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 2صفحه :                                                                                ه سازی و ویژوال بیسیک                                    جزوه مبانی برنام

 الگوریتم

از دستورات متوالی که برای انجام عمل خاصی نوشته می شوند و پس  مجموعه ایالگوریتم : تعریف 

 تم ، هدف مورد نظر حاصل می شود . از پایان الگوری

 : الگوریتم ویژگیهای

 صریح ، واضح و خوانا باشد . .1

 ورودی ها و خروجی های آن مشخص باشد . .2

 قابلیت اجرایی داشته باشد .  .0

 پایان پذیر باشد . .4

 الگوریتمی بنویسید که سه عدد را دریافت کرده و میانگین آنها را حساب کند .( 1 مثال

 شروع .1

 را از ورودی دریافت کن x , y , zمتغیر مقدار سه  .2

0. M ←
𝑥+𝑦+𝑧

3
 

 را . Mچاپ کن  .4

 پایان .5

الگوریتم  نوشته شده ، توسط  کامپیوتر  قابل  اجرا  نیست  اما  یک  انسان  می تواند  با  نکته :

 دستورات الگوریتم به نتیجه مورد نظر برسد . اجرای ترتیبی

باشد ، اجرا  60 و 28 و 17لتی که ورودی های الگوریتم برابر با را برای حا 1الگوریتم مثال  (2مثال 

 نمائید . 

x = 17                                             36 ←
17+28+63

3
 

y = 28 

z = 63 

  



 1صفحه :                                                                                جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                                    

 در هر الگوریتم می توانیم از اعمال اصلی استفاده کنیم :

+  ,   –  ,   *   ,   /  ,   % (MOD) 

 Positiveالگوریتمی بنویسید که یک عدد را از ورودی گرفته و اگر عدد مثبت باشد کلمه  (0مثال 

 را در خروجی چاپ کند .  Negativeکلمه  و اگر عدد منفی باشد

 شروع .1

 را بگیر xمتغیر  .2

 5را . برو به مرحله "Positive"باشد ، چاپ کن  x≥0اگر  .0

 را . "Negative"باشد ، چاپ کن  x<0اگر  .4

 پایان .5

بخشپذیر  5الگوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و مشخص کند که آن عدد بر  (4مثال 

 است یا خیر ؟

 عشرو .1

 را بگیر xمتغیر  .2

 5برو به مرحله  ."بخشپذیر است 5عدد بر "باشد ، آنگاه چاپ کن  x%5=0اگر  .0

 ."بخشپذیر نیست 5عدد بر "چاپ کن  .4

 پایان .5

 کرده و بزرگترین عدد را چاپ کند .الگوریتمی بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت  (5مثال 

 شروع .1

 را بگیر x , yمقدار متغیرهای  .2

 5برو به مرحله .  را xاشد ، چاپ کن ب x≥yاگر  .0

 . را yچاپ کن  .4

 پایان .5

 ( استفاده نمی کنیم ."را چاپ کنیم از عالمت ) x , yاگر بخواهیم مقادیر  نکته :

 



 9صفحه :                                                                                      جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                              

 الگوریتمی بنویسید که یک عدد صحیح را گرفته و مقسوم علیه های آن را چاپ کند . (6مثال 

 شروع .1

 را بگیر xمتغیر  .2

0. ←1 I  

 را چاپ کن I، آنگاه  x%I=0اگر  .4

5. ←I+1 I  

 برو 4باشد به مرحله  I ≤ xاگر  .6

 پایان .7

 رسم کنید . x = 5برای ورودی  مربوط به الگوریتم فوق را Traceجدول 

 I x خروجی

1 

5 

1 

2 

0 

4 

5 

6 

5 

الگوریتمی بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و مجموع مقسوم علیه های آن را چاپ  (7مثال 

 کند .

 شروع .1

 را بگیر xمقدار متغیر  .2

0. ← 1 I    0 ←و S  

   S+I← S ، آنگاه   x%I=0اگر  .4

5. I+1 ← I  

 برو 4 باشد ، به مرحله I ≤ xاگر  .6

7. S را چاپ کن 

 پایان .8



 4صفحه :                                                                                      جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                              

 

 رسم کنید . x = 6را برای ورودی  7مثال مربوط به الگوریتم  Traceجدول 

 

x I S خروجی 

6 1 

2 

0 

4 

5 

6 

7 

3 

1 

0 

6 

12 

 

12 

 

را چاپ کند،  Primeالگوریتمی بنویسید که عددی را از ورودی گرفته و اگر عدد اول باشد  (8مثال 

 را چاپ کند . No-Primeدر غیر اینصورت 

 عددی است که غیر از یک و خودش ، هیچ مقسوم علیه دیگری نداشته باشد .ف عدد اول : تعری

 

 وعشر .1

 را بگیر xمقدار متغیر  .2

0. ← 1 I    0 ←و T  

   T+1← T ، آنگاه   x%I=0اگر  .4

5. I+1 ← I  

 برو 4باشد ، به مرحله  I ≤ xاگر  .6

 را . "No-Prime"را . درغیر اینصورت چاپ کن  "Prime"باشد ، چاپ کن  T = 2اگر  .7

 پایان .8

 



 5صفحه :                                                                                          جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                          

 الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته و مشخص کند که عدد کامل است یا خیر ؟ (3مثال 

عدد  یک عدد زمانی کامل است که مجموع مقسوم علیه هایش به جز خودش ، با خود ی :ایراهنم

 برابر باشد .

 شروع .1

 را بگیر xمقدار متغیر  .2

0. ← 1 I    0 ←و S  

   S+I← S ، آنگاه   x%I=0اگر  .4

5. I+1 ← I  

 برو 4باشد ، به مرحله  I < xاگر  .6

  "عدد کامل نیست"در غیر اینصورت چاپ کن  "عدد کامل است"چاپ کن  ،   S = xاگر  .7

 پایان .8

 

مثلث را گرفته و مشخص کند مثلث قائم الزاویه  الگوریتمی بنویسید که طول اضالع یک (13مثال 

 هست یا خیر ؟

  یک مثلث زمانی قائم الزاویه است که مجذور یکی از اضالع با مجموع مجذور دو ضلع دیگر

 ( 2c + 2b = 2aبرابر باشد . ) رابطه فیثاغورث :  

 

 شروع .1

2. a , b , c را بگیر 

در  ، "مثلث قائم الزاویه است"کن آنگاه چاپ  b2=a2c+2یا  c2=a2b+2یا  c2=b2a+2اگر  .0

 . "ائم الزاویه نیستمثلث ق"غیر اینصورت چاپ کن 

 پایان .4

 

 



 6صفحه :                                                                                جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                                    

 الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد فرد دو رقمی را حساب کرده و حاصل را چاپ کند . (11مثال 

 روش دوم :           روش اول :

 .   شروع1      شروع .1

2. ← 11 I    0 ←و S     2   .← 11 I    0 ←و S 

0.  S+I← S       0 اگر   .I MOD 2 ≠ 0  ، باشدS+I ← S 

4. I+2 ← I      4   .I+1 ← I 

 برو 0، آنگاه به مرحله  I ≤ 99.   اگر 5  برو 0، آنگاه به مرحله  I ≤ 99اگر  .5

 را S.   چاپ کن 6     را Sچاپ کن  .6

 .   پایان7      پایان .7

 الگوریتمی بنویسید که مجموع اعداد سه رقمی زوج را حساب کرده و حاصل را چاپ کند . (12مثال 

 شروع .1

2. ← 100 I    0 ←و S 

0. S+I← S   

4. I+2 ← I  

 برو 0باشد ، آنگاه به مرحله  I ≤ 998اگر  .5

 را Sچاپ کن  .6

 پایان .7

 الگوریتمی بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و محیط و مساحت آن را چاپ کند . (10مثال 

      : محیط دایرهrπ2         : 2مساحت دایرهπr 

 شروع .1

 قرار بده rشعاع دایره را در متغیر  .2

0. 3/14 ← π  

4. 2πr ← P 

5. 2πr ← S  

 "مساحت  =" S  و "محیط  =" Pچاپ کن   .6

 پایان .7



 7صفحه :                            جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                                                                                        

را گرفته و ریشه آن را  (ax+b=0)ضرایب یک معادله درجه اول الگوریتمی بنویسید که  (14مثال 

 حساب کند .

