
تواناييايجادواستفادهازانواعرويههادرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1- انواع رويه ها را در زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك توضيح دهد.

2- رويه هاي رويداد را تعريف كند.
3- رويه هاي فرعي و رويه هاي تابعي را تعريف كند و تفاوت بين آن ها را توضيح دهد.

بتواند با استفاده از دستورات Exit Sub و Exit Function از رويه هاي فرعي و تابعي   -4
خارج شود.

5- انواع روش هاي ارسال متغيرها به رويه ها و تفاوت بين آن ها را بيان كند.
تف��اوت رويه هاي عموم��ي و محلي را بيان كند و بتواند انواع رويه ها را به صورت   -6

عمومي و محلي تعريف كند.
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)Sub Procedure(1-7رويههايفرعي

کليات

معموالً در طراحي پروژه هاي واقعي نياز به دس��تورالعمل هاي فراواني خواهيد داشت و 
گاهي پيش مي آيد كه مجموعه اي از دستورالعمل ها در بخش هاي مختلفي از پروژه يا حتي 
ساير پروژه ها به صورت تكراري استفاده مي شوند. در اين صورت مي توان به جاي تكرار, 
اين مجموعه دستورات را يك بار در بخشي از پروژه نوشته و بارها مورد استفاده قرار داد. 
به اين منظور در پروژه هاي بزرگ، برنامه به بخش هاي كوچك تر تقسيم مي شود و در نتيجه 
زمان الزم براي خطايابي و خطازدايي و نوشتن دستورالعمل ها به شكل قابل توجهي كاهش 
مي ياب��د. به عالوه ايجاد تغييرات در برنامه براي ارتقا و توس��عه آن در آينده راحت تر و با 
خطاي كمتر توأم خواهد بود. به اين روش, برنامه نويسي ساخت يافته )Structural( مي گويند. 
همان طور كه مي دانيد اين ويژگي در زبان ويژوال بيسيك نيز وجود دارد و با استفاده از انواع 
رويه ها )Procedure( مي توانيد به روش ساخت يافته نيز برنامه نويسي كنيد. در ويژوال بيسيك، 
 چهار نوع  رويه  وجود دارد كه  عبارتند از: رويه هاي فرعي )Sub Procedure(, رويه هاي  تابعي
 )Function Procedure(, رويه هاي رويداد )Event Procedure( و رويه هاي آماده ويژوال بيسيك

)Visual Basic Procedure(. در اين جا به توضيح سه گروه اول خواهيم پرداخت و در واحدكار 

بعد نحوه استفاده از رويه هاي آماده ويژوال بيسيك را فراخواهيد گرفت.

گاهي اوقات الزم اس��ت تا برنامه نويس دس��تورات مورد نظر خ��ود را به صورت يك 
بخش مس��تقل از س��اير دس��تورات در پروژه قرار دهد و در هر زمان كه الزم باشد در هر 
جايي از پروژه  )مانند ساير رويه ها( از آن استفاده كند. در اين صورت استفاده از رويه هاي 

فرعي مي تواند يكي از انتخاب هاي مناسب براي وي باشد.
به عنوان مثال رويه هاي رويداد از نوع رويه هاي فرعي هس��تند كه بارها از آن اس��تفاده 
كرده ايد. رويه هاي فرعي ديگر را نيز مي توانيد در ماژول فرم، تعريف و اس��تفاده كنيد. اما 
همان طور كه مي دانيد رويه هاي  رويداد به طور خودكار درزمان الزم اجرا مي شوند، اما براي 
اجراي رويه هاي فرعي كه برنامه نويس تعريف مي كند بايد از دس��تورات خاصي اس��تفاده 

شود تا بتواند رويه را در زمان مناسب اجرا كند.
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در اين جا الزم اس��ت تا نحوه تعريف يك رويه را به طور كلي بياموزيد، براي تعريف 
يك رويه فرعي به اين شكل عمل كنيد:

Private       Sub   نام آرگومان اول(  نام رويه فرعي     As   نوع آرگومان ,  . . .( 

                                                                                                                        
    

           End    Sub                                 
تعريف يك رويه فرعي با كلمه كليدي Private آغاز مي شود. استفاده از اين عبارت در 
تعريف يك رويه فرعي سبب مي شود تا رويه مربوطه به عنوان يك رويه محلي تعريف 
شود؛ بنابراين فقط در ساير رويه هاي همان ماژول فرمي كه در آن تعريف شده، قابل 

شناسايي و فراخواني است. در ادامه تعريف رويه، كلمه كليدي Sub و به دنبال آن نام رويه 
فرعي قرار مي گيرد. براي نام گذاري رويه ها مي توانيد مانند متغيرها عمل كنيد.

پ��س از آن كه نام روي��ه را تعيين كرديد بايد نام و نوع آرگومان هاي رويه را مش��خص 
كنيد. در واقع آرگومان ها متغيرهايي هستند كه به برنامه نويس اجازه مي دهند تا از اين طريق 
مقادير موردنظر را به رويه فرعي ارسال كنند. قوانين تعريف و نام گذاري آرگومان ها دقيقًا 

مشابه متغيرهاست.
البت��ه اس��تفاده از آرگومان ها اجباري نبوده و يك رويه فرع��ي مي تواند يك, دو يا چند 
آرگومان داش��ته باشد يا اين كه اصاًل هيچ آرگوماني نداشته باشد. اما در صورت استفاده از 
آن ها بايد در هنگام فراخواني رويه، دقت الزم را براي انتقال مقادير مورد نظر به آرگومان ها 

به عمل آوريد.
پس از خط اول تعريف رويه، دستورات مورد نظر كه در رويه اجرا مي  شوند، قرار داده 
شده و خاتمه رويه نيز با عبارت End Sub تعيين مي شود. بدين صورت رويه شما در ماژول 

فرم تعريف مي شود.

.....
.....
...

دستور)ات(

   مثال 1: پروژه اي طراحي كنيد كه طول و عرض يك مستطيل را از كاربر دريافت كند 
و با اس��تفاده از يك رويه فرعي، محيط و مساحت آن را محاسبه كرده و نمايش دهد. براي 

انجام اين كار مراحل بعد را انجام دهيد:
 1 -  برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك 

فرم مطابق شكل 1-7 ايجاد كنيد.

   مثال 
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مي بينيد كه دو كادر متن براي دريافت طول و عرض مستطيل در نظر گرفته شده است و پس 
از ورود داده ها با كليك روي دكمه Calculate محيط و مساحت مستطيل محاسبه خواهد شد.

2 - براي محاسبه محيط و مساحت مستطيل با استفاده از يك رويه فرعي، ابتدا بايد آن 
را تعري��ف كني��د بنابراين به پنجره ماژول فرم رفت��ه و تعريف رويه را به اين صورت تايپ 

كنيد، سپس كليد Enter را بفشاريد.
Private Sub rectangle( )

عبارت End Sub در پايين دس��توري كه تايپ كرده ايد به طور خودكار ظاهر مي شود. در 
واقع اين دو دستور محدوده رويه فرعي را تعيين مي كنند و دستورات مربوط به رويه در بين 
اين دو خط قرار مي گيرند. رويه هاي فرعي نيز مانند رويه هاي رويداد داراي يك نام هستند. 
نام گ��ذاري رويه هاي فرعي مانند نام گذاري متغيرهاس��ت و از همان قوانين پيروي مي كنند.

3 - در اين مرحله بايد دس��تورات مربوط به محاس��به محيط و مساحت مستطيل را در 
رويه فرعي rectangle تايپ كنيد؛ بنابراين رويه را به صورت بعد تنظيم كنيد:

Private Sub rectangle()

    Dim sngl As Single, sngw As Single

    Dim sngarea As Single, sngperi As Single

    sngl = Val(txtl.Text)

    sngw = Val(txtw.Text)

    sngarea = sngl * sngw

    sngperi = 2 * (sngl + sngw)

    lblarea.Caption = “Area Is = “ + Str(sngarea)

    lblperi.Caption = “Perimeter Is = “ + Str(sngperi)

End Sub

شكل 7-1
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در اي��ن رويه ابت��دا داده ه��اي ورودي در كادرهاي متن به عدد تبديل مي ش��وند و در 
متغيرهاي sngl و sngw ذخيره مي ش��وند، سپس عمليات محاسبه مساحت و محيط انجام و 

در نهايت با استفاده از كنترل هاي برچسب نمايش داده مي شوند.
پس از تعريف يك رويه فرعي الزم است نحوه استفاده از دستورات موجود در رويه يا 
به عبارت بهتر اجراي رويه فرعي را بدانيد به اين عمل فراخواني رويه نيز مي گويند. براي 

انجام اين كار مي توانيد با توجه به نياز خود يكي از روش هاي زير را به كار گيريد:

فراخواني مي تواند با دس��تور Call يا بدون آن انجام ش��ود سپس نام رويه و در صورت 
استفاده از آرگومان ها, مقادير يا متغيرهاي متناسب با هر يك را در داخل پرانتز تايپ كرده 

و با كاراكتر كاما ),( از يكديگر جدا كنيد.
4 - براي آن كه بتوانيد دستورات موجود در رويه rectangle را اجرا كنيد بايد در رويداد 

Call rectangle Click دكمه Calculate، اين دستور را تايپ كنيد: 

دستور Call در هنگام اجرا، رويه rectangle را فراخواني مي  كند، به عبارت ديگر اجراي 
برنامه به رويه rectangle منتقل مي ش��ود و پس از رس��يدن به عبارت End Sub در اين رويه 

اجراي برنامه مجدداً به محل فراخواني باز مي گردد و دستور بعد از Call اجرا مي شود.
5 - پروژه و فرم را با نام rectangle ذخيره نماييد.

