ها: )کد دکمه ها را کامل کنید.(
Private Sub one  Click ) (
Text1  Text1  ′′1′′
End sub

Private Sub clear 11  Click ) (  ′cls button
Text1  ′′ ′′
num 1  0
num 2  0
OP  ′′ ′′
End Sub

Private Sub Equal 12  Click ) (  ′Equal button
num2  val )Text1(
Select case op
case ′′  ′′
result  num 1  num2
case ′′  ′′
result  num1  num2
⁞
End Select
Text 1  Str )result(
OP  ′′ ′′
End Sub

Private Sub Plus Click ) (
num 1  Val )Text1(
OP  ′′  ′′
text 1  ′′ ′′
End Sub

Private Sub Squareroot 19  Click ) (  ′sqr)x(  button
num 1  val )Text1(
result  sqr )num1(
Text1  str )result(
End sub

هـ( پس از تکمیل برنامه، آن را اجرا و با داده های مختلف آزمایش کنید. 
و( از برنامٔه خود یک پروندٔه اجرایی به نام Calculator بسازید و نقشک آن را روی میزکار رایانه قرار دهید. 

ز( از محیط VB خارج شوید و برنامٔه خود را روی میز کار رایانه اجرا کنید. 
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کارگاه 16

ویژوال بیسیک )5(

فّعالّیت ١ــ١6ــ طراحی یک ویراستار متنی ساده
یک ویراستار متنی دارای گزینگان های Edit، File و Help طّراحی کنید؛ به طوری که: 

 گزینگان File شامل گزینه های Save، Open، New و Exit ؛ 
 Select All و Paste، Copy، Cut شامل گزینه های Edit گزینگان 

 گزینگان Help شامل گزینٔه About باشند. 
الف( صفحٔه اصلی ویراستار را ایجاد کنید. 

روش کار: 
1ــ یک پوشه به نام mynotepad بسازید. 

٢ــ برنامٔه ویژوال بیسیک را اجرا کنید. 
3ــ نام Form1 را به frmnote تغییر بدهید. 

٤ــ عنوان )Caption( فرم را به mynote تغییر دهید. 
 my notepad در پـوشٔه my note ٥ــ بـرنـامـه را بـه نـام

ذخیره کنید. 
٦ــ یک TextBox با خصوصّیات زیر در فرم قرار دهید: 

Name: txtnote
Left: 0
Top: 0
Multiline: True
ScrollBars: 3 Both
Font: Tahoma, Size: 12, Bold

7ــ پنجرٔه کدنویسی را بازکنید. 
8ــ در قسمت General عبارت Option Explicit را بنویسید. 
به این ترتیب مجاز به استفاده از متغّیر تعریف نشده نخواهید بود. 

9ــ از کادر Object )سمت چپ( شیء Form و از کادر Procedure )سمت راست( رویداد Resize را 
انتخاب کنید. کد زیر را برای آن بنویسید: 

Private Sub Form  Resize ) (

شکل ١ــ ١6   
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txtnote.Width  frmnote. Scale width
txtnote.Height  frmnote. Scale Height
End Sub

ــ این زیربرنامه با کوچک ترین تغییر اندازٔه فرم اجرا می شود و ابعاد TextBox را به اندازٔه Form تغییر می دهد. 
ب( گزینگان های Edit، File و Help را بسازید. 

شکل 2ــ ١6   

روش کار: 
1ــ از گزینگان Tools نقشک ...Menu Editor را انتخاب کنید. 

٢ــ در پنجرٔه Menu Editor )شکل 3ــ1٥( در کادر Caption عبارت File& و در کادر Name عبارت 
MnuFile را وارد کنید )نویسه & سبب می شود کلید ترکیبی Alt  f برای باز کردن گزینگان File درنظر گرفته شود(. 

3ــ روی کلید Next تلیک کنید. 
٤ــ روی دکمٔه  تلیک کنید تا بتوانید زیرگزینگان مربوط به File را ایجاد کنید. 

 ShortCut را وارد کنید. در کادر mnuNew عبارت Name و در کادر &New عبارت ،Caption ٥ــ در کادر
گزینٔه Crtl  N را انتخاب و روی کلید Next تلیک کنید. 
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٦ــ در کادر Caption عالمت  و در کادر Name عبارت mnuSep1 را وارد کنید. در کادر Index عدد 
1 را وارد و روی کلید Next تلیک کنید. 