 شروع .1

 را بگیر a , bضرایب  .2

0. –b/a ← x 

 را xچاپ کن  .4

 پایان .5

های را گرفته و ریشه  )bx+c=02ax+( دوممعادله درجه   الگوریتمی بنویسید که ضرایب (51مثال 

 آن را حساب کند .

 شروع .1

 را بگیر a , b , cضرایب  .2

0. 4ac-2b ← ∆  

و به  "است  b/2a–  معادله ریشه مضاعف دارد که برابر" ، آنگاه چاپ کن  0 = ∆اگر   .4

 برو 7مرحله 

  ، آنگاه   ∆ ˃ 0اگر   .5
–b−√∆

2a
 = 1x    و–b+√∆

2a
 = 2x   1. چاپ کنx  2وx  برو 7را و به مرحله 

 "معادله ریشه حقیقی ندارد"چاپ کن ، آنگاه   0 ˂ ∆اگر   .6

 پایان .7

 رسم کنید . 5x+2-23xمعادله را برای مربوط به الگوریتم فوق  Traceجدول 

3x2-5x+2 

∆ = b2 - 4ac  

∆ = 25 – 24 = 1 

x1 =
–b−√∆

2a
=

5−1

6
=

4

6
=

2

3
 

x2 =
–b+√∆

2a
=

5+1

6
=

6

6
= 1 

 

a b c ∆ x1 x2 خروجی 

3 -5 2 1 2

3
 1 2

3
 

1 



 8صفحه :                                                                                         جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                           

زمان را برحسب ساعت ، دقیقه و ثانیه گرفته و مشخص کند زمان  الگوریتمی بنویسید که (16مثال 

 داده شده کالً چند ثانیه است ؟

 شروع .1

 ه( را دریافت کن)ثانی S)دقیقه( و  M)ساعت( ،  Hمقادیر  .2

0. (H*3600)+(M*60)+S ← T 

 را  Tچاپ کن مقدار  .4

 پایان .5

 رسم کنید .  7 : 08' : 26"زمان مربوط به الگوریتم فوق را برای  Traceجدول 

 

H = 7 

M = 38 

S = 26 

T=(7*3600)+(38*60)+26 = 27506 

 

ن را برحسب ثانیه گرفته و مشخص نماید چند ساعت و چند الگوریتمی بنویسید که زما (17مثال 

 دقیقه و چند ثانیه است؟

 شروع .1

2. T بگیر برحسب ثانیه را 

0.  T/3600 ← H 

4. T%3600 ← T 

5. T/60 ← M 

6. T%60 ← S 

 را H,M,Sچاپ کن   .7

 پایان .8

 

H M S T خروجی 

7 38 26 27506 27506 



 3صفحه :                                                               جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                                                     

 فرض کنید مبنای محاسبه عوارض )مالیات( حقوق یک کارمند بصورت زیر باشد : (18مثال 

 تومان باشد ، مالیاتی تعلق نمی گیرد . 533333الف( اگر حقوق کمتر از 

درصد مالیت  تعلق  13باشد ، بر مازاد حقوق ،  تومان 1333333و    533333ب( اگر حقوق  بین 

 می گیرد .

 درصد مالیات تعلق می گیرد . 15تومان باشد ، بر مازاد حقوق  1333333ج( اگر حقوق بیشتر از 

الگوریتمی بنویسید که حقوق یک کارمند را برحسب تومان گرفته و میزان مالیات حقوق را حساب 

 نماید .

 شروع .1

2. S )را برحسب تومان بگیر )حقوق یک کارمند 

 6و برو به مرحله   T← 0، آنگاه  S ˂ 500,000اگر   .0

 *(S-500,000) ، آنگاه  S ˂ 1,000,000اگر  .4
𝟏

𝟏𝟎
 ← T  6و برو به مرحله 

 *(S-500,000)در غیر اینصورت   .5
𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎
 ← T 

 را Tچاپ کن  .6

 پایان .7

 

 رسم کنید . تومان 785333به ازای حقوق مربوط به الگوریتم فوق را  Traceجدول 

 

S = 785,000 

 
S ˂ 1,000,000     

 

T = (785,000-500,000)* 
1

10
= 28,500 

 

 

S T خروجی 

785,000 28,500 28,500 



 21صفحه :                                          جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                                                                        

الگوریتمی بنویسید که ابتدا تعداد درسهای انتخابی یک دانشجو در یک ترم را گرفته و  (13مثال 

پس از آن تعداد واحد هر درس و نمره آن درس را از ورودی دریافت کند و معدل دانشجو را در 

 خروجی چاپ نماید .

 شروع .1

 قرار بده Dرا در تعداد درسهای انتخابی دانشجو  .2

0.  0← M )جمع نمرات(  0 و← T )جمع تعداد واحدها(  0و ←I  )شمارنده تعداد درس( 

4. N )را دریافت کن )نمره 

5. V )را دریافت کن )تعداد واحد درس 

6. M+(N*V) ← M 

7. T+V ← T 

8. I+1 ← I 

 4، آنگاه برگرد به مرحله   I ˂ Dاگر  .3

13. M/T ← A 

 را Aچاپ کن  .11

 پایان .12

 رسم کنید . برای داده های زیرگوریتم فوق را مربوط به ال Traceجدول 

 

 نمره واحد  درس

 13 0  فیزیک

 8  0  ریاضی

 18 0 مبانی کامپیوتر

 23 1 تربیت بدنی

 

 

 

 

 

D M T I N V A خروجی 

4 
 

0 
30 
54 

108 
128 

0 
3 
6 
9 

10 

0 
1 
2 
3 
4 

10 
8 

18 
20 

3 
3 
3 
1 

 
 
 
 

12/80 

12/80 



 22صفحه :                                                                               یک                                   جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیس

 :الگوریتمی بنویسید که  (23مثال 

 الف( شماره روز را گرفته و مشخص کند چند ماه و چند هفته و چند روز است؟

 د ، روز متناظر با عدد وارد شده چه روزی است؟ب( اگر روز اول سال سه شنبه باش

 

 الف :

 شروع .1

 قرار بده D تعداد روزها را در متغیر .2

 7و برو به مرحله   D%31 ← Dو    D/31 ← M، آنگاه    D ≤ 186اگر   .0

4. (D-186)/30 ← N  روزه( 03)تعداد ماههای 

5. N+6 ← M )تعداد کل ماهها( 

6. D-((N*30)+(6*31)) ← D 

7. D/7 ← W 

8. D%7 ← D 

 را M,W,Dاپ کن چ .3

 پایان .13

 : ب

 شروع .1

 قرار بده D تعداد روزها را در متغیر .2

 13و برو به مرحله  "سه شنبه است"چاپ کن ، آنگاه   D%7=0اگر   .0

 13و برو به مرحله  "شنبه استچهار"چاپ کن  ، آنگاه  D%7=1اگر   .4

 13و برو به مرحله  "شنبه استپنج"چاپ کن  ، آنگاه  D%7=2اگر   .5

 13و برو به مرحله  "است جمعه "چاپ کن آنگاه  ،  D%7=3اگر   .6

 13و برو به مرحله  "شنبه است"چاپ کن ، آنگاه   D%7=4اگر   .7

 13و برو به مرحله  "شنبه استیک"چاپ کن ، آنگاه   D%7=5اگر   .8

 . "است دوشنبه"چاپ کن ، آنگاه   D%7=6اگر   .3

 پایان .13

 

