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کارگاه 10

)1( Excel صفحه گسترده

 چگونه می توانید جدولی از داده های عددی و متنی برای انجام محاسبات ایجاد کنید؟
 چگونه می توانید محاسبات مورد نظر خود را روی داده های جدول انجام دهید؟

 چگونه می توانید از فرمول ها و توابع برای انجام محاسبات استفاده کنید؟
 چگونه می توانید انواع نمودارها را بر  اساس داده ها تهّیّه کنید؟

برنامه های صفحه گسترده، معموالً برای کار با داده های عددی به کار می روند.با استفاده ازاین برنامه ها می توان محاسبات مختلفی 
را با سرعت و دّقت باال، روی داده ها انجام داد و اطالعات را در قالب جداول و نمودارها مشاهده کرد. در برنامٔه صفحه گسترده، 
هر پرونده، یک کتاب کار )Workbook( نامیده می شود که به طور پیش فرض، شامل سه صفحه به نام کاربرگ )Worksheet( است. 

پسوند پرونده ها در Excel2010 به صورت پیش فرض، »xlsx.« است.

 Excel ساختار پنجرۀ

شکل 1ــ10
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انواع داده ها
در جدول زیر، برخی از انواع داده های موجود در Excel را مشاهده می کنید1:

عناوین ستون ها یا داده های مربوط به ستون »کد کاال« داده های متنی اند.
داده های مربوط به ستون های »قیمت خرید« و »درصد سود« که امکان انجام عملّیات محاسباتی روی آنها وجود دارد، داده های 

عددی اند.
داده های مربوط به ستون های »تاریخ خرید« از نوع تاریخ اند.
داده های مربوط به ستون های »ساعت خرید« از نوع زمان اند.

نکته
هریک از انواع داده ها، در قالب های مختلفی قابل نمایش اند که با توّجه به نوع کاربرد آنها، تنظیم می شوند.

Excel فّعالّیت 1ــ10ــ طّراحی یک جدول در محیط
در محیط Excel، یک پرونده با داده های جدول شکل 2ــ10، ایجاد کنید.

الف( برنامٔه Excel را اجرا کنید.

1ــ برای نمایش اعداد به صورت فارسی، از فونت های فارسی استفاده کنید و صفحه را از راست به چپ تنظیم کنید.

شکل 2ــ10
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 Sheet Right-to-Left روی دکمٔه Sheet options در قسمت ،Page layout ب( در پروندهٔ ایجاد شده، از زبانٔه
تلیک کنید. )شکل 3ــ10(

ج( در کاربرگ Sheet1 عناوین ستون های جدول را در سطر چهارم وارد کنید.

نکته
 برای وارد کردن محتوای هر خانه، کافی است روی خانٔه مورد نظر تلیک کنید.

  برای رفتن به خانه های بعدی در یک سطر، می توانید از کلید Tab استفاده کنید.
 برای رفتن به خانه های بعدی در یک ستون، می توانید از کلید Enter استفاده کنید.

 برای تغییر عرض ستون و ارتفاع سطر می توانید با نگه داشتن نشانگر موشی روی خطوط مرزی و کشیدن 
آن، اندازٔه دلخواه را تعیین کنید.

 اگر عالئم #### به جای دادٔه مربوط به یک خانه مشاهده شود، نشان دهندٔه این است که عرض ستون 
برای نمایش داده، کافی نیست.

د( کد کاالها را در ستون مربوطه وارد کنید.
هـ( داده های مربوط به ستون »تاریخ خرید« را وارد کنید.

روش کار:
1ــ خانه های D5 تا D9 را انتخاب کنید.

انتخاب  را   Format Cells... کرده،  راست  تلیک  آن  روی  2ــ 
کنید. )شکل 4ــ10(

قسمت:  در   ،Number زبانٔه  در   ،Format Cells پنجره  در  3ــ 
Category، گزینٔه Date را انتخاب کنید. )شکل 5ــ10ــ الف(

4ــ در کادر: Type، قالب مناسب را برای تاریخ استفاده کنید.
5ــ روی کلید Ok تلیک کنید.

6ــ داده های مربوطه را در این خانه ها وارد کنید.

شکل 3ــ10

شکل 4ــ10
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و( داده های مربوط به ستون »ساعت خرید« را وارد کنید.
روش کار: به روش مشابه مرحلٔه )هـ(، قالب بندی مناسب را برای نمایش ساعت خرید)Time( برای خانه های 

E5 تا E9  تعیین و داده های مربوطه را وارد کنید.
ز( داده های مربوط به ستون »قیمت خرید« را پس از تعیین قالب بندی واحد پول )Currency( وارد کنید.