6 - پروژه را اجرا نماييد. اعداد 4 و 6 را به عنوان طول و عرض مستطيل وارد كنيد و 
روي دكمه Calculate كليك كنيد و نتيجه محاسبه را بررسي نماييد.

7 - پروژه را براي مقادير ديگر نيز بررسي كنيد، سپس به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

Call   مقدار مربوط به آرگومان اول( نام رويه ,  . . . (

   . . .  , مقدار مربوط به آرگومان اول         نام رويه  

پروژه اي طراحي كنيد كه با استفاده از يك رويه فرعي، محيط و مساحت هر 
دايره به شعاع دلخواه R را محاسبه كند.

    تمرين:
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     مث��ال 2: پ��روژه اي طراحي كنيد كه عدد دلخواهي را از كاربر دريافت كرده و زوج 
يا فرد بودن آن را با اس��تفاده از يك رويه فرعي مش��خص كند. براي انجام اين كار مراحل 

بعد را به ترتيب انجام دهيد:

1 - يك پروژه از نوع Standard EXE و يك فرم مطابق شكل 2-7 ايجاد كنيد.
Add Proce- در پنجره ويژوال بيس��يك كليك كنيد و سپس گزينه Tools 2 - روي منوي

dure ...  را برگزينيد تا كادر محاوره Add Procedure نمايش داده شود.

oddor- نام رويه را تايپ كنيد. براي رويه اين مثال، از عبارت Name 3 - در كادر مت��ن
even استفاده كنيد )شكل 7-3(. 

4 - در بخش Type گزينه Sub را براي ايجاد رويه فرعي انتخاب كنيد.
5 - در بخش سوم از تنظيمات كادر محاوره Add Procedure براي ميدان ديد و شناسايي 

رويه )Scope( دكمه انتخاب Private را برگزينيد.

شكل 7-2 شكل 7-3

6 - در پاي��ان روي دكمه OK در كادرمحاوره Add Procedure كليك كنيد تا رويه فرعي 
در ماژول فرم اضافه شود. 

7 - اكن��ون به پنجره ماژول فرم برويد و رويه oddoreven را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub oddoreven(sngno As Single)

 If (sngno Mod  2) =  0 Then

MsgBox “your number is even .» , ,  “Message»

Else

MsgBox “your number is odd .» , ,  “Message»

End If

End  Sub

     مث��ال 
يا فرد بودن آن را با اس��تفاده از يك رويه فرعي مش��خص كند. براي انجام اين كار مراحل 
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 Single مي باش��د ك��ه از نوع sngno داراي يك آرگومان با نام oddoreven روي��ه فرع��ي
تعريف ش��ده است، از اين آرگومان براي انتقال عددي كه مي  خواهيد زوج يا فرد بودن آن 
 If و يك Mod را داخل رويه معين كنيد، استفاده مي شود. داخل رويه نيز با استفاده از عملگر
باقي مانده تقسيم عدد مورد نظر كه در آرگومان sngno ذخيره شده است بر عدد دو بررسي 
مي شود. اگر اين مقدار برابر صفر باشد كادر پيام، عدد را به عنوان يك عدد زوج و در غير 

اين صورت عدد را به عنوان يك عدد فرد معرفي خواهد كرد.
8 - در اي��ن مرحله بايد رويداد Click دكمه فرمان Compute به ش��كلي تنظيم ش��ود تا 
در ص��ورت كليك روي دكمه Compute رويه فرعي oddoreven فراخواني ش��ده و زوج يا 
ف��رد بودن عدد مربوطه را معين كن��د، بنابراين رويه رويداد Click دكمه Compute را به اين 

صورت تنظيم كنيد:
Private Sub cmdcom_Click()

                                                                                             Dim snginput As Single

    snginput = Val(txtno.Text)

    Call oddoreven(snginput)

End Sub

در اين رويداد پس از تعريف متغير snginput، با اس��تفاده از تابع Val عبارت تايپ شده 
در كادر مت��ن به مق��دار عددي تبديل و در متغير snginput ذخيره مي ش��ود. در مرحله بعد 
بايد رويه فرعي oddoreven را فراخواني كرد. براي اين كار با اس��تفاده از دس��تور Call رويه 
فراخواني مي ش��ود و ب��راي آن كه عدد مورد نظر كاربر كه در متغير snginput ذخيره ش��ده 
اس��ت در اختيار رويه قرار گيرد، نام متغير snginput پس از نام رويه و در داخل پرانتز ذكر 
 sngno و متغير snginput بين متغير Call مي ش��ود، در اين صورت در هنگام اجراي دس��تور
ارتب��اط برقرار مي ش��ود و در واقع هنگام اج��راي رويه، مراجعه به متغي��ر sngno به منزله 

مراجعه، خواندن و ذخيره سازي اطالعات در متغير snginput است.

      در صورتي ك��ه يك رويه داراي آرگومان باش��د، اگر بع��د از تعريف رويه، نام رويه را در 
ماژول فرم تايپ كنيد؛ ويژوال بيس��يك يك راهنمايي به صورت ToolTip را كه ش��امل نام رويه و 

نام و نوع آرگومان هاي آن مي باشد، نمايش مي دهد )شكل 7-4(.

نكته
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9 - پروژه  و فرم را با نام oddeven ذخيره كرده، سپس آن را اجرا كنيد.
10 - در كادر متن فرم برنامه، عدد 4 را تايپ كنيد و روي دكمه Compute  كليك كنيد. 
در اين صورت رويه فراخواني مي ش��ود و عدد 4 كه در متغير snginput ذخيره ش��ده است، 
در آرگومان sngno كپي مي ش��ود و س��پس نوع عدد تعيين شده و در كادر پيام، پيغام »عدد 

زوج است« نمايش داده مي شود.
11 - پروژه را براي چند عدد ديگر بررسي كنيد و به محيط برنامه نويسي ويژوال بيسيك 

باز گرديد.

شكل 7-4

)Function Procedure(2-7رويههايتابعي

نوع ديگري از رويه ها، رويه هاي تابعي هستند. رويه هاي تابعي شبيه به رويه هاي فرعي 
هس��تند با اين تفاوت كه از آن ها در مواردي كه الزم باشد، استفاده مي شود و پس از انجام 
مجموعه اي از محاس��بات، مقداري به محل فراخواني رويه، بازگش��ت داده مي ش��ود. قباًل 
از بعضي رويه هاي تابعي آماده در ويژوال بيس��يك اس��تفاده كرده ايد، براي مثال مي توان به 
رويه تابعي Str ،Val و نظاير آن ها اش��اره كرد. تابع Val با دريافت يك رشته از كاراكترهاي 
رقم��ي آن را به مقدار عددي تبديل مي كند و تابع Str با دريافت يك مقدار عددي آن را به 
رش��ته تبديل مي نمايد. در ويژوال بيس��يك امكان تعريف رويه هاي تابعي مورد نياز توسط 

برنامه نويس نيز وجود دارد.
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تعريف و فراخواني رويه هاي تابعي نيز ش��بيه به رويه هاي فرعي اس��ت. براي تعريف 
-Add Proc  رويه ه��اي تابعي مي توانيد رويه را در ماژول فرم تايپ كنيد يا از كادر محاوره

dure استفاده كنيد. شكل كلي تعريف رويه هاي تابعي به اين صورت است:

Private Function نام  آرگومان( نام تابع As نوع آرگومان , . . . ( As نوع مقدار بازگش��تي

                                                                                      مقداربازگشتي=نام تابع    

         End  Function               
.....
.....
.....
...

