
توانايياستفادهازانواعرويههايآمادهدرويژوالبيسيك

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
 Asc، Chr، InStr، Le�، Right، Len، Mid، Replace، Space بتواند با توابع رشته اي مانند  -1

StrComp،  و String كاركند. 

 Date، Day، Month، MonthName،Weekday ، ــاعت ماننـد بتواند باتوابع تاريخ و س  -2
WeekdayName، Year،Hour ، Minute ، Second و Timer كار كند.

 ،)OptionButton( ــاب ــاي كادر عالمت )CheckBox(، دكمه انتخ بتواند از كنترل ه  -3
ــت تركيبي )ComboBox( استفاده كند و خصوصيات،  ــت )ListBox( و كادر ليس كادر ليس

رويدادها و متدهاي آن ها را توضيح دهد.   
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1-8توابعرشتهايويژوالبيسيك

کليات

ــاده همراه زبان  ــددي وجود دارند كه به صورت آم ــيک رويه هاي متع در ويژوال بيس
ــما قرار مي گيرند. اين رويه ها مي توانند از نوع  ــي ويژوال بيسيک در اختيار ش برنامه نويس
ــان  ــند كه با توجه به نيازهاي روزمره برنامه نويس ــاي فرعي يا رويه هاي تابعي باش رويه ه
گردآوري شده اند تا كار برنامه نويسي آسان تر شود و زمان الزم براي طراحي و خطازدايي 
ــا چند آرگومان  ــاي آماده مي توانند داراي يک ي ــش پيدا كند. اين رويه ه ــتورات كاه دس
ــبات  ــند، بعضي از آن ها مقداري را به عنوان نتيجه محاس ــا فاقد هر گونه آرگومان باش ي
ــتفاده از اين  ــت نمي دهند. در صورت اس ــت داده و بعضي هيچ مقداري را بازگش بازگش
ــتورات مربوط به رويه مورد نظر را در  ــيک در زمان اجراي برنامه، دس رويه ها ويژوال بيس
 ,Val ,InputBox ,MsgBox ــار برنامه قرار مي دهد. تاكنون با بعضي از اين رويه ها مانند اختي
Str و غيره آشنا شده ايد. در اين جا به معرفي بعضي از رويه هاي موجود در ويژوال بيسيک 

مي پردازيم.

Asc1-1-8تابع
ــكي )ASCII( اولين كاراكتر آن  ــته اي را دريافت مي كند و كداس اين تابع يک مقدار رش
ــت آورده،  برمي گرداند. مقاديري كه اين تابع بازمي گرداند مطابق جدول كدهاي  را به دس
اسكي يعني صفر تا 255 مي باشد. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است: 

Asc (string)

جدول 8-1
مثالخروجي

67Print Asc ("Computer")
72Print Asc ("Hard Disk")

68Print Asc ("D")

49Print Asc ("1")

49Print Asc ("123")

ــته اي است  string يک عبارت رش

كه مي تواند يک ثابت يا متغير رشته اي 
يا مقدار بازگشتي يک تابع كه از نوع 
رشته اي است، باشد. به عنوان مثال به 
مواردي كه در جدول 1-8 ارايه شده 

است، توجه كنيد:
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارهشتم: توانايي  استفاده از انواع رويه هاي آماده در ويژوال بيسيک

ــيد تا در پروژه هايي كه از كادر متن براي دريافت        مثال 1: يک رويه تابعي بنويس
ــتفاده از آن بتوان اعدادي را كه در كادر متن وارد  ــود با اس ــتفاده مي ش مقادير عددي اس
ــوند و در اولين كاراكتر آن ها از كاراكترهاي غيررقمي استفاده شده است، تشخيص  مي ش

داده و از تبديل اين مقادير به عدد جلوگيري به عمل آيد.
ــت كه مقادير  ــاهده كرديد گاهي اوقات الزم اس ــه كه در مثال هاي قبل مش همان گون
عددي را از كادرهاي متن به صورت يک رشته دريافت كنيد و سپس آن ها را با استفاده از 
تابع Val به مقادير عددي تبديل كنيد، اما در صورتي كه يک مقدار رشته اي با كاراكترهاي 
غيررقمي شروع شود، تابع Val مقدار صفر و در صورت استفاده از كاراكترهاي غيررقمي 
در ساير مكان ها بجز اولين كاراكتر، تابع Val تا رسيدن به اولين كاراكتر غير رقمي، رشته 
را به عدد تبديل مي كند. براي جلوگيري از اين مسأله مي توانيد از تابع Asc استفاده كنيد. 

بنابراين تابع checkinput را به صورت زير طراحي كنيد:
Private Function checkinput(ByVal strno As String) As Boolean

            If  Asc(strno) >=  Asc ("0") And  Asc(strno) <= Asc ("9") Then

                    checkinput  = True

        Else

                 checkinput = False

        End    If

End    Function

ــت كه رشته strno را دريافت مي كند و رشته   اين تابع داراي يک آرگومان ورودي اس
ــود، سپس با استفاده از تابع  مورد نظر با روش فراخواني با مقدار در اين متغير كپي مي ش
ــته strno بررسي مي شود. اگر اين مقدار بين 48 تا 57  ــكي اولين كاراكتر از رش Asc كداس

ــت كه اولين كاراكتر از نوع رقمي است )محدوده كاراكترهاي  ــد نشان دهنده اين اس باش
ــت( و در نتيجه مقدار منطقي True را بازمي گرداند؛  ــكي 48 تا 57 اس صفر تا 9 مقادير اس
ولي اگر رشته با كاراكتر غيررقمي شروع شود، مقدار False بازگردانده خواهد شد، به اين 
صورت مي توانيد با بررسي مقدار بازگشتي در رويه فراخوان از مقدار وارد شده در كادر 

متن مورد نظر مطلع شويد.

    اگر مقدار ارسالي به تابع Asc يک رشته خالي باشد )""( در زمان اجراي برنامه خطا رخ 
داده و پيام Invalid procedure call or argument نمايش داده مي شود.

نكته

      مثال 
ــتفاده از آن بتوان اعدادي را كه در كادر متن وارد  ــود با اس ــتفاده مي ش مقادير عددي اس
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ــته خالي در  ــال يک رش  رويه قبل را به گونه اي تنظيم كنيد تا در صورت ارس
كادر متن از بروز خطا به وسيله تابع Asc جلوگيري شود.

Chr2-1-8 تابع
عملكرد تابع Chr برعكس تابع Asc است. اين تابع نيز يک آرگومان از نوع عددي دارد 
ــكي, كاراكتر مربوط  ــكي كاراكتر مورد نظر را تعيين مي كند و با توجه به كداس كه كد اس
ــكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به  ــتي باز مي گرداند. ش به آن را به عنوان مقدار بازگش

صورت زير است:
Chr (code)

ــت.  ــک عدد صحيح بين صفر تا 255 اس ــان code ي آرگوم
ــت،  ــده اس به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 2-8 ارايه ش

توجه كنيد.

                  جدول 8-2
مثالخروجي

aPrint Chr (97)

!Print Chr (33)
t  Print Chr (116)

    مثال 2: يک رويه فرعي بنويسيد تا با استفاده از دو حلقه تودرتو شكل زير را ايجاد 
كرده و امكان تعيين نوع كاراكتر را نيز داشته باشد.

