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در بخش قبل با فراىند برنامه نوىسى آشنا شدىم و دىدىم که براى حّل مسئله باىد روشى براى حّل آن طّراحى کنىم. پس از طّراحى 
الگورىتم مناسب، براى اجراى آن از راىانه استفاده مى کنىم. آن الگورىتم را به ىک زبان برنامه نوىسى تبدىل کرده و با استفاده از راىانه 

به   اجراى آن می پردازىم. 
BASIC 2 ىکى از زبان هاى برنامه نوىسى است که با استفاده از آن مى توان به سادگى، الگورىتم را به دستورالعمل هاى قابل 

فهم براى ماشىن تبدىل کرد و سپس به اجرا و آزماىش برنامه پرداخت. همان طور که ىک زبان طبىعى، داراى لهجه هاى متفاوتى است، 
زبان هاى برنامه نوىسى هم نسخه هاى متفاوتى دارند. زبان بىسىک نىز داراى نسخه هاى متعّددى است که در اىن کتاب به معّرفى نسخٔه 
وىژوال بىسىک مى پردازىم. زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک اىن امکان را فراهم مى کند که برنامه نوىس از ابزارهاى گرافىکى براى 

تهّىٔه برنامه  استفاده کند.

 (به معناى زبان نمادى همه منظوره براى مبتدىان) Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code ــVisual Basic (VB)                           2 ــ1

برنامه نوىسى به زبان وىژوال بىسىک

داده ها و 
ارسال اّطالعات توابعمتغّىرها

به خروجى
درىافت داده  از 

ورودى
دستورات 

کنترلى

دستور متغّىرها
جاىگزىنى

عملّىات روى 
داده ها

اولوّىت 
انجام عملّىات 

محاسباتى

دستورات 
 دستورات حلقهشرطى

حلقۀ
 کنترل شده با 

شمارش

حلقۀ 
کنترل شده با 

رخداد

خطاىابى
 برنامه

تهّىۀ ىک 
برنامه در

وىژوال بىسىک

انواع داده ها

کد نوىسىطّراحی فرم

برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک١

بخش دوازدهم

بخش دوازدهم در ىک نگاه
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براى برنامه نوىسى با ىک زبان، باىد قابلّىت ها و امکانات آن را دانست. همان گونه که در زبان هاى طبىعى براى ساختن جمالت 
معنادار،  نىازى به    دانستن تمام لغات زبان نىست؛ براى نوشتن ىک برنامه با ىک زبان برنامه نوىسى، نىازى به دانستن تمام قواعد و دستورات 

آن نىست. برخى از قابلّىت ها و دستورات کلّى زبان برنامه نوىسى عبارت اند از:
1ــ نگهدارى و آدرس دهى انواع داده ها

2ــ عملىات روى داده ها
3ــ توابع

4  ــ دستورات ورودى و خروجى
5  ــ دستورات کنترلى

عالوه براىن،  وىژوال بىسىک داراى رابط گرافىکى است.برنامه نوىس در وىژوال بىسىک تصمىم مى گىرد که از عناصر گرافىکى به 
گونه اى استفاده کند تا کاربر بتواند به راحتى با برنامه ارتباط برقرار کند؛ سپس براى هر ىک از اىن عناصر،کد مربوط به  آن را مى نوىسد.

داده ها و متغّىرها

انواع داده ها: ىکى از قابلىت هاى مهّمى که در هر زبان برنامه نوىسى باىد مورد بررسى قرار گىرد، انواع داده هاى قابل تعرىف 
در آن است. برخى از انواع داده ها در وىژوال بىسىک عبارت اند از: داده هاى عددى، رشته اى، تارىخ و بولىن

در جدول زىر، با نمونه هاىى از انواع داده ها آشنا مى شوىم:

1ــ دادٔه عددى Integer، اعداد صحىح بىن 32768 - تا 32767 را مى پذىرد و براى اعداد صحىح خارج از اىن محدوده، از نوع Long استفاده مى شود.

متغّىرها: براى استفاده از انواع داده ها، باىد آنها را به ىک متغّىر نسبت دهىم.

مثالتوضىحنوع داده
عددى صحىح1

)Integer, Long(

دادٔه عددى صحىح که مى توان بر روى آن محاسبات رىاضى و 
منطقى انجام داد.

 205 و 4 -و 4006826

)...,Single(دادٔه عددى اعشارى که مى توان بر روى آن محاسبات رىاضى و عددى اعشارى
منطقى انجام داد.

3/14 و 0/4321 -

)String( رشته اى (“ “) بىن دو عالمت  ىا ارقام است که  ترکىبى از حروف، عالئم 
قرار مى گىرد.

”IRAN“ و
ـ 021”  “  88301481 ـ

)Date(داده اى که نشان دهندهٔ تارىخ (سال/روز/ماه)تارىخ
بىن دو عالمت  (ثانىه: دقىقه: ساعت) است.اىن داده  ىا زمان   

“#” قرار مى گىرد.

 و #10/23/2007#  
#11:47:22#

)Boolean( داده اى که مى تواند داراى ارزش »درست« ىا »نادرست« باشد.بولىنFalse  وTrue 
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متغیّر، نامی برای محلّی از حافظۀ رایانه است که داده در آن قرار می گیرد. 

ـ  «  »   ـ و عالمت  اعداد  ترکىب حروف،  از  مى توان  متغّىرها،  نام گذارى  براى  کند.  تغىىر  برنامه  در طول  مى تواند  متغّىر  مقدار 
(underline) استفاده کرد.

 m                 و               class 2                  و                    Average – s                        و               mark :مثال

توّجه داشته باشىد که در نام گذارى متغّىرها، موارد زىر مجاز نىستند:
(space) »ــ استفاده از »فاصله

ـ   « در اول نام متغّىر ــ استفاده از عدد و عالمت »    ـ
ــ استفاده از کلمات رزرو شده1 زبان وىژوال بىسىک شامل نام دستورات، نام توابع ىا نوع داده ها (مانند print و val و string و…)

بهتر است متغّىرها در ابتداى برنامه تعرىف شوند. براى تعرىف متغّىرها از دستور Dim 2 استفاده مى کنىم.
شکل کلّى اىن دستور چنىن است: 

       Dim نام متغّىر   As     نوع متغّىر                                                                                   
نوع متغّىر باىد متناسب با نوع داده اى که در آن قرار مى گىرد، تعىىن  شود.

اگر متغّىرى در برنامه تعرىف نشده باشد، وىژوال بىسىک به طور پىش فرض، نوع آن را Variant در نظر مى گىرد. به اىن ترتىب، 
نوع متغّىر، براساس مقدار داده اى که در آن جاىگزىن مى شود، تعىىن مى شود. 

دستور جاىگزىنى: براى مقدار دهى به ىک متغّىر، از دستور جاىگزىنى استفاده مى کنىم.
شکل کلّى اىن دستور چنىن است:

(ىا ىک عبارت محاسباتى)  مقدار داده = نام متغّىر   
با اجراى اىن دستور، مقدار داده ىا حاصل عبارت سمت راست تساوى، در متغّىر سمت چپ جاىگزىن مى شود.

