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Visual Basic للجميع  

  OOPنحو برمجة آائنية التوجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بقلم
 ترآي العسيري



 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  
 

ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَنا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت (( 
  ))اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 



 

 اهداء
  الغالية، هذا الكتاب بباقة ورد معطرة الى الحبيبة اهدي

  التي وقف القلم حائرا عندها
  محاوال ترتيب الحروف
  ليكون منها آلمات

  تصف شرارة من لهيب حبي لها،
  والتي مهما صنعت

  ما وفيت وال آفيت في حقها
  ...ولو بقدر اخمص قدمها

  
  ...اليك يا امي الحبيبة اهدي هذا الكتاب

  
  

  
  
  
  ابنك المخلص،

 



 

  

Visual Basicللجميع   
  OOPآائنية التوجه نحو برمجة 

  
  2002الطبعة االولى 

  
  

محفوظة للمؤلف وال يحق " OOP نحو برمجة آائنية التوجه – للجميع Visual Basic"حقوق آتاب * 
 االذن الخطـي مـن  ألي شخص او جهة رسمية إعادة نشر هذا الكتاب او جزء منه بأي وسـيلة دون                

  .المؤلف
  
  
 وغيرهـا هـي عالمـات    Visual Basic ،Windows مثـل  اسماء البرامج المـذآورة فـي هـذا الكتـاب    * 

تجارية مسجلة الصحابها، والمؤلف يحتـرم هـذه العالمـات ويقـر بهـا لماليكهـا سـواء آـانوا افـراد او                       
  .شرآات او أي جهة تنظيمية، ولم يتم ذآرها لالختصار

  
مؤلـف غيـر مسـئول    تم اختبار المادة العلمية في هذا الكتاب والتحقـق منهـا ومراجعتهـا، اال ان ال      * 

بأي شكل من االشكال عن االضرار الناتجة سواء بتطبيق المعلومات في هذا الكتاب، او اسـتخدام                
  .االآواد او البرامج التابعة له

  
جميع االراء الموجودة في هذا الكتاب تعبر عن رأي المؤلف الشخصي حتى لو لم توثق بامثلة او     * 

  .ادلة حسية
  
  . شخص بيعه او استغالله بأي شكل تجاري يحق اليوال% 100الكتاب مجاني * 



 

 المحتويات
 

    ا-----------------------------------------------------   شكر وتقدير   
  ب----------------------------------------------------  المقدمة   

  
  االساسيات: الجزء االول

  Visual Basic --------------------------2تعرف على : الفصل االول  
   IDE -------------------------------------------2بيئة التطوير المتكاملة    
   3---------------------------------نوافذ بيئة التطوير المتكاملة       
   9---------------------------------قوائم بيئة التطوير المتكاملة       
  12---------------------------------------------اشرطة االدوات       
   12------------------------------------------------آتابة برنامجك االول   
   12-----------------------------فكرة البرنامج  : الخطوة االولى       
   12---------------------------إنشاء المشروع  :  الخطوة الثانية       
   13----------------------------تصميم الواجهة   :  ةالخطوة الثالث       
   14--------------------------- التعليمات  آتابة :  ةالخطوة الرابع       
   15-----------------------التجربة والتعديل   : الخطوة الخامسة       
   16--------------------------------الترجمة  : السادسةالخطوة        
  17-------------------------------- النماذج واالدوات: الفصل الثاني  
   17------------------------------------------------الخصائص المشترآة   
  Name ------------------------------------- 19خاصية االسم       
   19------------------------------------خصائص الموقع والحجم       
   20------------------------------------------خصائص االحتضان       
   Font ------------------------------------------21خاصية الخط       
   22---------------------------------------------- اللونخصائص       
   23--------------------------------------------خصائص الجدولة       
   24---------------------------------------خصائص مؤشر الفأرة       
  RightToLeft------------------------------ 25صية التعريب خا      
  hWnd------------------------------------- 27خاصية المقبض       
   27----------------------------------------------خصائص اخرى       
   28---------------------------------------------------الطرق المشترآة     
   Move ----------------------------------------------28الطريقة       
   SetFocus -----------------------------------------29الطريقة       