$

  $$

$$$

$$$$

$$$$$

براي انجام اين كار رويه printchar را به صورت زير بنويسيد:
Private    Sub    printchar (ByVal    intcode    As    Integer)

                Dim    inti , intj   As    Integer
               For    inti    =    1    To    5

                                For    intj    =    1    To    inti
                                                Print    Chr(intcode);

                                Next    intj
                                Print

                                    Next    inti
End    Sub

    تمرين:

    مثال 
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ــاهده مي كنيد، يک آرگومان با نام intcode وجود  همان طور كه در اين رويه فرعي مش
ــكل  ــكي كاراكتر مورد نظر را براي نمايش ش ــت و كداس دارد كه از نوع عدد صحيح اس
ــكي مورد نظر در آرگومان intcode ذخيره  تعيين مي كند. پس از فراخواني اين رويه كداس
مي شود، سپس با استفاده از دو حلقه For و تابع Chr شكل مورد نظر با كاراكتر تعيين شده 
ــطرها را به عهده دارد و حلقه دوم در داخل  ــود. حلقه اول در رويه، كنترل س ايجاد مي ش
ــطر نمايش مي دهد.  ــمارنده حلقه اول )inti( كاراكترها را در هر س آن با توجه به مقدار ش
ــدار متغير inti تكرار خواهد  ــا هر بار اجراي حلقه اول, حلقه دوم به اندازه مق ــع ب در واق
ــبب مي شود تا كاراكتر ها در هر  ــتور Print نيز س ــد. وجود كاراكتر; در انتهاي اولين دس ش
ــتور Print دوم باعث مي شود تا پس از خاتمه  ــطر در كنار هم نمايش داده شوند و دس س
نمايش كاراكترها در يک سطر, كاراكترهاي بعدي در سطر جديد نمايش داده شوند و به 
ــكل مورد نظر روي فرم ايجاد مي  شود. براي فراخواني اين رويه مي توانيد  اين صورت ش

از دستور زير استفاده كنيد:
Call printchar (36)

Len3-1-8تابع
ــته را دريافت كند و تعداد كاراكترهاي آن را به صورت يک  اين تابع مي تواند يک رش
ــته اي دارد كه وظيفه انتقال  ــبه نمايد. اين تابع يک آرگومان از نوع رش عدد صحيح محاس
ــكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است  ــته را به رويه به عهده دارد. ش رش

كه در آن string يک عبارت رشته اي است.
Len(string)

به عنوان مثال دستور زير مقدار 12 را نمايش خواهد داد:
Print   Len("Microsoft XP")

             تابع Len براي داده هاي نوع تاريخ نيز مانند رشته ها تعداد كاراكترها را مشخص مي كند.   
 تابع Len براي داده هاي نوع منطقي عدد 2 را بازگشت مي دهد.

Left4-1-8تابع
ــي از كاراكترها را از يک  ــه مي تواند تعداد معين ــت ك ــته اي اس يكي ديگر از توابع رش
عبارت رشته اي و از سمت چپ آن جدا كرده و بازگرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين 

نكته
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تابع به صورت زير است:
Left (string,length)

آرگومان string يک عبارت رشته اي است و رشته موردنظر را دريافت مي كند. آرگومان 
ــت. اين تابع به تعداد آرگومان length، كاراكترها  length نيز يک عبارت از نوع عددي اس

ــمت چپ رشته string بازمي گرداند. نوع مقدار بازگشتي اين تابع از نوع رشته اي  را از س
مي باشد. به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 3-8 ارايه شده است، توجه كنيد.

جدول 8-3
مثالخروجي

MiPrint Left ("Microsoft Windows",2)
MicroPrint Left ("Microsoft Windows",5)

Microsoft WindowsPrint Left ("Microsoft Windows",17)

ــماره دانشجويي يک دانشجوي دلخواه را  ــيد تا ش       مثال3: يک رويه فرعي بنويس
دريافت كرده و سال ورودي را نمايش دهد.

)با فرض اين كه شماره دانشجويي يک كد 7 رقمي است كه دو رقم اول سال و دو رقم 
ــخص مي كند.( به عنوان مثال كد 887245 مشخص  ــگاه مش دوم ماه ورودي را به دانش

مي كند دانشجو در سال 88 و ماه مهر به دانشگاه وارد شده است.
Private  Sub  yearentry (lngid As Long)

Dim intyear As Integer   

   intyear = Left (lngid, 2)

intyear = intyear + 1300   

Print intyear   

End Sub

در اين رويه آرگومان lngid شماره دانشجويي را دريافت مي كند سپس با استفاده از تابع 
�Le، 2 رقم سمت چپ آن را كه تعيين كننده سال ورود دانشجو است از آرگومان lngid جدا 

 13به مقدار قبلي در متغير   كرده و در متغير intyear ذخيره مي نمايد. در مرحله بعد عدد
intyear اضافه مي شود تا سال به صورت 4 رقمي به وسيله دستور Print نمايش داده شود.

      مثال
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Right5-1-8تابع
ــت با اين تفاوت كه اين تابع تعداد كاراكترهاي  ــابه تابع �Le اس عملكرد اين تابع مش

موردنظر را از سمت راست رشته اي كه دريافت مي كند، بازگشت مي دهد.
شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:

Right (string,length)

آرگومان string يک عبارت رشته اي است و رشته موردنظر را دريافت مي كند. آرگومان 
ــمت راست  ــت كه تعداد كاراكترهايي را كه از س length نيز يک عبارت از نوع عددي اس

رشته string جدا مي شوند، معين مي كند. نوع مقدار بازگشتي اين تابع از نوع رشته اي است. 

    مثال 4: رويه فرعي yearentry را به گونه اي تغيير دهيد كه عالوه بر سال، ماه ورود 
ــگاه را نيز نمايش دهد. به اين منظور مي توانيد دستورات زير را به رويه  ــجو به دانش دانش

فرعي yearentry اضافه كنيد.
 Dim intmonth As Integer  

intmonth = Left (lngid, 4)

intmonth = Right (intmonth, 2)

Print intmonth

در اين دستورات پس از تعريف متغير موردنياز با استفاده از تابع �Le چهار رقم سمت 
ــماره دانشجو در متغير intmonth ذخيره مي شود سپس با استفاده از تابع Right دو  چپ ش
ــت ارقام جدا شده، به دست مي آيد كه ماه را مشخص مي كنند و به وسيله  ــمت راس رقم س

يک دستور Print نمايش داده مي شوند.