دستور)ات(

  تعريف يك رويه تابعي مانند رويه فرعي بوده و با كلمه كليدي Private آغاز ش��ده و 
باعث مي شود رويه تابعي به صورت محلي تعريف شود. در ادامه تعريف رويه تابعي كلمه 
كلي��دي Function و به دنبال آن نام رويه تابعي قرار مي گي��رد. قوانين نام گذاري رويه هاي 

تابعي مانند رويه هاي فرعي و متغيرهاست.
پ��س از تعيي��ن نام رويه تابعي بايد ن��ام و نوع آرگومان هاي رويه را مش��خص كنيد تا 
ب��ا اس��تفاده از آن ها مقادير مورد نياز به رويه ارس��ال ش��وند. نحوه تعريف و اس��تفاده از 
آرگومان ها در رويه هاي تابعي مانند رويه هاي فرعي مي باش��د و استفاده از آن ها و تعداد و 
نوع آرگومان ها اختياري است. پس از تعريف رويه تابعي بايد دستورات مورد نظر خود را 

در رويه قرار داده و خاتمه رويه را با عبارت End Function تعيين كنيد.
 اما نكته مهمي كه در رابطه با رويه هاي تابعي وجود دارد و در رويه هاي فرعي موجود 
نيس��ت، مربوط به نحوه بازگش��ت يك مقدار به محل فراخواني مي شود. همان طور كه در 
شكل كلي تعريف رويه تابعي مي بينيد، بايد مقداري را كه مي خواهيد بازگشت دهيد به نام 
تابع انتساب دهيد. با رسيدن به اين دستور و اجراي آن مقدار تعيين شده به محل فراخواني 
بازگش��ت داده مي ش��ود. عالوه بر اين بايد نوع مقدار بازگشتي در انتهاي خط اول تعريف 
رويه و پس از معرفي آرگومان ها معين ش��ود. براي فراخواني يك رويه تابعي مي توانيد به 

اين شكل عمل كنيد:

هم چني��ن مي تواني��د رويه تابعي را ب��دون آن كه مقداري را به عنوان نتيجه محاس��بات 
بازگش��ت دهد، تعريف كني��د. در اين صورت فراخواني رويه تابع��ي مي تواند به صورت 

فراخواني يك رويه فرعي باشد.

 . . .  , مقدارمربوط به آرگومان اول( نام رويه تابعي= نام يك متغيرمتناسب بانوع داده بازگشتي  
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Call   مقدار مربوط به آرگومان اول( نام رويه ,  . . . (

   . . .  , مقدار مربوط به آرگومان اول  نام رويه  

 
         مقدار بازگش��تي يك تابع مي تواند به عنوان مقدار ارس��الي براي تابع ديگري اس��تفاده شود.
نوع مقدار بازگشتي در تعريف تابع با توجه به نوع داده اي كه به محل فراخواني بازگشت مي دهد 

تعيين مي شود.
اگر نوع مقدار بازگشتي در تعريف تابع تعيين نشود به طور پيش فرض از نوع داده  Integer            استفاده مي شود.

      مثال 3: پروژه اي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از يك تابع، باقيمانده تقس��يم دو عدد 
دلخواه را محاسبه كرده و نمايش دهد. براي اين كار مراحل بعد را انجام دهيد:

شكل 7-5

2 - ب��ه پنجره ماژول ف��رم برويد و تاب��ع remainder را به اين صورت براي محاس��به 
باقيمانده تقسيم دو عدد تعريف كنيد:

Private Function remainder (intno1 As Integer, intno2 As _ Integer)As Integer

                                                                  Dim intresult  As Integer

     intresult = intno1 Mod intno2

                                                                         remainder = intresult

End Function

1 - برنامه ويژوال بيسيك را اجرا كنيد و يك 
پ��روژه از ن��وع Standard EXE به همراه يك فرم 

مطابق شكل 5-7 ايجاد كنيد.
 دو كادر مت��ن روي فرم قرار دارند كه اعداد 
موردنظ��ر در آن ها وارد خواهند ش��د و كاربر با 
كليك روي دكمه Remainder باقي مانده تقس��يم 

دو عدد را مشاهده خواهد كرد.

نكته:

مثال       مثال       مثال 
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تابع remainder داراي دو آرگومان intno1 و intno2 است كه براي دريافت مقدار مقسوم 
و مقس��وم عليه به كار مي روند؛ سپس در بخش دس��تورات اين رويه ابتدا يك متغير محلي 
ديگر براي ذخيره س��ازي باقي مانده تقس��يم، تعريف مي ش��ود و به دنبال آن با اس��تفاده از 
عملگ��ر Mod باقي مانده تقس��يم دو عدد در اين متغير )intresult( ذخيره مي ش��ود. اما براي 
 remainder = intresult آن كه نتيجه محاس��به به محل فراخواني بازگشت داده شود از دستور
اس��تفاده مي شود و نتيجه محاسبه كه در متغير intresult ذخيره شده است به نام تابع نسبت 
داده مي شود. به عالوه چون متغير intresult از نوع عدد صحيح )Integer( معرفي شده است، 
بنابراين در انتهاي خط اول تعريف تابع نوع مقدار بازگشتي نيز از نوع Integer معرفي شده 

است.
3 - در اي��ن مرحله رويداد Click دكمه فرمان Remainder را به صورت زير تنظيم كنيد:

Private Sub cmdrem _Click()

                                 Dim intm  As Integer, intn As Integer

     Dim intmod  As Integer

intm = Val (txtno1.Text)

intn = Val (txtno2.Text)

intmod = remainder (intm, intn)

lblres.Caption = "Answer Is = " + Str(intmod)

End Sub

ب��ا اجراي اين رويه ابتدا مقاديري كه در كادرهاي متن تايپ ش��ده اند، بعد از تبديل در 
 intn و intm ب��ا متغيرهاي remainder ذخيره مي ش��وند؛ س��پس تابع intn و intm متغيرهاي
فراخواني مي ش��ود و در نتيجه اجراي برنامه به بخش تعريف رويه تابعي remainder منتقل 
ش��ده و بين متغيرهاي ارس��الي intm وintn  با آرگومان هاي intno1 و intno2 ارتباط برقرار 
مي كند، س��پس اجراي دس��تورات موجود در رويه تابعي آغاز مي شود و با انجام محاسبات 
و رسيدن به دستور remainder= intresult و انجام آن, اجراي برنامه به محل فراخواني يعني 
رويداد Click دكمه remainder و دستور intmod= remainder )intm , intn( بازمي گردد و مقدار 
موجود در متغير intresult در متغير intmod ذخيره مي ش��ود و در پايان اين مقدار در كنترل 
برچسب نمايش داده شده و رويداد خاتمه مي يابد. نوع متغير intmod با نوع مقدار بازگشتي 

در تعريف تابع و همين طور نوع متغير intresult هماهنگي الزم را دارد.
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4 - پروژه و فرم را با نام remainder ذخيره كنيد، سپس آن را اجرا نماييد.
 Remainder 5 - اعداد 12 و 5 را به ترتيب در كادرهاي متن وارد كنيد، س��پس روي دكمه

كليك كرده و نتيجه محاسبه را مشاهده نماييد.
6 - پ��روژه را براي مقادير ديگري نيز آزمايش كنيد، س��پس به پنجره ويژوال بيس��يك 

بازگرديد.

پ��روژه فوق را به گونه اي تنظيم كنيد كه اگر عدد اول از عدد دوم كوچك تر باش��د با 
استفاده از يك رويه فرعي, خطاي كاربر به وي گزارش شود و محاسبات نيز انجام نشود.
 پروژه اي طراحي كنيد كه يك عدد دلخواه را از كاربر دريافت كند و با استفاده از يك 

رويه تابعي قدر مطلق آن را محاسبه كرده و نمايش دهد. 
پروژه اي طراحي كنيد كه با استفاده از يك تابع، قرينه هر عدد دلخواه را نمايش دهد.

رويه اي تابعي بنويسيد كه هر عدد دلخواه x را دريافت كند و مقدار معكوس آن را
   محاسبه كرده و بازگشت دهد.

X
1

3-7روشهايارسالمقاديربهرويههايفرعيوتابعي

تاكنون نحوه اس��تفاده از رويه هاي فرعي و تابعي و چگونگي انتقال مقادير مورد نياز به 
رويه ه��ا را فرا گرفتيد. در واقع دو روش مختلف براي ارس��ال مقادير مورد نياز به رويه ها 
وج��ود دارد كه هر ي��ك ويژگي هايي را به همراه دارند. اولي��ن روش فراخواني متغيرها با 
مرجع )Call By Reference( و دومين روش فراخواني متغيرها با مقدار )Call By Value( است. 

