
   توانايي تعريف انواع متغيرها، ثابت ها و
   استفاده از عملگرهاي رياضي و رشته اي

83

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- انواع متغيرها و ثابت ها را بيان كند و نحوه تعريف و استفاده از آن ها را توضيح دهد.  

عملگرهاي رياضي و رش��ته اي را بيان كرده، نحوه استفاده و اولويت اجراي آن ها   -2
را نسبت به يكديگر شرح دهد.

3- متغيرهاي عمومي و محلي را توضيح دهد و نحوه تعريف و كار با آن ها را بيان كند.

         

                                                                    واحد کارچهارم                   

                                                               
           هدف جزيی

هدف های رفتاری
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               1-4 نحوه تعريف  و استفاده از انواع متغيرها در ويژوال بيسيك

کليات

در طراح��ي پروژه هاي واقعي الزم اس��ت ت��ا داده ها و اطالعات جمع آوري ش��ده به 
كامپيوت��ر و نرم افزار داده ش��ود و پس از انجام پردازش هاي��ي روي آن ها، نتيجه يا نتايج 
حاص��ل به كاربر ارايه ش��ود. بنابراي��ن در تمام مراحل ورود، محاس��به و ارايه نتايج نياز 
به ذخيره س��ازي داده  و اطالعات در حافظه كامپيوتر احس��اس مي ش��ود كه در اين رابطه 
مي توانيد از حافظه اصلي و حافظه جانبي استفاده كنيد. در اين واحد كار نحوه استفاده از 
حافظه اصلي يا RAM را براي ذخيره سازي داده ها و اطالعات فرا مي گيريد، به عالوه براي 

انجام عمليات رياضي، نحوه استفاده از انواع عملگرها را در ويژوال بيسيک مي آموزيد.

يكي از عملياتي كه در برنامه ها انجام مي گيرد، ذخيره سازي داده و اطالعات در حافظه 
كامپيوتر اس��ت. ابتدا نح��وه معرفي انواع متغيرها را در ويژوال بيس��يک توضيح مي دهيم، 

سپس نحوه انجام اين كار را همراه با يک مثال آموزش مي دهيم. 

1-1-4 نحوه معرفي متغيرها در ويژوال بيسيك
متغير، مكاني از حافظه است كه براي نگهداري داده ها و اطالعات حاصل از پردازش 
داده ها استفاده مي شود, به عبارت ديگر متغير ظرف نگهداري داده ها و اطالعات است و نوع 
آن با توجه به داده  اي كه نگهداري مي كنند، تعيين مي شود. به عالوه هر متغير يک نام ويژه 
دارد كه به وسيله آن مي توان داده ها را در حافظه ذخيره كرد يا مقدار آن را مورد دستيابي 

ق��رار داد. براي تعريف متغيرها مي توانيد از دس��تور Dim به اين صورت اس��تفاده كنيد:

Dim نام متغیر             As    نوع داده

ن��ام متغي��ر دلخواه بوده و مي تواني��د از كاراكترهاي حرفي، رقمي ي��ا تركيبي از آن ها 
اس��تفاده كنيد، اما بهتر است نام متغير متناسب با مقداري كه در آن ذخيره مي شود، تعيين 
 ش��ده و از اس��امي طوالني و نامأنوس استفاده نشود. براي نام گذاري يک متغير اين موارد 

را رعايت كنيد:
الف- نام متغير با يک كاراكتر حرفي آغاز شود و حداكثر 255 كاراكتر باشد.

 ب- استفاده از فاصله خالي, نقطه, كاما و نظاير آن ها مجاز نيست، اما استفاده از كاراكتر زيرخط  
) _ ( امكان پذير است.
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ج- در نام گذاري متغيرها از عاليم و اس��امي رزرو ش��ده در ويژوال بيس��يک استفاده 
نكنيد. عاليم و اس��امي رزرو ش��ده در ويژوال بيسيک عاليم و عباراتي هستند كه از آن ها 
براي انجام اعمال و دستورالعمل هاي خاصي استفاده مي شود مانند عاليم + و � و عباراتي 

مانند Form ،Control و غيره.
د- ويژوال بيسيک تفاوتي بين كاراكترهاي حرفي كوچک و بزرگ قائل نمي شود.

نوع داده يک متغير، تعيين كننده نوع مقداري اس��ت كه در آن ذخيره مي ش��ود و ميزان 
حافظه اي را كه براي آن  اختصاص داده مي شود و نحوه ذخيره شدن آن را در حافظه معين 
مي كند. ميزان حافظه اش��غالي براي ذخيره س��ازي يک اسم با ميزان حافظه اشغالي توسط 

يک عدد صحيح يا اعشاري متفاوت است.
به عنوان مثال يک متغير از نوع عدد صحيح )Integer( 2 بايت فضا اش��غال مي كند، در 
صورت��ي كه يک متغير از نوع عدد اعش��اري )Single( 4 بايت فضا ني��از دارد. بنابراين در 
زمان تعريف يک متغير الزم است تا نوع داده اي كه در آن ذخيره خواهد شد، معين شود 

تا ويژوال بيسيک با توجه به آن، مقدار حافظه الزم را در اختيار متغير قرار دهد.
انواع داده هايي كه در ويژوال بيسيک 6 قابل استفاده هستند به همراه ميزان فضاي مورد 

نياز و محدوده مقادير در جدول 1-4 ارايه شده اند.

12/ 31 / 9999

جدول1-4انواعدادههادرويژوالبيسيك

پيشوند مناسبمحدودهمقاديرميزانحافظهاشغالينوعمقدارنوعداده

Byteصفرتا1255بايتاعدادصحيحbyt

Integer32768-تا32767+2بايتاعدادصحيحint

Long4بايتاعدادصحيحlng

Singleتا4بايتاعداداعشاريsng

Doubleتا8بايتاعداداعشاريdbl

Currency8بايتاعداداعشاريcur

)باطولثابت(
String

strكاراكتري��كباي��تب��رايه��ركاراكترمتن)رشته(

)باطولمتغير(
String

strكاراكتري��كباي��تب��رايه��ركاراكترمتن)رشته(

Boolean2بايتمنطقيTrueياFalsebln

Dateالي8بايتتاريخوساعتdem

Variantباتوجهبهنوعدادهمتغيراست.هري��كازان��واعفوق�������������vnt

± × 383 10 −± × 451 10
/± × 3081 8 10 −± × 3245 10

± × 149 10

± × 92 10

11/1/100

65400

× 92 10

12/31/9999
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ويژوال بيسيک از انواع داده هاي مختلفي پشتيباني مي كند كه مي توانند نيازهاي مختلف 
ش��ما را در زمان برنامه نويس��ي پوشش دهند و با اس��تفاده از انواع داده هاي ارايه شده در 
جدول 1-5 انواع متفاوتي از متغيرهاي مورد نياز را ايجاد كنند. در اين جا به توضيح انواع 

آن ها مي پردازيم.