ح( داده های مربوط به ستون »درصد سود و زیان« را پس از تعیین قالب بندی درصد )Percentage( وارد کنید.
ط( عنوان جدول را وارد کنید.

روش کار:
1ــ خانه B3 تا H3 را انتخاب کنید.

2ــ از زبانٔه Home، در قسمت Alignment روی دکمٔه Merge&Center تلیک کنید. )شکل 6ــ10(

شکل 6 ــ10

شکل 5 ــ10ــ الف

شکل 5 ــ10ــ ب
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به این ترتیب این 7 تا خانه با هم ادغام می شوند.

3ــ عنوان جدول را در خانٔه مربوطه وارد کنید.
ی( داده های سایر خانه های جدول را مطابق شکل وارد کنید.

ک( پرونده را به نام Exam1 ذخیره کنید.

Excel فّعالّیت 2ــ10ــ انجام محاسبات در
الف( در پروندٔه Exam1 ، »قیمت فروش« برای هر کاال، »جمع قیمت خرید« و »جمع قیمت فروش« را محاسبه 

و در خانه های مربوطه درج کنید.
روش کار:

1ــ روی خانه H5 تلیک کنید.
2ــ در این خانه فرمول »F5*G5+F5=« را وارد کنید. )شکل 7ــ10(

3ــ محتوای خانٔه H5 را در خانه های H6 تا H9 رونوشت کنید.
با این ترتیب قیمت فروش هر کاال در خانٔه مربوطه درج می شود.

شکل 7 ــ10
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نکته
 برای وارد کردن فرمول در یک خانه، درج عالمت »=« در ابتدای آن الزامی است.

 عملوند های یک فرمول، اعداد یا نشانی خانه های دیگرند.
 هنگامی که محتوای یک خانه را که نتیجٔه محاسبه یک فرمول است، در خانه های دیگر رونوشت می کنید، 

نشانی ها به طور نسبی تغییر می کنند.

4ــ روی خانه F11 تلیک کنید.
5ــ در نوار فرمول، روی دکمٔه Insert Function( fx( تلیک کنید.

به این ترتیب عالمت »=«، در نوار فرمول درج می شود.
6ــ در پنجرٔه Insert Function، در قسمت Select a Function، تابع SUM  را انتخاب کنید. )شکل 

8 ــ10(
7ــ روی کلید Ok تلیک کنید.

شکل 8 ــ10

8 ــ در پنجرٔه Function Arguments در کادر Number1، محدودٔه خانه ها را H5:H9 تعیین کنید. 
)شکل 9ــ10(

9ــ روی کلید Ok تلیک کنید.
به این ترتیب »جمع قیمت فروش« در خانٔه مربوطه درج می شود.
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10ــ در خانٔه F12 ، »جمع قیمت 
خرید« را محاسبه و درج کنید.

انجام  را  جدول  کادربندی  ب( 
دهید.

روش کار:
برای  را  نظر  مورد  محدودٔه  1ــ 

کادربندی انتخاب کنید.
زبانٔه  از   ،Font قسمت  در  2ــ 
 Bottom Borders دکمٔه  روی   Home

تلیک کنید.
ظـاهـر شده،  گـزینـگـان  در  3ــ 
کـادر مـورد نظر را انتخـاب کنید. )شکل 

10ــ10(
رنگ  و  متن  قلم  اندازٔه  و  نوع  ج( 
زمینٔه خانه های جدول را به  دلخواه تعیین 

کنید.
د( پرونده را ذخیره کنید.

شکل 9 ــ10

شکل 10 ــ10
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کارگاه 11

)2(  Excel صفحۀ گستردۀ

فّعالّیّت 1ــ11ــ درج سطر و ستون در جدول
در محیط Excel، فهرست اسامی و نمرات دانش آموزان را طبق جدول زیر وارد کنید. محتوای خانه های 

خالی جدول نمرات را نیز محاسبه و درج کنید.

شکل 1 ــ11

الف( در Sheet1 جدولی با محتوای شکل 1ــ11 تهّیه کنید.
روش کار:

1ــ داده های تعیین شده را در خانه های مربوطه وارد کنید.
2ــ کادربندی مناسب برای جدول ایجاد کنید.

ـ  خانه های مربوط به عناوین را مطابق شکل 1ــ11 ادغام کنید. 3ـ
ب( یک ستون برای نمرات درس فیزیک، قبل از ستون مربوط به درس شیمی اضافه کنید. نمرات زیر را به 

ترتیب برای این درس وارد کنید.
نمرات درس فیزیک: 15    17.5    19.5     13.5
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روش کار:
1ــ روی عنوان ستون مربوط به درس شیمی )F(، تلیک کنید.