Mid6-1-8تابع
ــته جدا كند و داراي يک آرگومان  اين تابع مي تواند تعداد معيني كاراكتر را از يک رش
اختياري و دو آرگومان اجباري است. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به اين صورت است:

Mid (string , start , length)
ــته  تابع Mid با توجه به تعدادي كه آرگومان length تعيين مي كند، كاراكترهايي را از رش
string بازمي گرداند. آرگومان start محلي را مشخص مي كند كه عمل جدا كردن كاراكترها 

 string از آن جا شروع مي شود. اگر مقدار اين آرگومان بزرگ تر از تعداد كاراكترهاي رشته
باشد، رشته اي با طول صفر بازگشت داده مي شود. آرگومان start از نوع عددي Long و

stringرشته stringرشته 

    مثال 
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ــتفاده از آن اختياري است. اگر از  ــند و اس آرگومان length از نوع عددي Long مي باش
ــتفاده نشود تابع Mid كاراكترهايي را كه از آرگومان start شروع مي شوند  اين آرگومان اس
ــت خواهد داد. به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 4-8 ارايه  ــته بازگش تا انتهاي رش

شده است، توجه كنيد.
جدول 8-4

مثالخروجي

MiPrint Mid ("Microsoft Windows",1,2)

so�Print Mid ("Microsoft Windows",6,4)

croso� WindowsPrint Mid ("Microsoft Windows",3)

-Print Mid ("Microsoft Windows",30)

ــيد. تا يک متن را  ــام uppercase با تابع Mid بنويس ــک رويه فرعي با ن ــال 5: ي      مث
ــل نمايد. براي اين كار رويه  ــد و حروف كوچک آن را به حروف بزرگ تبدي ــت كن درياف

مزبور را به صورت زير تغيير دهيد:
Private    Sub uppercase(ByVal strtext As  String)

              Dim  strchar  As String * 1, strresult As String

                              Dim  intlength As Long, inti As Long

                                    intlength = Len(strtext)

                                                            For  inti  =  1  To  intlength

                           strchar  = Mid(strtext, inti, 1)

                           If    Asc(strchar)  >=  Asc ("a")  And  Asc(strchar) <= Asc ("z")  Then

                                       strresult = strresult + Chr(Asc(strchar) - 32)

                                                                            Else

                                          strresult = strresult + strchar

 End    If                                                                                                    

                                                                                                             Next    inti

                                                                                    txttext.Text = strresult

End    Sub

در اين رويه به جاي تابع�Le  از تابع Mid استفاده شده است تا كاراكترها يكي يكي جدا 
و بررسي شوند. الزم به ذكر است كه در اين تابع و در آرگومان دوم از متغير inti استفاده

ــال       مث
ــل نمايد. براي اين كار رويه  ــد و حروف كوچک آن را به حروف بزرگ تبدي ــت كن درياف
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ــوم )كه تعداد كاراكترهايي را كه  ــت و براي آرگومان س ــمارنده حلقه اس ــده كه ش ش
ــوند، معين مي كند(  مقدار 1 منظور شده است. بنابراين در هر بار اجراي حلقه  جدا مي ش
ــد و چون تعداد  ــود يک واحد زياد خواهد ش موقعيت مربوط به كاراكتري كه جدا مي ش
يک كاراكتر براي جدا شدن انتخاب شده است هر بار يک كاراكتر از رشته، مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت؛ اين امر باعث مي شود تا استفاده از تابع Right نيز الزامي نباشد و بتوان 

اين خط از رويه را نيز حذف كرد.

 Standard ــوع ــام editor و از ن ــا ن ــروژه اي ب پ
ــكل 1-8 ايجاد كنيد كه با استفاده  EXE، مطابق ش

ــه uppercase و يک كادر  ــابه روي از دو رويه مش
متن، واژه پردازي طراحي شود كه كاربر بتواند در 
صورت نياز با استفاده از دكمه هاي فرمان، محتويات 
ــزرگ تبديل كند. ــک يا ب ــه حروف كوچ آن را ب

Replace7-1-8تابع
اين تابع مي تواند رشته اي را داخل رشته ديگر پيدا كند و آن را با رشته سوم جايگزين 
ــتفاده از اين تابع به  ــكل كلي نحوه اس ــته جديد باز گرداند. ش كرده و به صورت يک رش

صورت زير است:
Replace(string,find,replace,start,count,compare)

ــه آرگومان اول اجباري و سه آرگومان دوم اختياري  ــش آرگومان دارد، س اين تابع ش
� را در داخل رشته string جستجو كرده و رشته replace را به جاي nd هستند. تابع، رشته
ــته string جايگزين مي كند. آرگومان start از نوع عددي بوده و موقعيت شروع  آن در رش
جستجو را در رشته string تعيين مي كند و اگر از آن استفاده نشود، مقدار 1 در نظر گرفته 
ــود. آرگومان count نيز از نوع عددي است و تعداد دفعات جستجو و جايگزيني را  مي ش
تعيين مي كند. اگر از اين آرگومان استفاده نشود به طور پيش فرض مقدار 1- در نظر گرفته 
مي شود كه عمل جستجو و جايگزيني را تا رسيدن به انتهاي رشته string انجام خواهد داد. 

شكل 8-1

    تمرين:
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ــد،  ــت كه اگر مقدار آن برابر يک )vbTextCompare( باش آخرين آرگومان compare اس
� در string بين  حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل nd در جستجوي رشته Replace تابع
ــد بين حروف كوچک و  ــود، اما اگر مقدار آن برابر صفر)vbBinaryCompare(  باش نمي ش
ــود. در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه تابع Replace هيچ  بزرگ تفاوت قائل مي ش
تغييري در رشته string ايجاد نمي كند و حاصل عمليات جستجو و جايگزيني به صورت 
يک رشته مستقل بازگشت داده خواهد شد. به عنوان مثال به مواردي كه در جدول 8-5 

ارايه شده است، توجه كنيد.
جدول 8-5

مثالخروجي
123BC 123BC 123BCPrint Replace ("ABC ABC ABC","A","123")

C123BC 123BCPrint Replace ("ABC ABC ABC","A","123",3)

123BC 123BC ABCPrint Replace ("ABC ABC ABC","A","123",2)
123BC aBC 123BCPrint Replace ("ABC aBC ABC","A","123")

123BC 123BC 123BCPrint Replace ("ABC aBC ABC","A","123",1)

AC AC ACPrint Replace ("ABC ABC ABC","B”,"")

ABC ABC ABCPrint Replace ("ABC ABC ABC","D","123")

 string يک رشته خالي )""( باشد تمام مواردي كه در رشته  Replaceاگر مقدار آرگومان         
پيدا مي شوند، حذف خواهند شد.

ــده )يعني  � قبل از موقعيت تعيين شnd ــته ــد و رش اگر مقدار آرگومان start بزرگ تر از يک باش
آرگومان start( در رشته string وجود داشته باشد، اين بخش ها حذف مي شوند.

ــكل 8-2  ــرداز editor را مطابق ش واژه پ
ــد تا كاربر توانايي پيدا  به گونه اي تنظيم كني
ــردن عبارات را در متن  كردن و جايگزين ك

تايپ شده داشته باشد.