1-3-7روشفراخوانيبامرجع
در اين روش، ارتباط مستقيمي بين متغير ارسالي و آرگومان متناظر آن در رويه مربوطه 
برقرار مي ش��ود به گون��ه اي كه متغير و آرگومان متناظر با آن به محل مش��تركي در حافظه 
اش��اره مي كنند. بنابراين هرگون��ه تغيير در محتويات آرگومان ها در رويه، س��بب تغيير در 
متغيرهاي ارس��الي خواهد شد. در واقع شما تاكنون با اين روش، مقادير خود را به رويه ها 

    تمرين:
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ارسال كرده ايد.  
در صورتي كه بخواهيد متغيرها را با روش ارس��ال با مرجع به يك رويه ارسال نماييد، 
كلمه كليدي ByRef را در ابتداي نام آرگومان ها در تعريف رويه ذكر كنيد. البته در صورت 
عدم اس��تفاده از كلمه كليدي ByRef نيز نحوه ارس��ال متغيرها به ط��ور پيش فرض از نوع 

فراخواني با مرجع مي باشد. 
فرض كنيد مي  خواهيد با اس��تفاده از يك رويه فرعي محتويات دو متغير را با يكديگر 

جابه جا كنيد، براي اين منظور رويه زير را در نظر بگيريد:
Private  Sub  moving(ByRef  sngx  As  Single,ByRef  sngy As  Single)

     Dim  sngtemp  As  Single

      sngtemp  =  sngy

      sngy  =  sngx

      sngx  =  sngtemp

End  Sub

رويه فرعي moving دو آرگومان دارد كه براي دريافت مقادير دو متغير به كار مي روند و 
در ابتداي نام هر يك از آن ها از كلمه كليدي ByRef اس��تفاده شده است، اين عبارت تعيين 

مي كند كه نحوه ارسال متغيرها به رويه  به صورت فراخواني با مرجع باشد.
هم چنين با تعريف يك متغير واس��طه با نام sngtemp در داخل رويه فرعي، ابتدا مقادير 
يكي از متغيرها را در متغير واس��طه )sngtemp( ذخيره كرده، س��پس مقدار متغير sngx را در 
متغي��ر sngy و در آخ��ر مقدار متغير واس��طه را در متغير sngx كپ��ي مي كند. به اين صورت 
مقاديري كه در آرگومان هاي sngx و sngy قرار دارند با يكديگر تعويض مي ش��وند؛ اما بايد 
ببيني��م ك��ه چگونه از اين رويه مي توان ب��راي تعويض مقدار دو متغي��ر در خارج از رويه 
اس��تفاده ك��رد. فرض كنيد كه براي اين كار رويه فرع��ي moving به صورت زير فراخواني 

مي شود:
  Dim  x  As  Single

   Dim  y  As  Single

x  =  28

     y  =  -10

Call  moving(x,  y)

Print  x,  y
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پس از تعريف و مقداردهي دو متغير x و y, رويه فرعي فراخواني شده است. در اين جا 
اج��راي برنام��ه به محل رويه منتقل مي ش��ود و چون از كلمه كلي��دي ByRef در ابتداي نام 
آرگومان ها در تعريف رويه اس��تفاده شده اس��ت، ارتباط مستقيمي بين متغيرهاي ارسالي و 
 sngx به وجود مي آيد؛ در نتيجه تغيير در محتويات آرگومان هاي moving آرگومان هاي رويه
و sngy س��بب تغيي��ر در محتويات متغيرهاي ارس��الي x و y و تعويض محتويات دو متغير 
مي ش��وند. بنابراين پس از خاتمه اجراي رويه، دس��تور Print مقادير جابه جا ش��ده را براي 

متغيرهاي x و y در روي فرم نمايش خواهد داد. 

        اگر رويه فرعي moving به  صورت                      Call  moving  فراخواني ش��ود مقدار 
متغيرها پس از فراخواني رويه همان مقادير قبل از فراخواني خواهد بود.

اگر مقادير ثابت به رويه فرعي moving ارس��ال ش��ود كلمه هاي كلي��دي ByRef هيچ تأثيري روي 
نحوه ارسال آن ها نمي گذارد.

در روش فراخواني با مرجع، هم نام يا غيرهم نام بودن متغيرهاي ارسالي با آرگومان هاي رويه اهميتي 
ندارد.

( )x , y+ +1 1

پروژه اي طراحي كنيد تا بتوانيد با اس��تفاده از يك فرم, يك كنترل دكمه فرمان و 
با اس��تفاده از رويه فرعي moving تعويض محتويات دو متغير را با اس��تفاده از روش 

فراخواني با مرجع بررسي كنيد.

2-3-7روشفراخوانيبامقدار
گاهي اوقات الزم اس��ت تا بين متغيرهاي ارس��الي و آرگومان هاي متناظر آن ها ارتباطي 
ب��ه وجود نيايد و در ص��ورت تغيير در مقدار آرگومان ها، در محتويات متغيرهاي ارس��الي 
تغيير حاصل نش��ود. در اين صورت امكان استفاده از روش فراخواني با مرجع مفيد نيست. 
روش ديگ��ري كه براي انجام اين گونه عمليات مناس��ب اس��ت، روش فراخواني با مقدار 
مي باش��د. در اين روش با ذكر كلم��ه كليدي ByVal به جاي عب��ارت ByRef از ايجاد ارتباط 
مس��تقيم بي��ن متغيرهاي ارس��الي و آرگومان ها جلوگي��ري به عمل مي آي��د و فقط مقادير 
موجود در متغيرهاي ارس��الي در داخل آرگومان هاي متناظر آن ها كپي خواهد شد. به عنوان 

نكته

    تمرين:



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

191

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارهفتم: توانايی   ايجاد و استفاده از انواع رويه ها در ويژوال بيسيك

مثال اگر تعريف رويه فرعي moving را به اين صورت تغيير دهيد:
Private  Sub  moving)ByVal  sngx  As  Single,  ByVal  sngy  As  Single(

در ص��ورت فراخواني رويه فرعي moving با حالت فوق، در واقع عدد 28 در آرگومان 
1  - در آرگوم��ان sngy رويه  كپي  خواهند ش��د و پ��س از تعويض  sngx روي��ه و ع��دد 

محتويات اين دو آرگومان در داخل رويه و خروج از رويه، مقادير مربوط به اين آرگومان ها 
از بين خواهد رفت و با بازگش��ت به محل فراخواني و اجراي دس��تور Print همان مقادير 

قبل از فراخواني براي متغيرهاي x و y نمايش داده مي شوند.

     مث��ال 4: ي��ك رويه فرعي بنويس��يد تا دو عدد را دريافت ك��رده، ميانگين آن ها را 
محاسبه كند و نمايش دهد. براي اين كار يك رويه average را به صورت زير بنويسيد:

Private Sub average(ByVal sngno1 As Single,ByVal sngno2 _     

As  Single,  ByRef  sngave  As  Single)

sngave  =  (sngno1  +  sngno2)  /  2

End  Sub

در اين رويه از س��ه آرگومان استفاده شده اس��ت. آرگومان هاي sngno1 و sngno2 براي 
ارسال اعداد به داخل رويه و به صورت فراخواني با مقدار تعريف شده اند، زيرا الزم نيست 
اين دو آرگومان در متغيرهايي كه در زمان فراخواني به رويه ارسال مي شوند، تغييري ايجاد 
كنند. اما آرگومان سوم يعني sngave با روش ارسال با مرجع تعريف شده است؛ زيرا پس از 
محاس��به معدل دو عدد در محل فراخواني مورد استفاده قرار مي گيرد. براي چنين رويه اي، 

فراخواني به صورت زير خواهد بود:
Call        average (x , y , average)

 sngno2 و sngno1 در آرگومان هاي y و x در فراخواني فوق ابتدا مقادير متغيرهاي ارسالي
كپي مي شوند و بين متغير average و آرگومان sngave در رويه به گونه اي ارتباط

رويه moving را در پروژه اي كه در تمرين قبل ايجاد كرده ايد به شكل فراخواني با 
مقدار تغيير دهيد سپس آن را اجرا كرده و نتيجه را با حالت قبل بررسي كنيد.

     مث��ال 
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برقرار مي ش��ود كه تغيير در مقدار آرگومان sngave, محتويات متغير ارس��الي average را 
نيز تحت تأثير قرار مي دهد و سبب اعمال همان تغييرات روي آن خواهد شد. مي بينيد كه 
با اين روش نيز مي توان با استفاده از رويه هاي فرعي نتيجه محاسبات را به محل فراخواني 
بازگش��ت داد. به اين صورت پس از محاسبه متوسط دو عدد و ذخيره اين مقدار در متغير 
sngave روي��ه خاتم��ه يافته و به محل فراخوان��ي باز مي گرديد. اكن��ون مي توانيد در محل 

فراخواني رويه با استفاده از متغير average به معدل دو عدد دسترسي پيدا كنيد.

يك پروژه از نوع Standard EXE به همراه يك فرم به گونه اي طراحي كنيد تا با استفاده 
از رويه average بتوان معدل هر دو عدد دلخواه را محاسبه و روي فرم مشاهده كرد.