متغیرهاي عددي 
ويژوال بيسيک از چند نوع داده عددي مختلف پشتيباني مي كند؛ داده صحيح، اعشاري 
 Long و Integer مي باش��د، با انواع Byte و Long ،Integer و پولي. داده  صحيح ش��امل انواع
مي توانيد متغيرهايي ايجاد كنيد كه در محدوده اعداد صحيح باش��ند، مقاديري مانند  22، 
2, 78- و غي��ره. ام��ا نوع Byte در مواردي به كار م��ي رود كه فقط از اعداد صحيح  5
مثب��ت در مح��دوده صفر تا 255 اس��تفاده مي كنيم. انواع داده اعش��اري نيز ش��امل انواع 
Double،Single و Currency هستند و توانايي ايجاد متغيرهايي را دارند كه مي توانند هرگونه 

489را   1 /  25 عدد اعم از صحيح, اعش��اري، مثبت و منفي مانند 142- ، 17/75- يا
در خود جاي دهند. در صورتي كه نياز به نگهداري داده هايي از نوع پولي داش��ته باش��يد 

مي توانيد از نوع داده Currency اس��تفاده كنيد. به عنوان مثال به اين تعاريف توجه كنيد:

Dim        intcounter       As        Integer

Dim        dbltotal           As        Double

Dim        sngdistance    As         Single,intgrade    As     Integer

Dim        bytage            As         Byte,cursalary    As     Currency

همان طورك��ه مش��اهده مي كنيد متغي��ر intcounter از نوع اعداد صحي��ح و dbltotal از 
نوع اعش��اري تعريف شده اند. به عالوه متغيرهاي sngdistance و intgrade به طور هم زمان با 
استفاده از يک دستور Dim تعريف شده اند. همين طور متغيرهاي bytage و cursalary نيز به 

ترتيب از نوع Byte و پولي معرفي شده اند.

      استفاده از پيشوندهاي مناسب با نوع داده در نام متغير, شناسايي آسان متغيرها و در نتيجه 
خوانايي كدها را درپي  خواهد داشت.

نكته
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متغیرهاي منطقي
اين نوع متغيرها توانايي دريافت مقادير درست )True( يا نادرست )False(، بله )Yes( يا 
خير )No( را دارا مي باش��ند، از اين نوع متغيرها معموالً زماني استفاده مي شود كه داده هاي 
دو حالتي مانند زن يا مرد، مردود يا قبول، بيمار يا س��الم و نظاير آن ها مورد نظر باش��ند 
به عنوان مثال براي ذخيره س��ازي وضعيت قبولي يک دانش آموز در مدرسه مي توان متغير 

blnresult را به اين شكل تعريف كرد:

Dim   blnresult      As    Boolean

 )Date & Time( متغیرهاي تاريخ و زمان
با اس��تفاده از اين نوع متغيرها مي توانيد مقادير س��اعت و تاريخ يا تركيبي از اين دو را 
 dtmb_Date ذخيره كنيد. به عنوان مثال براي ذخيره سازي تاريخ تولد افراد مي توانيد متغير

را به اين صورت  تعريف كنيد:
Dim     dtmb_Date     As      Date  

متغیرهاي رشته اي
اگر بخواهيد مقادير غيرعددي مانند متون و كاراكترها را ذخيره كنيد، مي توانيد متغيرهاي 
خ��ود را از نوع داده رش��ته اي تعريف كنيد. به عنوان مثال اي��ن نوع داده را مي توان براي 

ذخيره سازي نام و نام خانوادگي اشخاص، نام شهر، آدرس يک محل و غيره به كار برد.
متغير رشته اي با طول ثابت، توانايي ذخيره سازي داده هاي رشته اي را با توجه به تعداد 

كاراكترهاي تعيين شده دارد و براي تعريف آن از اين الگو استفاده مي شود:
         Dim نام متغیر رشته اي  As String*n 

n عدد صحيح و مثبتي اس��ت كه تعداد كاراكترها را در متغير رش��ته اي تعيين مي كند. 
به عنوان مثال براي ذخيره س��ازي نام افراد با حداكثر طول نام 25 كاراكتر، از اين دس��تور 

استفاده مي شود:
Dim  strname     As    String*25

متغير رش��ته اي با طول متغير، توانايي نگهداري يک تا 2 ميليارد كاراكتر را دارد و در 
هنگام ذخيره س��ازي اطالعات، فضاي الزم را با توجه به طول رش��ته در اختيار متغير قرار 

مي دهد. براي تعريف اين گونه  متغيرها از اين الگو استفاده مي شود:
Dim  نام متغیر رشته اي    As   String
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به عنوان مثال براي ذخيره س��ازي اس��امي افراد كه حداكثر طول نام آن ها مشخص نيست، 
از اين دستور استفاده مي شود:

Dim    strname     As    String

)Variant( متغیرهاي ترکیبي
اگر به متغيري احتياج داريد كه نوع داده هايي كه در آن ذخيره مي شوند قابل پيش بيني 
نبوده و انواع متفاوتي را دربرمي گيرد، از اين نوع متغير اس��تفاده كنيد. اين نوع متغير تمام 
انواع داده هاي قبلي را دربرمي گيرد و مي تواند مقادير عددي, رش��ته اي, منطقي و تاريخي 

را بدون آن كه نيازي به تبديل آن ها باشد در خود جاي دهد.

 Variant در صورتي كه نوع يک متغير تعيين نش��ود، نوع متغير به طور خودكار از نوع    
در نظر گرفته خواهد شد.

كدام يک از اين تعاريف اشتباه است:
Dim      1Age     As     Integer

Dim      snggrade   1  As    Single,n-no    As     Double

Dim      sngaverage     As     Single,intno   As    Integer

           جدول 4-2
كاراكترنوعداده
Integer%
Long&
Single!