 

   ZOrder --------------------------------------------30الطريقة       
   Refresh -------------------------------------------30الطريقة       
   31-------------------------------------------------االحداث المشترآة     
   32------------------------------------------------احداث الفأرة       
   34-----------------------------------------------احداث الترآيز       
   35--------------------------------------احداث لوحة المفاتيح       
  Change ------------------------------------- 37حدث التغيير       
   37-------------------------------------------------------نافذة النموذج     
   37--------------------------------------------خصائص النموذج       
   43----------------------------------------------- النموذج طرق      
   48--------------------------------------------- النموذج احداث      
   Menus ---------------------------------------------52القوائم       
   53---------------------------------------------------- الداخليةاالدوات     
   Label ------------------------------------------53أداة العنوان       
   TextBox ----------------------------------------54أداة النص       
   Command Button ------------------------------60زر االوامر       
   CheckBox ------------------------------------60أداة االختيار       
   OptionButton ----------------------------------61زر االختيار       
   ListBox ---------------------------------------61أداة القائمة       
   ComboBox -----------------------------------64أداة القائمة       
   PictureBox ------------------------------------64 الصورةأداة       
   Image------------------------------------------64أداة الصورة       
   ScrollBars ---------------------------------65اشرطة التمرير       
  66----------------------------------------------ادوات الملفات       
   68------------------------------------------------- اخرى ادوات   
  BASIC ---------------------------- 70لغة البرمجة : الفصل الثالث  
   70-------------------------------------------------- والثوابت المتغيرات    
   70----------------------------------قابلية الرؤية وعمر الحياة       
   75--------------------------------------------------- المتغيرات      
  83------------------------------------------------------ الثوابت      
  85----------------------------------------------الترآيبات والمصفوفات     
  Enum -------------------------------------------- 85ترآيبات    
   UDT -------------------------------------87  من النوعترآيبات      
   89--------------------------------------------------المصفوفات       



 

   93--------------------------------------------------المجموعات      
   96---------------------------------------------------االجراءات والدوال     
   98---------------------------------االرسال بالمرجع او القيمة       
   100 ---------------------------------------- انواع اخرىارسال       
   101 ----------------------------- المتغيرات المرسلةتخصيص       
   103 ----------------------------------------التحكم في سير البرنامج     
   IF -------------------------------------- 103باستخدام التفرع       
   Select --------------------------------- 105باستخدام التفرع       
   107 -----------------------------------------الحلقات التكرارية       
   110 --------------------------------------------------- ةتحسين الكفاء  
      P-Code و Native Code ----------------------------------110  
  Advanced Optimization -----------------------112اعدادات       
   VBA ------------------------------114 و VBمكتبات : الفصل الرابع  
   114 ------------------------------------------------التعامل مع االعداد     
  114----------------------------------------المعامالت الرياضية       
  117--------------------------------------------الدوال الرياضية       
  118--------------------------------------------تنسيق االعداد       
  118-------------------------------------------------دوال اخرى       
   120 -----------------------------------------------التعامل مع الحروف     
  120 ----------------------------------------المعامالت الحرفية       
  122 ----------------------------------------البحث واالستبدال       
  123--------------------------------------------تنسيق الحروف       
  123 ------------------------------------------------دوال اخرى       
   126 ----------------------------------------الوقت والتاريخ التعامل مع     
  126 --------------------------------------دوال الوقت والتاريخ       
  130------------------------------------تنسيق الوقت والتاريخ       
   130-----------------------------------والمجلدات التعامل مع الملفات     
  131---------------------------------------التعامل مع الملفات       
  131-------------------------------------التعامل مع المجلدات       
  133---------------------------البحث عن الملفات والمجلدات       
  133---------------------------------------------تحرير الملفات       
   138 ------------------------------------------------------ آائنات اخرى    
  App -----------------------------------------139آائن البرنامج       
  Clipboard ---------------------------------140آائن الحافظة       