به این ترتیب یک خط جداکننده در گزینگان ایجاد می شود. 
٧ــ در کادر Caption، عبارت Open& و در کادر Name عبارت mnuOpen را وارد کنید. در کادر 

Short Cut گزینٔه Ctrl  O را انتخاب و روی کلید Next تلیک کنید. 
 ShortCut  را وارد کنید. در کادر mnuSave عبارت Name و در کادر &Save عبارت ،Caption 8ــ در کادر

گزینٔه Ctrl  S را انتخاب و روی کلید Next تلیک کنید. 
9ــ در کادر Caption عالمت  و در کادر Name عبارت mnuSep2 را وارد کنید. در کادر Index عدد 

1 را وارد و روی کلید Next تلیک کنید. 
 Next را وارد و روی کلید mnuExit عبارت Name و در کادر &Exit عبارت ،Caption 10ــ در کادر

تلیک کنید. 
11ــ روی دکمهٔ   تلیک کنید تا بتوانید زیرگزینگان مربوط به Edit را ایجاد کنید. 

 Next را وارد و روی کلید mnuEdit عبارت Name و در کادر &Edit عبارت ،Caption 12ــ در کادر
تلیک کنید. 

13ــ روی دکمهٔ   تلیک کنید تا بتوانید زیرگزینگان مربوط به Edit را ایجاد کنید. 
 ShortCut را وارد کنید. در کادر mnuCut عبارت Name و در کادر &Cut عبارت ،Caption 14ــ در کادر

گزینٔه Crtl  X را انتخاب و روی کلید Next تلیک کنید. 
1٥ــ در کادر Caption، عبارت Copy& و در کادر Name عبارت mnuCopy را وارد کنید. در کادر 

ShortCut گزینٔه Crtl  C را انتخاب و روی کلید Next تلیک کنید. 
16ــ در کادر Caption، عبارت Paste& و در کادر Name عبارت mnuPaste را وارد کنید. در کادر 

ShortCut گزینٔه Crtl  V را انتخاب و روی کلید Next تلیک کنید. 
17ــ در کادر Caption عالمت  و در کادر 
کادر  در  کنید.  وارد  را   mnuSep3 عبارت   Name
Index عدد 1 را وارد و روی کلید Next تلیک کنید. 
 &Select All عبارت ،Caption 18ــ در کادر
و در کادر Name عبارت mnuSelAll را وارد کنید. 
در کادر ShortCut گزینٔه Crtl  A را انتخاب و روی 

کلید Next تلیک کنید. 
بتوانید  تا  کنید  تلیک  دکمٔه   روی  19ــ 

گزینگان Help را ایجاد کنید. 
20ــ در کادر Caption، عبارت Help& و در 
کادر Name عبارت mnuHelp را وارد و روی کلید 

شکل 3ــ ١6   Next تلیک کنید. 
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21ــ روی دکمٔه  تلیک کنید تا بتوانید زیرگزینگان مربوط به Help را ایجاد کنید. 
کادر  در  و  وارد  را   mnuAbout عبارت   Name کادر  در  و   &About عبارت   ،Caption کادر  در  22ــ 

ShortCut گزینٔه F1 را انتخاب کنید. 
٢3ــ با تلیک روی کلید OK ویراستار گزینگان را ببندید. 

به این ترتیب در پنجرٔه فرم گزینه های Edit، File و Help در نوار گزینه مشاهده می شود. 

ج( کد زیر را در پنجرٔه کدنویسی بنویسید. 
Option Explicit              

General در قسمت          
 Dim cuttext As String                 

ــ متغّیر cuttext نقش حافظٔه Clipboard را دارد. 
Private Sub Form  Load ) (
txtnote  ′′ ′′
End Sub

د( کد مربوط به گزینه های گزینگان های Edit و Help را بنویسید. 
)برای نوشتن کد مربوط به عملکرد هر گزینه، در پنجرٔه Form روی آن تلیک کنید(. 

Private Sub mnuCut  Click ) (
cuttext  txtnote. SelText
mnuPaste.Enabled  True 
txtnote.SelText  ′′ ′′
End Sub

Private Sub mnuCopy  Click ) (
cuttext  txtnote.SelText

شکل 4ــ ١6   
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mnuPaste.Enabled  True 
End Sub

Private Sub mnuPaste  Click ) (
txtnote.SelText  cuttext
txtnote.Refresh
End Sub

نکته
 ویژوال بیسیک دارای زیربرنامه های آماده ای است که به آنها متد گفته می شود. 