Double#

Currency@

String$

عالوه بر روش هاي��ي كه تاكنون براي تعريف 
انواع متغيرها گفته ش��د، مي توانيد با اس��تفاده از 
بعضي كاراكترها نوع متغير را به طور ضمني تعريف 
كني��د. به عبارت ديگر با اضافه كردن كاراكترهاي 
ارايه ش��ده در ج��دول 2-4 به انته��اي نام متغير، 
نوع آن را معين كنيد. از اين روش فقط مي توانيد 

براي داده هاي عددي و رش��ته اي اس��تفاده كنيد.

نكته

    تمرين:
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به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 3-4 توجه كنيد:
                                    جدول 4-3

Dim تعريف متغيرها به صورت ضمنيتعريف متغيرها با دستور

Dim intage As IntegerIntage %
Dim lngspeed As LongLngspeed&
Dim sngaverage As Singlesngaverage!
Dim dblgrade As Doubledblgrade#

Dim cursalary As Currencycursalary@

Dim strname As stringstrname$

2-1-4 نحوه مقداردهي به متغيرها
پس از تعريف يک متغير بهتر است مقداري را در آن ذخيره كنيم. به اين كار انتساب 
مقادي��ر ي��ا مقداردهي به متغير گفته مي ش��ود. براي انجام اي��ن كار مي توانيد از اين الگو 

استفاده كنيد:
Let  نام متغیر =  expression

 Expression .اختياري است و معموالً از آن استفاده نمي شود Let البته ذكر كلمه كليدي
عبارتي اس��ت كه مي تواند يكي از انواع داده هاي گفته شده، فرمول و عبارات محاسباتي، 
خصوصيت يک ش��ئ مانند فرم يا كنترل و غيره باشد. مشاهده مي كنيد كه دستور انتساب 
ش��بيه به مقداردهي به خصوصيات اش��يا مانند فرم ها و كنترل اس��ت. ب��ه عنوان مثال به 

مواردي كه در جدول 4-4 ارايه شده است، توجه كنيد.

جدول4-4
دستور انتسابنوع عبارت
"strname="Aliرشتهاي
int count=-4عددي

sngave=snglength/3عبارترياضي
dtmb_Date=#Dec-4-90#تاريخ

blntest=Trueمنطقي

dblsum=inta+intb+intcعبارترياضي
#dtmtime= # 18:05:00     PMساعت

#dtmzone= #8/10/2004  5:12:17 AMتاريخوساعت



90

         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيک مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0
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 False و True در مقداردهي به متغيرهاي منطقي مي توانيد از مقادير يک و صفر به جاي       
استفاده كنيد.

 متغيرهاي منطقي در هنگام تعريف به طور خودكار مقدار False، متغيرهاي عددي مقدار صفر 
و متغيرهاي رشته اي به صورت يک رشته خالي )"" ( مقداردهي اوليه مي شوند.

مقداردهي متغيرهاي تاريخ و س��اعت در هنگام تعريف با توجه به تنظيمات تاريخ و س��اعت 
كه به وس��يله برنامه Regional and Language Options در بخ��ش Control Panel ويندوز انجام 
مي ش��ود به دو روش صورت مي گيرد. اگر س��اعت روي حالت 24 ساعتي تنظيم شود مقدار اوليه 
به صورت 00: 00: 00  يا  00: 00: 0 خواهد بود اما وقتي س��اعت روي حالت12س��اعتي تنظيم  شود 

:12مي باشد.  :    AM مقدار اوليه به صورت

ــال 1: يک پروژه مطابق ش��كل 1-4 طراحي كنيد كه اطالع��ات مربوط به يک   مث
كارمند ش��امل نام، نام خانوادگي و ميزان حقوق وي را دريافت كرده, س��پس با كليک 
روي دكمه Calculate ميزان حقوق خالص وي را پس از كس��ر ماليات و بيمه بر اس��اس 
فرمول هاي زير محاسبه كرده و نمايش دهد؛ هم چنين با كليک روي دكمه New، برنامه 

براي دريافت اطالعات كارمند جديد آماده شود.
3 درصد حقوق= بيمه

5 درصد حقوق= ماليات

شكل4-1

1- برنامه ويژوال بيس��يک را اجرا كنيد و يک پروژه از نوع Standard EXE ش��امل يک فرم 
و كنترل هاي كادرمتن و برچس��ب را مطابق ش��كل 1-4 و جدول هاي 5-4، 6-4 و 4-7 

طراحي كنيد.

ــال   مث

نكته
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارچهارم: توانايی تعريف انواع متغيرها، ثابت ها و استفاده از عملگرهای رياضی و رشته ای

جدول6-4خصوصياتكنترلها

LabelLabelLabelLabelLabelكنترل
       خصوصيت

lblpaylblplblsallblfamlblnameName

Payment:Salary:Family:Name:Caption

2- در اي��ن مرحله الزم اس��ت كنترل هاي دكمه فرم��ان را روي فرم قرار دهيد. به اين 
منظ��ور در جعبه اب��زار روي آيكن              )Command Button( دابل كليک كنيد پس از ايجاد 

دكمه هاي فرمان خصوصيت هاي آن ها را مطابق جدول 7-4 تنظيم نماييد.
3- براي تعيين كليد ايجاد دسترسي سريع )Hot Key( در كنترل ها مي توان در خصوصيت 
Caption و قب��ل از حرف موردنظر از كاراكتر & اس��تفاده كرد بنابراين الزم اس��ت قبل از 

حروف N ،C و E در س��ه دكمه فرمان ايجاد ش��ده كاراكتر & را تايپ كنيد. پس از تعيين 
كليد دسترسي سريع، بالفاصله در پنجره طراحي فرم زير حروف مربوط يک خط مشاهده 

مي شود.
4- ب��ه پنجره ماژول فرم بروي��د و رويداد Click دكمه فرمان New ،Calculate و Exit را 

به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdcalculate_Click)( 

 

جدول7-4خصوصياتكنترلها
 Command

Button

 Command

Button

 Command

Button
TextBoxTextBoxTextBox

كنترل

      خصوصيت

cmdexitcmdnewcmdcalculatetxtsaltxtfamtxtnameName

&Exit&New&Calculate------Caption

جدول5-4خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmsalName
SalaryCaption
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارچهارم: توانايی تعريف انواع متغيرها، ثابت ها و استفاده از عملگرهای رياضی و رشته ای