 

  Screen ----------------------------------- 142آائن الشاشة       
  Printer --------------------------------------142آائن الطابعة       
   144 -------------------------------------------------- االخطاء اآتشاف    
  144-------------------------------------------------فكرة عامة       
  Err --------------------------------------------------147الكائن       
  OOP ---------------- 149البرمجة آائنية التوجه : الفصل الخامس  
   OOP ------------------------------------------------- 149مقدمة الى     
  150 -----------------------------------------------؟ OOPلماذا       
  OOP ---------------------------------------------- 151سمات       
  152 -------------------------------------بناء اول فئة مبسطة       
   153 ---------------------------------------------------------بناء الفئات     
  153 ---------------------------------------------بناء الخصائص       
  157 ------------------------------------------------بناء الطرق       
  158 ----------------------------------------------بناء االحداث       
  162----------------------------------------------ي مثال تطبيق      
   165 ------------------------------------------------ الكائناتاستخدام     
  165 --------------------------عبارات وآلمات خاصة بالكائنات       
  167 -----------------------------------ماهي حقيقة الكائن ؟       
  168 -------------------------------------صورة الكائن بالذاآرة       
  Binding -------------------------------------------- 171الربط       
  173 ----------------------------------------والدة وموت الكائن       
  174 -------------------------ارسال الكائن بالمرجع او القيمة       
   175 -------------------- ةتعدد الواجهات والوراث: الفصل السادس  
   Polymorphism ---------------------------------- 175تعدد الواجهات     
 176 ---------------------------------------------تطبيق عملي       
   Inheritance ---------------------------------------------- 178الوراثة     
  Visual Basic --------------------------- 180محاآاة الوراثة بـ       
  183 -------------------------------------" يحتوي على"عالقة       
  Delegation ------------------------------------- 184التفويض       
  186 --------------------------------------------وراثة الواجهات       
  Subclassing -------------------------- 188التصنيف الفرعي       
   189 ---------------------------------------------------ام الكائنية االهر    
  190 --------------------------------------العالقات بين الفئات       
  Collection Classes ------------------ 194فئات المجموعات       



 

  
  قواعد البياناتبرمجة : الجزء الثاني

  0 --------------------- مدخلك الى قواعد البيانات: الفصل السابع  
  0 -----------------------------------------تقنيات الوصول الى البيانات     
  0 -------------------------------------------التعامل مع قواعد البيانات     
  SQL ---------------------------------------------------0لغة االستعالم     
  ADO --------------------------- 0استخدام آائنات : الثامنالفصل   
 Connection ---------------------------------------------------0الكائن     
  Recordset ----------------------------------------------------0الكائن     
  Command  ---------------------------------------------------0الكائن     
  0---------------------------------االدوات والتقارير : التاسعالفصل   
  DataGrid --------------------------------------------------------0أداة     
  FlexGrid ---------------------------------------------------------0أداة     
  DataList-------------------------------------0 و DataComboاالداتين     
  0--------------------------------------------------------مصمم التقارير     

  
  متقدمةمواضيع : الجزء الثالث

  API------------------------------ 0اجراءات : الحادي عشرالفصل   
  Windows ---------------------------------------------0البرمجة تحت     
  0-------------------------------------------------------تطبيقات عملية     
    API 0-------------------------------------- للمبرمجين الشجعان فقط  
  0 -------------------- االستخدام المتقدم للنماذج: العاشرالفصل   
  0-------------------------------------------------------السحب وااللقاء     
  0------------------------------------------اإلنشاء الديناميكي لالدوات     
  0--------------------------------------------------------النماذج آفئات     
  0-----------------------------------  للرسائلالردود والتصنيف الفرعي    
  COM 1 ------------------ 0برمجة المكونات :  عشرالثانيالفصل   
  COM -----------------------------------------------------0الى مقدمة     
  ActiveX EXE ------------------------------------------------0مشاريع     
  ActiveX DLL ------------------------------------------------0مشاريع     
  COM 2 ------------------- 0برمجة المكونات :  عشرالثالثالفصل   
  ActiveX OCX -----------------------------------------------0مشاريع     
  Threading -----------------------------------------0مسارات التنفيذ     
  DCOM --------------------------------------------0المكونات الموزعة     