 متدها برای کنترل عناصر مورد استفاده قرار می گیرند. 
 متدها به صورت »نام متد، نام عنصر« در کدنویسی استفاده می شوند. 

 متد SelText برای انتخاب متن از یک TextBox به کار می رود.

          ــ متد Refresh محتوای txtnote را پاک می کند و محتوای جدید را در آن قرار می دهد. 
Private Sub mnu Select  Click ) (
If Len )txtnote.Text( > 0 Then

Txtnote.SelStart  0
ــ با اجرای این دستور، نقطٔه شروع انتخاب، اّولین نویسه متن خواهد بود. 

txtnote.SelLenght  Len )txtnote. Text(
End If
End Sub

Private Sub mnuAbout  Click ) (
MsgBox )′′This is my notepad′′(
End Sub

هـ( در پنجرٔه طّراحی فرم، عنصر مربوط به باز کردن یا ذخیرٔه پرونده )Common Dialog( را درج کنید. 

نکته
 هنگام باز کردن یا ذخیرهٔ پرونده در برنامه، برای انتخاب نام پرونده، از عنصر Common Dialog استفاده می شود. 

روش کار: 
1ــ از  گزینگان Project، گزینٔه ...Components را انتخاب کنید. 
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٢ــ در پنجرٔه ظاهر شده، گزینٔه Microsoft Common Dialog Control 6.0 را انتخاب کنید. 

شکل 5 ــ ١6   

3ــ روی کلید  OK تلیک کنید. 
به این ترتیب این عنصر در جعبٔه ابزار ظاهر می شود. 

٤ــ Drag & Drop این عنصر را روی فرم قرار دهید. 
پنجرٔه  در  را  عنصر  این   Filter و  نام  مشّخصات  ٥ــ 

Properties چنین تعیین کنید: 

Name: cdlgDialog         نوع پرونده ای را که در کادر ،Filter ــ مشّخصٔه
  Filter: ٭.txt                  .ظاهر می شود، تعیین می کند Save یا Open محاوره ای

و( کد مربوط به گزینه های گزینگان File را بنویسید. 
Private Sub mnuNew  Click ) (
txtnote.Text  ′′ ′′
End Sub

شکل 6 ــ ١6   



Private Sub mnuExit  Click ( )
End
End Sub

Private Sub mnuOpen  Click ( )
cdlg Dialog.ShowOpen
If cdlgDialog.FileName <> ′′ ′′
Open file cdlgDialog. FileName
End If
End Sub

Private Sub mnuSave  Click ( )
cdlgDialog. Show Save
If cdlgDialog. FileName <> ′′ ′′ Then
save file cdlgDialog. FileName
End If
End Sub

از   ،Open محاوره ای  کادر  نمايش  برای  ــ 
 Common Dialog برای عنصر  ShowOpen متد

استفاده شده است. 
 Open file ــ با اجرای اين دستور، زيربرنامٔه

که در قسمت General است، فراخوانی می شود. 
ــ برای نمايش کادر محاوره ای Save، از متد 
ShowSave برای عنصر Common Dialog استفاده 

شده است. 
 save file ــ با اجرای اين دستور، زيربرنامٔه

که در قسمت General است، فراخوانی می شود. 

نکته
 داده های موردنياز برنامه هايی که تاکنون نوشته ايد، در متغيرهايی در حافظٔه RAM ذخيره می شوند؛ بنابراين 

پس از قطع جريان برق يا خروج از برنامه، داده های ذخيره شده از بين می روند. 
 برای ذخيره کردن داده ها روی حافظٔه جانبی، بايد پرونده ای را در برنامه باز کنيد و داده های خوانده شده را 

در آن ذخيره کنيد. چنين پرونده ای را پروندهٔ خروجی می نامند. 
 اطّالعاتی را که در پروندٔه خروجی ذخيره شده اند، می توان در برنامه خواند و از آن استفاده کرد. 

 پرونده ای که برای خواندن اطالعات باز می شود، پروندهٔ ورودی ناميده می شود. 
 هر پروندٔه ورودی يا خروجی، با يک شماره مشّخص می شود. 

 برای خواندن از يک پرونده، ابتدا بايد آن را با دستور Open به عنوان پروندٔه ورودی باز کرد. شکل کلّی 
اين دستور چنين است: 

Open  نام پرونده  For Input As # شمارٔه پرونده  
 دستور Input برای خواندن محتوای يک پروندٔه ورودی به کار می رود. 