Dim sngsal As Single   
Dim sngins As Single    

Dim sngtax As Single    

Dim sngpay As Single    

sngsal = Val(txtsal.Text(    

sngins=sngsal *0.03

sngtax=sngsal * 0.05

sngpay= sngsal-sngins-sngtax    

1b1pay.Caption=sngpay    

End Sub

در اين رويداد ابتدا با استفاده از دستور Dim متغيرهاي sngsal براي حقوق، sngins براي 
بيمه، sngtax براي ماليات و sngpay براي حقوق خالص از نوع اعش��اري تعريف ش��ده اند 
س��پس مقدار حقوق كه در خصوصيت Text كادر متن txtsal ذخيره ش��ده است با استفاده 
از تابع Val به عدد تبديل و در متغير اعش��اري sngsal ذخيره مي شود تا بعداً براي محاسبه 
بيمه، ماليات و حقوق پرداختي از آن استفاده شود. تابع Val مي تواند يک عبارت رشته اي 
را كه ش��امل كاراكترهاي رقمي باش��د دريافت كرده و به نوع داده عددي تبديل كند. در 
مرحله آخر نيز حقوق خالص وي در خصوصيت Caption كنترل برچس��ب lblpay ذخيره 

مي شود تا روي فرم نمايش داده شود.
5 - رويداد Click دكمه فرمان New را به اين صورت تنظيم كنيد:

Private Sub cmdnew_Click)( 

txtname.Text=""

txtfam.Text=""

txtsal.Text=""

1b1pay.Caption = 0

 txtname.setFocus   

End Sub

در اي��ن رويداد براي آن كه بتوان داده هاي قبلي را در كادرهاي متن پاك كرده و امكان 
ورود داده هاي جديد به وجود آيد ابتدا محتويات كادرهاي متن پاك شده و سپس مقدار
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارچهارم: توانايی تعريف انواع متغيرها، ثابت ها و استفاده از عملگرهای رياضی و رشته ای

صفر در كنترل برچسب نمايش داده مي شود سپس با استفاده از متد SetFocus، فوكوس به 
اولين كادر متن منتقل مي ش��ود تا وقتي كاربر روي دكمه New كليک كند بالفاصله بتواند 

نام كارمند را وارد نمايد.
متد، يک يا مجموعه عملياتي اس��ت كه روي يک فرم يا كنترل انجام مي ش��ود و روي 

آن تأثير مي گذارد. براي استفاده از متدها مي توانيد از شكل كلي زير استفاده كنيد:

نام متد . نام كنترل

    ب��راي دسترس��ي به متدهاي يک فرم در م��اژول فرم مربوط به آن مي توان از نام متد به 
تنهايي يا همراه با عبارت .me استفاده كرد.

فوكوس امكاني است كه با استفاده از ماوس يا صفحه كليد به كاربر اجازه مي دهد به 
فرم يا كنترل موردنظر خود دسترسي پيدا كند. در ويندوز چندين برنامه مي توانند به طور 
هم زمان اجرا ش��وند، اما كاربر فقط مي تواند با يک برنامه كار كند يعني برنامه اي كه نوار 
عنوان پنجره آن فعال اس��ت يا به عبارت ديگر فوكوس را در اختيار دارد. در يک پنجره 
و ف��رم با چند كنترل نيز كارب��ر مي تواند در هر لحظه با يک كنترل كار كند در اين حالت 
كنترلي كه فوكوس را در اختيار دارد، قابل اس��تفاده است. براي انتقال فوكوس بين فرم ها 
مي تواني��د از كلي��ک روي فرم مورد نظر يا كليد تركيبي Alt+Tab و براي انتقال فوكوس از 

يک كنترل به كنترل ديگر از عمل كليک يا كليد Tab استفاده كنيد.
متد SetFocus يكي از متدهاي مشترك بين كنترل ها و فرم هاست و اجراي آن فوكوس 

را به فرم يا كنترل مربوطه منتقل مي كند.
رويداد Click دكمه فرمان Exit را به اين صورت تنظيم كنيد: 

Private Sub cmdexit_Click)(

Unload Me   

   End Sub

در اين رويداد با اس��تفاده از دستور Unload Me فرم برنامه از حافظه خارج مي شود در 
نتيجه برنامه خاتمه مي يابد.

6 - پروژه و فرم را با نام salary ذخيره كنيد، س��پس پروژه را اجرا كرده و اطالعات 

نكته:  
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دلخواهي را در كادرهاي متن فرم تايپ كنيد.
7 -  روي دكم��ه Calculate كليک كنيد تا نتيجه محاس��بات ي��ا به عبارت ديگر ميزان 

حقوق خالص كارمند مربوطه نمايش داده شود.
8 - روي دكم��ه New كليک كنيد و اين بار مش��خصات ف��رد ديگري را تايپ كرده و 

ميزان حقوق وي را محاسبه نماييد.
9 - با كليک روي دكمه Exit به محيط طراحي بازگرديد.

در تمام زبان هاي برنامه نويسي براي تبديل انواع فرمول ها و انجام محاسبات، امكاناتي 
در نظر گرفته مي شود. در زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيک نيز براي اين كار، از عملگرهاي 
رياضي براي انجام اعمالي چون جمع، تفريق، به توان رس��اني و غيره اس��تفاده مي شود. با 

استفاده از اين عملگرها انجام بخش عمده اي از عمليات محاسباتي امكان پذير مي شود.

 مثال 2: يک ماشين حساب ساده  مطابق شكل 2-4 و جداول 8-4 الي 10-4 طراحي 
كنيد كه توانايي انجام عمليات رياضي ساده را داشته باشد. به اين منظور مراحل بعد را 

به ترتيب انجام دهيد:

پروژه salary را به ش��كلي تغيير دهيد تا هزين��ه بيمه، ماليات و حقوق دريافتي هر 
كارمند به صورت جداگانه، روي فرم قابل مشاهده باشد.

2-4 نحوه انجام عمليات رياضي در ويژوال بيسيك 

جدول8-4خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmcalcName

372 Height

3  Le�

3 Top

49  5Width

CalculatorCaption

 
شكل4-2

    تمرين:

استفاده از اين عملگرها انجام بخش عمده اي از عمليات محاسباتي امكان پذير مي شود.
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارچهارم: توانايی تعريف انواع متغيرها، ثابت ها و استفاده از عملگرهای رياضی و رشته ای

جدول10-4خصوصياتكنترلها
Command

Button

Command

Button

Command

Button

Command

Button
TextBox

كنترل
خصوصيت

Cmdmulticmdminuscmddivcmdaddtxtnum2Name

×-/+--Caption

1 - برنامه ويژوال بيس��يک را اجرا كرده و كنترل هاي الزم را مطابق ش��كل 5-4 روي 
فرم ايجاد كنيد.