به این ترتیب ستون مربوطه انتخاب می شود.
2ــ روی ستون انتخاب شده راست تلیک و از گزینگان ظاهر شده روی گزینٔه Insert تلیک کنید.

3ــ در ستون ایجاد شده، عنوان و نمرات درس فیزیک را وارد کنید.
ج( یک سطر برای یک دانش آموز جدید اضافه کنید. نام و نمرات زیر را برای این دانش آموز وارد کنید:

مهدی محمودی                    19     20     16.5     15     16     16     18.75
روش کار:

1ــ سطر مربوط به »میانگین نمره در هر درس« )سطر 12( را انتخاب کنید.
2ــ روی سطر انتخاب شده راست تلیک کنید و از گزینگان ظاهر شده روی گزینٔه Insert تلیک کنید.

3ــ در سطر ایجاد شده، اطاّلعات مربوط به دانش آموز جدید را وارد کنید.

نکته
 Delete برای حذف سطر و ستون، پس از انتخاب سطر یا ستون مورد نظر، روی آن راست تلیک کرده، گزینٔه 

را انتخاب کنید.

شکل 2 ــ11
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Excel فّعالّیت 2ــ11ــ کار با توابع در
الف( معّدل هر دانش آموز را محاسبه و درج کنید.

روش کار:
1ــ روی خانٔه مربوط به معّدل اّولین دانش آموز تلیک کنید.

2ــ در نوار فرمول روی دکمه fx تلیک کنید.
3ــ در پنجرهٔ ظاهر شده، از فهرست توابع، تابع AVERAGE را انتخاب کنید.

شکل 3 ــ11

نکته
 در صورتی که تـابع مـورد نظر، در فهرست تـوابع مشاهده نشود، می توانید با نوشتن نام تـابع در کـادر 
 )Or select a category( از فهرست All یا انتخاب گزینٔه( Go و تلیک روی دکمٔه »Search for a function«

به تابع مورد نظر دست یابید.

4ــ روی کلید Ok تلیک کنید.
5ــ در پنجرٔه Function Arguments، در کادر Number1، محدودٔه تعیین شده برای محاسبٔه میانگین را 

مشخص کنید.

نکته
 محدودهٔ پیش فرض برای محاسبٔه یک تابع را می توانید بر اساس نیاز مسئله تغییر دهید.
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شکل 4 ــ11

شکل 5 ــ11

6ــ روی کلید Ok تلیک کنید.
به این ترتیب، معّدل اّولین دانش آموز، در خانٔه مربوط به آن درج می شود.
7ــ برای نمایش معّدل با دو رقم اعشار، روی این خانه تلیک راست کنید.

8 ــ از گزینگان ظاهر شده، گزینٔه ... Format Cells را انتخاب کنید.
قـسمـت  در   ،Number زبـانـٔه  در  9ــ 

»Category« گزینٔه Number را انتخاب کنید.

10ــ در کادر »Decimal Places«، عدد 2 را تعیین کنید.
11ــ روی کلید Ok تلیک کنید.
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12ــ مطابق شکل 6ــ11، نشانگر موشی را روی گوشٔه پایین سمت چپ کادر خانٔه مذکور قرار دهید تا به شکل 
»+« در بیاید. در این حالت، کلید چپ موشی را نگه دارید و تا خانٔه مربوط به معّدل آخرین دانش آموز بکشید. به این 

ترتیب، معّدل هر دانش آموز، محاسبه و درج می شود.

شکل 6 ــ11

نکته
 در Excel ، پر کردن خودکار خانه های جدول را AutoFill می نامند.

ب( میانگین نمره برای درس رایانه را در خانٔه مربوطه، محاسبه کنید.
نمرات سایر دروس و معّدل کل دانش آموزان را محاسبه و درج کنید  AutoFill ، میانگین  از  با استفاده  ج( 

)نمرات را با دو رقم اعشار نمایش دهید(.
د( باالترین نمرهٔ درس رایانه را تعیین کنید.

روش کار:
1ــ روی سلول D13 تلیک کنید.

2ــ روی دکمٔه fx تلیک کنید.
3ــ در پنجرٔه ظاهر شده، تابع MAX را انتخاب کنید.

4ــ روی کلید Ok تلیک کنید.
5ــ درپنجرهٔ ظاهر شده، محدودهٔ مناسب را تعیین کنید.