 برای نوشتن در يک پرونده، ابتدا بايد آن را با دستور Open به عنوان پروندٔه خروجی (Output) باز کرد. 
شکل کلّی اين دستور چنين است: 

Open  نام پرونده  For Output As # شمارٔه پرونده  

١٥٢
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با اجرای این دستور، اگر پرونده قبالً وجود داشته باشد، محتویاتش پاک و اندازٔه آن صفر بایت خواهد شد. 
در غیراین صورت، یک پروندٔه صفر بایتی ساخته خواهد شد.

 دستور Print برای ذخیره سازی اطاّلعات در یک پروندٔه خروجی به کار می رود. 
 تابع LOF اندازٔه پرونده را برحسب بایت برمی گرداند. 

 بعد از اتمام کار با یک پروندٔه ورودی یا خروجی، باید آن را با دستور Close بست. 

save را در قسمت General بنویسید.  file و Open file ز( کد زیربرنامه های
ــ یک متغّیر به نام f برای نگهداری شمارٔه پرونده ای که باید باز شود، درنظر گرفته شده است. 

ــ با تابع FreeFile یک شماره به پرونده اختصاص می یابد. 
Sub open  file )strFilename As String(
Dim f As Integer
Dim tmp As String
f  Freefile
Open strFilename For Input As # f
tmp  input )LOF)f(, #f(
Close # f
txtnote. Text tmp
Exit Sub
End Sub
Sub save file )strFilename As String(
Dim f As Integer 
Dim tmp As String
f  FreeFile
Open str Filename For Output As # f
Print # f, txtnote. Text
Close # f
MsgBox ′′File saved successful.′′, vbInformation
Exit Sub
End Sub
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کد کامل این برنامه چنین است: 



1٥٥

کارگاه 17

Power Point

 چگونه می توانید گزارشی را با استفاده از اسالیدهای نمایش ارائه دهید؟ 
 درج متن، تصویر و صدا در اسالید چگونه انجام می شود؟ 

 چگونه می توانید برای عناصر اسالید، جلوه های نمایشی ایجاد کنید؟ 
 چگونه می توان بین اسالیدها، پیوند )Link( ایجاد کرد؟ 

 )animation( این امکان را فراهم می کند که با استفاده از صوت، تصویر و جلوه های نمایشی Power Point نرم افزار
گزارش خود را با جذابّیت بیشتری ارائه دهید. این نرم افزار، سخنران را در انتقال بهتر موضوع یاری می کند. 

در ارائٔه مطلب بهتر است حتی المقدور از متن، کمتر استفاده شود و برای تأثیرگذاری بیشتر، از تصاویر و جلوه های 
ویژه به طور مناسب استفاده شود. همچنین محتوای اسالیدها متناسب با زمان الزم برای نمایش آنها درنظر گرفته شود. 

پسوند پرونده های ارائٔه گرافیکی مطلب1 در  ppt« ،Power Point.« است. 

 Power Point ساختار پنجرۀ

Presentat ــ1 on

شکل ١ــ١٧



1٥٦

فّعالّیت ١ــ١٧ــ تهیۀ یک پروندۀ ارائۀ مطالب 
در محیط برنامٔه Power Point، با مجموعه ای از اسالیدهای نمایشی، گزارشی در مورد محیط زیست، تهیه 

و ارائه کنید. 
در شکل ٢ــ1٧ نمونه ای از اسالیدهای طّراحی شده را مشاهده می کنید. 

شکل ٢ــ١٧

تعداد  نمایشی، یک طرح کلی روی کاغذ بکشید و در آن ضمن دسته بندی مطالب،  پروندهٔ  تهیٔه یک  از  قبل 
صفحات، مطالب هر صفحه، محل متن و تصاویر در صفحه و ارتباط بین صفحات را مشخص کنید. 

الف( یک پروندٔه جدید در محیط .P.P 1 ایجاد کنید. 
روش کار:

1ــ برنامٔه .P.P را اجرا کنید. 

Power Po nt 1ــ مخّفف
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اولین اسالیدی که پس از اجرای برنامه پاورپوینت، روی صفحه نمایان می شود، اسالید عنوان )Title( است. 
٢ــ برای اسالید اّول، عنوان گزارش و نام تهّیه کنندگان را بنویسید )می توانید از امکانات Word Art استفاده 

کنید(. 
3ــ در زبانٔه Insert با انتخاب Picture، زمینٔه مناسبی برای این اسالید تعیین کنید. 