شكل 8-2

نكته

    تمرين:
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StrComp8-1-8تابع
ــود. اگر دو رشته با هم  ــتفاده مي ش ــته با يكديگر اس ــه دو رش از اين تابع براي مقايس
ــت خواهد داد و در غير اين صورت اگر رشته اول  ــند عدد صفر را بازگش ــاوي باش مس
بزرگ تر از رشته دوم باشد عدد 1 و در صورتي كه رشته اول كوچک تر از رشته دوم باشد 
عدد 1- بازگردانده خواهد شد. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:

 StrComp (string1,string2,compare)

آرگومان هاي string1 و string2 از نوع رشته اي هستند و شامل دو عبارتي هستند كه با 
هم مقايسه مي  شوند. آرگومان compare از نوع عددي بوده و استفاده از آن اختياري است 
ــد تابع StrComp بين حروف  ــي كه مقدار آن برابر با vbTextCompare( 1( باش و در صورت
 )vbBinaryCompare( ــود ولي اگر مقدار آن برابر صفر كوچک و بزرگ تفاوت قائل نمي ش
ــد بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل مي شود. به عنوان مثال به مواردي كه در  باش

جدول 6-8 ارايه شده است، توجه كنيد.
جدول 8-6

مثالخروجي

0Print StrComp("basic","Basic",1)
1Print StrComp("basic","Basic",0 )

-1Print StrComp("Basic","basic")

ــان Compare به طور پيش فرض مقدار صفر در  ــتفاده از آرگوم ــورت عدم اس          در ص
نظر گرفته مي شود.

    مثال 6: به رويه تابعي بعد توجه كنيد. اين رويه دو رشته را دريافت كرده و معين 
مي كند كه آيا دو رشته مساوي هستند يا خير.

Private  Function   strcompare(strstring1  As  String, strstring2 As String) As Boolean

                If    StrComp(strstring1, strstring2, vbTextCompare)    =    0   Then

                                                                           strcompare = True

                                                                                                                           Else

  strcompare = False                                                                                    

                                                                                                                      End    If

                                                                                                               End    Function

نكته

    مثال 
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 اين تابع دو آرگومان رشته اي دارد كه عبارت هاي رشته اي براي انجام مقايسه را دريافت 
ــه قرار مي دهد و در صورتي كه  ــتفاده از تابع StrComp آن ها را مورد مقايس مي كند و با اس
 If ــود و اين مقدار در يک دستور ــند، مقدار صفر بازگشت داده مي  ش ــته برابر باش دو رش
� اجرا مي شود و مقدار منطقي True را به عنوان en بررسي شده و در نتيجه دستور پس از
ــاوي دو رشته، تابع، مقدار منطقي  ــتي بازمي گرداند. اما در صورت عدم تس مقدار بازگش
vbText- نيز از مقدار StrComp ــوم تابع ــت خواهد داد. البته در آرگومان س False را بازگش

ــتفاده شده است كه سبب مي شود تابع بين حروف كوچک  Compare به جاي عدد يک اس

 strcompare)"HARD”,"hard "(و بزرگ تفاوتي قائل نشود. بنابراين اگر اين تابع به صورت
فراخواني  شود مقدار True و اگر به صورت) "Ram" و"strcompare )"Disk   فراخواني شود 

مقدار False را بازگشت خواهد داد.

براي پروژه editor يک كادر محاوره ورود به نرم افزار ايجاد كنيد كه داراي يک 
كلمه رمز و كلمه كاربر باشد، به عالوه براي بررسي درستي كلمه رمز و كاربر از 

تابع StrComp استفاده كنيد.

           در صورتي كه آرگومان char يک رشته باشد، فقط اولين كاراكتر تكرار مي شود.

InStr9-1-8تابع
اين تابع مي تواند دو رشته را دريافت كرده و موقعيت يكي را در ديگري پيدا كند. اين 

تابع داراي چهار آرگومان است و شكل كلي نحوه استفاده از آن به صورت زير است:
InStr (start, string1 , string2, compare)

ــته string2 را در  ــت كه رش ــته اي string1 و string2 اس اين تابع داراي دو آرگومان رش
ــد موقعيت آن را به  ــتجو مثبت باش ــتجو مي كند و در صورتي كه نتيجه جس string1 جس

صورت يک عدد بازمي گرداند و در غير اين صورت مقدار صفر را برمي گرداند. آرگومان 
start از نوع عددي بوده و استفاده از آن اختياري است اين آرگومان مي تواند نقطه شروع 

جستجوي string2 را در string1 تعيين كند و در صورتي كه از آن استفاده نشود، موقعيت 
جستجو از اولين كاراكتر آغاز مي شود. آرگومان چهارم compare است كه مانند آرگومان 

    تمرين:

نكته             در صورتي كه آرگومان
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ــدار اين آرگومان يک  ــتفاده نكنيد، اگر مق ــت و مي توانيد از آن اس ــي اختياري اس قبل
ــد تابع در هنگام جستجو بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل  )vbTextCompare( باش

نمي شود، اما اگر مقدار اين آرگومان صفر )vbBinaryCompare( باشد يا از آن استفاده نشود، 
در زمان جستجو بين حروف كوچک و بزرگ تفاوت قائل خواهد شد.

به عنوان مثال دستور)"InStr )1, "Visual Basic", "i(  رشته "i" را در رشته "Visual Basic"جستجو 
ــتور)"InStr )5, "Visual Basic” , "i مقدار 11 را باز  ــا دس ــاز مي گرداند، ام ــد و عدد 2 را ب مي كن
ــتجو از كاراكتر پنجم آغاز مي شود، بنابراين موقعيت رشته "i" در كلمه  مي گرداند. چون جس
Basic بازگشت داده مي شود. براي مثال مي توانيد به مواردي كه در جدول 7-8 ارايه شده است، 

توجه كنيد.

جدول 8-7
مثالنتيجه

5Print InStr (1, "cpu CPU CPU" , "CPU")
Print InStr ("CPU CPU CPU" , "cpu")
1Print InStr (1, "cpu CPU CPU" , "cpu" ,0 )
5Print InStr (4, "CPU CPU CPU" , "cpu" , 1)
1Print InStr (1, "CPU CPU CPU" , "")

4Print InStr (3, "CPU CPU CPU" , " ")

ــود،  ــتفاده مي ش ــه اس ــه از آرگومان compare براي تنظيم نحوه مقايس ــي ك            در توابع
ــش تعاريف  ــتور Option Compare Text در بخ ــود و دس ــتفاده نش ــان اس ــن آرگوم ــر از اي اگ
ــد. ــاوت قائل نخواهد ش ــزرگ  تف ــک و ب ــروف كوچ ــود، تابع بين ح ــته ش ــرم نوش ــاژول ف م
ــاي مقادير صفر و يک به  ــان compare  به كار مي رود مي توانيد به ج ــه  آرگوم ــي ك  در توابع

ترتيب از ثابت هاي vbBinaryCompare و vbTextCompare استفاده كنيد.

ــن جمله آن را  ــت كند و اولي ــن را درياف ــيد تا يک مت ــه تابعي بنويس ــک روي ي
بازگرداند.

    تمرين:

نكته  
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ــته اي  ــيک عالوه بر رويه هاي آماده اي كه در رابطه با داده هاي عددي و رش ويژوال بيس
ــد  ــاعت نيز مي باش دارد، داراي رويه هايي براي انجام عمليات روي داده هاي تاريخ و س
ــت و آن اين كه اين  ــه معرفي آن ها مي پردازيم. اما ذكر يک نكته در اين جا الزم اس ــه ب ك
رويه ها با توجه به تنظيمات منطقه اي كه در برنامه Regional and Language Options وجود 
دارد، نتيجه هاي مختلفي را در برخواهند داشت. براي هماهنگي با مثال هاي كتاب توصيه 
ــورت تغيير در اين  ــتفاده كنيد و در ص ــات پيش فرض ويندوز اس ــه از تنظيم ــود ك مي ش

تنظيمات, تنظيمات ناحيه اي را روي حالت انگليسي )English( قرار دهيد.