4-7نحوهاستفادهازنامآرگومانهادررويهها

تاكنون با استفاده از رعايت ترتيب در ارسال آرگومان هاي رويه ها توانستيم داده ها را به 
آرگومان هاي متناظرش��ان نسبت دهيم، ش��ما مي توانيد با استفاده از نام آرگومان ها در زمان 
فراخوان��ي، ترتي��ب ذكر داده ها را بدون در نظر گرفتن ترتي��ب قرارگيري آن ها در تعريف 

رويه، به رويه ارسال كنيد.
اين روش باعث مي ش��ود در زمان زياد بودن تعداد آرگومان ها كار فراخواني آسان تر و 
احتمال اشتباه در ارسال داده ها به آرگومان ها كمتر شود. براي استفاده از نام آرگومان ها در 

مقدار ارسالي =: نام آرگومان زمان فراخواني مي توانيد به صورت زير عمل كنيد: 
فرض كنيد مي خواهيد يك رويه تابعي بنويس��يد كه به وس��يله آن بتوان مجموع اعداد 
زوج بين دو عدد طبيعي دلخواه را محاسبه كرد. براي اين كار به اين دستورات توجه كنيد. 

)m<n(

Function Myfunc(m As Integer, n As Integer) As Single

        Dim i As Integer, sum As Single

        If m Mod 2 = 0 Then m = m+2 Else m = m+ 1

        sum= 0
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 For i = m To n-1 Step 2
    sum=sum+i

          Next i

        Myfunc = sum

End Function

 در تعريف اين تابع ديده مي ش��ود دو آرگومان m و n )با فرض m<n( به تابع ارس��ال 
مي ش��وند. در تابع ابتدا زوج يا فرد بودن m به وس��يله يك if بررسي مي شود تا بتوان عدد 
زوج بعد از m را تعيين كرد اگر m زوج باش��د حاصل M mod 2 = 0 درس��ت خواهد بود و 
با اضافه ش��دن دو واحد به m عدد زوج بعدي محاس��به مي شود اما اگر m فرد باشد نتيجه 
M mod 2 = 0 نادرس��ت خواهد بود و با اضافه ش��دن يك واحد به m باز عدد زوج بعدي 

محاس��به مي ش��ود، س��پس مجموع اعداد زوج بين m و n با يك حلقه For و توسط دستور 
 m به عنوان مجموع اعداد زوج بين Sum به دس��ت مي آيد و در پايان مق��دار Sum = Sum+i

و n بازگش��ت داده مي ش��ود. حلقه For نيز تا رسيدن به مقدارn - 1  اجرا شده تا در صورت 
زوج بودن n، خود n در مجموع وارد نشود.

بعد از درك نحوه كاركرد تابع به فراخواني آن مي پردازيم. تاكنون نحوه فراخواني چنين 
توابع��ي را فراگرفته اي��د، مثاًل ب��راي نمايش مجموع اعداد زوج بي��ن 2 و 12 از فرمان بعد 

استفاده مي كنيم:
 Print  Myfunc (2,12)

اگر در فراخواني جاي اعداد 2 و 12 عوض شود نتيجه كار نامناسب خواهد بود. اما با 
فراخواني با استفاده از نام آرگومان ها امكان اشتباه از بين مي رود. براي نمونه در مثال فوق 

فراخواني با استفاده از نام آرگومان ها به صورت زير خواهد بود:
Print  Myfunc (n := 12 , m := 2)

مي بينيد كه براي فراخواني با استفاده از نام آرگومان ها بايد از نام آرگومان به همراه »=: « 
در قبل از مقدار ارسالي استفاده كنيد. البته فراخواني قبل را مي توان به صورت زير نيز نوشت:

Print  Myfunc (m := 2 , n := 12)

روي��ه تابعي Myfunc را ب��ه گونه اي تنظيم كنيد كه بدون ف��رض M<N نيز بتواند 
محاسبات را به طور صحيح انجام دهد.
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ExitFunctionوExit Sub5-7خروجازيكرويهبااستفادهازدستورات

گاهي اوقات الزم است تا قبل از اين كه تمام دستورات يك رويه اجرا شده و به انتهاي 
رويه برسيد، از رويه خارج شده و به محل فراخواني بازگرديد. به اين منظور براي خروج 
 Exit و براي خروج از يك رويه تابعي از دس��تور Exit Sub از ي��ك روي��ه فرعي از دس��تور

Function استفاده كنيد.

      مث��ال 5: ي��ك رويه تابع��ي تعريف كنيد تا تعداد ارقام هر ع��دد طبيعي دلخواه را 
محاسبه كرده و نمايش دهد. براي اين كار رويه تابعي digits را به صورت زير تعريف  كنيد:

Private  Function  digits(ByVal sngno As Integer) As  Integer

Dim  intdigits  As  Integer

   If  sngno  < 0  Then

                                   digits = -1

                Exit  Function

                 End  If

                  While  (sngno  > 0 )

                     0 ngno  =  sngno \1 

                 intdigits  = intdigits  +  1

        Wend

       digits  = intdigits

End Function

اين تابع داراي يك آرگومان اس��ت كه براي انتقال عدد مورد نظر به داخل تابع استفاده 
شده است. عالوه بر اين روش ارسال عدد مورد نظر نيز ارسال با مقدار خواهد بود تا تغيير 
روي مقدار آرگومان sngno در رويه تابعي، تأثيري روي متغير ارسالي نگذارد. در ضمن نوع 
مقدار داده بازگش��تي يعني تعداد ارقام نيز از نوع صحيح است؛ بنابراين نوع داده بازگشتي 

در انتهاي خط اول رويه و از نوع Integer تعريف مي شود.
به هرح��ال در ص��ورت فراخواني اين تابع و اج��راي آن ابتدا مقدار متغير ارس��الي در

      مث��ال 
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آرگومان sngno كپي مي ش��ود، س��پس با اجراي يك دس��تور If مقدار عدد ارسال شده 
بررس��ي مي ش��ود و در صورتي كه مقدار آن كوچك تر از صفر باشد، مقدار 1- را بازگشت 
مي دهد. از اين مقدار مي توان در محل فراخواني براي اطمينان از نحوه ارسال صحيح مقدار 
به تابع اس��تفاده كرد سپس با استفاده از دستور Exit Function اجراي رويه خاتمه يافته و به 
محل فراخواني بازمي گرديد. اين عمل س��بب خواهد ش��د تا كاربر از ارسال مقادير عددي 
اش��تباه مطلع ش��ود، اما اگر مقدار ارس��الي بزرگ تر از صفر باشد با اس��تفاده از يك حلقه 
While...Wend تعداد ارقام عدد محاس��به ش��ده و در متغير intdigits ذخيره مي ش��ود و پس 

از خاتمه حلقه اين مقدار با اس��تفاده از دس��تور digits= intdigits بازگشت داده خواهد شد.

پروژه  اي طراحي كنيد تا با استفاده از يك رويه فرعي بتواند تعداد ارقام هر عدد طبيعي 
دلخواه را محاسبه كرده و در يك كادر پيام نمايش دهد، به عالوه در صورت ارسال مقادير 

منفي به رويه، پيام خطايي نمايش داده شود و اجراي رويه نيز خاتمه يابد.

6-7رويههايمحليوعمومي

رويه هايي كه تاكنون تعريف ش��ده اند از نوع محلي يا به عبارت ديگر Private مي باشند 
و فقط در همان ماژولي كه تعريف مي ش��وند قابل شناس��ايي و فراخواني هستند، اما گاهي 
اوقات الزم اس��ت تا يك رويه تابعي يا فرعي را كه در يك ماژول فرم تعريف ش��ده است 

در ماژول فرم ديگري فراخواني كنيد.

شكل 7-6

 در اين ص��ورت در زمان اج��راي برنامه و با 
فراخواني رويه مزبور پيام خطايي مطابق شكل 7-6 

نمايش داده مي شود.

1-6-7نحوهايجادرويههايعموميدرماژولفرم
ب��راي آن كه عمليات فراخواني يك رويه از داخل ماژول فرم ديگري امكان پذير باش��د 
ب��ه جاي كلمه كليديPrivate، از كلمه كليدي Public اس��تفاده كنيد. به اين ش��كل رويه به 

    تمرين:
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عن��وان يك رويه عمومي معرفي خواهد ش��د و عالوه بر فراخوان��ي آن در ماژولي كه 
تعريف ش��ده است در س��اير ماژول ها امكان فراخواني خواهد داشت، به چنين رويه هايي 

رويه هاي عمومي مي گويند.
براي فراخواني رويه هاي عمومي بايد قبل از ذكر نام رويه, نام ماژول فرمي را كه رويه 
در آن تعريف شده است، تايپ كنيد و سپس كاراكتر نقطه را تايپ كرده و نام رويه را ذكر 

نماييد. اين مطلب را مي توان به اين صورت بيان كرد:

Call     مقاديرارسالي( نام رويه فرعي. نام فرمي که رويه فرعي در آن تعريف شده است(

)مقاديرارسالي( نام رويه تابعی. نام فرمي که رويه تابعی  در آن تعريف شده است.