 



 21صفحه :                                                                                                       جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک           

 

 رسم کنید . 270و  153را برای روزهای  23مثال مربوط به قسمت الف الگوریتم  Traceجدول 

 

D=150 

D≤186  ,   M=D/31 

M=150/31=4 

D%31=D=26 

W=D/7 , W=26/7=3 

D%7=D=5 

 

 

D=273 

D˃186   ,   N=(D-186)/30 

N=(273-186)/30=2 

M=N+6=2+6=8 

D=D-((N*30)+(6*31)) 

D=273-((2*30)+(6*31))=27 

W=D/7=27/7=3 

D%7=D=6 

  

D M W 
 خروجی
M,W,D 

150 
26 
5 

4 
 
 

 
3 
 

 
4,3,5 

D M N W 
 خروجی
M,W,D 

273 
 

27 
6 

 
8 

2 3 

8,3,6 



 29صفحه :                                                                               ژوال بیسیک                                   جزوه مبانی برنامه سازی و وی

 

را به روش نردبانی  Nو  Mدو عدد  بزرگترین مقسوم علیه مشترک که الگوریتمی بنویسید (21مثال 

 بدست آورد .

 شروع .1

 . ( بزرگتر است Nاز  M) با فرض اینکه  ررا بگی Nو  Mمقدار  .2

0.  M%N ← R  

 6را و برو به مرحله  N، چاپ کن  R = 0اگر  .4

5. N ← M  وR ← N  0و برو به مرحله 

 پایان .6

 

 الگوریتمی بنویسید که یک عدد را گرفته و فاکتوریل آن را حساب کند . (22مثال 

N! =1*2*3*…*N 

 شروع .1

 را بگیر Xمقدار  .2

0.  1← I     1 و← F 

4. X*I ← F 

5. I+1 ← I 

 4آنگاه برو به مرحله  I ≤ Xاگر  .6

 را  Fچاپ کن  .7

 پایان .8
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 را با استفاده از جمع انجام دهد . X*Yحاصل ضرب  الگوریتمی بنویسید که (20مثال 

 

X*Y = 
Y+Y+Y+⋯+Y

X  بار  
 

 شروع .1

 را بگیر Yو  Xمقدار  .2

0.  0← I    0 و← S 

4. S+Y ← S  وI+1 ← I 

 4آنگاه برو به مرحله  I < Xاگر  .5

 را Sچاپ کن  .6

 پایان .7
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 یا نمودار گردشی : (Flowchart)فلوچارت 

رسم فلوچارت ، یکی از روشهای نشان دادن حل مسئله با استفاده از اشکال ریاضی و هندسی است . 

د و فهم و درک آن آسانتر است . برای نشان دادن دهزیرا شکل مطالب را بهتر از متن انتقال می

 کنیم :مراحل حل یک مسئله ، طبق قرار داد از اشکال زیر استفاده می

  برای نشان دادن حالت شروع و پایان         بیضی :

 برای نشان دادن دستوراتی که حاوی اعمال محاسباتی هستند .     مستطیل :

 اتی که مقداری را از ورودی دریافت می کنند .  برای دستور متوازی االضالع :

 برای نشان دادن شرط های موجود در یک الگوریتم     لوزی :

 برای اتصال اشکال مختلف و نیز نشان دادن حلقه ها     فلش های جهت دار :

 استفاده می شود . نشان دادن یک خروجیو از شکل روبرو برای 

 

د که دو عدد را از ورودی گرفته و بزرگترین عدد را در خروجی چاپ فلوچارتی رسم نمائی (1مثال 

 الگوریتم ( 5مثال کند . ) مربوط به 

 شروع                                                                                           

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                 

         پایان                                                                                                                                                     
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ریشه   را گرفته و  )bx+c=02ax+(  دوممعادله درجه    ضرایب که  فلوچارتی رسم  نمائید  (2مثال 

 الگوریتم ( 15مثال چاپ کند . ) مربوط به آن را های 

 شروع                                                                                                      

                                                                                                    a , b , c  

                                                                                               4ac - 2b ← ∆  

∆>0                                                                                                    

∆=0                                                                                                    

∆<0                                                                                                    
 

 

                                                                                                   =
–b−√∆

2a
 1x          b/2a– ← x       ریشه حقیقی ندارد 

                                                                               =
–b+√∆

2a
 2x    

 

 
 

 پایان                                                                                                                         
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               یک عدد را گرفته و مقسوم علیه های آن را چاپ کند .که  فلوچارتی رسم  نمائید  (0مثال 

 الگوریتم ( 6مثال ) مربوط به 

 

 شروع 

X  

1 ← I 

 

X%I=0 

I 

I+1 ← I 

X ≤ I 

 پایان
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   مشخص کند که عدد کامل است یا خیر ؟  یک عدد را گرفته وکه  فلوچارتی رسم  نمائید  (4مثال 

 الگوریتم ( 3مثال ) مربوط به 

 شروع                    

X                    

1                   ← I 

0                    ← S 

 

X%I=0                    

S+I                     ← S 

I+1                     ← I 

 

I < X                    

 

S = X                     

 

 عدد کامل نیست        عدد کامل است                                                       

 

 پایان                     
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 فاکتوریل آن را چاپ نماید . یک عدد را گرفته وکه  م  نمائید فلوچارتی رس (5مثال 

 الگوریتم ( 22مثال ) مربوط به 

 

 شروع

 X   

1 ← I 

1 ← F 

X * I ← F 

I + 1 ← I 

I ≤ X 

 

F 

 

 پایان
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مشخص کند که این سه عدد می توانند  سه عدد را گرفته وکه  فلوچارتی رسم  نمائید  (6مثال 

 اضالع یک مثلث باشند یا خیر ؟

 سه عدد زمانی یک مثلث تشکیل می دهند که مجموع دو ضلع از ضلع سوم بزرگتر باشد . راهنمائی :

 

 شروع 

a , b , c 

a+b > c 

 

b+c > a 

 

a+c >b 

 

                                       No                           Yes 

 پایان
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یک بازی را شبیه سازی نماید . ابتدا کاربر یک عدد را در نظر  که فلوچارتی رسم  نمائید  (7مثال 

تواند در خواهد که آن عدد را حدس بزند . آن شخص میگیرد ، سپس از شخص دیگری میمی

 ع کند .هرجایی که خواست به بازی خاتمه دهد یا بازی را از نو شرو

 شروع

 a =یک عدد تصادفی 

b 

 درست نیست .                       
                              Y                                               a = bبرای ادامه                                             
                                                  N برای انصراف                                       

 

                                             Ans                             ! درست است 

                             Ans 
 Yبرای شروع مجدد                                                                    

   Nبرای انصراف                                                                        
 

                                                                         Ans 
 

                                                                               
Ans 

 

 نپایا
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را با استفاده از روش تیلور محاسبه نماید .  xفلوچارتی رسم  نمائید  که مقدار سینوس  (8مثال 

را به عنوان  xو تعداد جمالت محاسباتی را از ورودی بگیرد و سینوس  xالگوریتم باید مقدار 

 خروجی چاپ کند .