6ــ روی کلید Ok  تلیک کنید.
هـ( باالترین نمره برای سایر دروس و باالترین معّدل را تعیین کنید.

و( پایین ترین نمره برای هر درس و پایین ترین معّدل را تعیین کنید )برای این کار، از تابع MIN استفاده کنید(.
ز( اسامی دانش آموزان را بر حسب الفبای »نام و نام خانوادگی« آنان مرتب کنید.
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2ــ روی محدودٔه انتخاب شده راست تلیک کنید و گزینٔه Custom Sort را از زیر گزینگان Sort انتخاب 
کنید. )شکل 8  ــ11(

روش کار:
1ــ محدودٔه مشّخص شده در شکل را انتخاب کنید. )شکل 7ــ11(

شکل 7 ــ11

شکل 8 ــ11
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شکل 9 ــ11

شده،  ظاهر  پنجرٔه  در  3ــ 
عنوان   ،»Sort by« فهرست  در 

»نام  خانوادگی« را انتخاب کنید.
 Add Level 4ــ روی دکمٔه
فهـرست  در  و  کنیـد  تـلـیـک 
را  »نـام«  عـنـوان   ،»Then by«

انتخاب کنید. )شکل 9ــ11(
5ــ روی کلید Ok  تلیک کنید.

نکته
 می توانید مرتّب سازی داده ها را با استفاده از Add Level بر حسب چند ستون، اولویّت بندی کنید.

طور خودکار  به  محدوده،  داده های سطرهای   ،Sort فرمان  در  شده  تعیین  ستون  داده های  شدن  مرتّب  با   
جا به جا می شوند.

 )Comment( برای خانه های مربوط به میانگین معّدل دانش آموزان و باالترین و پایین ترین نمرٔه معّدل، توضیح )ح
مناسب درج کنید.

روش کار:
1ــ روی خانٔه مربوط به میانگین معّدل دانش آموزان، تلیک راست کنید.

2ــ از گزینگان ظاهر شده، گزینٔه Insert Comment را انتخاب کنید.
3ــ در کادر ظاهر شده، عبارت »میانگین معّدل دانش آموزان« را وارد کنید.

شکل 10 ــ11



122

4ــ در محّل دیگری از صفحه، تلیک کنید.
به این ترتیب، یک عالمت قرمز، در گوشٔه خانٔه مربوطه ظاهر می شود. برای مشاهدٔه توضیحات درج شده، کافی 

است نشانگر موشی را روی این خانه قرار دهید.
5ــ توضیحات مناسب برای دو خانٔه مربوط به »باالترین معّدل« و »پایین ترین معّدل« را درج کنید.

ط( پرونده را به نام Exam2  ذخیره کنید و از محیط Excel خارج شوید.

فّعالّیت 3ــ11ــ رسم نمودار ستونی
الف( نمودار ستونی معّدل دانش آموزان را در فّعالّیت 2ــ11 رسم کنید.

نکته
  ctrl برای انتخاب ستون هایی که در کنار هم نیستند ابتدا یک ستون را انتخاب و سپس با نگه داشتن دکمه

ستون های بعدی را انتخاب کنید.

روش کار:
1ــ ستون های مربوط به نام، نام خانوادگی و معّدل دانش آموز را انتخاب کنید.

2ــ از زبانٔه Insert، در قسمت Charts  روی Create Chart  تلیک کنید. )شکل11ــ11(

شکل 11 ــ11

3ــ در پنجرٔه ظاهر شده، نوع ستونی )Column( را انتخاب کنید. )شکل 12ــ11(

شکل 12 ــ11

4ــ در کادر سمت راست، حالت دلخواه را انتخاب کنید.
5ــ روی کلید Ok  تلیک کنید.
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بدین ترتیب نمودار ستونی رسم می شود. )شکل 13ــ11(

ب( در نمودار روی هر ستون، معّدل دانش آموز را درج کنید.
روش کار:

1ــ نمودار را انتخاب کنید.
با انتخاب  نمودار، زبانٔه Chart Tools ظاهر می شود.

2ــ روی Data Labels  از زبانٔه Layout  تلیک کنید.
3ــ از گزینگان ظاهر شده، روی گزینٔه Show تلیک کنید.

شکل 13 ــ11

شکل 14 ــ11

معّدل دانش آموز

معّدل دانش آموز
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ج( عناوین محور عمودی را »معّدل« و محور افقی را »اسامی« قرار دهید. 
روش کار:

1ــ نمودار را انتخاب کنید.
2ــ روی Axis Titles از زبانٔه Layout  تلیک کنید.