2 - رويداد Click دكمه جمع را به اين صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdadd_Click((

lblresult.Caption=Val(txtnuml.Text( + Val(txtnum2.Text(

End Sub

3 - ف��رم و پ��روژه را با نام Calculator ذخيره كنيد، س��پس پ��روژه را اجرا كرده و دو 
عدد در كادرهاي متن بنويس��يد؛ س��پس روي دكمه جمع كليک كنيد و نتيجه را بررس��ي 
كني��د، همان طور كه مي بينيد حاصل جمع اعداد تايپ ش��ده در بخش Result نمايش داده 

مي شود.
همان طورك��ه در رويداد Click دكمه جمع مش��اهده كردي��د براي جمع دو عدد كه در 
كادرهاي متن تايپ مي ش��وند از كاراكتر + اس��تفاده مي شود. در زبان ويژوال بيسيک براي 
انجام عمليات جمع از اين كاراكتر استفاده مي شود. به عالوه مقاديري كه در كادرهاي متن 
تايپ مي شوند ماهيت غيرعددي دارند و جمع آن ها به صورت عادي امكان پذير نيست؛ 

جدول 9-4 خصوصيات كنترل ها

TextBoxLabelLabelLabelLabel

خصوصيت

txtnum1lblresultlblrlblnum2lblnum1Name

--Result :Number 2:Number 1:Caption

كنترل
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بنابراين با اس��تفاده از تابع Val رش��ته عددي تايپ شده در كادرهاي متن را به نوع عددي 
تبديل كرده و سپس آن ها را با هم جمع و در خصوصيت Caption كنترل برچسب ذخيره 

مي كنيد تا نتيجه محاسبه نمايش داده شود.
4 - در اي��ن مرحل��ه رويداده��اي Click دكمه هاي تفريق، ضرب و تقس��يم را به اين 

صورت و مشابه دكمه جمع تنظيم كنيد:
Private Sub cmdminus_Click)(

   lblresult.Caption=Val(txtnum1.Text(-Val(txtnum2.Text(

End Sub

Private Sub cmdmulti_Click((

   lblresult.Caption=Val(txtnum1.Text(*Val(txtnum2.Text(

End Sub

Private Sub cmddiv_Click((

   lblresult.Caption=Val(txtnum1.Text(/Val(txtnum2.Text(

End Sub

5 - پروژه را اجرا كرده و عملكرد برنامه را در رابطه با چهار عمل اصلي بررسي كنيد.
6 - پنجره برنامه را ببنديد و سپس تغييرات اعمال شده را ذخيره كنيد.

3-4 نحوه تعريف و استفاده از ثابت ها در ويژوال بيسيك

قباًل روش هاي مختلفي را براي ذخيره س��ازي اطالعات فراگرفته ايد. روش هاي ديگري 
نيز وجود دارد كه يكي از آن ها استفاده از ثابت هاست )Constant(. عالوه بر ثابت هايي كه 
به طور آماده در ويژوال بيس��يک وجود دارند )براي مث��ال، مي توان به ثابت هايي كه براي 
تعيين رنگ ها اس��تفاده مي شوند، اشاره كرد.( مي توانيد ثابت هاي مورد نياز خود را نيز در 
برنامه تعريف كنيد. تفاوتي كه بين ثابت ها و متغيرها وجود دارد اين اس��ت كه مقدار يک 
ثابت پس از تعريف قابل تغيير نيس��ت، در صورتي كه مقدار متغيرها را مي توانيد بارها در 

هنگام اجراي برنامه تغيير دهيد. 
براي استفاده از ثابت ها داليلي نيز وجود دارد به عنوان نمونه گاهي اوقات مقادير عددي و
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رش��ته اي خاصي به طور مكرر در برنامه اس��تفاده مي شوند كه ذكر آن ها توأم با صرف 
زمان و ايجاد اشتباه در سطح برنامه خواهد شد، اما با استفاده از يک ثابت مي توان مقدار 
مورد نظر را در آن ذخيره كرد و در هر جايي از برنامه نام ثابت را به جاي مقدار مربوطه 
به كار برد. در اين صورت برنامه خواناتر شده و ايجاد تغييرات در برنامه در آينده سريع تر 

و با اشتباه كمتري همراه خواهد بود. 
براي تعريف يک ثابت به اين صورت عمل كنيد: 

      Const   نام   ثابت         As      مقدار = نوع ثابت
تعريف ثابت ها و قوانين نام گذاري آن ها ش��بيه به متغيرهاس��ت. نوع ثابت مي تواند از 
انواع داده ها در ويژوال بيس��يک باش��د كه در جدول 1-4 ارايه شده اند. پس از تعيين  نوع 
داده براي ثابت و قراردادن عالمت مس��اوي، مقدار موردنظر براي ذخيره  س��ازي در ثابت 
ق��رار مي گيرد. مقادير رش��ته اي را داخ��ل عالمت )"( و مقادير تاريخ و س��اعت را داخل 

عالمت )#( قرار دهيد. به عنوان مثال به اين نمونه ها توجه كنيد: 
Const    Conlength  As  Integer = 20

Const    Conname   As  String = "Ali"

Const    ConcreateDate  As   Date = #12/5/98#

مثال 3: يک پروژه طراحي كنيد كه كاربر توانايي محاسبه حجم يک استوانه دلخواه 
را داشته باشد.

1 - يک پروژه از نوع Standard EXE با يک فرم و كنترل هاي مربوطه مطابق شكل 4-3 
و جداول 11-4 الي 13-4 ايجاد كنيد.

جدول11-4خصوصياتفرم
خصوصيتمقدار

frmcylName

CylinderCaption

شكل4-3

مثال 
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                          جدول 12-4 خصوصيات كنترل ها

LabelLabelLabelLabel
كنترل

خصوصيت

lblresultlblclblhlblrName

Capacity  :Height :Radius :Caption
                جدول 13-4 خصوصيات كنترل ها

Command ButtonTextBoxTextBox
كنترل

 خصوصيت

cmdcalctxthtxtrName

Calculate&----Caption

2 - خصوصيت Border Style فرم را روي مقدارFixed Dialog  -3 تنظيم كنيد. به وسيله 
اي��ن خصوصيت مي ت��وان كادر دور فرم، دكمه هاي كنترلي منوي كنت��رل و قابليت تغيير 
اندازه را در فرم تعيين كرد. اين خصوصيت مي تواند يكي از موارد ارائه ش��ده در جدول 

14-4  را كسب نمايد.