Sin (x) = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+ .  .  . −  

 

 شروع .1

 ذخیره کن Nتعداد جمالت را در متغیر  .2

 را دریافت کن xمقدار  .0

4.  1← I     1 و← F  وx ← P  وN-1 ← N  

5. -1 ← sign  وx ← S  

6. F*(I+1)*(I+2) ← F  

7. P*x*x ← P  

8. S+(sign*( P/F )) ← S  

3. sign*(-1) ← sign  وN-1 ← N  وI+2 ← I 

 6باشد برو به مرحله  N > 0اگر  .13

 را Sچاپ کن  .11

 پایان .12
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 مربوط به الگوریتم صفحه قبل : فلوچارت

 

 شروع

N  وX 

1←I                 1و←F  

N-1←N           وX←P  

-1 ←sign          وX←S 

 

F*(I+1)*(I+2) ← F 

P*X*X  ←P 

 
 
 

S+(sign*( P/F ))  ←S 

 
 

sign*(-1)  ←sign  
N-1  ←N 
I+2  ←I 

 

 

N > 0 
 

 

S  
 

 

 پایان
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 زبان های برنامه نویسی :

دستورات درخواستی یک کاربر را به درستی دریافت کرده و نتیجه  برای اینکه یک کامپیوتر بتواند

را تولید نماید ، بایستی دستورات در قالب یک برنامه به کامپیوتر داده شود . زبان های برنامه 

نویسی برای این منظور طراحی شده اند . زبانهای برنامه نویسی از نظر نوع به سه دسته کلی تقسیم 

 می شوند :

 

 سطح باال زبانهای .1

 زبانهای سطح میانی .2

 زبانهای سطح پایین .3

 

هرچه به سمت زبانهای سطح باال حرکت کنیم ، دستورات به زبان آدمی ) زبان محاوره ( نزدیک تر 

شده و فهم آن برای انسان آسانتر است . اما در حرکت به سمت زبانهای سطح پایین ، دستورات به 

درک آن برای ماشین آسان بوده ولی برای انسان دشوار صورت دنباله ای از صفر و یک هاست که 

طراحی شده بود ، اما نرم افزارهایی که  Dosبرای سیستم عامل  QBasicاست . زبانهایی مانند 

امروزه استفاده می شود ، قابلیت  برنامه نویسی در سیستم عامل های گرافیکی مانند ویندوز را 

 دارند .

 : (Visual Basic)سیک ویژوال بیزبان برنامه نویسی 

یکی از زبانهای برنامه سازی است که در محیطی گرافیکی و تحت  (Visual Basic)ویژوال بیسیک 

 سیستم عامل ویندوز ، می توان با آن برنامه نویسی کرد . 
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 : VBویژگی های زبان برنامه نویسی 

 

ارتباط کاربر با محیط برنامه  VBدر زبان  ؛ (GUI)محیط برنامه نویسی گرافیکی دارد  .1

 GUIنویسی به صورت گرافیکی است که کار با محیط را آسانتر می کند ، به این ویژگی 

 فته می شود .گ

 

      این ویژگی یعنی اینکه برنامه نویس ؛  (IDE)داشتن محیط برنامه نویسی یکپارچه  .2

تواند بدون نیاز به استفاده از برنامه های کاربردی دیگر ، برنامه های تحت ویندوز خود می

 را ایجاد ، اجرا و خطایابی نماید . 

 

و  (Tools)تلف می توان از ابزارها بدین معنی که برای کاربردهای مخ ؛ RADویژگی  .3

 ، برنامه نویسی با سرعت زیاد انجام داد .  (Wizard)ویزارد 

 

 Basicکامالً منطبق بر دستورات زبان  VBکدهای زبان  ؛ Basicاستفاده از زبان پایه ای  .4

 می باشند .

 

ی تواند زبان هایی هستند که در آن برنامه نویس م ؛ (OOP)زبان برنامه نویسی شیء گرا  .5

 . کند اشیای مختلفی را تعریف نماید و از اشیای تولید شده استفاده 
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 وال بیسیک :آشنایی با محیط ویژ

محیط ویژوال  6محیط ویژوال بیسیک ساده است . بعد از نصب و اجرای برنامه ویژوال بیسیک 

 بیسیک در اولین اجرا به صورت زیر نمایش داده می شود :

 

به نمایش درمی آید که این کادر به برنامه نویس امکان انتخاب  New Projectکادر محاوره ای 

 ی را می دهد که می توان در ویژوال بیسیک ایجاد کرد . یکی از انواع برنامه های
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ن کادر انتخاب شده است ، به برنامه نویس که به طور پیش فرض در ای Standard EXEنوع 

امکان می دهد که برنامه ی اجرایی استانداردی را ایجاد کند . با انتخاب نوع استاندارد برنامه ، محیط 

 ویژوال بیسیک به شکل زیر به نمایش درمی آید :

 

 : VBدر  (Project)تعریف پروژه 

است که  (Files)مجموعه ای از فایل ها یا  (Documents)یک پروژه مجموعه ای از مستندات 

 توسط این مجموعه می توانیم پروژه خود را سازماندهی نماییم .

 دارای پنجره های زیر است : Standard EXEپروژه 

  (Project)پنجره پروژه  .1

  (Form Layout)پنجره سبک فرم  .2

  (Properties)پنجره خصوصیات  .0

  (ToolBox)جعبه ابزار  .4

  (Form)پنجره فرم  .5
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 :  Projectپنجره  .1

 

ای است که به صورت سلسله مراتبی ، لیست پروژه ها  پنجره

اصر( داخل پروژه را نشان می دهد . این و تمام آیتم های )عن

) مرورگر پروژه (  نیز   Project Explorerپنجره به نام  

معروف است . در صورت عدم مشاهده این پنجره ، کلیدهای 

گزینه  Viewرا فشار دهید یا از منوی  Ctrl+Rترکیبی 

Project Explorer . را انتخاب کنید 

 

 در این پنجره سه نوع دکمه متفاوت وجود دارد :

  دکمهView Code . با انتخاب این دکمه ، کد نوشته شده برای فرم نشان داده می شود : 

  دکمهView Object  شکل ظاهری فرم فعال در پنجره :Project . را نشان می دهد 

  دکمهToggle Folders  با هر بار فشردن این دکمه ، پوشه :Forms ه صورت متناوب ، ب

 گسترده شده و مخفی می شود .

 

 : Form Layoutپنجره  .2

 

 نشان دهنده ی موقعیت پنجره در زمان اجراست . 

گزینه  Viewدر صورت عدم مشاهده این پنجره ، از منوی 

Form Layout Windows . را انتخاب کنید 
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 : Propertiesپنجره  .3

 

این پنجره ، حاوی لیست خصوصیات یک فرم یا کنترل می باشد 

 که در زمان طراحی می توان آنها را تغییر داد .

 

 

 

  اگر در پنجرهProperties رگ ، سربAlphabetic  انتخاب شده باشد ، خصوصیات

انتخاب شود ، خصوصیات به  Categorizedبراساس الفبا مرتب می شوند . ولی اگر گزینه 

 صورت طبقه بندی شده نمایش داده می شوند .

 

4. ToolBox : )جعبه ابزار(  

 

کردن )کشیدن و رها کردن(  Dragشامل کنترل هایی است که با انتخاب هرکدام و 

 آن بر روی فرم ، به داخل فرم اضافه می شود .