به مثال هاى جدول زىر توّجه کنىد:

1ــ Reserved  Word:کلماتى که در دستور زبان وىژوال بىسىک تعرىف شده  هستند.
Dimension ــ2

تعرىف متغّىردستور جاىگزىنى

Country =” Iran ”

Pi = 3.14

BD = # 05/23/2006#

K = True

Num = Num+ 350

Count = 4653271

Dim Country As String

Dim Pi As Single

Dim BD As Date

Dim K As Boolian

Dim Num As Integer

Dim Count As Long
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عملّىات روى داده ها: مقدار ىک متغّىر ممکن است نتىجٔه ىک عبارت محاسباتى و ىا ساىر عملىات روى داده ها باشد. براى 
انجام عملىات مختلف بر روى داده ها از عملگرها استفاده مى شود. نمونه هاىى از عملگرهاى محاسباتى و رشته اى را که در وىژوال 

بىسىک مورد استفاده قرار مى گىرند؛ در جدول زىر مشاهده مى کنىد:

نتىجهمثالنام عملگرعملگرنوع عملگر

اتى
اسب

مح

^

*

/

+

–

Mod

\

توان
ضرب
تقسىم
جمع
منها

باقى ماندهٔ تقسىم صحىح
تقسىم صحىح

3^2

4*5

10/4

2+5

9-5

23 Mod 5

10\4

9

20

2.5

7

4

3

2

**good**ترکىبى+  و  &     رشته اى

از آن جا که عملگر »+« به منظور جمع داده هاى عددى نىز به کار مى رود، براى جلوگىرى از خطا بهتر است از عملگر »    &   « 
براى ترکىب رشته ها استفاده شود.

اولوىت انجام عملّىات محاسباتى: در برنامه نوىسى، اعمال رىاضى از چپ به راست با اولوىت زىر انجام مى شوند:
 عبارات داخل پرانتزها

 توان رسانى
 ضرب و تقسىم

 تقسىم صحىح (\)
(Mod ) باقى ماندهٔ تقسىم صحىح 

 جمع و تفرىق
در جدول زىر، دو نمونه عبارت رىاضى و معادل آن در وىژوال بىسىک و همچنىن تعىىن اولوىت انجام عملىات را مشاهده 

مى کنىد:

عبارت رىاضىعبارت وىژوال بىسىکاولوىت انجام عملّىات

a     *   b    /    c  *   d      
a*b/c*dab d

c
×

           

(a ^  2   +  2 * b)    /    (a + c)
(a^2+2*b)/(a+c)a b

a c
+
+

2 2
          

1
2

3

1 2
3

4

5
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توابع

توابع1، برنامه هاى از پىش نوشته شده اى هستند که برنامه نوىس مى تواند از آنها در برنامٔه خود استفاده کند. ىک تابع ممکن 
است ىک ىا چند ورودى (آرگومان2) را درىافت کند. نتىجٔه تابع را مى توان در ىک متغّىر جاىگزىن کرد.

همواره عالمت »  (  )  « در مقابل نام تابع آورده مى شود، که در آن آرگومان قرار مى گىرد. درصورتى که تابع، چند آرگومان داشته 
باشد، آرگومان ها با عالمت »,  « از هم جدا مى شوند. گاهى ممکن است تابع هىچ آرگومانى نداشته باشد.

در جدول زىر با برخى از توابع آشنا مى شوىد:

Functions ــ1
2ــ آرگومان مى تواند ىک مقدار، ىک متغّىر ىا ىک عبارت باشد.

Event ــ3

شکل تابععملکرد تابعمثالنتىجۀ اجرا
5Abs(-5).را برمى گرداند x قدرمطلقAbs(x)

4Sqr)16(.را بر  مى گرداند x جذرSqr)x(

-8Int)-7.2(.را بر   مى گرداند x جزء صحىحInt)x(

43.9Round)43.86,1(.رقم اعشار گرد مى کند n را با x مقدار عددىRound)x,n(

3Len)“Ali“(.را بر  مى گرداند s طول رشتٔهLen)s(

5.2Val)“5.2“(.را به مقدار عددى تبدىل مى کند s رشتٔه عددىVal)s(

“123“Str)123(.را به رشتٔه عددى تبدىل مى کند n مقدار عددىStr)n(

تهّىۀ ىک برنامه در وىژوال بىسىک

هر برنامه در وىژوال بىسىک ىک Project نامىده مى شود که شامل مجموعه اى از برنامه هاى کوچک تر (زىر برنامه) با کدهاى 
مستقل از هم است. هرکدام از زىربرنامه ها براى اجراى ىک روىداد نوشته مى شوند.

هر عملى که کاربر براى برقرارى ارتباط با برنامه انجام مى دهد، ىک روىداد3  نامىده مى شود.

براى مثال، کلىک کردن روى هر ىک از عناصر گرافىکى صفحه ىا قرار دادن نشانگر ماوس روى آنها هر کدام ىک روىدادند.

طّراحى فرم:اّولىن قدم در تهّىٔه برنامه در وىژوال بىسىک، طّراحى  فرم است. در طّراحى فرم، برنامه نوىس تعىىن مى کند که 
براى درىافت داده ها و خروج اطاّلعات کدام عناصر گرافىکى مورد استفاده قرار مى گىرند.

وىژوال بىسىک داراى ىک پنجره براى طّراحى فرم است که مى توان ابزارها و عناصر گرافىکى مورد نىاز را روى آن قرار داد. 
چند نمونه از اىن عناصر عبارت اند از: دکمٔه فرمان (CommandButton)، برچسب (Label) و جعبٔه متن (TextBox) که در جعبه 

ابزار (Toolbox) وجود دارند.
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شکل 1ــ12ــ پنجرۀ فرم و جعبه ابزار

هر شى ء1 (فرم ىا عنصر گرافىکى موجود در آن) داراى 
 (Properties) »مشّخصه هاىى است که در پنجرهٔ »مشّخصات

قابل تنظىم اند(شکل 2ــ12).
چند نمونه از اىن مشّخصه ها عبارت اند از:

(Name) ــ نام
(Caption) ــ عنوان

(Text) ــ متن
(Font) ــ قلم

(Color) ــ رنگ
مختلف  عـناصر  بـراى  مشّخصه ها  اىن  از  بـرخـى 
مشترک اند و برخى دىگر مخصوص ىک عنصر خاص اند.

به طور کلّى، هر شیء داراى مشّخصه هاى پىش فرض 
است و برنامه نوىس مى تواند آنها را به دلخواه تغىىر دهد.

Object ــ1

شکل 2ــ12ــ کادر خصوصّىات

لفبا
ب ا

ترتى
 به 

ه ها
ّخص

مش
ت 

رس
فه

کادر انتخاب شیء

در شکل 1ــ12  تصوىر ىک فرم و جعبه ابزار را مشاهده مى کنىد.