 شکل ٣ــ١٧

 شکل ٤ــ١٧ ــ الف 
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ب( در زبانٔه Home، با تلیک روی New Slide، یک اسالید جدید ایجاد کنید. از طرح های آماده موجود، 
طرح مناسب را انتخاب کنید. 

 شکل 5 ــ١٧

 شکل ٤ــ١٧ ــ ب

ج( در اسالید دّوم، کادر مربوط به هریک از عناوین را با استفاده از طرح های موجود در گزینگان Shapes در 
زبانه Insert رسم کنید و سپس هرکدام از عناوین را در یک کادر مربوط به خود بنویسید. 

نکته
برای نوشتن متن در طرح های رسم شده، روی شکل تلیک راست کنید و Edit Text را انتخاب کنید. 
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د( اسالید سّوم را ایجاد کنید. 

 شکل 6 ــ١٧

 شکل 7 ــ١٧

هـ( از طرح های آمادٔه موجود، طرح مناسب برای درج عنوان، متن و تصویر را انتخاب کنید. 
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و( روی نقشک مربوط به تصویر تلیک کنید تا پنجرٔه Insert Picture برای انتخاب تصویر مناسب باز شود. 
ز( با تعیین مسیر مناسب، تصویر دلخواه را انتخاب و روی دکمٔه Insert تلیک کنید. 

برای درج فیلم، روی نقشک مربوط به فیلم تلیک کنید. یا در زبانٔه Insert، نقشک Video را انتخاب کنید. 

نکته
با درج تصویر در نوار Format، جعبه ابزاری با عنوان Picture Tools ایجاد می شود که ابزارهایی مانند کادر 

دور تصویر، وضوح تصویر و … در اختیار قرار می دهد. 

 شکل 8 ــ١٧

ح( متن اسالید سوم را در کادرهای مربوطه وارد کنید. 
ط( اسالید چهارم را ایجاد کنید و با انتخاب شکل های دلخواه از گزینگان Auto Shapes، متن موردنظر را 

درج کنید. 
ی( در اسالیدهای پنجم، ششم و هفتم، با انتخاب نشانه گذاری )Bullets( مناسب، عبارات را بنویسید. 

ک( اسالید هشتم و نهم را مشابه نمونه تهّیه کنید. 
ل( با تلیک روی دکمهٔ    نمایش اسالیدها را مشاهده کنید )با فشردن کلید Enter یا تلیک روی هر اسالید، 

اسالید بعدی مشاهده می شود(
م( پرونده را ذخیره کنید. 

فّعالّیت ٢ــ١٧ــ عملّیات روی اسالیدها
الف( پیوندهای مربوط به اسالید دوم را تعیین کنید. 

روش کار: 
1ــ در اسالید دّوم، کادر مربوط به »محیط زیست و اهمیت آن« را انتخاب کنید. 

٢ــ در زبانٔه  ، نماد  را انتخاب کنید. 

3ــ در پنجرٔه باز شده، قسمت   را انتخاب کنید. 



1٦1

٤ــ در فهرست ظاهر شده، اسالید 3 را انتخاب کنید. 
٥ــ روی دکمٔه OK تلیک کنید. 

٦ــ اتّصال دو کادر دیگر اسالید دوم را به اسالیدهای ٤ و 8 ایجاد کنید. 
نتیجه را  با تلیک روی عبارت موردنظر،  پیوند درج شده، اسالید ٢ را نمایش دهید و  برای بررسی عملکرد 

مشاهده کنید. 
ب( اتّصال های مربوط به اسالید چهارم را ایجاد کنید. 

ج( دکمه های عملّیاتی برای بازگشت از اسالیدهای 3 ، ٤ و 8 به اسالید دّوم را درج کنید. 
روش کار: 

1ــ در اسالید سوم، در زبانٔه   ، روی نماد  تلیک کنید. 

٢ــ در پایین فهرست ظاهر شده، یکی از دکمه ها را انتخاب کنید. 
3ــ در اسالید سوم تلیک کنید و با کشیدن نشانگر موشی، دکمه را رسم کنید. 

٤ــ در پنجرٔه ظاهر شده، زبانٔه Mouse Click را انتخاب کنید. 

نکته
می توانید با انتخاب زبانه Mouse Over و انجام تنظیمات آن، نمایش را طوری تنظیم کنید که با قرار گرفتن 

اشاره گر موشی روی دکمٔه موردنظر )به جای تلیک روی آن( عمل انتقال به اسالید مربوط به آن انجام شود. 