 Title Below Axis روی  Primary Horizontal Axis Title 3ــ برای عنوان محور افقی از زیر گزینگان
تلیک کنید.

4ــ روی Axis Title  نمودار دوبار تلیک کنید و عنوان »اسامی« را وارد کنید و جای آن را نیز تغییر دهید.
 Horizontal Title روی Primary Vertical Axis Title 5ــ برای عنوان محور عمودی از زیر گزینگان

تلیک کنید و در آن »معّدل« را وارد کنید.

شکل 15 ــ11

شکل 16 ــ11

د( روی Switch Row/Column  از زبانٔه Design تلیک کنید و نحوهٔ نمایش نمودار را بررسی کنید.

هـ( پرونده را ذخیره کنید.
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فّعالّیت 4ــ11ــ چاپ جدول و نمودار
جدول و نمودار پروندٔه Exam2 را چاپ کنید.

روش کار:
1ــ برای چاپ جدول، روی یک خانٔه خارج از نمودار تلیک کنید.

2ــ برای چاپ نمودار، روی نمودار تلیک کنید.
3ــ از گزینگان File، گزینٔه Print را انتخاب کنید.

4ــ در قسمت Settings، گزینٔه Print Active Sheets را انتخاب کنید.

5ــ روی دکمٔه Print تلیک کنید.

نکته
 در قسمت Settings می توانید با انتخاب گزینٔه Print Entire Workbook ، کلّیٔه کار برگ های پرونده را 
برای چاپ تعیین کنید. با انتخاب Print Selection  می توانید فقط محدودٔه انتخاب شده از یک برگ را چاپ کنید.

 در همین قسمت Print ، می توانید اندازه، جهت و حاشیٔه کاغذ را تعیین کنید.

شکل 17ــ11
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1ــ پس از حذف یا اضافه کردن سطر یا ستون در جدول، تغییرات محدودهٔ یک فرمول یا تابع را بررسی کنید.
2ــ جدولی برای پرداخت حقوق کارکنان یک شرکت به شرح زیر بسازید:

خالص دریافتیوامحقوقروزهای کارکرددستمزد روزانهنام

100.000.00 ریال30.000/0022 ریالعلی احمدی

200.000.00 ریال25.000/0021 ریالحسین نصیری

250.000/00 ریال35.000/0022 ریالسهیل جوادی

300.000/00 ریال40.000/0018 ریالشاهین حسینی

در تهّیٔه این جدول موارد زیر را رعایت کنید:
ــ از فرمول های مناسب جهت محاسبٔه حقوق و خالص دریافتی استفاده کنید.

ــ اطاّلعات مربوط به سه کارمند دیگر را نیز به آن اضافه کنید.
ــ جمع کل مبلغ پرداخت شده برای وام و حقوق پرداختی در یک ماه را پیدا کنید.

ــ پرونده را با نام »حقوق« ذخیره کنید.
ــ داده ها را بر اساس نام افراد مرتّب کنید.

ــ مجددًا پرونده را ذخیره کنید.
ــ در صورت امکان کار برگ را چاپ کنید.

3ــ نمودار مقایسه ای قیمت خرید و قیمت فروش را در جدول پروندٔه Exam1 رسم کنید.
)راهنمایی: برای انتخاب خانه های غیرمجاور در یک جدول، کلید Ctrl را نگه دارید و روی خانه های مورد 

نظر تلیک کنید.(
4ــ الف( جدول زیر را بر اساس میزان عالقه مندی دانش آموزان کالس خود به هریک از موضوعات، تکمیل 

و آن را در Excel وارد کنید.

تعداد دانش آموزان عالقه مندموضوع

Windows

Word

Internet

Excel

ب( نمودار مقایسه ای این داده ها را به شکل دایره ای )pie( رسم کنید )درصد فراوانی هر موضوع را در نمودار 
نمایش دهید(.

تمرین عملی
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کارگاه 12

ویژوال بیسیک )١(

برای استفاده از برنامٔه ویژوال بیسیک باید ابتدا آن را در رایانه نصب کنید. در محیط ویندوز 7، برنامٔه VB. Setup را اجرا 
کنید تا نام این برنامه در گزینگان All Programs ظاهر شود. 

برای ورود به محیط برنامٔه VB روی نام برنامه در گزینگان All Programs تلیک کنید، تا صفحٔه اّول آن مانند شکل 1ــ12 
ظاهر شود. 