 

  
  برمجة االنترنت: لرابعالجزء ا
  0 --------------- الديناميكية DHTMLصفحات :  عشرالرابعالفصل   
  VBScript ------------------------------------------------0الى مقدمة     
  DHTML --------------------------------------------------0الى مقدمة     
  0 -------------------- للخادم ASPصفحات :  عشرالخامسالفصل   
 IIS -------------------------------------------------------0مقدمة الى     
 ASP -----------------------------------------------------------0آائنات     
  Visual Basic --------------------- 0مصادر لمبرمجي : 1الملحق   
  0 -------------------------------------------------الفهرس العربي  
  0 ----------------------------------------------س االنجليزي الفهر  



 أ 

  تقديرشكر و
  :اذا آانت االسماء التالية ال تعني لك شيئا، فهي تعني الكثير بالنسبة لي

  
" Visual Basicالى القمة مـع  "في البداية اود ان اشكر جميع آتاب موقعي السابق 

مبتدئا بعاشـق االسـمبلي احمـد الشـمري، ومـن ليبيـا طـارق موسـى، والمبـرمج                   
دي، وخبيـر الفـالش إيـاد زآـري، والزميـل رود سـتيفن، واخـي                المخضرم صالح الغام  
  .عبداهللا العسيري

  
 والـذي يعتبـر     vb4arab.comآما اود ان اتقدم بالشكر الجزيل الـى جميـع مشـرفي             

محمـد الحلبـي، محمـد    : ، اشكر االسـاتذة Visual Basicاآبر موقع عربي يختص بالـ 
 عاصـفة، صـالح العنـزي، محمـد         حمود، حسن الحربي، وليد عبداهللا، طـارق العبيـد،        

الدوسري، اورانوس، ساهر، جاد والمؤسس عبداهللا العتيق على آل ما قـدموه مـن              
  . العربVisual Basicجهود جبارة لمبرمجي 

  
 علـى  -vb4arabمشرف عام بموقع    –اختص بالشكر الجزيل لالستاذ سالم المالكي       

مـدرس مـادة الــ    –سـتاذ قـاروط   واال.  لهـذا الكتـاب   واقتراحاته النيـرة  مراجعته الدقيقة 
JAVA  و الـ C++    فـي  القويـة  علـى دروسـه   - بجامعة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن 

ــد . OOPبرمجــة اســاليب  ــة   –واالســتاذ دونوفان ــامج اللغــة االنجليزي اســتاذ فــي برن
 على مقرر فـن آتابـة المقـاالت واعـداد التقـارير وارشـادي لطريقـة تـأليف                  -بالجامعة
مؤلـف آتـاب    – الى اسطورة المبرمجين السـيد بـروس مـاآيني            وشكر جزيل  .الكتب

Hardcore Visual Basic- بترجمـة بعـض المقتطفـات مـن     والسـماح لـي    االذن على
  .آتابه وتطبيق اآواده االحترافية

  
وال انسى شـكر الـزمالء فهـد العميـر، عبـداهللا القحطـاني، سـعد الدوسـري ونـايف                    

  .د برامجي وتصحيح معظم اخطائهاالعتيبي على اختباراتهم القوية الآوا
  

واذا آان شكر آل هؤالء في آفـة، فـان شـكر اعـز واغلـى البشـر عنـدي فـي آفـة                        
  .امي وابي اشكرآما على آل ما قدمتوه لي في حياتي. اخرى