Border Styleجدول14-4خصوصيت
مقدار خصوصيتتوضيح

None-0فرمبدونكادر،نوارعنوان،منويكنترل،دكمههايكنترليوبااندازهثابت

ف��رمباكادر،نوارعنوان،دكمههايكنترليوقابليتتغييراندازهبادكمههاي
MaximizeوMinimize

1- Fixed Single

Sizable -2فرمباكادر،نوارعنوان،دكمههايكنترليوقابليتتغييراندازه

فرمب��اكادر،منويكنترل،نوارعنوان،بدوندكمههايكنترليMinimizeو
Maximizeوب��ااندازهثابت.درضمندرهن��گاماجرايبرنامهآيكنفرمدر

Taskbarنمايشدادهنميشود.
3- Fixed Dialog

فرمباكادر،نوارعنوانودكمهClose)بااندازهكوچك(وبدونقابليتتغييراندازه،
Fixed Tool Window-4بهعالوهدرهنگاماجرايبرنامهآيكنفرمدرTaskbarنمايشدادهنميشود.

فرمباكادر،نوارعنوانودكمهClose)بااندازهكوچك(وقابليتتغييراندازه،
Sizable Tool Window -5بهعالوهدرهنگاماجرايبرنامهآيكنفرمدرTaskbarنمايشدادهنميشود.
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        منوي كنترل در نوارعنوان فرم ها در سمت چپ عنوان فرم به صورت يک آيكن كوچک 
نمايش داده مي ش��وند و شامل گزينه هايي مانند Restore ،Maximize ،Minimize ،Size ،Move و 

Close است كه براي مديريت فرم ها استفاده مي شود.

3 - رويداد Click كنترل دكمه فرمان را به اين صورت تنظيم كنيد:
     Private Sub cmdcalc_Click)( 

 Const pi As Single=3.14159265358979

 lblresult.Caption=pi*Val(txtr.Text(^2*Val(txth.Text(                     

End Sub

4- پروژه و فرم را با نام cylinder ذخيره كنيد، سپس پروژه را اجرا كرده و برنامه را به 
ازاي چند مقدار آزمايش كنيد.

5- به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.
براي اس��تفاده از مقدار عدد π از ثابت pi اس��تفاده شده است كه موجب دقيق تر شدن 

محاسبات و تايپ راحت تر دستورات خواهد شد.

4-4 متغيرهاي ايستا، محلي و عمومي در ويژوال بيسيك

در اين جا الزم اس��ت انواع متغيرها را از نظر ميدان ديد )Scope( و شناس��ايي آن ها در 
بخش هاي مختلف برنامه مورد بررس��ي قرار دهيد. ميدان ديد يک متغير معين مي كند كه 
بعد از تعريف يک متغير چه بخش هايي از برنامه مي توانند به آن دسترس��ي داش��ته باشند 

و از آن استفاده كنند.
وقت��ي متغيري در يک رويه رويداد تعريف مي ش��ود فقط دس��تورات داخل آن رويه 
 )Local( رويداد مي توانند به آن دسترسي داشته باشند چنين متغيرهايي را متغيرهاي محلي
در س��طح رويه مي گويند. در اين صورت با خروج از رويه رويداد، متغير در حافظه پاك 
شده و مقدار ذخيره شده در آن از بين مي رود. براي تعريف اين نوع از متغيرها مي توانيد 

از دستورDim  استفاده كنيد.
نوع ديگري از متغيرهاي محلي نيز وجود دارند كه با استفاده از كلمه كليدي Static به 
جاي Dim تعريف مي شوند، اين نوع متغيرها تمام ويژگي هاي متغيرهاي محلي را دارند 

نكته
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ب��ا اين تفاوت كه پس از خاتمه اجراي رويه اي كه در آن تعريف ش��ده اند، مقدار آن ها در 
حافظ��ه از بين نمي رود و در اج��راي بعدي رويه مربوطه مي تواني��د از مقادير قبلي متغير 

استفاده كنيد.
به عنوان مثال به اين نمونه ها توجه كنيد:

Dim intno As Integer

Static sngk As Single

اما گاهي اوقات الزم است تا يک متغير در تمام رويه هاي يک ماژول فرم قابل استفاده 
باشد، براي اين كار مي توانيد متغير مورد نظر را در بخش تعاريف ماژول فرم و با استفاده 
از كلم��ه كليدي Private تعريف كنيد. در صورت تعريف يک متغير به صورت فوق تمام 
رويه ه��اي موجود در همان ماژول مي توانند از متغير مربوطه اس��تفاده كنند و تا زماني كه 
فرم از حافظه خارج نش��ده است، مقدار خود را حفظ  نمايند. شكل كلي نحوه استفاده از 

اين نوع متغيرها به اين صورت است:

Private نام متغیر    As   نوع داده

به عنوان مثال در صورتي كه متغيرهاي زير در بخش تعاريف ماژول فرم تعريف شوند 
در همه سطح ماژول فرم قابل شناسايي و استفاده مي باشد.

Private strname  As String  
Dim snggrasde  As Single

      به جاي استفاده از كلمه كليدي Private مي توانيد از كلمه كليدي Dim نيز استفاده كنيد.

5-4 عملگرهاي رشته اي در ويژوال بيسيك

عالوه بر عملگرهاي رياضي، مقايسه اي و منطقي، عملگرهاي ديگري نيز وجود دارند 
كه توانايي انجام عمليات را روي رشته ها فراهم مي كنند. 

يكي از اين عملگرها، عملگر جمع )+( اس��ت اي��ن عملگر مي تواند دو يا چند مقدار 
رش��ته اي را به يكديگ��ر اضافه كند به عنوان مثال عبارت "Visual" + "Basic"، رش��ته اي به 
ص��ورت "VisualBasic" را به وجود مي آورد. البته اين عملگر را مي توانيد براي متغيرها و 

نكته
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خصوصيات از نوع رشته اي به كار ببريد.

به جاي عملگر+ مي توانيد از عملگر & نيز استفاده كنيد.