٥ــ گزینٔه Hyperlink To را انتخاب کنید. 
٦ــ از اسالیدهای این پرونده، اسالید ٢ )اسالیدی که می خواهید از طریق دکمٔه تعاملی به آن منتقل شوید(، را 

انتخاب کنید. 

 شکل 9ــ١٧
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٧ــ روی دکمٔه OK تلیک کنید. 
8 ــ به طریق مشابه، دکمه های عملیاتی برای بازگشت از اسالیدهای ٤ و 8 به اسالید دوم را درج کنید. 

د( در اسالید دوم، یک دکمه عملیاتی برای رفتن به اسالید آخر درج کنید. 
هـ( عملکرد دکمه های عملیاتی که درج کرده اید، را بررسی کنید. 

و( ترتیب نمایش اسالیدها را تغییر دهید. 
روش کار:

1ــ در زبانٔه View، حالت Normal را انتخاب کنید. 

 شکل 10 ــ١٧ــ الف

 شکل 10 ــ١٧ــ ب
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٢ــ در میان اسالیدهای کوچک شده در سمت چپ صفحه، ترتیب اسالیدها را با Drag & Drop به دلخواه 
تغییر دهید. 

ز( با تلیک روی    اجرای نمایشی اسالیدها را مشاهده کنید. 
در این حالت می توانید با تلیک کردن روی اسالید )یا فشردن کلید Enter( و تلیک کردن روی دکمه های عملیاتی 

یا پیوندها، اسالیدهای دیگر را مشاهده کنید. 

نکته
 با فشردن کلید F5 نیز می توانید اجرای نمایشی اسالیدها را مشاهده کنید. 

 در حین مشاهدهٔ اجرای نمایشی اسالیدها، می توانید با فشردن کلید ESC، از حالت اجرای نمایشی خارج شوید. 

ح( اسالید اول را با جلوه های نمایشی، ارائه دهید. 
روش کار:

1ــ روی اسالید اّول تلیک کنید. 
٢ــ در زبانٔه   ، یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. 

 پاورپوینت، جلوهٔ انتخاب شده را بر روی اسالید نمایش می دهد. 
سؤال: آیا می توانید گزینه های بیشتری بیابید؟ 

3ــ در قسمت   ،  سرعت نمایش اسالید را تعیین کنید. 
 در صورت تمایل می توانید با تلیک روی Apply All، جلؤه نمایشی انتخاب شده را برای همٔه اسالیدها 

اعمال کنید. 
٤ــ در قسمت    یکی از موارد را انتخاب کنید: 

 برای حرکت با تلیک به اسالید بعدی 
 برای حرکت به طور خودکار به اسالید بعدی )زمان نمایش اسالید بعدی را تعیین کنید.(

 شکل 11ــ١٧
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ط( برای سایر اسالیدها، جلوه های نمایشی دلخواه اختصاص دهید.
ی( اجزای اسالید اّول را با جلوه های نمایشی ارائه دهید. 

روش کار: 
1ــ متن مربوط به عنوان را در اسالید اّول انتخاب کنید. 

٢ــ در زبانٔه Animation، یکی از گزینه ها را انتخاب کنید. 
 سعی کنید گزینه های بیشتری را بیابید و بررسی کنید. 

 پاورپوینت جلؤه انتخاب شده را روی جزء اسالید، نمایش می دهد. 
 با تلیک روی دکمٔه Preview می توانید پیش نمایش جلؤه نمایشی را دوباره مشاهده کنید. 

 برای ویرایش جلؤه نمایشی در زبانٔه Animation، روی دکمٔه Effect Options تلیک کنید و از فهرست 
ظاهر شده، گزینٔه موردنظر را انتخاب کنید. 

 شکل 12ــ١٧

نکته
 با انتخاب کلید Remove می توانید حالت متحرک سازی انتخاب شده را لغو کنید. 

 با تلیک روی کلید Play می توانید عملکرد انتخاب شده را در صفحٔه کاری مشاهده کنید. 
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ک( برای اجزای سایر اسالیدها به دلخواه جلؤه نمایشی اختصاص دهید. 
ل( پرونده را ذخیره کنید و از محیط .P.P خارج شوید. 

فّعالّیت ٣ــ١٧ــ ذخیره کردن پروندۀ ارائۀ مطالب در قالب صفحات وب
پروندٔه تهیه شده را به صورت صفحات وب ذخیره کنید. 