Label

CommandButton   

TextBox

نام برنامه

عنوان فرم

پنجرٔه فرم

جعبه ابزار
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کد نوىسى: پس از طّراحى فرم،الزم است برنامه نوىس براى ارتباط عناصر با ىکدىگر، زىربرنامٔه مربوط به روىدادهاى پىش بىنى 
شده را در پنجرۀ کدنوىسى بنوىسد (شکل 3ــ12).

شکل 3ــ12ــ پنجرۀ کدنوىسى

شکل کلى ىک زىربرنامه در پنجرٔه کدنوىسى چنىن است1:
Private Sub          نام زىربرنامه (   )  

                                                                                                                               دستورالعمل هاى برنامه   
End Sub  

تغىىر برخى از مشّخصه هاى شى ء را مى توان در پنجرٔه کدنوىسى انجام داد2.
مقدار = مشّخصه. نام شیء شکل کلى اىن دستور چنىن است: 

 Command2، به ترتىب  را  بعدى  فرمان  Command1 و دکمه هاى  با عنوان  را  فرمان  اّولىن دکمٔه  بىسىک،  مثال: وىژوال 
Command3 و… در نظر مى گىرد. براى تغىىر عنوان ىک دکمٔه فرمان به “Run“ چنىن مى نوىسىم:

  Command1.Coption  =  
 

در وىژوال بىسىک، نام گذارى زىربرنامه ها چنىن است:             (   ) روىداد ــ نام شىء
براى ىک فرم مى توان روىدادهاى مختلفى تعرىف کرد. براى هرىک از عناصر نىز روىدادهاى متفاوتى وجود دارد.

مثال: ) ( Form _ Load به اىن معناست که هنگام ظاهر شدن فرم در زمان اجرا، دستورات اىن زىربرنامه 
اجرا شوند، و ) ( Command1 _ Click به اىن معناست که با کلىک کردن روى دکمٔه فرمان، دستورات مربوط به 

زىربرنامٔه آن اجرا شوند.

1ــ زىر برنامه ها را به شکل هاى دىگرى مى توان نوشت که مورد بحث اىن کتاب نىست. 
2ــ برخى از مشّخصه ها مانند Name، فقط در پنجرٔه مشّخصات، قابل تغىىرند.

“Run“ 
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ارسال اّطالعات به خروجى

Print دستور
براى نماىش ىک عبارت در خروجى، از دستور Print استفاده مى کنىم. 

Print ”عبارت“ شکل کلى اىن دستور چنىن است1: 
با اجراى اىن دستور، عبارت داخل گىومه در پنجرٔه فرم ظاهر مى شود. اگر بخواهىم خروجى را چاپ کنىم، از دستور زىر 

استفاده مى کنىم:
Printer.Print ”عبارت“  

در جدول زىر، شکل هاى مختلف استفاده از دستور Print و نتىجٔه اجراى آن را مشاهده مى کنىد.

Forml.Print “ 1ــ در صورتى که در برنامه ،  بىش از ىک فرم استفاده شده باشد ،  شکل دستور چنىن خواهد بود:  “ عبارت

تابع Tab (n): با استفاده از اىن تابع، در دستور Print مى توان خروجى را به ستون n ُام منتقل کرد.

Label عنصر
از اىن عنصر براى نماىش ىک متن روى فرم استفاده مى شود. اىن متن توسط کاربر قابل وىراىش نىست. کاربرد اىن عنصر براى 

نماىش ىک پىغام ىا معرفى ساىر عناصر روى فرم است.
مثال: براى نماىش پىغام “Welcome to visual Basic” روى فرم، کد آن را چنىن مى نوىسىم:

Label1.Caption=“Welcome to visual Basic”  

ىا  
Label1=“Welcome to visual Basic”                                                                    

عبارات  PRINTنتىجه بر روى صفحه  نماىشتوضىحات

ىک خط فاصله اىجاد مى کند.
رشتٔه داخل گىومه را نماىش مى دهد.

محتواى داخل گىومه را عىناً نماىش مى دهد.
مجموع دو عدد را به دست مى آورد و سپس نتىجه را نماىش مى دهد.

دو رشته را به هم وصل مى کند و سپس نماىش مى دهد.
عبارات داخل گىومه بدون فاصله نماىش داده مى شوند. 

عبارات داخل گىومه با فاصله نماىش داده مى شوند.
عبارت »name« از ستون اول و عبارت »Family« از ستون 20نماىش داده 

مى شود. 

IRAN

15+5

20

Tehran IRAN

Hi  Ali

Hi             Ali

name     Family

Print

Print  “IRAN”

Print  “15+5” 

Print   15+5

Print  “Tehran”+” IRAN”

Print  “Hi” ; “Ali”

Print  “Hi” , “Ali”

Print  “name” ; Tab(20); “Family”
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شکل 4ــ12

Text box عنصر
از اىن عنصر براى ورود داده هاى رشته اى استفاده مى شود.

مثال: با اجراى دستور زىر کاربر مى تواند نشانى مورد نظر را در کادر Text box وارد  کند.
Address=Text1.Text  
ىا  

Address=Text1                                                                                                      
الزم به ذکر است که براى نماىش عبارات نىز مى توان از اىن عنصر استفاده کرد.

مثال: با اجراى دستور زىر، کاربر نشانى مورد نظر را در کادر Text box مشاهده مى کند.
Text2.Text=“sqr.Vali Asr, No.45”  
ىا  

Text2=“Sqr.vali Asr, No.45”                                                                         
 Multiline اىن عنصر،  امکان درىافت تا 2048 کاراکتر را به طور متوالى (به صورت پىش فرض) دارد. درصورتى که مشّخصٔه

اىن عنصر را “True” کنىم، مى توانىم متن را در چند سطر وارد کرده ىا مشاهده کنىم.

درىافت داده از ورودی

Input Box (  ) تابع
در بعضى موارد الزم است برنامه، سؤالى را براى کاربر مطرح کند و پاسخ آن را درىافت کند. تابع )  ( Input Box اىن 
امکان را فراهم مى سازد. با اجراى اىن تابع ىک کادر محاوره اى ظاهر مى شود و منتظر درىافت داده از کاربر و کلىک روى ىک 

دکمه )Cancel ىا OK( مى شود.
(“عنوان کادر”,” عبارت پىغام”) =InputBox نام متغّىر شکل سادهٔ اىن تابع چنىن است: 

(در اىن تابع، آرگومان اّول اجبارى است.)
F_ Name=Input Box)”Enter your first  name:“,“Get name“( مثال: 

نتىجٔه اجراى اىن دستور، به شکل زىر است (شکل 4ــ12):
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در برنامه هاى زىر، نحوهٔ استفاده از دستورات ورودى و خروجى را مشاهده مى کنىد:
مثال 1: برنامه اى بنوىسىد که سال تولد کاربر را به عنوان ورودى بگىرد و سّن او را نماىش دهد.

همان طور که قبالً گفتىم، قدم اّول در تهّىٔه ىک برنامه، طّراحى فرم است؛ در اىن مثال، دو دکمٔه فرمان از جعبه ابزار را در پنجرٔه 
فرم قرار مى دهىم (شکل 5 ــ12).