  
واخيرا، اتمنى ان تستمعوا بقراءة هذا الكتاب واسأل اهللا سبحانه وتعالى ان يجعلـه               

  .ميع مجيب الدعواتمن العلم الذي ينتفع به انه س
  



 ب 

  المقدمة
رحلة عشر سنوات من عمر االنسان ليست آرحلة سياحية تختفـي آثارهـا بمجـرد               
العودة الى المكتب في العمل، فهي رحلة طويلة صـاحبتها قـراءات آلالف الصـفحات               
وسهرات بعدد النجوم التي آنت اراها بعد انصاف الليـالي باسـطا يـدي علـى لوحـة         

  .Visual Basicي صراعات مع الساحر الذي احببته وآرهته المفاتيح، متوغال ف
عالقة الحب والكره ليست عالقة خيالية آما تسطرها خزعبالت واساطير العشـاق،            

 بسـبب مصـمم النمـاذج     -مبـدئيا – بدأ قلبي يخفق الى تلك اللغة        VB1فمنذ االصدار   
Form Designer    الذي ساهم في نسـيان اوامـر المخرجـات Print ،Locate و Color 

.  والخاصـة بتصـميم الواجهـات   -اشـبه بالمخطوطـات الفرعونيـة   -لكتابة مئات االسطر  
 Visual Basicولكن ما ان لبثت العالقة الغرامية باالشتعال، حتى بدأ شريان الكره لـ 

 عنـد  -العـاجز عـن المراوغـة   - وضـعفه  Visual Basicينمو شيئا فشيئا بسـبب قصـور   
اال ان عالقة الحب تطغى علـى عالقـة الكـره مـن             . BASICالتحدث عن لغة البرمجة     

 عائدا لتصميم الواجهات بمصـمم النمـاذج،        Mouseجديد آلما استخدم مؤشر الفأرة      
وتطغى عالقة الكره مرة اخرى حـين اسـتخدام لوحـة المفـاتيح وآتابـة االآـواد فـي                   

  .Code Windowنافذة محرر االآواد 
، Visual Basicر سـنوات مـن البرمجـة بــ     ، فبعـد عشـ  "الحيـاة تجـارب  "وآما يقولـون  

 Visualفـ !  ال اساس لها من الصحة-التي بدأت بها مقدمتي-اآتشفت ان الكلمات 
Basic       يمكنك من تصميم نوافذ تضـع عليهـا ازرار Buttons   وخانـات نـص TextBoxes ،

 لحفـظ البيانـات علـى االقـراص،         DataBasesآما يمكنك من االتصال بقواعد البيانات       
 ا المبرمجين حول العالم ليقتنعـو -ان لم يكن ماليين–هذا بحد ذاته يلبي رغبة آالف      و

  . افضل منصة تطوير التطبيقات على مدى التاريخVisual Basicان 
 Memory Management مـن ادارة الـذاآرة   Visual Basicمن ناحية اخرى، ال يمكنك 

لــه مــع المؤشــرات  وذلــك بســبب ضــعف تعام-مقنعــة للمبــرمجين–بطريقــة ســهلة 
Pointers  و عند الحديث عن المشاريع العمالقة، فطاقـة ،Visual Basic  ال تسـتوعب 

 فـي نافـذة نمـوذج واحـدة او اجـراء واحـد، وهـذا القصـور           64Kاآواد حجمها اآثر مـن      
ان لـم  – اسوأ منصـة تطـوير التطبيقـات فـي نظـر آالف      Visual Basicيكفي ان يجعل 

  !ل العالم ايضا المبرمجين حو-يكن ماليين
 قـدموا عشـرات الحلـول لمحاولـة تغطيـة      Visual Basicإال ان المبرمجين الموالين لــ  