روش کار:
1ــ پرونده را باز کنید. 

2ــ از گزینگان File، گزینٔه Save As را انتخاب کنید. 
3ــ در کادر »:Save as type« نوع Web Page را انتخاب کنید. 

٤ــ نام و مسیر را به دلخواه تعیین کنید. 
٥ــ روی دکمٔه Save تلیک کنید. 

نکته
 شما می توانید پس از تهّیٔه صفحات وب، آنها را در محیط اینترنت Upload کنید. 

 برای ارسال صفحات وب به اینترنت، باید از طریق یک سرویس دهندٔه اینترنت حافظٔه کافی در اختیار داشته 
باشید. بعضی از سرویس دهندگان، فضای محدودی را برای Upload به صورت رایگان در اختیار کاربران قرارمی دهند. 

تمرین عملی 

1ــ برای آموزش یکی از مباحث کتاب مبانی علم رایانه، یک گزارش نمایشی در محیط .P.P تهّیه کنید و در 
کالس ارائه دهید. 

در این گزارش از امکانات زیر استفاده کنید: 
Background
WordArt
AutoShapes
Transition
Action Buttons
Animation

٢ــ با تهیٔه اسالیدهای نمایشی، یک آلبوم عکس از تصاویر دلخواهتان بسازید. 
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کارگاه ١٨

برنامه های کمکی

برنامۀ ويروس ياب
در صورتی که برنامٔه ويروس ياب روی سيستم شما نصب شده باشد، نقشک آن در سمت راست نوار وظيفٔه ويندوز مشاهده 

می شود که نشان می دهد سيستم در مقابل ورود ويروس توسط اين برنامه محافظت می شود. 
در صورتی که هر لوح فشرده يا فلش حامل ويروس را داخل رايانه قرار دهيد و بخواهيد از آن استفاده کنيد، برنامٔه ويروس ياب 
فّعال می شود و می توانيد عمليات شناسايی ويروس، بازسازی پرونده های ويروسی و از بين بردن ويروس را انجام دهيد و گزارشی از 

عملکرد ويروس ياب را مشاهده کنيد. 

فّعالّيت ١ــ ١٨ــ ويروس يابی سيستم 
روش کار:

١ــ برنامٔه ويروس ياب را اجرا کنيد. 
٢ــ روی گزينٔه Scan تليک کنيد. 

بيشتر ويروس ياب ها به دو حالت ويروس يابی را انجام می دهند. گزينٔه Full Scan تمامی پرونده های موجود 
روی رايانه را از لحاظ ويروسی بررسی می کند. 

گزينٔه Quich Scan فقط حافظه رايانه و پرونده های سيستمی را بررسی می کند. 
٣ــ در کادر قسمت راست، گزينه های موردنظر خود را انتخاب کنيد. 

شکل ١ــ١٨ــ الف

شکل ١ــ١٨ــ ب
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  بیشتر بدانیم

٤ــ در صورت یافتن ویروس، پیغامی روی صفحه ظاهر می شود؛ می توانید با انتخاب گزینٔه مناسب، ویروس یا 
پروندٔه ویروسی را حذف کنید. 

٥ــ در پایان، گزارشی از بررسی سیستم را نشان می دهد. 

نکته
با توجه به اینکه هر روز ویروس های جدید تولید می شود، update نرم افزار ویروس یاب اهمیت زیادی دارد. 

update ویروس یاب می تواند به صورت دستی یا خودکار صورت گیرد. 

)Firewall( دیوار آتش
هنگام استفاده از اینترنت، الزم است نوعی دیوار آتش روی سیستم نصب شده باشد. یک دیوار آتش از نفوذ 

دیگران به رایانٔه شما جلوگیری می کند و در واقع بین رایانه و اینترنت قرار می گیرد. 
دیوار آتش ویندوز: نرم افزاری است که رایانه را در 
برابر نفوذ ویروس ها و کرم ها محافظت می کند. البته در صورتی 
که ویروس قبالً روی رایانه وجود داشته باشد، دیوار آتش ویندوز 

نمی تواند آن را شناسایی کند و یا ازبین ببرد. 
درخواست  یک  دریافت  هنگام  نرم افزار،  این  همچنین 
اتّصال به رایانه شما، از طریق یک کادر محاوره ای از شما اجازه 
می گیرد. توجه داشته باشید که دیوار آتش ویندوز، مانع از نفوذ 
برای شما  ناشناخته  پیام نگار های  برنامه های مخربی که از طریق 

ارسال می شود، نخواهد بود. بنابراین توصیه می شود این گونه نامه های رسیده به صندوق پست الکترونیکی خود را 
پیش از باز کردن حذف کنید. 