شکل 1 ــ12

 Open فعال است. برای ادامٔه کار روی دکمٔه Standard EXE1 در صفحه ای که مشاهده می کنید، به طور پیش فرض نقشک
تلیک کنید )یا کلید Enter را فشار دهید(؛ یک پروندٔه جدید ایجاد می شود. 

ساختار پنجرۀ ویژوال بیسیک
در شکل 2ــ12 مشاهده می کنید، ویژوال بیسیک به طور پیش فرض نام برنامٔه جدید راProject 1 و نام فرم را Form1 قرار داده 
است. این اجزا در پنجرٔه Project نمایش داده می شوند. برای تهیٔه هر پروژه در برنامٔه VB باید ابتدا فرم مناسبی در پنجرٔه فرم طّراحی 

1ــ برنامه ای است که می توانید آن را ترجمه یا اجرا کنید. 
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کنیم. طّراحی فرم به وسیلٔه قرار دادن عناصر یا اشیاء )Object( که در جعبٔه ابزار )Tool Box( است، انجام می شود. 

 Project پنجرۀ
)سازماندهی اجزای 

برنامه(  

 Properties ٔپنجره
)مشّخصات عناصر(  

 Form Layout پنجرۀ  
)موّفقّیت فرم هنگام 

اجرا در صفحه نمایش(

 نوار عنوان

نوار گزینگان

نوار ابزار استاندارد

 جعبهٔ ابزار

 نام پرونده

 پنجرۀ فرم

شکل 2 ــ12

 شکل ٣ــ١٢ــ ب ــ پنجرۀ مشّخصات شیء   شکل ٣ــ١٢ــ الف ــ جعبۀ ابزار

خط
)Line(

شکل
)Shape(

دکمۀ فرمان
)Command Button(

جعبۀ متن 
)Text Box( 

 نوع شیء

محتوا یا مقدار 
مشخصه

توضیح مشخصه

 نام شیء

 مشخصه 

برچسب
)Label(



129

نکته
 هر شیء دارای مشخصه های پیش فرض است و برنامه نویس می تواند آنها را به دلخواه تغییر دهد. 

 به طور پیش فرض نام شیء )Name( و عنوان شیء )Caption( در پنجرٔه مشّخصات همانند و یکسان است. 
 در برنامه نویسی از نام شیء استفاده می شود. 

 هنگام اجرای برنامه، محتوای عنوان شیء، روی شیء مشاهده می شود. 

در شکل 4ــ12، گزینه های مربوط به گزینگان های File و View از نوار گزینه را )که بیشتر استفاده می شوند(، مشاهده می کنید. 

File شکل ٤ــ١٢ــ الف( گزینه های گزینگان

View شکل ٤ــ١٢ــ ب( گزینه های گزینگان

یک برنامۀ جدید در ویژوال 
بیسیک ایجاد می کند.

برنامه ای که قبالً ذخیره 
      شده، باز می کند. 

برنامۀ جاری را ذخیره 
می کند. ابتدا نام فرم، 

سپس نام پروژه را 
درخواست می کند.      

فرم را ذخیره می کند.

کد برنامه، تصویر فرم، 
محتویات پنجره، مشّخصات 

فرم و عناصر آن را چاپ 
می کند.      یک پرونده 

اجرایی از برنامه 
جاری می سازد.

پنجرۀ کدنویسی ویژوال 
بیسیک را باز می کند.

پنجرۀ طّراحی فرم را باز 
می کند.      

پنجرۀ اجرای برنامه را 
باز می کند.       

پنجرۀ مشّخصات عناصر 
را باز می کند. 

      
پنجرۀ جعبۀ ابزار را باز 

می کند.

فّعالّیت ١ــ١٢ــ تهّیۀ یک پروژه در ویژوال بیسیک 
الف( یک دکمٔه فرمان )Command Button(، یک جعبٔه متن )Text Box( و یک برچسب )Label( را از 

جعبٔه ابزار انتخاب کنید و روی Form1 ، زیر هم قرار دهید. )شکل 5 ــ12( 
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ب( با انتخاب هر شیء در پنجرهٔ مشّخصات )Properties(، تغییرات مربوط به آن شیء را به شکل زیر اعمال کنید: 
ــ رنگ زمینٔه فرم )Back color( را به دلخواه تغییر دهید. )شکل 6ــ12(

ــ عنوان )Caption( دکمٔه فرمان را »RUN« قرار دهید. 
ــ اندازه و نوع قلم )Font( مربوط به عنوان دکمٔه فرمان را تغییر دهید. 

ــ رنگ قلم برچسب )Fore color( را تغییر دهید. 
ــ ابعاد )Height . Width( جعبٔه متن را تغییر دهید. 