Date1-2-8تابع
ــتم را در اختيار شما قرار مي دهد و فاقد هر گونه آرگومان است  اين تابع، تاريخ سيس
ــتور Date مي توانيد تاريخ سيستم را نيز تنظيم  ــتفاده از اين تابع همراه با دس به عالوه با اس

كنيد. براي تنظيم تاريخ سيستم با دستور Date از اين الگو استفاده كنيد:
Date = date

2-8توابعتاريخوساعت

Date جدول 8-8 دستور
Date = "2-20-1970"

Date = # 12/7/ 2003#

Date = "Aug 18,2004"

ــته اي،  ــدار date مي تواند از نوع داده رش مق
ــد. به  ــتي تابع Date باش تاريخ يا مقدار بازگش
ــده در جدول 8-8  ــوان مثال موارد ارايه ش عن
نحوه استفاده از دستور Date را نشان مي دهند.

ــيله آن تنظيم  ــتم را به وس    مثال 7: پروژه اي طراحي كنيد كه كاربر بتواند تاريخ سيس
كند. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:

 جدول 9-8 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

frmsetName
Set DateCaption

1 - برنامه ويژوال بيسيک را اجرا كنيد و يک 
ــوع Standard EXE به همراه يک  ــروژه از ن پ
ــداول 9-8 الي  ــكل 3-8 و ج فرم مطابق ش

11-8 ايجاد كنيد.

   مثال 



         
            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، هـ                                                          شماره: 1 / 3 / 1 / 80 /84 - 0

225

                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارهشتم: توانايي  استفاده از انواع رويه هاي آماده در ويژوال بيسيک

8 - 3
جدول 10-8 خصوصيات كنترل ها

كنترل
        خصوصيت

Label Label Label TextBox TextBox

Name lbls1 lbls2 lbls3 txtmonth txtday

Caption / /  mm   dd     yyyy     ــ __

جدول 11-8 خصوصيات كنترل ها

Command ButtonCommand ButtonTextBox
كنترل

       خصوصيت
cmdcancelcmdoktxtyearName

&Cancel&OKــCaption

در اين مرحله رويداد Click دكمه OK را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdok_Click()

If (Val(txtday.Text) > 0 And Val(txtday.Text) < =31) And _

    (Val(txtmonth.Text)> 0 And Val(txtmonth.Text)< =12)And _

    (Val(txtyear.Text)>1900 And Val(txtyear.Text)<=3000)Then

Date = Trim(txtmonth.Text) + String (1, "/") + _

           Trim(txtday.Text)+String(1,"/")+Trim (txtyear.Text)

                                                                                                                               Else

   MsgBox "Invalid Date !",  ,"ERROR"

                                                                                                                             End If

End Sub
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ــده در كادرهاي متن روز  ــتور If مقادير تايپ ش ــتفاده از يک دس در اين رويداد با اس
ــود در صورتي كه مقادير اشتباهي  ــال )txtyear( بررسي مي ش )txtday(، ماه )txtmonth( و س

وارد شود، پيام خطايي در يک كادر پيام نمايش داده مي شود اما در صورت مناسب بودن 
مقادير ورودي با استفاده از عملگر +، توابع Trim و تابع String، داده هاي ورودي به شكل 
ــته اي به تابع Date داده  ــوند و در پايان، اين مقدار رش ــته اي حاوي تاريخ تنظيم مي ش رش

مي شود تا تاريخ سيستم را تنظيم كند.
ــتور Unload Me را در رويداد Click دكمه Cancel بنويسيد، سپس پروژه و فرم را با  دس

نام setdate ذخيره كنيد.
ــال تايپ  2را به ترتيب براي ماه، روز و س 1، 25 و5  پروژه را اجرا كرده و مقادير

كنيد، سپس روي دكمه OK كليک كنيد.
ــده را  ــاعت برويد و تاريخ ثبت ش در ويندوز به كادر محاوره  ويژگي هاي تاريخ و س

بررسي كنيد.
اين بار مقاديري را به صورت غلط تايپ كنيد و روي دكمهOK  كليک كنيد. همان طور 

كه مي بينيد پيام خطايي روي دسک تاپ مشاهده مي شود.
به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

Day2-2-8 تابع
ــخ را دريافت كرده و يک عدد بين 1 تا 31 به عنوان  ــع Day يک مقدار از نوع تاري تاب

شماره روز بازمي گرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت زير است:

Day (date)

ــد كه  ــته اي يا عددي باش اين تابع يک آرگومان دارد كه مي تواند از نوع تاريخي, رش
بيانگر تاريخ مشخصي است. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 12-8 توجه كنيد.
ــده است؛  ــتفاده ش در مثال چهارم جدول 12-8 از يک مقدار عددي از نوع صحيح اس
اين مقدار با توجه به روزهايي كه از ابتداي سال سپري مي شود، مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت و در نتيجه مقدار روزها از ابتداي سال تا ماه جاري از عدد مربوطه كم مي شود تا 

مقدار بازگشتي بين مقدار 1 تا 31 قرار گيرد.
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                          جدول 8-12
مثالنتيجه

5Print Day (# 1/5/1980  #)

150Print Day ("march 15,198 ")

25Print Day ("1/25/1980 ")

18Print Day (50)

Now3-2-8تابع
ــتم را در اختيار شما قرار  ــاعت  جاري سيس اين  تابع  مي تواند در هر لحظه تاريخ و س
ــت. شكل كلي  ــد و فاقد آرگومان اس ــتي اين تابع از نوع تاريخ مي باش دهد. مقدار بازگش

نحوه استفاده از آن به اين صورت است:
Now

به عنوان مثال نتيجه فراخواني اين تابع مي تواند يک عـبارت رشته اي به صورت
# 6:43:11P m   12/10/2004 #  باشد.

Month4-2-8تابع
ــددي بين صفر تا 12 را كه بيانگر  ــع Month با دريافت يک مقدار از نوع تاريخ، ع تاب
ــتفاده از اين تابع به  ــكل كلي نحوه اس ــت، باز مي گرداند. ش ــماره ماه تاريخ مربوط اس ش

صورت بعد است: 
 Month (date)

آرگومان date يک عبارت عددي يا رشته اي است كه بيانگر يک مقدار تاريخي مي باشد. 
براي مثال به موارد ارايه شده در جدول 13-8 توجه كنيد.

جدول 8-13
مثالنتيجه

8Print Month (" 8/10/2000 ")

11Print Month (" 11/23/1980 ")

3Print Month (" March 2,1960 ")

9Print Month (# 9-1-99 #)

1 Print Month (# 10-30-1974 #)
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MonthName5-2-8تابع
ــال، نام آن ها را به صورت يک  ــماره ترتيب ماه هاي س اين تابع مي تواند با دريافت ش
ــت و شكل كلي نحوه استفاده  ــته اي بازگرداند. اين تابع داراي دو آرگومان اس عبارت رش

از آن به صورت زير است:
MonthName (month , abbreviate) 

ــال را  ــماره ماه هاي س ــت كه از نوع عددي بوده و ش آرگومان اول اين تابع month اس
ــت،  ــان دوم abbreviate اختياري و از نوع منطقي اس ــت مي كند. آرگوم ــا 12 درياف از 1 ت
ــد نام  ــد نام ماه به صورت خالصه و در صورتي كه False باش اگر اين آرگومان True باش
ــتفاده از اين آرگومان مقدار  ــود. در صورت عدم اس ماه به صورت كامل بازگردانده مي ش

پيش فرض False است. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 14-8 توجه كنيد.