توان کنترل اضافه کرد ، به شرطی که هرکدام نام برای هر فرم به تعداد دلخواه می

 ای داشته باشند .جداگانه
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 : Formپنجره  .5

 شود . محیطی است که تمامی کارهای طراحی فرم و عملیات مربوط به هر کنترل ، در آن انجام می

 

 

 

 انواع داده ها در ویژوال بیسیک :

 گردند :سیم میمورد استفاده واقع می شوند به دو دسته کلی تق VBکه در انواع داده هایی 

 داده های عددی .1

 داده های غیر عددی .2
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 داده های عددی : .1

 را دارند :انواع زیر  VBداده های عددی در 

 محدوده اعداد مقدار حافظه نوع داده

Byte 1 255تا  0 بایت 

Integer 2 32767تا  32768- بایت 

Long 4 2.1-/+تقریباً   بایتE9 

Single 8 بایت  

Double 8 بایت  

Currency 8 بایت  

Decimal 12 بایت  

 

 داده های غیر عددی : .2

اعمال محاسباتی انجام داد و صرفاً برای ذخیره اطالعات و داده های هستند که نمی توان روی آنها 

 در گزارشات و عملیات منطقی استفاده می شوند . این داده ها انواع زیر را دارند :

 محدوده اعداد مقدار حافظه نوع داده

String )نویسه 65433تا تقریباً  1از  طول رشته )رشته 

Date )3333دسامبر  01تا  133از اول ژانویه  بایت 8 )تاریخ 

Boolean )بایت 2 )منطقی True    یاFalse 

Variant  + مانند  بایت 22طول رشتهString 

Variant 16 هر عددی تا  بایتDouble 

Object 4 معادل شیء تعریف شده بایت 
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در نظر  Variantدر ویژوال بیسیک اگر نوع داده ای تعریف نشود ، به طور پیش فرض از نوع 

تواند در خود ی متفاوتی را میهای مختلف ، نوع دادهشود . این نوع داده در موقعیتگرفته می

توان به نوع دیگر تبدیل نمود زیرا در صورت نیاز به را نمی Variantای از نوع . داده ذخیره کند

 شود .تبدیل ، این کار به طور اتوماتیک توسط ویژوال بیسیک انجام می

 : ها متغیر

 توان مقداری را ذخیره نمود .مکانی از حافظه است که در آن می (Variable)متغیر 

 ع داده است .هر متغیر دارای نام و نو

 : تعریف متغیر ها

 باشد :به صورت زیر می Dimبا استفاده از کلمه کلیدی  VBشکل کلی اعالن یک متغیر در 

Dim نام متغیر As نوع داده   

Dim A As Integer  

 قواعد نامگذاری متغیر ها :

 نام متغیر حتماً باید با حرف شروع شود . .1

 تر داشته باشد .کاراک 255نام متغیر حداکثر می تواند  .2

 فاصله میان حروفِ نام متغیر ، مجاز نیست . .0

 انواع متغیر های رشته ای :

 در ویژوال بیسیک دو نوع متغیر رشته ای وجود دارد :

 رشته با طول ثابت .1

 رشته با طول متغیر .2

 



 99صفحه :                                                                               جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                                   

 

 رشته با طول ثابت :  .1

اگر طول رشته ثابت باشد ، امکان تغییر طول وجود نداشته و زیر رشته ای با طول مشخص شده را 

 :توان در آن قرار داد . برای تعریف رشته با طول ثابت به صورت زیر عمل می کنیم می

Dim نام متغیر As String * طول رشته  

Dim S As String * 20  

 رشته با طول متغیر : .2

برای رشته های با طول متغیر ، طول  رشته  با شمردن  تعداد  کاراکترهایی که در رشته ذخیره شده 

 کنیم :آید . برای تعریف رشته با طول متغیر به صورت زیر عمل میاست ، بدست می

Dim یرنام متغ  As String  

Dim S As String  

 ( قرار دهیم ."   "برای ذخیره متغیرهای رشته ای ، باید آنها را داخل عالمت دابل کوتیشن ) 

S = "A"  

 کاراکترهای تعیین نوع متغیر :

برای تعیین نوع متغیر می توان از پسوند نوع داده نیز استفاده کرد . که این پسوندها )کاراکترها( به 

 یر می باشند :صورت ز

 

Dim A As Integer   →   Dim A % 
Dim A As Long   →   Dim A & 
Dim A As Single   →   Dim A ! 
Dim A As Double   →   Dim A # 
Dim A As Currency   →   Dim A @ 
Dim A As String   →   Dim A $ 
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  قبل از استفاده ی یک متغیر غیرVariant  باید یکی از عبارات ،Static , Dim , Public , Private  برای

 تعیین نوع متغیر مشخص شود .

 

 ا تعریف نمود . مثالً داریم :می توان چندین متغیر را یکج 

Dim A As Integer , B As Double 
Dim C, D, E As Integer  
 

  در رشته های با طول ثابت ، اگر طول رشته از طول متغیر کمتر باشد ، فضاهای باقیمانده ، خالی مانده و هدر

 شوند .یخته میشوند و اگر طول رشته ، از طول متغیر بیشتر باشد ، داده های اضافی دور رمی

 

  متغیر نوعBoolean  : 1و  0برای نگهداری مفاهیمی مانند  ،True  وFalse  ،on  وoff  ،yes  وno 

 باشد .می Falseبرابر  Booleanشود و مقدار پیش فرض یک متغیر استفاده می

 

 : ویژوال بیسیکعملگرها در 

دهند . در ویژوال بیسیک عملگرها به م میگرها ، نمادهایی هستند که اعمالی را روی مقادیر انجاعمل

 سه دسته تقسیم می شوند :

 گیرند .برای انجام اعمال محاسباتی بر روی عملوند ها مورد استفاده قرار می عملگرهای محاسباتی : .1

 .ی آن یک عبارت منطقی استشوند و نتیجهبرای مقایسه دو عملوند استفاده می ای :عملگرهای رابطه .2

روند . اگر حاصل ها به کار می Bitبرای عملیات تصمیم گیری یا دست کاری  نطقی :عملگرهای م .3

 گرداند . را برمی Falseو اگر حاصل نادرست باشد ، مقدار  Trueعملگر منطقی درست باشد ، مقدار 

 

 : )(   =ی یک مقدار در یک متغیر از عالمت انتساب )برای ذخیره عملگر مقدار دهی )انتساب

 کنیم .می استفاده

 

 کنید ؛در جدول های صفحه بعد انواع عملگرها را به همراه نام و مثال هایی از هرکدام مشاهده می
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 عملگرهای محاسباتی

 مثال نام عملگر

 8 = 2 + 6 جمع +

 4 = 2 – 6 تفریق -

 12 = 2 * 6 ضرب *

 5.5 = 2 / 11 تقسیم /

 5 = 2 \ 11 تقسیم صحیح \

MOD 11 باقیمانده MOD 2 = 1 

 8 = 3 ^ 2 توان ^

 

 رابطه ایعملگرهای 

 مثال نام عملگر

 6 > 2 کوچک تر >

 2 < 6 بزرگ تر <

 2 => 2 کوچکتر مساوی =>

 6=< 6 بزرگتر مساوی =<

 6 <> 2 نامساوی <>

 2 = 2 مساوی =

 

 منطقیعملگرهای 

 مثال نام عملگر

NOT نقیض NOT X 

AND و X AND Y 

OR یا X OR Y 

XOR یای انحصاری X XOR Y 

EQV هم ارزی X EQV Y 

IMP مشمول X IMP Y 
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دارای ارزش درستی یا نادرستی باشند ، آنگاه عملگرهای مذکور با توجه به درستی و یا  X , Yعملگرهای منطقی اگر 

 یا درست خواهند بود و یا نادرست . X,Yای نادرستی عملونده

 

 (F)نادرست  NOT X باشد ، آنگاه  (T)درست  Xاین عملگر نقیض عملوندش است . )مثال اگر :  NOTعملگر 

 خواهد بود و برعکس .