شکل 5   ــ12

در پنجرهٔ کدنوىسى کد مربوط به اىن فرم و عناصر روى آن را مى نوىسىم:
عنوان هـاى “Run” (براى اجـراى برنامه و مشاهـدٔه خـروجى) و “Exit” (براى خروج از برنامه) را براى دکمه هـاى فـرمان 

تعىىن مى کنىم.
Private Sub Form_Load()  
Form1.Caption=“Compute your age“  
Command1.Caption=“RUN“  
Command2.Caption=“EXIT“  
End Sub  

کد مربوط به تعىىن عملکرد دکمٔه Run را چنىن مى نوىسىم: 
Private Sub Command1_Click()  
Dim Year1 As Integer, Year2 As Integer, Age  As  Integer  
Year1=InputBox)”Enter year of Birthday:“(  
Year2 = InputBox)”Enter Current year:“(  
Age=Year2 - Year1  
Rem Insert a blank line  
Print  
Print ” Your age is =“; Age  

End Sub  

کد مربوط به تعىىن عملکرد دکمٔه Exit را نىز چنىن مى نوىسىم:
Private Sub Command2_Click()  
End  

End Sub  
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دستور End براى خاتمٔه اجراى برنامه است.
بـا اجـراى اىن بـرنـامـه، فرمى شامل دو کلىدRun   وExit   ظاهر مى شود 
که بـا کلىک روى دکمـٔه Run، کادرهاى روبه رو (شکل 6ــ12) ظاهر مى شوند 
و برنامه منتظر مى ماند تا کاربر سال تولد و سال جارى را در کادرهاى مربوطه 

وارد کند.

خروجى برنامه مى تواند به شکل روبه رو باشد (شکل 7  ــ12):

شکل 6 ــ12

شکل 7 ــ12

1ــ Rem مخّفف Remark به معناى توضىح است.

دستور 1Rem براى نوشتن توضىحات (به منظور مستندسازى) در برنامه به کار مى رود. خطى از برنامه که با عبارت Rem آغاز 
مى شود، در اجراى برنامه تأثىر ندارد. به جاى عبارت Rem مى توان از عالمت » , «    استفاده کرد.

مثال 2: برنامه اى بنوىسىد که نام و شماره تلفن کاربر را از ورودى بخواند و آن را با پىغام مناسبى نماىش دهد.
ابتدا در پنجرٔه طّراحى فرم، عناصر Text Box براى درىافت ورودى، Label براى نماىش عناوىن و دکمه هاى فرمان براى اجرا 

و خروج از برنامه را قرار مى دهىم. سپس کد برنامه را چنىن مى نوىسىم:
Private Sub Form_Load ()  
Command1.Caption = ”DISPLAY“  
Command2.Caption = ”EXIT“  
Text1 = ”“  
Text2 = ”“  
Labell.Caption = ”Your name:“  
Label2.Caption = ”Your phone number:“  
Label3.Caption = ”“  
End Sub  
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Private Sub Command1_Click()  
Dim x  As String , y  As String  
x = Text1  
y = Text2  
Label3.Caption = ”Hi“ + x + ”Your phone number is“ + y  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  

End Sub  

نتىجٔه اجراى برنامه چنىن است (شکل8   ــ12):

شکل 8 ــ12

مثال 3: برنامه اى بنوىسىد که سه عدد را بخواند و مىانگىن آنها را نماىش دهد.
 کد اىن برنامه چنىن است:

Private Sub Form_Load()  
Form1.Caption=“Average of three number“  
Command1.Caption=“RUN“  
Command2.Caption=“EXIT“  
Text1 = ”“  
Text2 = ”“  
Text3 = ”“  
Labell = ”First number:“  
Label2 = ”Second number:“  
Label3 = ”Third number:“  

  Label4 = ”“                          ‘for display the average    
End Sub  

عبارتى که بعد از عالمت    »   ,    « آمده،ىک عبارت توضىحى است و در اجراى برنامه تأثىرى ندارد.

Private Sub Command1_Click()  
Dim x As Single,  
        y As Single,  
         z As Single,  
         m As Single         
x = Val)Text1(  
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y = Val)Text2(  
z = Val)Text3(  
m = )x + y + z( /3  
Label4.Caption=“Average=“ & Str)m(  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  

End Sub  

نتىجٔه اجراى برنامه چنىن است (شکل9 ــ12):

شکل 9 ــ12

دستورات کنترلى

به کار مى رود آشنا شدىم. زبان وىژوال  با ساختارهاى کنترلى که براى کنترل ترتىب اجراى دستورالعمل ها  در بخش ىازدهم 
بىسىک داراى دستوراتى است که براى پىاده سازى ساختارهاى کنترلى در ىک برنامه به کار مى روند. قبل از معّرفى اىن دستورات، با 

دو   دستٔه دىگر از عملگرها آشنا مى شوىم:
عملگر مقاىسه اى توضىح

تساوى 
عدم تساوى  

کوچک تر از   
کوچک تر ىا مساوى  

بزرگ تر از 
بزرگ تر ىا مساوى  

=
> <
>

> =
<

< =

ىـا  مقادىر  مقاىسٔه  بـراى  مقاىسه اى  عملگرهاى 
ترتىب  بدىن  و  به کار مى روند  عبارات عددى و رشته اى 
عبارات منطقى  را تشکىل مى دهند که  ارزش درست ىا 

نادرست دارند.
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مثال: 
x<Sqr)A+B(  

Pass <> Password  

وىژوال بىسىک عالوه بر عملگرهاى رىاضى و مقاىسه اى، داراى عملگرهاى منطقى AND، OR و NOT نىز است. دو عملگر 
اّول براى ترکىب عبارات منطقى و عملگر NOT براى معکوس کردن ارزش ىک عبارت منطقى به کار مى رود. به مثال هاى جدول زىر 

که از عملگرهاى منطقى و مقاىسه اى استفاده شده، توجه نماىىد:

عبارت منطقىتوضىح

.Ali برابر Name برابر 5 است و متغّىر رشته اى x مقدار متغّىر
مقدار متغّىر x بزرگ تر از عدد صفر نباشد.

مقدار متغّىر c کوچک تر ىا مساوى با جزء صحىح متغّىر x است ىا 
مقدار متغّىر Flag با عدد 1 برابر نىست.

x=5 AND Name=”Ali”

NOT )x>0(

c<=Int)x( OR Flag <>1

دستورات شرطى
در زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک براى پىاده سازى ساختار انتخاب از دستورات شرطى استفاده مى کنىم.

دستور شرطى IF... THEN: شکل کلّى اىن دستور چنىن است:

 IF       شرط       THEN
دستوراتى که در صورت درست بودن شرط، باىد اجرا  شوند

 END IF 

  yesno شرط 

دستوراتى که در صورت 
باىد  شرط،  بودن  درست 

اجرا  شوند

مثال 4: بـرنـامـه اى بنوىسىد کــه نمرٔه ىک درس دانش آمــوز را بخـوانـد. درصورتى کــه نمره کم تر از 10 بـاشد، پىغام 
“you failed” را نماىش دهد.

کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:
Private Sub Command1_Click()  
Dim g As Single  
g = Val)Text1(  
If g<10 Then Print Tab(15);“you failed“  
End Sub  
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Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption=“Run“  
Command2.Caption=“Exit“  
End Sub  

دستور IF...THEN... ELSE: شکل  کلّى اىن دستور چنىن است:

شکل 10 ــ12

  yesno
شرط 

درصورت  که  دستوراتى 
درست بودن شرط، باىد اجرا 

شوند

دستوراتى که در صورت نادرست 
بودن شرط، باىد اجرا شوند

مثال 5: بــرنــامـٔه مثال قبل را چنان تکمىل کنىد کــــه درصورتــى کــه نمرٔه دانش آمــوز بىش تر ىـا مساوى 10 باشد، پىغام 
“you passed” را نماىش دهد.

کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim g As Single  
g = Val)Text1(  
 If g<10 Then  
Print Tab(15);“you failed“  
Else  
Print Tab(15);“you passed“  
End If  
End Sub  

 IF       شرط       THEN
دستوراتى که در صورت درست بودن شرط، باىد اجرا شوند
 ELSE

دستوراتى که در صورت نادرست بودن شرط، باىد اجرا شوند
 END IF 
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Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Run“  
Command2.Caption = ”Exit“  

End Sub  

شکل 11 ــ12

 yes

 yes

 yes

شرط 1

no

no

no

n شرط

مجموعۀ 
دستورات 1

شرط 2

مجموعۀ
n دستورات

مجموعۀدستورات

مجموعۀ 
دستورات 2

 Select Case                    (ىا عبارت) متغّىر 
Case                             مقدار ىا شرط 1 

مجموعٔه دستورات 1
Case                             مقدار ىا شرط 2 

مجموعٔه دستورات 2
.  
.
.
.

Case  n مقدار ىا شرط                            
n مجموعٔه دستورات

Case Else  

مجموعٔه دستورات
End  Select  

فّعالّىت 1
برنامه ای بنوىسىد که سه عدد را از ورودی بخواند و درصورتى که اىن سه عدد تشکىل ىک مثلث بدهند، پىغام 

“This is triangle” و در غىر اىن صورت، پىغام “This is not triangle” را نماىش دهد.

Select Case: درصورتى که تعداد انتخاب ها بىش از دو مورد باشد، از اىن دستور استفاده مى کنىم. کاربرد اىن  دستور 
دستور، در مواردى است که بخواهىم براساس مقادىر مختلف ىک متغّىر (ىا ىک عبارت) دستورات مختلفى را اجرا کنىم.

شکل کلّى اىن دستور چنىن است:
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دستور Case شکل هاى مختلفى دارد که در مثال هاى زىر با آنها آشنا مى شوىد.
مثال 6: برنامه اى بنوىسىد که شمارهٔ ىک ماه را بگىرد و تعداد روزهاى آن را نماىش دهد.

فرم طّراحى شده، کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim x As Integer  
x = Val)Text1(  
Select Case x  
Case 1 To 6  
Label2=“31 days“  
Case 7 To 11  
Label2=“30 days“  
Case 12  
Label2=“29 days“  
Case Else  
Label2=“ invalid number“  
End Select  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Show“  
Command2.Caption = ”Exit“  
Text1=““  
Label 1 = ”Enter number of month“  
Label2=““  

End Sub  

مثال 7: برنامه اى بنوىسىد که ىک عدد را بخواند و آن را تعىىن عالمت کند.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim Num As Integer  
Num = Val)Text1(  
Select Case Num  
Case Is>0  
Label1.Caption=“Positive“  
Case Is<0  
Labell.Caption=“Negative“  
Case Else  

الف ــ فرم طرّاحى شده

ب ــ نتىجۀ اجرا

شکل  12ــ12
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Label1.Caption=“Zero“  
End Select  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Find sign“  
Command2.Caption = ”Exit“  
Text1 = ”“  
Label1 = ”“  
End Sub  

شکل  13ــ12

معادل حرفىنمره از 20
18≥N≥20

15≥N>18

12≥N>15

10≥N>12

0≥N>10

A

B

C

D

E

فّعالّىت 2
برنامه ای بنوىسىد که نام و نمرهٔ درس راىانهٔ ىک دانش آموز را بخواند و معادل حرفى آن را با پىغام مناسب 

مطابق جدول زىر نماىش دهد.

دستورات حلقه
همان گونه که در فصل قبل گفته شد، حلقه ىک ساختار کنترلى است که براى تکرار ىک ىا چند عبارت به کار مى رود. حلقه ها 

به طورکلّى مى توانند از دو نوع متفاوت باشند:
حلقۀ کنترل شده با شمارش:  حلقه اى است که تعداد دفعات تکرار آن از ابتدا مشّخص است و در واقع تکرار حلقه بستگى 

به مقدار ىک شمارنده دارد. وقتى شمارنده به مقدار مشّخصى رسىد، تکرار حلقه متوّقف مى شود.
براى کدنوىسى اىن نوع حلقه از دستور FOR ... NEXT استفاده مى کنىم.
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دستور FOR...NEXT: شکل کلّى اىن دستور چنىن است:

     yes 

مقدار دهى اّولّىه به 
شمارنده

   آىا شمارنده 
به مقدار نهاىى 

رسىده ؟

دستوراتى که باىد تکرار 
شوند

تغىىر شمارنده

no

 FOR مقدار اّولّىه    =      متغّىر شمارنده   TO   مقدار نهاىى    STEP   مقدار تغىىر شمارنده
        دستوراتى که باىد تکرار شوند

 NEXT    متغّىر شمارنده         

شکل  14ــ12

مثال 8: برنامه اى بنوىسىد که شمارش معکوس 10 تا 1 را انجام دهد و در پاىان، پىغام »Fire« را نماىش دهد.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
For i=10 To 1 Step -1  
Print i;  
Next i  
Print ”Fire“  
End Sub  
Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Start“  
Command2.Caption = ”Exit“  
End Sub  

 اگر مقدار تغىىر شمارنده، 1 باشد، مى توان از نوشتن آن صرف نظر کرد. 
 درصورتى که مقدار نهاىى، کمتر از مقدار اّولىه باشد، مقدار تغىىر شمارنده 

باىد ىک عدد منفى باشد.
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مثال 9: برنامه اى بنوىسىد که اعداد زوج بىن 0 و 100 را تولىد کرده و مجموع آنها را نماىش دهد.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Dim i As Integer, sum As Single  
sum=0  
For i=2 To 100 Step 2  
sum=sum+i  
Next i  
Label1.Caption=“Sum is“ & Str)sum(  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Form1.Caption=“Sum of even 0 to 100“  
Label1.Caption=““  
Command1.Caption=“show“  
Command2.Caption=“Exit“  
End sub  

مثال 10: برنامه اى بنوىسىد که جدول ضرب 1 تا 5 را نماىش دهد.
کد برنامه و نتىجٔه اجرا چنىن است:

Private Sub Command1_Click()  
Rem  اىن برنامه جدول ضرب 1 در 5 را نماىش مى دهد  
Dim i As Integer, j As Integer  
For i=1 To 5

For j=1 To 5
Print i*j,

         Next j
         Print       

Next i  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Display“  
Command2.Caption = ”Exit“  
End Sub  

شکل  15ــ12

شکل  16ــ12
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فّعالّىت 3
برنامه ای بنوىسىد که تعداد دروس و نمرات مربوط به هر درس ىک دانش آموز را بخواند و معّدل دانش آموز 

را نماىش دهد.