ــ فاصلٔه جعبٔه متن و برچسب از سمت چپ )Left( را طوری تعیین کنید که دقیقاً زیرهم قرار بگیرند. 

شکل 5 ــ12

شکل ٦ــ١٢ــ تغییر رنگ زمینۀ فرم

ج( پنجرٔه مشّخصات )Properties( را ببندید. 
د( با استفاده از گزینگان View و انتخاب Properties Window ، پنجرٔه Properties را مجددًا باز کنید.
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نکته
 برنامه را به سه روش می توانید اجرا کنید: 

ــ تلیک روی دکمٔه شروع  )Start( در نوار ابزار استاندارد
 Run در گزینگان )Start( ــ انتخاب گزینٔه شروع

 F5 ــ فشردن کلید

هـ( برنامه را اجرا کنید. 
و( با تلیک روی دکمٔه  )End(، اجرای برنامه را متوّقف کنید. 

ز( با تلیک روی پنجرهٔ فرم، به محیط طّراحی فرم بازگردید )یا در گزینگان View، روی گزینٔه Object تلیک کنید(. 
ح( فرم طّراحی شده را به نام Progl ذخیره کنید. 

روش کار:
1ــ از گزینگان File، گزینٔه ...Save Form1. frm As را انتخاب کنید. 

2ــ در پنجرٔه Save File As در کادر »:File name«، نام فرم را وارد کنید. 
3ــ روی کلید Save تلیک کنید. 

ط( برنامه را به نام Test1 ذخیره کنید. 
روش کار:

1ــ از گزینگان File، گزینٔه ...Save Project As را انتخاب کنید. 
2ــ در پنجرهٔ ظاهر شده، نام پرونده را وارد کنید. 

3ــ روی کلید Save تلیک کنید. 
 ی( از محیط برنامه VB خارج شوید.

نکته
 در ویژوال بیسیک، فرم ها با پسوند frm. و برنامه ها با پسوند vbp. ذخیره می شوند. 

فّعالّیت ٢ــ١٢ــ طّراحی پروژه بازی با رنگ
الف( فرمی طّراحی کنید که شامل محتوای زیر باشد: 

1ــ یک شکل )Shape( بیضی با رنگ دلخواه
2ــ سه برچسب با رنگ های متفاوت دلخواه. 

روش کار ١:
1ــ وارد برنامٔه VB شوید. 
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2ــ شکل هندسی )Shape( را از جعبٔه ابزار انتخاب و در فرم رسم کنید. 
3ــ در پنجرٔه مشّخصات این شکل )Shapel _ Properties( وارد شوید. 

4ــ از مشّخصٔه Shape، عبارت oval ــ 2 را انتخاب کنید؛ شکل بیضی می شود. 
5ــ از مشّخصٔه Fill style، عبارت Solid -0 را انتخاب کنید؛ رنگ بیضی مشخص می شود. 

6ــ برای تغییر رنگ بیضی از مشّخصٔه Fill Color رنگ دلخواه را انتخاب کنید. 
روش کار ٢:

1ــ سه برچسب )Label( روی فرم قرار دهید. )شکل 7ــ12( 

 شکل ٧ــ ١٢ــ فرم طّراحی شده

2ــ با انتخاب هریک از این برچسب ها، در پنجرٔه 
موردنظر  رنگ   Back Color مشخصٔه  در  مشّخصات، 
را از زبانٔه Palette برگزینید. سه رنگ متفاوت برای سه 
برچسب که با رنگ بیضی نیز یکسان نباشد، انتخاب کنید. 
برنامه را اجرا و فرم طّراحی شده را مشاهده  3ــ 

کنید. )شکل 8 ــ12(
4ــ از اجرای برنامه خارج شوید. 

ب( برنامه ای بنویسید که با تلیک روی هر برچسب 
رنگ بیضی به رنگ برچسب تبدیل شود. 

روش کار:
1ــ در پنجرٔه Project Explorer، گزینٔه Viewcode را انتخاب کنید. می توانید در گزینگان View گزینٔه 

Code را انتخاب کنید، تا پنجرٔه کدنویسی باز شود. )شکل 9ــ12(

شکل ٨  ــ١٢ــ اجرای فرم طّراحی شده
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شکل ٩ــ١٢ــ باز کردن پنجرۀ کدنویسی

نکته
 هر شیء، رویدادهای )Event( مربوط به خود را دارد. 