 نتیجه این عملگر وقتی درست است که هر دو عملوندش درست باشد . :  ANDعملگر 

 ی درست است که حداقل یکی از عملوندها دارای ارزش درستی باشد .نتیجه این عملگر وقت:  ORعملگر 

 نتیجه این عملگر وقتی درست است که فقط یکی از عملوندهایش درست باشد .:  XORعملگر 

 نتیجه این عملگر وقتی درست است که دو عملوند دارای ارزش یکسانی باشند .:  EQVعملگر 

 ت است که عملگر سمت چپ درست باشد .نتیجه این عملگر وقتی درس:  IMPعملگر 

 

 جدول درستی عملگرهای منطقی

X Y NOT X X AND Y X OR Y X XOR Y X EQV Y X IMP Y 

T T F T T F T T 

T F F F T T F F 

F T T F T T F T 

F F T F F F T F 

 

  د را با هم ترکیب ترکیب رشته ها کاربرد دارد . با این عملگر می توان رشته و عدبرای  :   &عملگر

 نمود .

"Ali" & "reza" = "Alireza" 
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 اولویت عملگرها :

اگر در یک عبارت محاسباتی ، چندین عملگر کنار هم وجود داشته  منظور از اولویت این است که

 باشند ، ترتیب پردازش عملگرها به چه صورتی خواهد بود .

 

 اولویت عملگر های محاسباتی :

 

 ترتیب اولویت عملگرها

( ) 1 

^ 2 

    / 0 

\ 4 

MOD 5 

+   - 6 

 

داشته باشند ، ویژوال بیسیک محاسبات را  اگر در یک عبارت ، عملگرهایی با اولویت یکسان وجود

 از چپ به راست انجام می دهد . به مثال زیر توجه کنید :

1*5^2+7/3.5*5^3 

و  2اول به توان  5در این عبارت ، تقدم ) اولویت ( عملگر توان از همه باالتر است ، بنابراین عدد 

 می رسد : 0دوم به توان  5عدد 

1*25+7/3.5*125 

و در نهایت ی ضرب ، تقسیم و ضرب به ترتیب از چپ به راست اعمال می شوند سپس عملگرها

 :نوبت به عملگر جمع می رسد 

25+2*125 = 25+250 = 275 
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 : نطقیاولویت عملگر های م

 

 ترتیب اولویت عملگرها

NOT 1 

AND 2 

OR 0 

XOR 4 

EQV 5 

IMP 6 

 

 عملگرها : کلی اولویت

اگر در یک عبارت ، عملگرهای ریاضی ، رابطه ای و منطقی استفاده شوند ، ابتدا عبارات ریاضی ، 

 ت عملگرهای منطقی اعمال می شوند . سپس عملگرهای رابطه ای و در نهای
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 خصوصیات اشیاء :

توان خواص آن ات مختلفی موجود است که میای که در یک فرم وجود دارد ، خصوصیبرای هر شی

 شیء را تغییر داد .

 کنیم :ای خصوصیات مختص آن شیء وجود دارد که به چند نمونه از آن اشاره میبرای هر شی

دهد و در هنگام برنامه نویسی برای دسترسی به نام یک شیء را نشان می : Nameخاصیت  .1

 شود .یک شیء از نام آن استفاده می

کند که متن یک شیء هنگام اجرای یک این خاصیت مشخص می : Captionت خاصی .2

 برنامه به چه صورت باشد .

 و ... وجود دارد . Font  ،BackColor  ،FillColor  ،BorderStyleخصوصیات دیگری نیز مانند 

 های مربوط به اشیاء :رویداد

( مجموعه اتفاقاتی است که Eventد )برای هر شیء رویدادهای مختلفی وجود دارد . منظور از رویدا

قابل تصور است ، عبارتند  Formتواند برای یک شیء اتفاق بیفتد . از جمله رویدادهایی که برای می

 و ... Click  ،DoubleClick  ،Activate  ،Load  ،Unloadاز : 

 : TextBoxخصوصیات مربوط به 

    را مشخص  TextBoxی نمایش یک این خصوصیت نحوه : Appearanceخاصیت  .1

شود باعث می Flat-0. انتخاب  3D-1و  Flat-0. مقادیر این خصوصیت عبارتند از :  کندمی

بعدی سهحالت  TextBoxشود که باعث می 3D-1به صورت ساده و انتخاب  TextBoxکه 

را  Appearanceداشته باشد . اگر داخل برنامه بخواهیم کدی بنویسیم که خصوصیت 

 بعدی از مقدار یک استفاده ، برای حالت ساده از مقدار صفر و برای حالت سهعوض کند 

 کنیم . به صورت زیر :می

TextBox : txt1.Appearance = 0   حالت ساده  

TextBox : txt1.Appearance = 1   بعدیحالت سه   
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نماید . به طور ای است که کاربر در آن تایپ میحاوی رشته Textخاصیت  : Textخاصیت  .2

 شود . در نظر گرفته می Textی خاصیت به عنوان مقدار اولیه TextBoxپیشفرض اسم هر 

 ربوط به کنترل مقادیر مTextBox باشند . یعنی اگر محتوای چندین از نوع رشته می

TextBox دهد . یعنی ای انجام میرا با هم جمع نمائیم ، بجای جمع ریاضی ، جمع رشته

ها به عنوان TextBoxمقادیر چسباند . اگر بخواهیم از ها را به هم میTextBoxمقادیر 

)رشته( به عدد تبدیل  Valها را توسط تابع TextBoxمقدار  عدد استفاده نمائیم ، ابتدا باید

 نموده و سپس عملیات ریاضی را انجام دهیم .

 TextBoxهای طوالنی را در اگر بخواهیم متن : )چندخطی بودن( MultiLineخاصیت  .3

را  TextBoxآن  MultiLineوارد کنیم و در یک سطر جا نشود ، در این حالت خاصیت 

True نمائیممی . 

باشد ، تمام  TextBox  ،Trueیک  MultiLineاگر خاصیت  : ScrollBarsخاصیت  .4

 TextBoxشود . برای جابجا شدن بین سطرهای یک نمایش داده نمی TextBoxسطرهای 

توان قرار را در یکی از سه حالت : افقی ، عمودی یا هر دو نوع می ScrollBarsخاصیت 

 داد.

 : TextBoxخصوصیات رایج یک 

Alignment : کند که متنِ کادر متنی به صورت چپ چین ، وسط چین و یا راست مشخص می

 چین درون کادر متنی نمایان گردد .