تا زمانى که کاربر، کلمٔه عبور »dana« را وارد  برنامه اى بنوىسىد که ىک »کلمٔه عبور« از کاربر درىافت کند.  مثال 11: 
نکرده، برنامه تکرار شود و درصورتى که کلمٔه عبور »dana« وارد شد، پىغام »Welcome« را نماىش دهد. کد برنامه و نتىجٔه اجرا 

چنىن است:
Private Sub Command1_Click()  
 Dim    x    As   String  
x=InputBox)”Enter your password“,“Get password“(  
While x <> ”dana“  
x=InputBox)”Enter your password“, ”Get password“(  
Wend  
Label1.Caption = ”Welcome“  
End Sub  

Private Sub Command2_Click()  
End  
End Sub  

Private Sub Form_Load()  
Command1.Caption = ”Get password“  
Command2.Caption = ”Exit“  
Label1.Caption = ”“  
End Sub  

الف

ب

ج
شکل  17ــ12

دستوراتى که باىد 
تکرار شوند

yes

noعبارت منطقى
While      عبارت منطقى

                       Wend     دستوراتى که باىد تکرار شوند

حلقۀ کنترل شده با رخداد: در اىن نوع حلقه تعداد دفعات تکرار از ابتدا مشّخص نىست و بستگى بـه رخداد خاّصى  دارد و 
تا زمانى که آن رخداد روى نداده است تکرار مى شود.

براى کدنوىسى اىن نوع حلقه دستورات مختلفى در وىژوال بىسىک وجود دارد. ىکى از اىن دستورات While...Wend است.
دستور While...Wend:شکل کلى اىن دستور چنىن است:
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فّعالّىت 3 
برنامه ای بنوىسىد که قىمت تعدادی کاال را بخواند. اىن عمل را تا زمانى تکرار کند که کاربر قىمت کاال را »صفر« 

وارد کند. در پاىان،   مجموع قىمت کاالها را نماىش دهد.

خطاىابى برنامه
همان طور که در بخش ىازدهم خواندىم، آزماىش برنامه و ىافتن اشتباهات احتمالى آن، ىکى از مراحل فراىند برنامه نوىسى است.

اشتباهات برنامه نوىسى به دو دسته تقسىم مى شوند. اشتباهات دستورى و اشتباهات منطقى.
 اشتباه دستورى1، ىعنى عدم رعاىت قواعد زبان برنامه نوىسى؛ به طور مثال، در زبان برنامه نوىسى وىژوال بىسىک، دستورالعمل 

”Wile...Wend“ نادرست است و شکل درست آن ”While...Wend“ است.

 اشتباه منطقى2، زمانى رخ مى دهد که منطق برنامه غلط باشد. به عبارت دىگر اشتباهات منطقى، اشتباهات موجود در الگورىتم 
برنامه است. حّتى گاهى برنامه،بدون پىغام خطا اجرا مى شود ولى خروجى مورد  نظر تولىد نمى شود.معموالً ىافتن اىن اشتباهات بسىار 

مشکل است. 

a را به صورت a+b/c بنوىسد،خطاى منطقى رخ مى دهد. b
c
+ براى مثال، اگر برنامه نوىس عبارت 

روش هاى مختلفى براى ىافتن و رفع هر دو نوع اشتباه وجود دارد.برخى از آنها عبارت اند از:
استفاده از برنامه هاى مترجم؛ مى دانىد که برنامٔه مترجم، برنامٔه نوشته شده را از زبان برنامه نوىسى به زبان ماشىن ترجمه مى کند. 

مترجم، هنگام ترجمٔه برنامه، اشتباهات دستورى را مشّخص کرده و در هر مورد پىغام مناسبى به برنامه نوىس مى دهد.
ىافتن  براى  برنامه  آن که همٔه اشتباه هاى دستورى تصحىح شدند،  از  نمونه روى راىانه؛ پس  با داده هاى  برنامه  آزماىش 

اشتباه هاى منطقى آزماىش مى شود. داده هاى نمونه، طورى انتخاب مى شوند که همٔه حالت هاى خاّص برنامه را آزماىش کند.
 آزماىش برنامه توّسط گروهى از کاربران؛ پس از انجام مراحل فوق، برنامه در اختىار گروهى از کاربران قرار مى گىرد تا آن 
را به صورت آزماىشى اجرا کنند. مزىّت اىن کار اىن است که ىک کاربر، ممکن است به اشکالى برخورد کند که برنامه نوىس پىش بىنى 

نکرده باشد.

1. Syntax Error                2.  Semantic Error
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ــ برخى از قابلّىت ها و دستورات کلّى ىک زبان برنامه نوىسى عبارت اند از:
1ــ نگهدارى و آدرس دهى انواع داده ها

2ــ عملّىات روى داده ها
3ــ توابع

4  ــ دستورات ورودى و خروجى
5  ــ دستورات کنترلى

ــ برخى از انواع داده ها در وىژوال بىسىک عبارت اند از: عددى، رشته اى، تارىخ و بولىن.
ــ متغّىر، نامى براى محلّى از حافظٔه راىانه است که داده در آن قرار مى گىرد.

ــ عملگرهاى رىاضى موجود در وىژوال بىسىک عبارت اند از: Mod و \ و ^ و / و * و – و + 
ــ توابع، برنامه هاى از پىش نوشته شده اى هستند که برنامه نوىس مى تواند از آنها در برنامٔه خود استفاده کند.

ــ هر عملى که کاربر براى برقرارى ارتباط با برنامه انجام مى دهد، ىک روىداد نامىده مى شود.
ــ اّولىن قدم در تهّىٔه برنامه در وىژوال بىسىک، طّراحى فرم است.

ــ وىژوال بىسىک داراى ىک پنجره براى طّراحى فرم است که برنامه نوىس مى تواند ابزارها و عناصر گرافىکى مورد 
نىاز را روى آن قرار دهد.

ــ چند نمونه از عناصر مورد استفاده در وىژوال بىسىک عبارت اند از: دکمٔه فرمان، برچسب و جعبٔه متن که در 
جعبه ابزار قرار دارند.

ــ هر فرم ىا عنصر موجود در آن داراى مشّخصه هاىى است که در پنجرٔه »مشّخصات« (properties) قابل تنظىم اند.
ــ پس از طّراحى فرم،الزم است برنامه نوىس براى ارتباط عناصر با ىکدىگر،کد مربوط به روىدادهاى پىش بىنى شده 

را بنوىسد.
ــ دستور Print براى نماىش اطاّلعات خروجى به کار مى رود.
ــ عنصر Label براى نماىش ىک متن روى فرم به کار مى رود.