2ــ در فهرست اشیاء، Label1 را انتخاب کنید. )شکل 10ــ12(

شکل ١٠ــ١٢
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3ــ در فهرست رویدادها، Click را انتخاب کنید. )شکل 11ــ12(

شکل ١١ــ١٢

4ــ بین دو عبارت ) ( Private Sub Label1-Click و End Sub که در صفحه ظاهر می شود، دستور زیر 
را وارد کنید تا رنگ بیضی به رنگ برچسب شود. 

shapel. Fill Color = label1. Back Color
تذکر ١: با نوشتن نام شیء و گذاشتن عالمت نقطه ».«، فهرستی از تمام مشخصه هایی که در پنجرٔه مشّخصات 

آن شیء وجود دارد، ظاهر می گردد. 
با انتخاب مشّخصٔه موردنظر از این فهرست دیگر نیازی به نوشتن آن مشّخصه نیست. )شکل 12ــ12( 

در صورتی که نام شیء اشتباه نوشته شود، این فهرست ظاهر نمی شود. 
تذکر ٢: در صورتی که جای عبارت های دوطرف تساوی عوض شود، رنگ برچسب به رنگ بیضی درمی آید؛ 

زیرا همواره محتوای عبارت سمت راست در متغیر سمت چپ تساوی جایگزین می شود. 
5ــ برنامه را اجرا کنید. 

6ــ روی label1 تلیک کنید. رنگ بیضی به رنگ label1 تبدیل می شود. 
7ــ از اجرا خارج شوید. 

8ــ مراحل 2 تا 4 را برای Label2 انجام دهید. در دستور، Label1 را به Label2 تغییر دهید. 
برای  را  مرحله 4  کنید. سپس دستور  انتخاب  را   Dblclick گزینٔه برای Label3 درفهرست رویدادها  9ــ 

Label3 بنویسید. 
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شکل ١2ــ١٢

شکل ١3ــ١٢

10ــ برنامه را اجرا کنید. 
11ــ با تلیک روی Label1 و Label2  رنگ بیضی را عوض کنید. با دوبار Click روی  Label3 رنگ 
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بیضی را به رنگ Label3 تبدیل کنید. 
ج( برنامه را تعمیم دهید. 

ــ دوبرچسب به فرم اضافه کنید. با تلیک یکی از آنها شکل بیضی ناپدید شود. با تلیک برچسب دیگر، بیضی 
ظاهر گردد. 

روش کار:
) Label5 و Label4( 1ــ دو برچسب روی فرم قرار دهید

بنویسید.  را  دستور  این  و  کنید.  انتخاب  را   Click رویداد  و   Label4 برنامه نویسی شیء  پنجرٔه  در  2ــ 
Shapel. Visible = False  )شکل 14ــ12(.

شکل ١4ــ١٢

تذکر: برای پنهان یا ظاهر کردن اشیا باید مشّخصٔه Visible را تغییر دهید. انتخاب False برای پنهان کردن 
و انتخاب True برای ظاهر کردن است. 

3ــ برای Label5 مرحلٔه 2 را انجام دهید، و گزینٔه True را در دستور انتخاب کنید. 
4ــ برنامه را اجرا کنید و عملکرد تمام برچسب ها را بررسی کنید. )شکل 15ــ12(

5ــ از اجرا خارج شوید. 
د( فرم طّراحی شده را به نام Prog2 ذخیره کنید. 

هـ( برنامه را به نام Test2 ذخیره کنید. 
و( از برنامٔه خود یک پروندهٔ اجرایی بسازید و نقشک آن را روی میزکار قرار دهید. 
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روش کار:
1ــ از گزینگان File گزینٔه مربوط به ایجاد پروندٔه اجرایی )exe.( را انتخاب کنید. 

2ــ در پنجرٔه Make Project، در کادر ′′:Save in′′ محل ذخیرٔه پرونده را Desktop تعیین کنید. 
3ــ نام پروندهٔ موردنظر را در کادر ′′:Filename′′ وارد کنید. 

4ــ روی کلید OK تلیک کنید. 
ز( از محیط VB خارج شوید و برنامٔه خود را روی میزکار رایانه اجرا کنید. آیا در این حالت، می توانید کد 

برنامه را مشاهده کنید و آن را تغییر دهید؟ 

به فرمی که در فّعالّیت 2ــ12 طّراحی کرده اید، سه برچسب دیگر اضافه کنید. سپس به برنامه دستوراتی اضافه 
کنید که با تلیک روی هریک از این برچسب ها شکل بیضی تبدیل به یکی از اشکال هندسی دیگر مانند مستطیل، مربع 

یا دایره شود.

تمرین عملی