 مثال 4: پروژه اي طراحي كنيد كه هزينه رنگ آميزي يک سالن يا اتاق را با دريافت 
ابعاد آن ها و با فرض اين كه هزينه هر مترمربع 40000ريال باش��د، محاس��به نمايد. براي 

اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد: 
ي��ک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد كه ش��امل يک فرم و كنترل هاي مربوطه 
مطابق شكل 4-4 و جداول 15-4 الي 18-4 باشد؛ سپس خصوصيت BorderStyle فرم را 

روي مقدار Fixed Dialog-3 تنظيم كنيد. 
سپس رويداد Click دكمه فرمان Calculate را به اين صورت تنظيم كنيد: 

 Private Sub cmdcalc_Click)(

    Dim dblarea As Double

    Dim curpay As Currency

dblarea=2*Val(txtrl.Text(*Val(txtrh.Text(+ 2*Val(txtrw.Text(*Val(txtrh.Text(+ _

     Val(txtrl.Text(*Val(txtrw.Text(

   curpay = dblarea * 40000

           lblar.Caption=Str(dblarea(+ "M2"   

lblpay.Caption=Str(curpay(+"Rials"   

End Sub

در اين رويداد پس از محاس��به مس��احت سطح و هزينه رنگ آميزي شده، مقادير آن ها 
به ترتيب در متغيرهاي dblarea و curpay ذخيره مي ش��وند، سپس با استفاده از كنترل هاي 
برچس��ب مساحت سطح رنگ ش��ده و كل هزينه براي پرداخت نمايش داده مي شود. در 
 Str دس��توراتي كه براي نمايش نتيجه محاس��بات استفاده ش��ده اند، ابتدا با استفاده از تابع
مقادير عددي به مقادير رش��ته اي تبديل مي شوند، سپس با استفاده از عملگر + آن ها را به 
هم متصل كرده و در خصوصيت Caption كنترل هاي برچسب ذخيره مي شوند تا در روي 

فرم نمايش داده شوند. 

نكته
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شكل4-4


جدول15-4خصوصياتفرم

خصوصيتمقدار

frmpaintName

PaintCaption

جدول16-4خصوصياتكنترلها

LabelLabelLabel
كنترل

        خصوصيت

lblrhlblrwlblrlName

Room Height :Room Width :Room Length :Caption

جدول17-4خصوصياتكنترلها

Command ButtonLabelLabelLabelLabel
كنترل

    خصوصيت

cmdcalclblpayrlblpaylblarlblaName

&Calculate0Payment :0Area:Caption

جدول18-4خصوصياتكنترلها

TextBoxTextBoxTextBox
كنترل

خصوصيت

txtrhtxtrwtxtrlName

       در صورتي كه خطوط مربوط به دستورات بيش از حد طوالني باشند مي توانيد آن ها 
را در چند خط تايپ كنيد و آن ها را با كاراكتر زيرخط به هم مرتبط كنيد.

نكته
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3 - پروژه و فرم را با نام Paint ذخيره و اجرا كنيد، سپس اعداد 4، 2/5 و 3 متر را به 
ترتيب براي طول، عرض و ارتفاع وارد كنيد و روي دكمه Calculate كليک كرده و نتيجه 

محاسبات را بررسي كنيد.
4 - برنامه را براي مقادير ديگري نيز آزمايش كنيد، سپس از برنامه خارج شويد. 

 پروژه اي طراحي كنيد كه نام و نام خانوادگي هر فرد دلخواهي را دريافت كند 
سپس ترتيب آن دو را در كنار هم با يک كنترل برچسب نمايش دهد. 

ع��الوه بر عملگر جم��ع، عملگر ديگري به  نام Like نيز وج��ود دارد كه توانايي انجام 
عمليات روي رش��ته ها را دارد. اين عملگر يک رش��ته را با رشته ديگري مقايسه كرده و 

نتيجه را مشخص مي كند. مي توانيد از اين عملگر به صورت زير استفاده كنيد: 

عبارت رشته اي دوم Like عبارت رشته اي اول

اگر عبارت رشته اي اول با عبارت رشته اي  دوم مشابه باشد، مقدار True و اگر عبارت 
رش��ته اي اول با عبارت  رش��ته اي دوم مشابه نباشد، مقدار False به دست مي آيد، به عنوان 
مث��ال مقايس��ه "ali" Like "ali" نتيج��ه True و مقايس��ه "ali" Like "alireza" نتيجه False در 
پي خواهد داش��ت. به عالوه با اس��تفاده از كاراكترهاي * ، ? ، # و ] [ مي توانيد تركيب هاي 

متنوعي از مقايسه ها را ايجاد كنيد. 
جدول 4-19

عبارت
True"aBBBa" Like "a*a"

True"F" Like "]A-Z["
False"F"  Like  "]!A-Z["
True"a2a" Like  "a#a"

True"*BAT123khg"  Like  "B?T"

False"*CAT123khg" Like  "B?T"

True"aM5b"  Like  "a]L - P[ # ]!c-e["

كاراكتر* بيانگر گروهي از كاراكترها، 
كاراكتر ? بيانگر هر كاراكتر دلخواه، كاراكتر 
# بيانگر هر كاراكتر رقمي و كاراكترهاي 
] [ ب��راي ايجاد ب��ازه اي از كاراكترها در 
مقايس��ه به كار مي روند. براي مش��خص 
ش��دن بهتر مطل��ب به مثال هاي��ي كه در 
جدول 19-4 ارايه شده اند، توجه كنيد. 

    تمرين:
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همان طوركه مالحظه مي كنيد اولين مقايس��ه نتيجه True در بردارد، زيرا * مي تواند جانش��ين 
گروه��ي از كاراكترها ش��ود. در عب��ارت دوم حرف F در بازه ح��روف A تا Z قرار دارد، 
پس نتيجه True به دس��ت مي آيد؛ اما در عبارت س��وم از كاراكتر ! اس��تفاده شده است و 
به اين معني اس��ت كه F جزء حروف A تا Z نيس��ت و نادرس��ت است. در عبارت بعدي 
وجود كاراكتر # در بين حروف، پذيرش كاراكتر رقمي 2 را در رشته "a2a" توجيه مي  كند. 
عبارت هاي بعدي نيز به همين صورت قابل بررس��ي هستند و تركيبي از حالت هاي گفته 

شده در آن ها به كار رفته است.  