ــ تابع)  ( InputBox براى درىافت داده از کاربر به کار مى رود.
ــ خطى از برنامه که با REM ىا آپاستروف (  , ) شروع شود شامل توضىحات برنامه است و در اجراى برنامه اثرى ندارد.

ــ عنصرTextBox  براى ورود داده هاى رشته اى استفاده مى شود.
ــ دستور If...Then براى کدنوىسى ساختار انتخاب به کار مى رود.

ــ درصورتى که تعداد انتخاب ها، بىش از دو مورد باشد، از دستور Select Case استفاده مى شود.
ــ حلقه ها براى تکرار ىک ىا چند دستور به کار مى روند و بر دو نوع اند:

   1ــ حلقٔه کنترل شده با شمارش که تعداد دفعات تکرار آن از ابتدا مشّخص است.
   2ــ حلقٔه کنترل شده با ىک رخداد که تعداد دفعات اجراى آن از ابتدا مشّخص نىست و بستگى به ىک رخداد 

خاص دارد.
ــ دستور For...Next براى کدنوىسى حلقه هاى کنترل شده با شمارش به کار مى رود.

ــ دستور While...Wend براى کدنوىسى حلقه هاى کنترل شده با رخداد به کار مى رود.

صه
خال
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1ــ عبارت هاى زىر را با ساختار وىژوال بىسىک بنوىسىد.
                    Z=8X2-2X+1 (ج                         Y=(A+B)(C+B) (ب                               X=uv(u+v) (الف

a) (د b)
Y

a b
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=
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2ــ اولوىّت انجام عملّىات را در عبارات زىر تعىىن کنىد:

a (الف b
a c

+
+

2 2 ] (ب                                 ) (]× × +
5

9
3 5 9

3
a (ج                         ba

bc
+−

3 3

                        
      

3ــ حاصل هر ىک از عبارت های محاسباتی زىر را به دست آورىد.
الف)  1^7+3/3-5*2    ب)  6-3^2*4          ج)  1-9/3-5+3^2-7                د)  5-15^2*5
4ــ برنامه اى بنوىسىد که دو عدد را بخواند و درصورتى که عدد دوم صفر نباشد، خارج قسمت صحىح تقسىم 

عدد اّول بر دوم را نماىش دهد و در غىر اىن صورت پىغام “not defined” را ظاهر کند.
5ــ برنامه اى بنوىسىد که تارىخ تولّد کاربر را به صورت »روز، ماه، سال« درىافت کند و سّن او را به صورت 

»روز، ماه، سال« نماىش دهد.
6ــ برنامه اى بنوىسىد که ضراىب ىک معادلٔه درجه دوم را بخواند و رىشه هاى آن را محاسبه کرده و نماىش دهد.

7ــ برنامه اى بنوىسىد که شمارٔه روز هفته را بخواند و نام آن روز را نماىش دهد.
8ــ برنامه اى بنوىسىد که با درىافت مبلغ حقوق ىک کارمند، مالىات آن را با استفاده از جدول زىر به دست آورد.

ــ تا 800,000 تومان معاف
ــ تا 000,000, 2تومان، %10 به ازاى مازاد

ــ از 000,000, 2تومان به باال %12 به ازاى مازاد 
9  ــ برنامه اى بنوىسىد که ىک عدد چهار رقمى را بخواند و مقلوب آن را نماىش دهد. (مثال: مقلوب 1234 

مى شود 4321)
10ــ برنامه اى بنوىسىد که مضارب دو رقمى عدد 3 و تعداد آنها را نماىش دهد.

11ــ خروجی برنامه زىر چىست؟
sum=0
FOR    I=5 to 1 step -1
             k=I^2
             sum=sum+k
NEXT   I
Print sum

12  ــ برنامه اى بنوىسىد که نام و درجه حرارت 10 شهر را بخواند و درجه حرارت گرم ترىن شهر و سردترىن 
شهر را همراه نام آنها نماىش دهد.

13ــ برنامه ای بنوىسىد که دو عدد درىافت کند. حاصل جمع ، حاصل ضرب و حاصل تفرىق دو عدد را نماىش 
دهد (فرم مناسب طراحی شود).

پرسش و تمرین
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فّعالّىت های تکمىلى

بخش اّول
ــ دربارٔه راىانه هاى نسل پنجم تحقىق کنىد.

بخش دوم
ــ با رجوع به راهنماى استفاده از دو وسىلٔه خاص، وىژگى ها و خصوصّىات هر راهنما (مانند نحؤه استفاده از 
وسىله و سادگى آن، استفاده از تصاوىر، ذکر مشّخصات فّنى، عىب ىابى، نحوهٔ درىافت خدمات پس از فروش و غىره) 

را بىان کنىد و نقاط ضعف و قدرت دو راهنما را برشمرده، با هم مقاىسه کنىد. 

بخش سوم
1 ــ نقش ارتباطات را در شغل آىندٔه خود بررسى کنىد. 

2 ــ در مورد وساىل ارتباطى بى سىم تحقىق کنىد. 
3 ــ در سىستم اطاّلعاتى دانش آموزان کشور (سىستم دانا) ضرورت هاى ارتباطات و تبادل اطاّلعات را بررسى 

کنىد. 
4 ــ در صورتى که امکان ارتباط با شبکٔه اىنترنت مدرسٔه خود را دارىد، پهناى باند و نوع پروتکل آن را بررسى 

کنىد. آىا هنگامى که به اىنترنت مّتصل هستىد سرعت ارسال و درىافت داده ها به اندازٔه پهناى باند فوق است؟ 
5 ــ شبکٔه راىانه اى سازمان آموزش و پرورش منطقه ىا استان خود را بررسى کرده و نوع شبکه و کاربردهاى 

آن را مشّخص کنىد. 
6ــ دربارٔه WiMax تحقىق کنىد.

بخش چهارم
1 ــ برخى از شرکت ها از دفاتر خود به صورت اشتراکى استفاده مى نماىند. نحؤه کار به اىن شکل است که عّده اى 
از کارمندان در سه روز هفته از دفتر مورد نظر استفاده مى کنند و در سه روز دىگر جاى خود را به گروه دىگرى مى دهند. 
در طّى چند روزى که کارمندان از دفتر استفاده نمى کنند مى توانند در منزل به کار خود ادامه دهند و با استفاده از امکانات 

ارتباطات و اىنترنت و از طرىق راىانه با دفتر در ارتباط باشند. 
به نظر شما اىن نحؤه کار کردن، چه مزاىا و معاىبى نسبت به روش سنّتى دارد؟ چه مزاىا و معاىبى براى کارفرماىان 

و کارمندان دارد؟ 
2ــ دربارهٔ ىکى از مراکزى که امکان دست ىابى از راه دور (Telnet) را فراهم مى کنند، تحقىق کنىد.
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3ــ نمونه اى از اىنترانت و اکسترانت داخلى بىابىد و دربارٔه آن توضىح دهىد.
4 ــ در مورد ىک نمونه از نرم افزارهاى راىج firewall تحقىق کنىد و قابلّىت هاى آن را شرح دهىد.