 Visualوااللتفاف حول قصور اللغة في القضـايا السـابقة، والمبـرمجين المعـادين لــ      
Basic                     اثبتوا ان تلك الحلول قد أعمت القصـور بـدال مـن تكحيلهـا، فهـي قـد اضـعفت 

  . االآواد تعقيداآفاءة التنفيذ وزادت



 ج 

اذا آـان   :  يقولون لك بكـل اختصـار      -والمؤلف بين صفوفهم  –اما المبرمجين المحايدين    
Visual Basic يقدم لك حلول لمشاآلك، فكن مبرمج Visual Basic واذا آان ،Visual 

Basic ال يقدم لك حلول لمشاآلك، فال تكن مبرمج Visual Basic.  
 Visualا الكتاب ليشرح لـك البرمجـة باسـتخدام    ومن منطلق المحايدة، اقدم لك هذ

Basic            تقـارن لـك   -مضـيعة للوقـت  – ولن اتعدى هـذا النطـاق ابـدا، فـال تتوقـع فصـول 
Visual Basic مع لغات البرمجة االخرى، او مادحة Visual Basic    آلغـة برمجـة العقـد 

ل فهـذا الكتـاب يحـاو   .  حتـى تشـوه سـمعته   Visual Basicاالخيـر، او مظهـرة عيـوب    
 مـن اوسـع   Visual Basicتشييد بنية قوية لك حتى تمكنك من االنطالق في برمجة 

  .ابوابه
 

  لمن هذا الكتاب؟
، فهذا الكتاب يبنـي لـك قاعـدة قويـة     Visual Basicاذا آنت جاد في ان تكون مبرمج 

تستند عليها حتى تتمكن من مواجهة االآـواد المنتشـرة هنـا وهنـاك بـين المصـادر               
 او آتـب متقدمـة   MSDN آمواقع االنترنت، مكتبة Visual Basicعلقة بـ المختلفة المت

 او ترغب فـي الحصـول علـى ثقافـة برمجيـة ال              -غير هادف –اما اذا آنت ناقد     . اخرى
تقدم وال تؤخر، فيكفـي مـا قرأتـه مـن الصـفحات السـابقة الن الكتـاب ال اعتقـد انـه                       

  .مناسب لك
يس البرمجة بشكل عـام، فلـن اتطـرق     فقط ولVisual Basicهذا الكتاب مختص في 

الــى مواضــيع وتعــاريف طويلــة آـــ مــاهو البرنــامج؟، مــاهي لغــة البرمجــة؟، مــا هــو   
  :مع ذلك، فهو موجه الى آآفة المستويات لالسباب التالية. الخ.... الخوارزم؟ 

  
 وبيئـة التطـوير المتكاملـة الخاصـة بـه،      Visual Basic فهو يعرفهم علـى  :للمبتدئين
 آشــرح النمــاذج Visual Basicم آـل مــا يحتاجونـه للبرمجــة الفعليـة بـــ    ويشـرح لهــ 

، حلول لمشاآلهم اليوميـة وزيـادة ثقـافتهم البرمجيـة           BASICواالدوات، لغة البرمجة    
  .Visual Basic وتطبيقها بـ OOPبتقديم مفهوم البرمجة آائنية التوجه 

برمجـة قواعـد     فهو يحقق لهم قفـزة نوعيـة الـى مواضـيع متقدمـة آ              :متوسطينلل
 API، تطبيقــات متقدمــة علــى النمــاذج، قضــايا حــول اجــراءات  DataBasesالبيانــات 

  .DCOM والمكونات الموزعة COMوبرمجة المكونات 
 ذاآـرتهم   Refresh هذا الكتاب اليقدم للمتقدمين سوى اعـادة انعـاش           :دمينللمتق

لكتاب موجه لهم ، والسبب الذي يجعل هذا اVisual Basicلمواضيع برمجية خاصة بـ 
ال يعدو ان يكون اال سبب شخصي للمؤلف، وهي زيادة الثقة بنفسه عندما يعلم ان        