             در صورتي كه حوزه شناس��ايي )Scope( يك رويه در زمان تعريف، تعيين نش��ود رويه 
به طور پيش فرض به صورت عمومي تعريف خواهد شد.

      مث��ال 6: پ��روژه اي طراحي كنيد كه ميزان مصرف برق هر س��اختمان دلخواهي را 
محاسبه كرده، مقادير فعلي و قبلي را كه از كنتور برق قرائت شده اند، وارد كند.  با محاسبه 
ميزان مصرف، هزينه برق مصرفي در س��اختمان مورد نظر به دس��ت مي آيد. به اين منظور 

مراحل بعد را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يك پروژه جديد از نوع Standard EXE ايجاد كنيد، سپس يك فرم مطابق شكل 7-7 

براي دريافت مقادير ورودي ايجاد كنيد.

شكل 7-7

نكته             در صورتي كه حوزه شناس��ايي 

      مث��ال 
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در اين فرم از چهار كادر متن براي دريافت تاريخ قرائت كنتور و ميزان مصرف برق در 
مراجعه قبلي و مراجعه فعلي استفاده مي شود و از دكمه Compute براي انجام محاسبات و 

نمايش نتيجه آن روي فرم ديگري استفاده مي شود.
2- براي انجام محاسبات از يك رويه تابعي و يك رويه فرعي استفاده كنيد، اين رويه ها 

را در ماژول فرم و به اين صورت تنظيم كنيد:
Public Function expense (ByVal sngpv As Single, ByVal sngcv As Single) As Currency

Dim sngresult As Single , intlevel  As Integer

Dim curpay As Currency

sngresult = sngcv - sngpv

Select Case sngresult

Case Is < 500  :

intlevel = 1

Case Is < 1000 :

intlevel = 2

Case Is < 1500 :

intlevel = 3

Case Else

intlevel = 4

 End Select

Call payment (intlevel, sngresult, curpay)

expense = curpay

End Function

Private Sub payment(intlevel As Integer, ByVal sngresult _

As Single, ByRef curpay As Currency)

Select Case intlevel

Case 1 : curpay = sngresult * 100

Case 2 : curpay = sngresult * 250

Case 3 : curpay = sngresult * 500

Case 4 : curpay = sngresult * 1000

End Select

End Sub
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 Single به صورت عمومي تعريف شده و داراي دو آرگومان از نوع expense رويه تابعي
ب��راي دريافت مقادير مصرف قبلي و فعلي اس��ت. اين تاب��ع با توجه به مقدار مصرف برق 
بر اس��اس كيلووات، س��طح مصرف و هزينه آن را محاسبه كرده و به صورت يك مقدار از 
نوع Currency بازمي گرداند، پس از فراخواني اين تابع ابتدا مقادير قرائت شده به ترتيب در 
آرگومان هاي sngpv و sngcv كپي مي شوند، سپس تفاضل اين دو مقدار از يكديگر كسر شده 
و به عنوان ميزان مصرف در متغير sngresult ذخيره مي شوند و بر همين اساس با استفاده از 
يك دس��تور Select Case س��طح مصرف )intlevel( نيز تعيين مي شود تا با توجه به اين سطح, 
هزينه مصرف برق محاس��به شود. به اين منظور چهار سطح مصرف از كم تا خيلي زياد در 
نظر گرفته شده است، پس از محاسبه سطح مصرف برق, نوبت محاسبه هزينه آن مي شود. 
اين كار با استفاده از يك رويه فرعي انجام مي شود. رويه payment با دريافت سطح مصرف 
)intlevel( و مقدار مصرف برق )sngresult(, هزينه آن را با استفاده از يك دستورSelect Case  بر 

 curpay ذخيره مي كند. به عالوه متغير curpay اساس سطح مصرف محاسبه كرده و در متغير
به صورت فراخواني با مرجع به رويه ارسال مي شود تا ميزان هزينه در محل فراخواني قابل 
استفاده باشد، اين رويه از نوع محلي تعريف شده است. پس از آن كه رويه payment خاتمه 
يافت، اجراي برنامه به محل فراخواني آن يعني رويه تابعي expense بازگشته و با استفاده از 

دستور expense= curpay مقدار هزينه مصرف برق را به محل فراخواني بازمي گرداند.
tx 3- نام كادرهاي متن مربوط به تاريخ قرائت و ميزان مصرف قبلي را به ترتيب روي -
pd و txtpv و تاريخ قرائت و ميزان مصرف فعلي را به ترتيب روي txtcd و txtcv تنظيم كنيد.

4 - ب��راي نمايش مي��زان هزينه مصرف برق در يك فرم جداگان��ه، احتياج به يك فرم 
جديد خواهيد داش��ت، بنابراين يك فرم جديد مطابق ش��كل 8-7 ايجاد كنيد، سپس فرم و 

پروژه را با نام viewpayment ذخيره كنيد.

شكل 7-8



         
            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                                      وزارت كار و امور اجتماعی

            نام استاندارد رايانه كار پيشرفته                                                       نام استاندارد: برنامه نويسی ويژوال بيسيك مقدماتی
            شماره: 2 / 1 / 15 - ف، ه�                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

199

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيك(
                  واحد کارهفتم: توانايی   ايجاد و استفاده از انواع رويه ها در ويژوال بيسيك

سپس رويداد Activate اين فرم و رويداد Click دكمه OK را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub Form_Activate()

Dim sngpay As Single

Dim sngpv As Single

Dim sngcv As Single

sngpv = Val(frmpower.txtpv.Text)

sngcv = Val (frmpower.txtcv.Text)

sngpay = frmpower.expense (sngpv, sngcv)

lblview.Caption = "Payment For Date " + Trim (frmpower.txtpd.Text) + _

" To Date "+Trim (frmpower.txtcd.Text)

lblpay.Caption = sngpay

End  Sub

Private Sub cmdok_Click()

 Unload Me

frmpower.SetFocus

frmpower.txtpd.SetFocus
End  Sub

در اين فرم از رويداد Activate فرم View Payment اس��تفاده شده است تا پس از نمايش 
ف��رم، گ��زارش محاس��بات در روي فرم به نماي��ش درآيد. در اين رويه ب��ا فراخواني تابع 
expense محاس��بات انجام مي ش��ود. همان طور ك��ه مالحظه مي كنيد، ب��راي فراخواني اين 

تابع ابتدا نام فرمي كه تابع در ماژول آن تعريف ش��ده، يعني frmpower ذكر ش��ده اس��ت.
 البته اين كار زماني مؤثر اس��ت كه رويه به صورت عمومي )Public( تعريف ش��ده باشد در 
اين صورت در زمان تايپ نام فرم )frmpower( و كاراكتر نقطه يك ليس��ت حاوي نام رويه 
expense كه در ماژول frmpower تعريف  ش��ده  است، نمايش  داده  خواهد شد )شكل 7-9(.

نكته  ديگري كه در فراخواني رويهexpense مهم اس��ت، نحوه ارس��ال مقادير تايپ ش��ده در 
كادرهاي متن است.
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رويداد Click دكمه OK نيز به گونه اي تنظيم شده است تا در صورتي كه كاربر روي اين 
 frmpower به فرم SetFocus بسته شده و فوكوس با متد View Payment دكمه كليك كند، فرم

و سپس كنترل كادر متن txtpd داده شود.
5 - ب��ه ماژول فرم frmpower برويد و دس��تور frmview.show را در رويداد Click دكمه 

Compute و دستور Unload Me را در رويداد Click دكمه Exit تايپ كنيد.

6 - فرم و پروژه را با نام power ذخيره كنيد. پروژه را اجرا كنيد و داده ها را مطابق شكل 
10-7 در كادره��اي متن تايپ كرده و روي دكمه Compute كليك كنيد، نتيجه محاس��بات 

مطابق شكل 11-7 در فرم دوم قابل مشاهده خواهد بود.
7 - با كليك روي دكمه Exit به اجراي پروژه خاتمه دهيد و به پنجره ويژوال بيسيك بازگرديد.

شكل 7-9

براي دسترسي خصوصيات كنتر ل هاي يك فرم در فرم ديگر مي توانيد ابتدا نام فرم، سپس 
نام كنترل و بعد نام خصوصيت را ذكر كنيد؛ به اين صورت مقادير مصرف برق با استفاده از تابع 
Val به نوع عددي تبديل شده و به تابع ارسال مي شوند. مقدار هزينه مصرف برق با استفاده از 

تابع expense محاسبه شده و برگردانده مي شود و در نهايت اين مقدار در متغير sngpay ذخيره 
مي ش��ود. در ادامه اجراي رويه Activate تاريخ هاي مربوط به قرائت كنتور به وس��يله كنترل 
برچسب lblview و هزينه مصرف برق به وسيله كنترل برچسب lblpay نمايش داده مي شوند.
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شكل 10-7شكل 7-11

 پ��روژه power  را به گون��ه اي تنظيم كنيد كه رويه فرع��ي payment در ماژول فرم
View Payment تعريف شود.