 نتيجه اين مقايسه ها را به دست آوريد: 
"Vb6"  Like  "?b#" 

"Microsoft"  Like  "M*"

"Windows XP"  Like  "?i[a-z]*"

"Visual C++"  Like  "Visual ?[!A-Z]++"

    تمرين:
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Learn  in English

Variables
In Visual Basic, you use variables to temporarily store values 

during the execution of an application. Variables have a name 
)the word you use to refer to the value the variable contains( and 
a data type )which determines the kind of data the variable can 
store(.

Declaring Variables
To declare a variable is to tell the program about it in advance. 

You declare a variable with the Dim statement, supplying a name 
for the variable:
Dim variablename ]As type[
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واژه نامه 

Constantثابت 
Currencyمقادير پولي 
Declareتعريف كردن
Determineتعيين كردن

Executionاجرا
Precedence اولويت 

Privateخصوصي
Publicعمومي 

Storeذخيره كردن
Supplyتأمين كردن، عرضه كردن

Temporaryموقت
Variableمتغير 

Variantتركيبي

خالصه مطالب
● براي انجام عمليات رياضي از عملگرهاي رياضي استفاده مي شود.

● انواع داده ها در ويژوال بيس��يک عبارتند از: داده هاي عددي، رشته اي، منطقي ، پولي، 
تاريخ و ساعت و داده هاي تركيبي. 

● براي تعريف متغير از دستور Dim استفاده مي شود.
● در صورت استفاده از دستور Option Explicit، بايد متغير را قبل از استفاده از آن تعريف كرد.

● متغيرهايي كه در يک رويداد تعريف مي شوند فقط در همان رويداد قابل شناسايي 
و استفاده هستند به اين متغيرها، متغيرهاي محلي مي گويند.

● متغيرهاي خصوصي در تمام رويدادهاي ماژول فرم قابل شناسايي و استفاده هستند 
و براي تعريف آن ها از بخش تعاريف استفاده مي شود.

● ب��راي محاس��به زمان و اجراي دس��تورات م��ورد نظر به طور خ��ودكار و مكرر در 
فاصله هاي زماني معين از كنترل زمان سنج استفاده مي شود.

.Like عملگرهاي رشته اي در ويژوال بيسيک عبارتند از: + ، & و ●
شكل كلي نحوه استفاده از متدها به اين صورت است:

نام متد .نام شيء
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آزمون نظري 

1 - كدام نوع از انواع داده براي تعريف يک متغير از نوع پولي مناسب تر است؟  
Boolean -د      Currency -ج       Double -ب     Single -الف 

2 - كدام عملگر رياضي نسبت به سايرين از اولويت پايين تري برخوردار است؟  
الف - جمع      ب- Mod          ج- توان                 د- ضرب

3 - كدام گزينه براي تعريف يک متغير از نوع اعداد صحيح بلند درست است؟  
    الف- %                     ب- &           ج- !                د- #

4 - كدام عملگر رشته اي مشابه عملگر جمع در رشته هاست؟  
    الف- %               ب- &        ج- Like            د- #

5 - اگر متغيري در بخش تعاريف ماژول فرم با دس��تور Dim معرفي شود متغير ........ 
ناميده مي شود.  

    الف- عمومي       ب- محلي           ج- خصوصي  د- ايستا 
6 - كدام نوع داده براي تعريف اعداد مثبت كوچک تر از 255 مناسب است؟  

Long -د            Byte -ج         Integer -ب    String -الف    
7 - حاصل عبارت"####*Computer2004" Like "C?m?u "چيست؟   

 False -ب               True -الف   
   ج- عبارت اشتباه است.                                                      د- در هنگام اجرا پيام خطا نمايش داده مي شود. 

8 - متغيرهاي خصوصي يا Private در چه محدوده اي قابل شناسايي هستند؟  
   الف- فرم ها   

   ب- ماژول فرمي كه در آن تعريف شده اند.
   ج- تمام پروژه 

   د- رويدادي كه در آن تعريف شده اند. 
9 - �e variable can be declared with ......... statement in within a procedure.

 a- private           b- public                 c- dim                      d- as

10- مفهوم متغير و نوع داده را توضيح دهيد و نحوه تعريف متغيرها را بيان كنيد.
11- تفاوت بين متغيرهاي عمومي و محلي را شرح دهيد.

12- انواع عملگرهاي رياضي و عملگرهاي رشته اي را توضيح دهيد.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه با توجه به نوع س��پرده گذاري در يک بانک، ميزان بهره 
ساليانه را مطابق اين جدول محاسبه كرده و نمايش دهد.

ميزان بهرهنوع سپرده
�����قرضالحسنه
8درصدكوتاهمدت

12درصدبلندمدت3ساله
15درصدبلندمدت6ساله

2 - يک پروژه از نوع Standard EXE طراحي كنيد كه شامل فرم به صورتي كه در شكل 
نشان داده شده و با اين شرايط باشد. 

الف- نام كاربر با اندازه 24 و با رنگ سياه و ضخيم در روي فرم نمايش داده شود. 
ب- كاربر بتواند با كليک روي دكمه هاي Green ،Red و Blue رنگ قلم را در نام كاربر 

روي رنگ قرمز، سبز يا آبي تنظيم كند. 
 Hide نام كاربر مخفي ش��ود؛ به عالوه دكمه  Hide ج- در ص��ورت كليک روي دكمه

غيرفعال و دكمه Show فعال شود. 

د- در ص��ورت كلي��ک روي دكمه Show نام كاربر نمايش داده ش��ود؛ به عالوه دكمه 
Show غيرفعال و دكمه Hide فعال شود. 

ه� - فرم و پروژه را با نام Show ذخيره كنيد. 
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3 - عبارات زير را به زبان ويژوال بيسيک تبديل كنيد.
 

الف-                              ب- 
   

ج-                            د-

4 - عبارات زير را به صورت رياضي بنويسيد. 
الف-     

ب-                                           
ج-   

5 - پس از انجام دستورات زير حاصل متغير x چيست؟ 
Dim str1 As String , str2 As String

     Dim  x  As  Integer

str 1 ="34"

str2="Ali"

x=Val (str1(+Val (str2(

6 - با توجه به تمرين 5، حاصل عبارات str1=str1+str2 و str1=str(x(+str2 چيست؟ 

a c
b d

e
f

−
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(( x y ( ( z+ × −23 6 12

x x− +24 5 3
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a / b ^ *z− +243 2 3