جدول 8-14
مثالنتيجه
AprilPrint MonthName (40 False)

AprPrint MonthName (40True)

MayPrint MonthName (5)

Weekday6-2-8تابع
اين تابع يک عبارت رشته اي يا تاريخي را دريافت كرده و يک عدد صحيح كه بيانگر 
شماره روزهاي هفته است، باز مي گرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به صورت 

زير است:
Weekday ( date, firstday )

ــته اي است كه  ــت. آرگومان date از نوع تاريخي يا رش اين تابع داراي دو آرگومان اس
ــت كه روز اول  � يک آرگومان اختياري اسrstday ــد و آرگومان بيانگر يک تاريخ مي باش
ــبه شماره روز تعيين مي كند. مقدار پيش فرض براي اين آرگومان روز  هفته را براي محاس
ــده در جدول 15-8 باشد.  ــت. اين آرگومان مي تواند يكي از مقادير ارايه ش ــنبه اس يكش
ــنبه تا جمعه  ــنبه، دوش اين تابع عدد صحيحي بين 1 تا 7 را به ترتيب براي روزهاي يكش

بازمي گرداند. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 16-8 توجه كنيد.
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                       جدول 8-15
ثابت رشته ايثابت عدديروز هفته
1vbSundayيكشنبه

2vbMondayدوشنبه

3vbTuesdayسه شنبه

4vbWednesdayچهارشنبه

�5vbپنج شنبهursday

6vbFridayجمعه

7vbSaturdayشنبه

                              جدول 8-16
مثالنتيجه

7Print Weekday ("March 14, 1970")

6Print Weekday (#1/15/1960#)

2Print Weekday (#1/15/1960#, 5)

1 Print Weekday (#1/15/1960#,
vbFriday)

5Print Weekday ("11/20/1980")

Year7-2-8 تابع
اين تابع يک عبارت رشته اي، تاريخي، عددي يا تركيبي )Variant( را كه حاوي داده اي 
ــال را به صورت يک عدد صحيح بازگشت  ــت، دريافت كرده و مقدار س از نوع تاريخ اس

مي دهد. شكل كلي نحوه استفاده  از اين تابع به صورت زير است:
Year (date) 

جدول 8-17
مثالنتيجه
1969Print Year ("Aug 22, 69")

198 Print Year ("11/22/1980")

2Print Year (#10/9/2000#)

1995Print Year ("3-2-95")

Time8-2-8تابع
ــاعت سيستم را در اختيار شما قرار مي دهد و فاقد هرگونه آرگومان است.  اين تابع س
به عالوه با استفاده از اين تابع همراه با دستور Time مي توانيد ساعت سيستم را نيز تنظيم 

كنيد. براي تنظيم ساعت سيستم با دستور Time از الگوي زير استفاده كنيد:
 Time = time

آرگومان date به يک مقدار از نوع 
ــه عنوان مثال  ــاره مي كند. ب تاريخ اش
ــده در جدول 8-17  به موارد ارايه ش

توجه كنيد.

time يک عبارت از نوع رشته اي، ساعت 

يا مقدار بازگشتي تابع Time است. به عنوان 
مثال موارد ارايه شده در جدول 18-8 نحوه 

استفاده از دستور Time را نشان مي دهند.

Time جدول 18-8 دستور
 Time = "17:2:30"
Time = "5:17"
Time ="8:15 PM "

Time =# 8:15:20 AM #
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در جدول فوق دستورات اول و دوم بدون استفاده از عبارات AM و PM زمان سيستم 
را تنظيم مي كنند. در چنين مواقعي با توجه به مقدار ساعت تعيين شده، زمان سيستم روي 
قبل يا بعدازظهر تنظيم مي شود. در مثال اول چون ساعت 17 ذكر شده است، زمان روي 5 
بعدازظهر و در مثال دوم چون ساعت 5 ذكر شده است، زمان روي 5 صبح تنظيم خواهد شد. 

   
    مثال 8: پروژه اي طراحي كنيد كه كاربر بتواند ساعت سيستم را به وسيله آن تنظيم 

كند. براي اين كار عمليات زير را به ترتيب انجام دهيد:
1 - يک پروژه از نوع Standard EXE ايجاد كنيد كه شامل فرمي مطابق شكل 4-8 و جداول

19-8 الي 21-8 باشد.

8 - 4

        جدول 19-8 خصوصيات فرم
خصوصيتمقدار

frmsetName

Set TimeCaption

جدول 20-8 خصوصيات كنترل ها

TextBoxLabelLabelLabelLabel
كنترل

    خصوصيت
txthourlblampmlblslblmlblhName

AM/PMSecond :Minute :Hour :Captionــ

جدول 21-8 خصوصيات كنترل ها

Command

Button

Command

Button
TextBoxTextBoxTextBox

كنترل
     خصوصيت

cmdexitcmdsettxtampmtxtsecondtxtminuteName

&Exit&SetــــــCaption

   
    مثال 
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2 - رويداد دكمه Set را به صورت زير تنظيم كنيد:
Private Sub cmdset_Click()

Dim strtime As String

strtime = Trim(txthour.Text)+":"+Trim(txtminute.Text)+ _

 ":"+Trim(txtsecond.Text)+" "+Trim(txtampm.Text)

 Time =strtime

End Sub

ــاعت، دقيقه، ثانيه و قبل يا  ــتفاده از خصوصيت Text كادرهاي متن مقدار س ابتدا با اس
ــته در متغير strtime ذخيره مي شود و سپس  بعد از ظهر زمان موردنظر به صورت يک رش

اين مقدار با استفاده از تابع Time به عنوان زمان سيستم ثبت مي شود.
3 - پروژه و فرم را با نام settime ذخيره كنيد، سپس آن را اجرا نماييد.

ــه، ثانيه و به عنوان  ــاعت، دقيق ــه ترتيب براي س 1 ، 25، 18 و AM را ب  ــر 4 - مقادي
زمان قبل از ظهر دركادرهاي متن مربوطه تايپ كنيد و روي دكمه Set كليک كنيد. سپس 

تغييرات را در نوار وظيفه ويندوز بررسي كنيد.
5 - به اجراي پروژه خاتمه داده و به پنجره ويژوال بيسيک بازگرديد.

با استفاده از تابع Time و كنترل Timer يک زمان سنج ديجيتال را طراحي كنيد.

Hour9-2-8 تابع
اين تابع با دريافت يک مقدار رشته اي يا تاريخي شامل زمان، مقدار ساعت را به صورت 
ــتفاده از اين تابع به  ــكل كلي نحوه اس ــک عدد صحيح بين صفر و 23 بازمي گرداند. ش ي

صورت زير است:
Hour (time)

ــد كه  ــته اي، تاريخ و زمان يا تركيبي )Variant( باش ــان time مي تواند از نوع رش آرگوم
بيانگر مقادير زماني هستند. به عنوان مثال به موارد ارايه شده در جدول 22-8 توجه كنيد.