نحوۀ فّعال کردن دیوار آتش ویندوز
Controlpanel → windows Firewall → Turn Windows Firewall on or off

WinRAR برنامۀ فشرده ساز
گاهی هنگام نسخه برداری از اطالعات، روی CD و DVD، فضای خالی کافی وجود ندارد یا برای ارسال پیام نگار مجبوریم 
پرونده ها را یکپارچه کنیم. به همین دلیل می توانید از برنامه های فشرده ساز استفاده کنید. یکی از برنامه های فشرده ساز متداول، برنامٔه 

WinRAR است که می توانید آن را روی سیستم خود نصب کنید. 

شکل 2ــ ١٨
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نکته
به  نسبت   WinRAR برنامه  که  مزیتی  ولی  می رود  به کار  فشرده سازی  برای  نیز   WinZip فشرده ساز  برنامٔه 
 WinZip برنامٔه  که  می باشد.   RAR پسوند با  اینترنت  در  موجود  پرونده های  بیشتر  که  است  این  دارد،   WinZip

نمی تواند آن را باز کند. 

فّعالّیت ٢ــ ١٨ــ فشرده سازی یک پوشه 
یکی از پوشه های رایانٔه خود را به صورت فشرده ذخیره 
کنید. )در این فّعالّیت پوشه School که دارای پرونده های 

متفاوت است، فشرده سازی شده است.(
روش کار: 

1ــ روی پوشٔه موردنظر، تلیک راست کنید. 
گـزیـنـٔه       روی  شـده،  ظـاهـر  گـزیـنـگـان  در  ٢ــ 

Add to archive تلیک کنید. )شکل 3ــ 18ــ الف(

قسمت  در  را  فشرده سازی  پرونده  اسم  3ــ 
Archive name وارد کنید. 

مسیر   Browse دکمٔه  روی  تلیک  با  ٤ــ 
فشرده سازی پوشه را مشاهده می کنید )می توانید مسیر 

را تغییر دهید( 

شکل 3ــ ١٨ــ الف

شکل 3ــ ١٨ــ ب
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)Archive format( .انتخاب کنید Zip یا RAR ٥ــ در پنجرٔه ظاهر شده، فرمت فشرده سازی را از نوع
٦ــ در زبانٔه Advanced، روی دکمٔه SetPassword تلیک 
کنید و در پنجرٔه ظاهر شده برای پرونده فشرده سازی رمز بگذارید. 

)شکل 3ــ 18ــ ب(

نکته: رمزگذاری برای پروندٔه فشرده سازی امنیت آن را باال می برد و اختیاری است. 

پوشه های  و  پرونده  می توانید  شما  ٧ــ 
انتخاب  رایانه  مختلف  قسمت های  از  دیگری 
کنید. برای فشرده سازی به این پوشه و اضافه در 
زبانٔه Files در قسمت Files to add روی دکمٔه 
را  موردنظر  پوشٔه  و  کنید  تلیک   Append...

انتخاب کنید. )شکل 3ــ 18ــ د(

8 ــ روی دکمٔه OK تلیک کنید. 

شکل 3ــ ١٨ــ ج

شکل 3ــ ١٨ــ د

شکل 3ــ ١٨ــ هـ
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نکته: با انتخاب گزینٔه Zip می توان برای بازکردن از WinZip هم استفاده کرد. 

فّعالّیت ٣ــ ١٨ــ باز کردن یک پروندۀ فشرده 
پروندهٔ فشرده شده را باز کنید. 

روش کار:
1ــ روی پروندهٔ فشرده شده، راست تلیک کنید. 

گـزینـٔه   روی  شـده  ظـاهـر  گـزیـنـگـان  در  ٢ــ 
... Extract  files تلیک کنید. )شکل ٤ــ 18ــ الف(

 Destination path 3ــ در پنجرهٔ ظاهر شده، درکادر
مسیر قرار گرفتن پرونده )بعد از خارج شدن از حالت فشرده( 

را تعیین کنید. )شکل ٤ــ 18ــ ب(
٤ــ روی دکمٔه OK تلیک کنید. 

شکل 4ــ ١٨ــ الف

شکل 4ــ ١٨ــ ب