BackColor : سازد . ی کادر متنی را مشخص میرنگ زمینه 

BorderStyle : سازد که کناره های تک خطی ، دور کادر متنی نمایان شود .مشخص می 

Enabled : کند که کادر متنی فعال باشد یا خیر !؟ اغلب زمانی که دیگر کادر متنی مشخص می

 را زمان اجرا و از درون کد تغییر خواهید داد . Enabledمورد نیاز نیست ، خاصیت 

Font : ای کادر مکالمهFont ی آن توانید نام فونت ، سبک و اندازهدهد که در آن میرا نمایش می

 را تعیین کنید .
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ForeColor :  رنگ متنTextBox کند .را تعیین می 

Height :  ارتفاعTextBox  کرد . را می توان با این خاصیت تعیین 

Left : ی چپ ی لبهفاصلهTextBox ی چپ را تا لبهForm کند .تعیین می 

Locked : تواند متن درون سازد که کاربر میمشخص میTextBox را ویرایش کند یا خیر !؟ 

MaxLength : تواند درون تعداد کاراکتری که کاربر میTextBox کند.تایپ کند را مشخص می 

MousePointer  :گر ماوس را در هنگامی که کاربر ماوس را بر روی اشاره شکلTextBox 

 کند .دهد ، تعیین میحرکت می

PasswordChar :  اگر هنگام تایپ کاراکتر درTextBox خواهید به جای کاراکترهای اصلی، می

 توانید توسط این خصوصیت تعیین کنید .کاراکتر دیگری تایپ شود ، آن کاراکتر را می

TabIndex :  نوبتTextBox  را در ترتیبFocus  توسط کلیدTab سازد . مشخص می 

TabStop : سازد که مشخص میTextBox تواند میFocus را دریافت کند یا خیر !؟ 

TooltipText : . متنی که به عنوان توضیح ابزار در زمان اجرا ظاهر می شود 

Top : ی باالیی ی بین لبهفاصلهTextBox باالیی پنجره ی و لبهForm دارد .را نگه می 

Visible : تعیین می( کند که کادر متنیTextBox . نمایان باشد یا اینکه از دید کاربر مخفی بماند ) 

Width :  پهنایTextBox دارد .را نگه می 
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 : TextBoxهای مربوط به رویداد

فشرده شود ، اجرا  TextBoxاین خاصیت هر زمانی که کلیدی در داخل  : KeyPressرویداد 

 خواهد شد .

،              GotFocus  ،LastFocus  ،KeyUpتوان : می TextBoxاز دیگر رویدادهای مربوط به 

Key Down  ،Validate . و ... را نام برد 

 : )برچسب( Labelکنترل 

ها و یا سایر کنترل ها در صورت نیاز TextBoxمعموالً برای برچسب زدن به  Labelاز کنترل 

 شود .استفاده می

ن را تعیین نمود . های آتوان استفاده نموده و خاصیتهای دیگر میهمانند کنترل Labelاز یک 

    چین چین و وسطچین ، چپبوده و آن را راست Labelبندی برای تراز Alignmentخاصیت 

ها را زمانی که چندین کنترل روی فرم باشد ، Labelترتیب  TabIndexنماید خصوصیت می

ک از شود ، کدامیفشرده می Tabکند. منظور از ترتیب این است که زمانی که کلید مشخص می

یابد . خاصیت ها ادامه میاز صفر شروع شده و به تعداد کنترل TabIndexها انتخاب شود. کنترل

Accelerator  در محیط ویژوال بیسیک ، برایFocus زیر حرف  کردن روی برخی از موضوعات ،

به آن را  Focusتوان و زدن حرف اول آنها می Altشود که با گرفتن کلید میاول آنها خط کشیده 

را قبل از متن  &موضوع منتقل نمود . اگر بخواهیم این خاصیت را اعمال کنیم ، کافیست کاراکتر 

 قرار دهیم . Labelدر  Captionخاصیت 

 : Labelخصوصیات رایج یک 

AutoSize :  ِهنگامی که برابرTrue  ی جاری باشد ، چنان چه عنوانِ درونِ برچسب برای اندازه

 شود .ی متن بزرگ میی برچسب به اندازهد ، اندازهآن بسیار بزرگ باش

BackStyle : زمینه از درون برچسب قابل رؤیت باشد یا اینکه برچسب ، کند که پسمشخص می

 زمینه را بپوشاند . متن ، گرافیک و رنگ پس
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Enabled : ب فعال باشد یا خیر !؟سکند که برچمشخص می 

Font : دهد .نوع قلم استفاده شده در برچسب را نشان می 

ForeColor : کند .رنگ متن برچسب را مشخص می 

MousePointer : برچسب اوس را در هنگامی که کاربر ماوس را بر روی گر مشکل اشاره

 کند .دهد ، تعیین میحرکت می

 : ( )MsgBoxتابع 

های خطا یا تذکرهایی به کاربر نمایش زمانی که الزم باشد از کاربر سؤاالتی پرسیده شده و یا پیام

 استفاده کرد . ( )MsgBoxتوان از تابع داده شود ، می

را به یک متغیر صحیح انتساب دهیم تا مقدار برگشتی  ( )MsgBoxبع کنیم تاهمیشه سعی می

ای است که کاربر کلیک ی دکمهمشخص شود . آن مقدار ، مشخص کننده ( )MsgBoxتوسط تابع 

 به صورت زیر است : ( )MsgBoxنموده است . قالب تابع 

  MsgBox ( "Prompt",[Buttons],[Title] ) = یک متغیر از نوع صحیح

 لد فیPrompt باشند .اجباری است ، اما بقیه فیلدها اختیاری می 

  منظور ازPrompt ( قرار می" "یک رشته است که درون یک جفت عالمت نقل قول ) گیرد

 . 

 Buttons  مقدار عددی یا عبارتی اختیاری است که نوع دکمه های مورد نیاز در کادر پیام را

 دهد و دارای مقادیر زیر است :نشان می

 شرح مقدار عبارت
VbOkOnly 0  فقط دکمهOK دهد .را نشان می 

VbOkCancel 1  دکمهOK  وCancel دهد .را نشان می 

VbAbortRetryIgnore 2  دکمهAbort  ،Retry  وIgnore دهد .را نشان می 

VbYesNoCancel 3  دکمهYes  ،No  وCancel دهد .را نشان می 

VbYesNo 4  دکمهYes  وNo دهد .ا نشان میر 

VbRetryCancel 5  دکمهRetry  وCancel دهد .را نشان می 

  فیلدTitle دهد .ی پیام را نشان میعنوان پنجره 

  



 44صفحه :                                                                               جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک                                   

  مقدار بازگشتی تابعMsgBox( ) شود . گیری در برنامه استفاده میمعموالً برای تصمیم

فشار داده شد ،  Cancelانجام شود ولی اگر کلید  Xکار فشار داده شد ،  OKیعنی اگر مثالً 

ر آن زیر دانجام شود . کاربر هر دکمه ای را که فشار دهد ، عددی مطابق جدول  Yکار 

 متغیرِ صحیح ذخیره خواهد شد :

 مقدار برگشتی کلید فشار داده شده

OK 1 
Cancel 2 
Abort 3 
Retry 4 

Ignore 5 
Yes 6 
No 7 

 به مثال زیر توجه کنید :

Dim a As Integer 

a = MsgBox ("به ویژوال بیسیک خوش آمدید", vbOKOnly, "Welcome") 

MsgBox a 

 دا کادر زیر را نشان خواهد داد :دستور فوق ، ابت

 
)مقدار برگشتی توسط تابع( را نشان  aتوسط کاربر ، مقدار متغیر  OKو سپس ، بعد از انتخاب دکمه 

 خواهد داد :
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 : ( )InputBoxتابع 

در مواردی که الزم است سؤاالتی از کاربر پرسیده شده و پاسخ آن دریافت شود ، از تابع   

InputBox( ) شود . تابع استفاده میInputBox( ) دهد تا پیامی را نشان داده و به کاربر امکان می

 به صورت زیر است : ( )InputBoxماید . شکل استفاده از تابع اطالعاتی را تایپ ن

 InputBox ( "Prompt",[Title],[Default] ) = یک متغیر از نوع رشته

  پارامترهایPrompt  وTitle  شبیه پارامترهای ،MsgBox( ) . هستند 

  پارامترDefault کند .مقدار پیش فرض فیلد ورودی را مشخص می 

 های آرگومان[Xpos]  و[Ypos] دهد که اگر ذکر نشوند، مختصات محل پنجره را نشان می

 پنجره در وسط صفحه خواهد بود .