    تمرين:
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ــد،  ــاعت، دقيقه يا ثانيه باش            اگر آرگومان time مقادير زماني بزرگ تر از مقادير مجاز براي س
در هنگام اجراي برنامه پيام خطاي Syntax error يا Type mismatch نمايش داده مي شود.

ــاعت با  ــود، مقدار س اگر در آرگومان time مقدار بعدازظهر )PM( يا قبل از ظهر )AM( تعيين نش
توجه به مقدار زمان در آرگومان time محاسبه مي شود.

جدول 8-22
مثالنتيجه

8Print Hour (#8:18:10 AM# )
22Print Hour (#22:05:00 #)
22Print Hour (" 10:50:43 PM ")
13Print Hour (" 13:20 ")
4Print Hour (" 4:10 ")

Print Hour (Now)ساعت جاري سيستم

Minute10-2-8تابع
اين تابع با دريافت يک مقدار رشته  اي يا تاريخي شامل زمان، مقدار دقيقه را به صورت 
يک عدد صحيح بين صفر و 59 بازمي گرداند. شكل كلي نحوه استفاده از اين تابع به اين 

صورت است:
 Minute (time) 

ــد كه  ــته اي، تاريخ و زمان يا تركيبي )Variant( باش ــان time مي تواند از نوع رش آرگوم
بيانگر مقادير زماني هستند. براي مثال به موارد ارايه شده در جدول 23-8 توجه كنيد.

جدول 8-23
مثالنتيجه

18Print Minute (#8:18:10 AM#)

5Print Minute (#22:05:00#)

5 Print Minute (" 10:50:43 PM ")

2 Print Minute (" 13:20")

1 Print Minute (" 4:10:3")

Print Minute (Now)دقيقه با توجه به ساعت جاري سيستم

نكته  
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       اگر مقادير زماني مورد استفاده بزرگ تر از مقادير مجاز براي ساعت، دقيقه يا ثانيه باشند، 
در هنگام اجراي برنامه پيام خطاي Syntax error يا Type mismatch مشاهده مي شود.

Second11-2-8تابع
ــامل زمان، مقدار ثانيه را به  ــته اي يا تاريخي ش اين تابع نيز با دريافت يک مقدار رش
ــتفاده از اين  ــكل كلي نحوه اس صورت يک عدد صحيح بين صفر تا 59 بازمي گرداند. ش

تابع به صورت زير است:
Second (time) 

ــد كه  ــته اي، تاريخ و زمان يا تركيبي )Variant( باش ــان time مي تواند از نوع رش آرگوم
بيانگر مقادير زماني هستند. براي مثال به موارد ارايه شده در جدول 24-8 توجه كنيد.

جدول 8-24
مثالنتيجه

1 Print Second (# 8:18:10 Am #)


Print Second (#22:05:00 #)

43Print Second (" 10:50:43 PM")
2Print Second (" 13:20:2")

Print Second (Now)مقدار ثانيه با توجه به ساعت جاري سيستم

ــاعت، دقيقه يا ثانيه  ــتفاده بزرگ تر از مقادير مجاز براي س         اگر مقادير زماني مورد اس
ــند، درهنگام اجراي برنامه پيام خطاي Syntax error يا Type mismatch مشاهده مي شود. باش

كنترل هاي كادر ليست يكي ديگر از كنترل هاي ويژوال بيسيک هستند كه به كاربر اجازه 
مي دهند تا از بين چند مقدار مختلف يكي را انتخاب كند. به عنوان مثال مي توان به كادرهاي 
ــتي كه در كادرمحاوره تنظيمات ويژگي هاي نمايشي ويندوز وجود دارند اشاره كرد. ليس

3-8کنترلکادردرليست

نكته  

نكته  
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ــامل كادرهاي ليست معمولي )ListBox( و كادرهاي  ــت انواع مختلفي ش  كادرهاي ليس
ليست تركيبي بازشو )ComboBox( دارند. تفاوتي كه بين اين دو نوع كنترل عالوه بر شكل 
ــت كه كادرهاي ليست ساده فاقد كادرمتن هستند اما كادرهاي  ظاهري وجود دارد اين اس

ليست تركيبي بازشو از يک كادر ليست ساده و يک كادرمتن تشكيل مي شوند.

جدول 8-25

خاصيت/ متد/رويدادتوضيح
ــت در تمام انواع  ــداري مي كند، اين خاصي ــت را نگه ــن خاصيت اعضاي موجود در كادر ليس اي

كنترل هاي كادر ليست وجود دارد.  
List

ــت. اگر مقدار اين  ــت وجود دارد و از نوع منطقي اس اين خاصيت در تمام كنترل هاي كادر ليس

ــت به صورت صعودي مرتب  ــم كنيد. اعضاي موجود در كادر ليس ــت را روي True تنظي خاصي

مي شوند، اما اگر مقدار آن روي False تنظيم شود اعضاي موجود در كنترل به همان ترتيبي كه 

در خاصيت List تايپ شده اند، نمايش داده مي شوند.

Sorted

ــود، كنترل به  ــن خاصيت در كنترل هاي ListBox روي مقدار Standard-0 تنظيم ش اگر اي

ــت ساده و در صورتي كه روي مقدارCheckBox-1 تنظيم شود، هر يك  صورت يك كادر ليس

ــن خاصيت مي تواند در  ــوند، اي ــا در كنترل به همراه يك كادر عالمت نمايش داده مي ش از اعض

 0-Dropdown Comboسه مقدار را كسب كند؛ اگر روي مقدار  ComboBox كنترل هاي

ــو به همراه يك كادر متن و اگر روي مقدار  ــت بازش ــود كنترل به صورت يك كادر ليس تنظيم ش

Simple Combo List-1 تنظيم شود، كنترل به صورت يك كادر ليست بازشو ساده به همراه 

يك كادرمتن و در صورتي كه روي مقدارDropdown List-2 تنظيم شود به صورت يك كادر 

ليست بازشو و بدون كادر متن نمايش داده مي شود.

Style

 Simple Combo و Dropdown Combo اين خاصيت در كنترل كادر ليست بازشو از نوع

قابل استفاده است و عملكرد آن مشابه همين خاصيت در كنترل كادر متن است.
Locked

 Dropdown اين خاصيت در كنترل كادر ليست ساده و كنترل هاي كادر ليست بازشو بجز نوع

List قابل استفاده است و عنوان عضو انتخاب شده در كنترل را در خود نگهداري مي كند.
Text
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خاصيت/ متد/رويدادتوضيح

ــت اضافه كند و شكل كلي نحوه استفاده از آن به  اين متد مي تواند عضوي را به كنترل كادر ليس

صورت بعد است:
AddItem

ــت را حذف كرد. شكل كلي  ــيله اين متد مي توان تمام اعضاي موجود در كنترل كادر ليس به وس

نحوه استفاده از اين متد به صورت زير است:
Clear

اين متد مي تواند هر يك از اعضاي موجود در كنترل را براساس شماره انديس آن ها در خاصيت 

ــود و به ترتيب قرار  ــدار صفر براي اولين عضو آغاز مي ش ــماره انديس از مق ــذف كند. ش List ح

گرفتن اعضا در ليست افزايش مي يابد. شكل كلي نحوه استفاده از اين متد به اين صورت است:
RemoveItem

اين رويداد در تمام انواع كادرهاي ليست قابل استفاده است و زماني اجرا مي شود كه كاربر يكي 

از اعضاي موجود در كادر ليست را انتخاب كند.
Click

 Simple Combo و Dropdown Combo اين رويداد در كنترل هاي كادر ليست بازشو از نوع

قابل استفاده است و زماني اجرا مي شود كه محتويات كادر متن در كادر ليست تغيير  كند. 
Change

  شماره انديس عضو در كنترل( RemoveItem . نام كنترل كادرليست

  )عنوان عضو( AddItem . نام كنترل كادر ليست

  Clear . نام كنترل كادر ليست  

ادامه جدول 8-25
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Learn  in English

Len Function: Returns a Long containing the number of 
characters in a string or the number of bytes required to store a 
variable.