2-6-7نحوهايجادرويههايمحليوعموميبااستفادهازماژولکد
روش ديگ��ري نيز در ويژوال بيس��يك وجود دارد كه در آن ب��ه جاي تعريف رويه هاي 
موردنظر در ماژول فرم از ماژول كد )Code Module( استفاده مي شود. ماژول كد يكي ديگر از 
اجزاي تشكيل دهنده در پروژه هاست. ماژول هاي كد فقط از دستورالعمل ها تشكيل مي شوند 
و شكل ظاهري مانند فرم ها ندارند. يكي ديگر از كاربردهاي ماژول كد، تعريف متغيرهاي 
عمومي اس��ت. نحوه تعريف و فراخواني رويه ها در يك ماژول كد مانند ماژول فرم است.

      مث��ال 7: پ��روژه power را به گونه اي تغيير دهيد تا رويه هاي مربوطه را با اس��تفاده 
از م��اژول كد تعريف و فراخواني كند. به اين منظور عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1- ابت��دا يك ماژول كد به پروژه اضافه كنيد به اين منظور در پنجره ويژوال بيس��يك و 
در پنجره پروژه كليك راس��ت كنيد س��پس به ترتيب روي گزين��ه Add و بعد روي گزينه 
Module كليك  كنيد )ش��كل 12-7(. كادرمحاوره Add Module مطابق ش��كل 13-7 نمايش 

داده مي شود.
2- در كادر مح��اوره Add Module، روي دكم��ه Open كلي��ك كنيد تا يك ماژول كد به 
پروژه power اضافه ش��ود. اكنون به پنج��ره خصوصيات برويد و خصوصيت Name ماژول 

كد را روي مقدار mdlpower تنظيم كنيد.

    تمرين:

      مث��ال 
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شكل 7-12 شكل 7-13

 ...Save ModuleAs3 - در پنجره پروژه روي آيكن ماژول كد كليك راست كنيدوگزينه
را انتخاب كنيد، سپس ماژول كد را با نام power ذخيره كنيد. همان طور كه در كادر 
محاوره ذخيره سازي ماژول مشاهده مي كنيد، پسوند فايل هاي ماژول كد BAS است.

4 -  در اي��ن مرحله به م��اژول فرم frmpower برويد و رويه هاي expense و payment را 
به ماژول كد mdlpower انتقال دهيد.

 expense را از ابتداي نام رويه .frmpower برويد و عب��ارت frmview 5 - ب��ه ماژول فرم
حذف كنيد. توجه داشته باشيد اگر رويه اي در ماژول كد به صورت عمومي تعريف شود، 
تمام ماژول ها مي توانند آن را فراخواني كنند و نيازي به اس��تفاده از نام ماژول كد در زمان 

فراخواني رويه نيست. 

      در صورتي كه يك متغير در يك ماژول كد به صورت عمومي تعريف ش��ود، در تمام رويه 
قابل شناسايي و استفاده است

6 - تغيي��رات را ذخي��ره كرده و پروژه را اجرا كنيد و با هم��ان مقادير مثال 5 آزمايش 
كنيد.

7 -  در پايان روي دكمه Exit كليك كنيد تا اجراي پروژه خاتمه يابد، س��پس به پنجره 
ويژوال بيسيك بازگرديد.

نكته  
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)Event Procedures(7-7رويههايرويداد

تاكنون از اين گونه رويه ها بارها اس��تفاده كرده ايد و همان طوركه مي دانيد يكي ديگر از 
ويژگي هاي زبان برنامه نويسي ويژوال بيسيك پشتيباني از رويدادهاست. اين نوع از رويه ها 
در زمان ايجاد يك شئ مانند كنترل يا فرم همراه با آن ها به طور هم زمان به وجود مي آيند 
و زماني كه رويداد مربوط به يك شئ رخ مي دهد، رويه رويداد و دستورات موجود در آن 

به طور خودكار اجرا مي شوند. شكل كلي يك رويه رويداد به اين صورت است:
 Private    Sub  آرگومان هاي رويداد( نام رويداد _  نام شئ(                        
                                                   

 End       Sub                                      
شئ مي تواند يك كنترل يا يك فرم باشد. در رويه هاي رويداد كنترل ها، نام شئ، مقدار 
خصوصي��ت Name كنترل و در رويه هاي رويداد فرم ها، از كلمه كليدي Form به عنوان نام 

شئ استفاده مي شود.
در بعضي از رويه هاي رويداد بخش ديگري به نام آرگومان هاي رويداد نيز وجود دارند. 
آرگومان ه��ا در واقع, متغيرهايي هس��تند كه با توجه به نوع روي��داد، اطالعاتي را به داخل 
روي��ه منتقل مي كنند تا برنامه نويس با اس��تفاده از آن ها مقاص��د خود را در رويداد پيگيري 
كند. رويه هاي رويداد مربوط به ماوس و صفحه كليد از اين دس��ته رويدادها هس��تند كه از 

آرگومان ها استفاده مي كنند.
البته تاكنون از رويه هاي رويدادي مانند Unload ،Load ،DblClick ،Click و نظاير آن ها در 
رابطه با فرم ها و كنترل ها اس��تفاده كرده ايد. در مباحث آينده نيز نحوه اس��تفاده از رويه هاي 
رويداد ديگري را فرامي گيريد. در اين جا الزم است به ارايه توضيحاتي در رابطه با مهم ترين 

رويدادهاي فرم ها و كنترل ها بپردازيم.

Activate1-7-7رويهرويداد
اين رويه رويداد مربوط به فرم هاس��ت و زماني اجرا مي شود كه فرم، فوكوس مي گيرد. 

وقتي پروژه اي از چند فرم تشكيل شده باشد و فوكوس از يك پنجره به پنجره ديگر 

.....
.....
.....
...

دستور)ات(
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برنامه منتقل ش��ود، رويداد Activate مربوط به پنجره اي كه فوكوس را در اختيار گرفته 
اس��ت، اجرا خواهد ش��د. الزم به ذكر اس��ت كه اين رويه رويداد فاقد هر گونه آرگومان 

مي باشد. اين رويداد پس از رويداد Load اجرا مي شود.

            روي��داد Activate درزم��ان انتق��ال فوكوس از پنج��ره يك برنامه به پنجره برنامه ديگر 
اجرا نخواهد شد.

Click2-7-7رويهرويداد
اين رويه نيز فاقد آرگومان اس��ت و زماني اجرا مي ش��ود كه كاربر روي فرمي كه فعال 

است يا كنترل موجود در آن كليك كند.

Deactivate3-7-7رويهرويداد
اي��ن روي��داد نيز فاقد آرگومان و مخصوص فرم هاس��ت و عملكردي ش��بيه به رويداد 
Activate دارد، با اين تفاوت كه زمان اجراي آن هنگامي است كه فرم، فوكوس خود را بين 

پنجره هاي يك برنامه از دست مي دهد و اطالعات فرم در حافظه باقي مي ماند.

DblClick4-7-7رويهرويداد
اين رويه رويداد در فرم ها و بس��ياري از كنتر ل ه��ا وجود دارد و فاقد هرگونه آرگومان 
اس��ت. اين رويداد زماني رخ مي دهد كه كاربر روي فرمي كه فعال  اس��ت يا كنترل موجود 

در آن، عمل دابل كليك انجام دهد.

Load5-7-7رويهرويداد
اين رويه نيز مربوط به فرم هاس��ت و زماني اجرا مي ش��ود ك��ه اطالعات مربوط به فرم 
وارد حافظه اصلي ش��ده و فرم، روي دس��ك تاپ نمايش داده  شود. در صورتي كه بخواهيد 

دستوراتي را در زمان اجراي برنامه انجام دهيد، از اين رويداد استفاده كنيد.

Unload6-7-7رويهرويداد
اين رويداد نيز مخصوص فرم هاست و فاقد آرگومان مي باشد. زماني كه فرم را مي بنديد 

نكته
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ي��ا به عبارت ديگر اطالع��ات فرم از حافظه كامپيوتر خارج  ش��ود، اي��ن رويداد اجرا 
مي شود. در صورتي كه بخواهيد دستوراتي را در زمان خاتمه برنامه يا بسته شدن فرم اجرا 

كنيد، از اين رويه استفاده كنيد.

GotFocus7-7-7رويهرويداد
اين رويداد نيز بين فرم ها و كنترل ها مش��ترك اس��ت و زماني كه فرم يا كنترل فوكوس 
را در اختيار مي گيرند، اجرا مي شود. در هنگامي كه يك فرم، فوكوس را به دست مي آورد 

ابتدا رويداد Activate و سپس رويداد GotFocus اجرا مي شود.