5  ــ دربارٔه چند نمونه موتور جست وجو تحقىق کنىد.

بخش پنجم
1ــ با درنظرگرفتن ىکى از شاخه هاى علوم دربارهٔ تأثىر راىانه در آن رشته تحقىق نماىىد.

2ــ تأثىر وىروس هاى راىانه اى را در اتالف وقت و هزىنه بررسى کنىد.
3ــ دربارٔه انواع وىروس ىاب هاى جدىد و قابلّىت هاى هر کدام تحقىق کنىد.

4ــ دربارهٔ موضوعات زىر تحقىق کنىد:
e-book الف) کتاب الکترونىکى ىا

Virtual School ب) مدرسٔه مجازى ىا
e-commerce ج) تجارت الکترونىکى ىا

e-banking د) بانکدارى الکترونىکى
 5 ــ دربارهٔ تأثىر نانوتکنولوژى در ساخت راىانه هاى جدىد تحقىق کنىد.

6  ــ دربارٔه انواع برنامه هاى مخّرب و عملکرد آنها تحقىق کنىد.
7  ــ چه شىوه هاىى براى حفاظت راىانه در برابر انواع برنامه هاى مخّرب مى توان به کار برد؟

8  ــ نقش راىانه در شغل آىندٔه شما چىست؟
9  ــ صنعت تولىد نرم افزار، مّدت هاست که با مشکل تکثىر غىرقانونى نرم افزار مواجه است. با ارائٔه فىلم هاى 

سىنماىى بر روى دىسک هاى DVD و CD، صنعت سىنما با مشکل مشابهى روبه رو شده است.
آىا اىن مشکل قابل کنترل است؟ دالىل خود را ذکر کنىد.

بخش ششم
1ــ مشّخصات راىانه هاى مدرسٔه خود را از نظر نوع و سرعت CPU، ظرفّىت حافظٔه RAM و نوع و تعداد 

درگاه ها بررسى کنىد.
2ــ دربارٔه بردهاى Dual CPU و رىزپردازنده هاى Dual Core تحقىق کنىد. 

3ــ فرض کنىد مى خواهىد راىانٔه شخصى خود را ارتقاء دهىد؛ با استفاده از دفترچٔه راهنماى برد اصلى، هرىک 
از موارد زىر را بررسى کنىد:

الف) برد اصلى راىانٔه شما چه رىزپردازنده هاىى را پشتىبانى مى کند؟
ب) چه کارت هاى توسعه اى را مى توان بر روى برد اصلى نصب کرد؟

ج) حافظٔه RAM سىستم را تا چه اندازه مى توانىد افزاىش دهىد؟
د) نوع و ظرفىت حافظٔه RAM را مشّخص کنىد. 

4 ــ دربارٔه انواع حافظٔه RAM و ROM، سرعت، نحؤه عملکرد و کاربرد آنها تحقىق کنىد.
5 ــ دربارٔه سرعت انواع درگاه ها تحقىق کنىد.
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بخش هفتم
1ــ وساىل چند کاره اى وجود دارند که به تنهاىى به جاى چند وسىله به کار مى روند. براى مثال، برخى از اىن 
دستگاه ها قابلّىت هاى متفاوتى چون پوىش کردن، ارسال و درىافت نمابر، کپى کردن و چاپ کردن دارند. محاسن و معاىب 

اىن وساىل چند کاره را در مقاىسه با وساىلى که هرکدام براى ىک کار خاص ساخته شده اند، بىان کنىد.
2ــ دربـارٔه سىستم هـاى تشخـىص صدا ١، انواع آنها، نحؤه عملکرد و محدودىّت هاى آنها مطالبى را گردآورى 

نماىىد.
3ــ دربارٔه وساىل ورودى و خروجى بى سىم (wireless) تحقىق کنىد.

4ــ دربارهٔ وساىل ورودى حسگر (Sensors) تحقىق کنىد.
5  ــ دربارٔه صفحه کلىد مجازى تحقىق کنىد.
6 ــ دربارٔه صفحه نماىش لمسى تحقىق کنىد.

بخش هشتم
1 ــ دربارٔه دىسک هاى Blu-Ray تحقىق کنىد.

2ــ دربارٔه انواع دىسک هاى سخت و وىژگى هاى آنها تحقىق کنىد.
3ــ مشّخصات حافظه هاى جانبى مورد استفاده در راىانه هاى مدرسٔه خودتان را بررسى کنىد.

4ــ دربارٔه نحؤه ذخىره سازى و حذف اطاّلعات در حافظه هاىFlash  تحقىق کنىد. 

بخش نهم
 Multimedia و Disk Defragmenter، Movie Maker 1ــ دربارهٔ کاربرد و نـحـوهٔ عملکرد بـرنامـه ها ى کمکى

Player تحقىق کنىد. 

ـ  دربارٔه نسل هاى زبان هاى برنامه نوىسى تحقىق کنىد. 2ـ
ـ دربارٔه برنامه نوىسى شى ء گرا و برنامه نوىسى وىژوال تحقىق کنىد. 3  ـ

بخش دهم
1ــ با در نظرگرفتن شغل مورد عالقٔه خود، دربارٔه انواع برنامه هاى کاربردى مربوط به آن تحقىق کنىد.

2ــ ىکى دىگر از برنامه هاى کاربردى عمومى، مدىرىّت اطاّلعات شخصى2 ىا )PIM( است. دربارٔه اىن برنامه ها و 
وىژگى هاى آنها اطاّلعاتى جمع آورى کرده و در کالس ارائه دهىد. 

3ــ ىک برنامٔه گرافىکى را از نظر نوع کاربرد و امکانات آن بررسى کنىد. 
4ــ ىکى از برنامه هاى کاربردى را که در زمىنٔه تولىد فىلم ىا انىمىشن به کار مى روند، بررسى کنىد. 

5   ــ ىکى از برنامه هاى کاربردى مدىرىّت بانک هاى اطاّلعاتى را بررسى کنىد.
ـ  ىکى از برنامه  هاى کاربردى از مجموعٔه نرم افزارهاى Office، نرم افزار OneNote است. دربارٔه امکانات  6 ـ

آن تحقىق کنىد.

   Personal Information Manager ــVoice Recognition systems   2 ــ1
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بخش دوازدهم
1ــ عملکرد توابع و عناصر زىر را بررسى کنىد.

MsgBox  )   ( الف) تابع
CheckBox ب) عنصر

OptionButton  ج) عنصر
Mid )  (, Left)  (, Right)  (, InStr)  (, String)  (, Replace)  (   د) توابع رشته اى

 LoadPicture )  (  هـ) تابع
   Image , PictureBox  و) عناصر

2ــ نحؤه عملکرد برنامٔه Crystal Report در تهّىٔه گزارش چاپى از اجراى برنامٔه وىژوال بىسىک را بررسى کنىد.
3ــ عملکرد متغّىرهاى اندىس دار ( آراىه ها ) را در V.B.بررسى کنىد.