Syntax
Len)string | varname(
�e Len function syntax has these parts:

Part Description
String Any valid string expression. If string contains 

Null, Null is returned.
Varname Any valid variable name. If varname 

contains Null, Null is returned. If varname is 
a Variant,Len treats it the same as a String 
and always returns the number of characters it 
contains.
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واژه نامه

Abbreviateكوتاه كردن، مختصر كردن 
Argumentآرگومان 

Binaryدودويي، مبناي دو 
Compareمقايسه كردن

Dayروز
Editorواژه پرداز 

Errorخطا 
Expressionعبارت 
Hourساعت 
Invalidاشتباه 
Lengthطول 
Minuteدقيقه

Mismatchعدم تطابق، مطابقت نداشتن
Monthماه 

Month Nameنام ماه
Removeرفع كردن،  برداشتن

Replaceجايگزين كردن
Rightراست 
Secondثانيه 

Sortمرتب كردن
Spaceفضاي خالي

Startشروع 
Syntaxشكل نوشتاري دستور

Syntaxنحو، تركيب
Timeزمان 

Treatرفتار كردن
Week Dayروز هفته

Week day Nameنام روز هفته
Yearسال 
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خالصه مطالب
• تابع ASC يک رشته را دريافت كرده و كداسكي اولين كاراكتر را بر مي گرداند.

• تابع Chr كداسكي يک كاراكتر را دريافت كرده و كاراكتر معادل آن را بر مي گرداند.
• تابع InStr دو رشته را دريافت كرده، يكي را در ديگري جستجو مي كند.

• تابع �Le تعداد معيني از كاراكترهاي يک رشته را از سمت چپ آن برمي گرداند.
• تابع Right تعداد معيني از كاراكترهاي يک رشته را از سمت راست آن برمي گرداند.

• تابع Len يک رشته را دريافت كرده و طول آن را معين مي كند.
• تابع Mid يک رشته را دريافت كرده و تعداد معيني كاراكتر را از آن جدا مي كند.

• تابع Replace رشته اي را در رشته ديگري جايگزين مي كند.
• تابع StrComp دو رشته را دريافت كرده و با هم مقايسه مي كند.

• با استفاده از تابع Date مي توان تاريخ سيستم را به دست آورده يا تنظيم كرد.
• تابع Day يک مقدار از نوع تاريخ را دريافت كرده و شماره روز آن را برمي گرداند.

• با استفاده از تابع Now مي توان تاريخ و ساعت سيستم را به دست آورد.
ــاه آن را  ــماره م ــت كرده و ش ــخ را درياف ــوع تاري ــدار از ن ــک مق ــع Month ي • تاب

برمي گرداند.
• تابع MonthName با دريافت شماره ماه، نام آن را برمي گرداند.

• تابع Weekday يک عبارت رشته اي يا تاريخي را دريافت كرده و شماره ترتيب روز 
را در هفته برمي گرداند.

ــال آن را  ــت كرده و مقدار س ــته اي، تاريخي را درياف ــک عبارت رش ــع Year ي • تاب
برمي گرداند.

• با استفاده از تابع Time مي توان ساعت سيستم را به دست آورد.
ــان را دريافت كرده و مقدار  ــامل زم ــته اي يا تاريخي ش ــع Hour يک عبارت رش • تاب

ساعت را برمي گرداند.
ــامل زمان را دريافت كرده و مقدار  ــته اي يا تاريخي ش • تابع Minute يک عبارت رش

دقيقه را برمي گرداند.
ــامل زمان را دريافت كرده و مقدار  ــته اي يا تاريخي ش • تابع Second يک عبارت رش

ثانيه را برمي گرداند.
• با استفاده از تابع Timer مي توان ثانيه هاي بعد از نيمه شب را محاسبه كرد.
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                  پیمانه مهارتی: برنامه نويسی مقدماتی )ويژوال بيسيک(
                  واحد کارهشتم: توانايي  استفاده از انواع رويه هاي آماده در ويژوال بيسيک

آزمون نظري 

1 - حاصل اجراي دستور"Right "Windows", Len "123 چيست؟
 "ind" -د      "ows" -ج             "Win" -ب     الف- "123"  

2 - به وسيله كدام تابع مي توان تعدادي از كاراكترهاي يک رشته را جدا كرد؟
 Asc -د      Len -ج       Mid -ب   Instr -الف    

3 - حاصل اجراي دستور )  )"Computer" ,3�Le چيست؟
ب- "ter"      ج- "puter"      د-""    "Com " -الف    

4 - كدام تابع امكان جستجوي يک رشته را در رشته ديگر فراهم مي كند؟
Space -د     Replace -ج      InStr -ب           Len -الف    

5 - كدام گزينه در رابطه با خروجي دستور )»Second )”10:12:36 درست است؟
1            ب- 12                ج- 36      د- 48      الف-

6 - حاصل عبارت )Mid )"Computer",5,5 چيست؟
Computer -د         puter -ج      uter -ب  omput -الف    

7 - به وسيله كدام تابع مي توان ساعت و تاريخ جاري سيستم را به دست آورد؟
 Time -ب                  Date -الف    

    ج- Now                   د- گزينه هاي الف و ج صحيح هستند.
 8 - حاصل عبارت) Replace)"Book","o", "t",3 چيست؟

"Btok" -د     "Bttk" -ج      "Bttt" -ب         "Botk"  -الف    
9 - Which of the following data types does return by the Len Function?

 a- integer   b- string         c- date          d- boolean

10- تفاوت و شباهت توابع Date و Now را بيان كنيد.
11- نحوه عملكرد توابع زير را توضيح دهيد.

Instr -د                 Strcomp -ج         Mid -ب                  Le� -الف    
12- نحوه عملكرد توابع زير را توضيح دهيد.

Replace -د  Month Name -ج        Asc -ب      Day -الف    
13- نحوه عملكرد توابعHour ،Year وMinute  را توضيح دهيد.
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آزمون عملي

1 - يک رويه فرعي بنويسيد كه يک عدد را دريافت كرده، كوچک ترين رقم آن را پيدا 
كند و نمايش دهد.

ــته را دريافت كرده و كاراكترهاي آن را به  ــيد كه يک رش 2 - يک رويه فرعي بنويس
 retupmoC را به صورت Computer ــارت ــوس  نمايش  دهد. به عنوان  مثال عب صورت معك

نمايش دهد.