            در صورتي كه در يك فرم رويداد Activate و GotFocus به طور هم زمان مورد استفاده 
قرار گيرند فقط رويداد Activate اجرا خواهد شد.

 Textدر صورتي كه در يك فرم كنترلي وجود داش��ته باشد كه بتواند فوكوس بگيرد )مانند كنترل
Box( رويداد GotFocus اجرا نمي شود.

LostFocus8-7-7رويهرويداد
اين رويداد نيز بين فرم ها و كنترل ها مش��ترك اس��ت و زماني كه فرم و كنترل، فوكوس 
خود را از دس��ت مي دهند، اجرا مي شود. هنگامي كه يك فرم، فوكوس را از دست مي دهد 

ابتدا رويداد LostFocus و سپس رويداد Deactivate اجرا مي شود.

نكته
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Learn  in English

Introduction to Procedures
You can simplify programming tasks by breaking programs into 

smaller logical components. �ese components called procedures 
can then become building blocks that let you enhance and extend 
Visual Basic. Procedures are useful for condensing repeated or 
shared tasks, such as frequently used calculations, text and control 
manipulation, and database operations. �ere are several types of 
procedures used in Visual Basic: 

• Sub procedures do not return a value.
• Function Procedures return a value.
• Event Procedure.
• Visual Basic Procedure
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واژه نامه
Componentجزء

Condenseخالصه كردن
Enhanceافزودن

Extendتوسعه دادن
Frequentlyتكراري

Introductionمعرفي، آشنايي
Manipulationدستكاري كردن

Private                                      خصوصي
Procedure                                                    رويه

Public عمومي
Scopeميدان ديد

خالصه مطالب
• در برنامه نويس��ي به روش س��اخت يافته، برنامه به بخش ه��اي كوچك تر به نام رويه 

تقسيم مي شود.
• رويه ها در ويژوال بيسيك به چهار گروه رويه هاي فرعي و تابعي، رويه هاي رويداد و 

رويه هاي آماده ويژوال بيسيك تقسيم مي شوند.
• رويه هاي رويداد در زمان ايجاد يك شئ ايجاد مي شوند و در زماني كه رويداد مربوطه 

رخ مي دهد به طور خودكار اجرا مي شوند.
"• رويه هاي فرعي و تابعي را مي توانيد با تايپ در ماژول فرم يا با استفاده از كادرمحاوره

Add Procedure تعريف كنيد.

• براي فراخواني رويه هاي فرعي از دستور Call استفاده مي شود.
• براي تعريف يك رويه محلي كلمه كليدي Private را در ابتداي تعريف رويه قرار دهيد.
• يك رويه محلي فقط در همان ماژولي كه تعريف مي شود قابل شناسايي و فراخواني است.
• براي تعريف يك رويه عمومي، كلمه كليدي Public را در ابتداي تعريف رويه قرار دهيد.
• يك رويه عمومي در تمام ماژول هاي موجود در پروژه، قابل شناسايي و فراخواني است.
• براي فراخواني رويه ها از دو روش فراخواني  با مقدار يا فراخواني با مرجع استفاده مي شود.

• در فراخواني رويه ها با مقدار يك كپي از داده ها در آرگومان قرار داده مي شود.
• در فراخوان��ي رويه ها با مرجع تغيير در مقدار آرگومان هاي رويه س��بب تغيير مقدار 

متغيرهاي ارسالي مي شود.
• در هنگام فراخواني رويه ها مي توان از نام آرگومان ها استفاده كرد.

• ب��راي خ��روج از يك روي��ه فرع��ي و تابعي به ترتي��ب از دس��تورات Exit Sub و
 Exit Function استفاده مي شود.
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آزمون نظري 
1 - كدام رويداد هنگامي كه يك فرم، فوكوس خود را از دست مي دهد، اجرا مي شود؟

Unload -د    Load -ج  Deactivate -ب     Activate -الف      
2 - كدام گزينه در رابطه با تفاوت رويه هاي فرعي و رويه هاي تابعي درست است؟
      الف- ارسال متغيرها به رويه   ب- بازگشت يك مقدار به محل فراخواني

      ج- تعريف آرگومان ها     د- محل تعريف رويه 
 )»Call myname )»Visual«, »Basic به ص��ورت myname 3 - پ��س از فراخواني رويه تابعي

مقدار بازگشتي چيست؟
Public Function myname (ByRef strfname As String, ByVal strlname As String ) As String

  Dim strname As String
     strname = strfname + strlname
  myname = strname

End Function

»VisualBasic« -د         »Basic« -ج     »Visual Basic« -ب     »Visual« -الف     
4 - براي تعريف يك رويه عمومي از كلمه كليدي ................ استفاده مي شود.

Sub -د             Dim -ج       Public -ب     Private -الف     
5 - استفاده از كدام گزينه براي تعريف يك رويه فرعي مناسب است؟

Function . . . End Function -ب  Sub . . . End Sub -الف     
Public -د   Private -ج     

 6 - پسوند فايل هاي ماژول كد در ويژوال بيسيك چيست؟
 FBC -د   CLM -ج           BAS -ب     VBC -الف     

7 - درصورتي كه در يك رويه تابعي، نوع داده بازگشتي تعيين نشود از چه نوعي به طور 

پيش فرض استفاده مي شود؟
String -د      Byte -ج     Integer -ب         Boolean -الف     
8 - به طور پيش فرض نحوه ارسال متغيرها به يك رويه از چه نوعي است؟

     الف- ارسال با مقدار   ب- ارسال با مرجع  ج- محلي    د- استاتيك
9 - در صورت تعريف يك رويه با كلمه كليدي Private در ماژول كد...................

     الف- رويه مربوطه در تمام ماژول هاي كد قابل فراخواني است.
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    ب- رويه مربوطه در تمام ماژول ها قابل فراخواني است.
    ج- رويه مربوطه در تمام ماژول هاي فرم قابل فراخواني است.

       د- رويه مربوطه فقط در همان ماژول كدي كه تعريف شده است قابل فراخواني است.
 10 - پس از فراخواني تابع test به صورت test )x As Long( مقدار بازگش��تي چند است؟ 

)با فرض اين كهx =3 باشد.(
Public Function test (ByVal   y  As Long) As Long
    test = y * y * y

End Function

      الف- 3               ب- 9               ج- 27       د- 71
11 - نوع مقدار بازگشتي در رويه تابعي زير چيست؟

Private Function Compute )into As Integer( As Boolean

     الف- منطقي     ب- عدد صحيح     ج- رشته      د- عدد اعشاري 
12 - عملكرد رويه فرعي Subchange چيست؟

Public Sub Subchange )ByRef m As String, ByRef n As String( 

Dim strchange As String

strchange = m 

      m = n

     n = strchange

End sub

   الف- محتويات m و n را در رويه فرعي عوض مي كند.
   ب- محتويات m را در n قرار مي دهد.

   ج- محتويات m و n را در محل فراخواني عوض مي كند.
   د- محتويات m و n را در رويه فرعي و هم در محل فراخواني عوض مي كند.

 13 - Which of the following procedures can return a value?

 a- Sub Procedure                              b- VB Procedure

 c- Functions                              d- Event Procedure

14- انواع رويه ها در ويژوال بيسيك را نام برده و هر يك را به طور خالصه شرح دهيد.
15- تفاوت بين رويه هاي فرعي و تابعي را بيان كنيد.

16- انواع روش هاي فراخواني رويه ها را توضيح دهيد
17- فرق بين رويه هاي عمومي و محلي را بيان كنيد.

18- نحوه ايجاد و استفاده از يك ماژول كد را توضيح دهيد.
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آزمون عملي 

1 - پروژه اي طراحي كنيد كه دماي يك اتاق را براس��اس فارنهايت دريافت كرده و با 
استفاده از يك رويه تابعي مقدار آن را به سلسيوس محاسبه كرده و نمايش دهد.

2 - پروژه اي طراحي كنيد كه يك عدد را دريافت كرده و با استفاده از يك رويه تابعي 
بخش پذيري آن را بر اعداد 3 و 7 مشخص نمايد.

3 - پروژه اي طراحي كنيد كه يك عدد به عنوان مقدار زمان بر اساس ثانيه دريافت كرده 
و با استفاده از يك رويه فرعي مقدار ساعت آن را محاسبه نموده و نمايش دهد.

4 - پروژه اي طراحي كنيد كه با اس��تفاده از يك رويه تابعي زوج يا فرد بودن هر عدد 
دلخواهي را مشخص كند.

5 - پروژه اي طراحي كنيد كه موجودي يك مشتري بانك را براساس ريال دريافت كند 
و با استفاده از يك رويه فرعي آن را به واحد يورو تبديل كرده و نمايش دهد.

) 17 ريال = 1 يورو(

( )c F= −
5 32
9