  مقدار برگشتیِ تابع  ،متغیرInputBox( ) کند که نوع برگشتی از نوع را در خود ذخیره می

 رشته است .

 به مثال زیر توجه کنید :

Dim Name As String 
Name = InputBox ("Enter Your Name : ", "Name") 
MsgBox "Hello " & name, vbOKOnly, "HelloBox" 

 زیر را نشان خواهد داد : ورودی دستور فوق ، ابتدا کادر

 

 ( کادر پیام زیر را نشان خواهد داد : Raminو سپس ، بعد از وارد کردن یک نام توسط کاربر )مثالً 
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 : IFدستور شرطی 

بعضی مواقع الزم است یک دستور به شرطی اجرا شود که شرایط خاصی برقرار باشد . برای این 

 ی کار آن به صورت زیر است :شود که نحوهتفاده میاس IFاز ساختار شرطی  VBمنظور در زبان 

If   شرط    Then   دستورات    

ای یا منطقی است که اگر ارزش آن درست باشد ، شرط برقرار ی مقایسهمنظور از شرط ، یک رابطه

 thenشود . ولی اگر ارزش شرط نادرست باشد ، دستور بعد از اجرا می thenبوده و دستور بعد از 

 شود .ا نمیاجر

  اگر بعد ازthen : فقط یک دستور داشته باشیم ، از فرم 

If   یا شرط ها شرط     Then   دستور    

 شود :چند دستور داشته باشیم ، از ساختار زیر استفاده می thenاما اگر بعد از  کنیم .استفاده می

If   یا شرط ها شرط     Then 

  دستورات             

End If  

 ثال زیر توجه کنید :به م

Dim Number As Integer 

Number = InputBox ("Enter Number : ") 

If Number < 10 Then MsgBox "Number Is Small" 

 13از کاربر گرفته و اگر عدد کوچکتر از  ()InputBoxبرنامه فوق ، یک عدد را با استفاده از تابع 

 دهد .یرا نشان م "Number Is Small"باشد ، پیغام 
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 : Elseبا  IFکامل کردن 

،  IFلی در نوع کامل شد و، فقط پردازش حالت درست شرط انجام می IFی دستور در نوع ساده

اجرای حالت نادرست شرط را بر عهده  Elseقسمت  حالت نادرست شرط هم پردازش خواهد شد .

 دارد .

If   یا شرط ها شرط     Then 

  دستور یا دستورات             

Else 

  دستور یا دستورات             

End If 

 

 کنید : ی مثال قبلی است ، توجهبه مثال زیر که تکمیل شده

 

Dim Number As Integer 

Number = InputBox ("Enter Number : ") 

If Number < 10 Then 

 MsgBox "Number Is Small" 

Else 

 MsgBox "Number Is Large" 

End If 

 

به  Val، عدد از ورودی دریافت شده و سپس با استفاده از متد  Inputboxدر برنامه فوق ، ابتدا با استفاده از تابع 

در ادامه ، مقدار این متغیر  گیرد .قرار می Numberشود و در نهایت درون متغیر ی عددی تبدیل مینوع داده

 بررسی شده و پیغام مناسب چاپ خواهد شد .
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 : ElseIfدستور 

با استفاده از گویند . تودرتو می IFقرار دهید ، به آنها دستورهای  Elseرا بعد از  IFاگر یک دستور 

 توان چندین بلوک از جمالت را تعریف کرد که تنها یکی از آنها اجرا شود .یم ساختاراین 

 

If   لاو شرط     Then 

  جمالت بلوک اول             

Else If   دوم شرط     Then 

  جمالت بلوک دوم             

Else If   . . .  
                . 
                . 
                . 
Else   جمالت بلوک آخر   

End If  
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ی ی یک دانش آموز را از ورودی دریافت کرده و سپس بر اساس جدول زیر ، رتبهای بنویسید که نمرهبرنامهمثال( 

 آموز باید در محدوده صفر تا بیست باشد.( ی دانشوی را نمایش دهد . )توجه داشته باشید که نمره

 نمره رتبه

A  23تا  15بین 

B  15تا  13بین 

C  13تا  5بین 

D  5کمتر از 

 برای نوشتن این برنامه ، ابتدا پروژه جدیدی را در ویژوال بیسیک ایجاد کرده و فرمی مانند شکل زیر طراحی کنید :

 

 د و کدهای زیر را وارد نمائید :دابل کلیک کنی Command1ی سپس روی دکمه

Private Sub Command1_Click() 

Dim N As Integer 

N = InputBox ("Enter Student's Number :") 

If N > 20 Or N < 0 Then 

 MsgBox "Number Is False" 

Else 

  If N < 5 Then 

   MsgBox "D" 

  ElseIf N > 5 And N <= 10 Then 

   MsgBox "C" 

  ElseIf N > 10 And N <= 15 Then 

   MsgBox "B" 

  ElseIf N > 15 Then 

   MsgBox "A" 

  End If 

End If 

End Sub 
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 : IIFدستور شرطی 

ای را        ، یک مقدار عددی یا رشته )شرط( ی آزمایش یک عبارت منطقیاین دستور بر اساس نتیجه

 گرداند . ساختار این دستور به صورت زیر است :برمی

IIF ( دستور برای نتیجه نادرست , دستور برای نتیجه درست , شرط ) 

دستور نتیجه باشد ،  Trueگیرد . اگر ارزش آن یابی قرار می، مورد ارز در دستور فوق ، شرط

 شود .می اجرا دستور نتیجه نادرستباشد ،  Falseو اگر ارزش آن  درست

 به عنوان مثال :

IIf (N > 10, Display = True, Display = False) 

 

 : Switchشرطی  تابع

یا مقدار مربوط به اولین  Variantمقدار  کند و یکاین تابع ، یک لیست از عبارت ها را ارزیابی می

 ساختار این تابع به شکل زیر است :گرداند . عبارتی را که درست است ، برمی

Switch ( 1عبارت   , 1مقدار   , [ 2عبارت  2مقدار  ,   ] , … , [n عبارت , n مقدار ] ) 

 به مثال زیر توجه کنید :

Dim A As String 

A = Switch (CityName = "Tabriz", "Azeri", CityName = "Tehran", "Persian") 

گرداند . مثالً در شود را برمیبرنامه فوق ، نام شهر را گرفته و زبانی که در آن شهر صحبت می

 شود .دهی میمقدار Azeriبا  aباشد ، متغیر  Tabrizبرابر  CityNameصورتی که مقدار متغیر 
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 : Forحلقه تکرار 

توان استفاده می Forبرای اجرای دستورهای مشخصی از برنامه به دفعات معین ، از حلقه تکرار 

از یک  Forعداد دفعات تکرار مشخص باشد . در حلقه رود که تکرد . این حلقه زمانی به کار می

شود که هر بار با استفاده از حلقه ، افزایش و یا شود ، استفاده میمتغیر که شمارنده نامیده می

 یابد . شکل کلی این دستور به صورت زیر است :کاهش می

For   مقدار شروع = متغیر شمارنده  To  مقدار پایان  [ step تعداد پرش ] 

 مجموع دستور ها 

Next   [متغیر] 

 کند ؛را به صورت صعودی روی فرم چاپ می 13تا  1ی زیر ، اعداد قطعه برنامه

For X = 1 To 10 

        Print X 

Next X 

 اگر مقدار افزایشی شمارنده )تعداد پرش( ذکر نشود ، به صورت پیشفرض این مقدار برابر با یک خواهد بود .

 کند ؛روی فرم چاپ میرا  23تا  13زوج بین ی زیر ، اعداد قطعه برنامه

For I = 10 To 20 Step 2 

        Print I 

Next I 

 