  . المتقدمين قد اعحبوا في آتابهVisual Basicمبرمجي 
  



 د 

 مـن مراجـع     Referenceنقطة اخرى اود توضيحها هي ان هـذا الكتـاب لـيس مرجـع               
MSDN    ح جميـع الثوابـت، الـدوال،       فـال تتوقـع ان اقـوم بشـر        .  ترجم الى اللغة العربية

الخ شرحا تفصيليا، وذلك النني اريد ان انتهي من آتابة الكتاب قبـل ان              .... الكائنات  
 لمئــات الــدوال، الخصــائص، -باختصــار–مــع ذلــك، تعرضــت . تشــيب شــعرات رأســي

لذلك، ارجو منك الحصول في اقـرب فرصـة         . الخ بين صفحات هذا الكتاب    .... الكائنات  
 للحصـول علـى التعليمـات الفوريـة والـدعم      MSDNسطوانة مكتبة   على نسخة من ا   

الـخ  .... الفني الالزم للتوغل في تفاصيل جميع الدوال، الكائنات واعضـائها، الثوابـت             
  .قبل ان تبدأ بقراءة الكتاب

 
  ؟Visual Basic.NETماذا عن 

ــدو ان الحــروف   ــدما وزعــت   NET.يب ــرمجين بع ــاه المب  النســخ Microsoft تشــد انتب
حسـنا، االصـدار االخيـر مـن     . Visual Studio.NET مـن جميـع اعضـاء    Betaلتجريبية ا

Visual Basic هو االصدار السادس VB6  والذي يمثل نهاية االسـطورة Visual Basic ،
 فهي لغة برمجة جديدة ال يكمن الشبه بينها وبين اسـطورتنا  Visual Basic.NETاما 

 Visual Basic.NETفاالســم . بعــض االوامــر Syntax وصــيغ Visual Basicإال االســم 
 حتـى ال تخسـر جميـع زبائنهـا مـن          Microsoftليس سوى لعبة تسويقية قامت بهـا        

، فكــر Visual Basic.NETفقبــل ان تشــد الرحــال الــى  . VB6 حتــى VB1مبرمجــي 
بالموضوع جيدا الن شد الرحال سيكون االنتقال الى لغـة برمجـة جديـدة، آاالنتقـال                

، بـل  سـأعيد   Visual Basic.NETارجـو ان ال تعتقـد اننـي ارفـض     . #C الـى  VB6من 
اذا :  حرفـا واربـع نقـاط   12آتابة الجملة الحيادية التي ذآرتها في المقدمة مع اضافة       

، Visual Basic.NET يقدم لك حلول لمشاآلك، فكـن مبـرمج   Visual Basic.NETآان 
 Visual، فـال تكـن مبـرمج     ال يقدم لك حلـول لمشـاآلك  Visual Basic.NETواذا آان 

Basic.NET. 
، فسيكون الكتاب مناسب بتقدير جيد VB6اذا آنت ستستمر على احدث االصدارات   

 Visual لتنصـيب  HardDiskجدا، اما اذا آنت قد فرغت مساحة في قرصـك الصـلب   
Basic.NET                  علـى  – عليها، فقد يكون الكتـاب مناسـب بتقـدير مقبـول مرتفـع او جيـد

فائدة ستكون نظرية وليس عملية، فسيتطرق هـذا الكتـاب الـى بعـض              االآثر، الن ال  
 OOP في لغتك الجديـدة آالبرمجـة آائنيـة التوجـه            -نظريا–المواضيع التي قد تفيدك     

 DCOM والمكونــات الموزعــة  nTied Applicationsوالتطبيقــات متعــددة الطبقــات   
  .والقليل من قواعد البيانات

  
  
 



 ه 

  مواضيع الكتاب
ت اعطتك فكرة عامة عن مواضيع الكتاب، وهنا اعطيك ملخص الجزاء         صفحة المحتويا 
  :الكتاب االربعة

  
  االساسيات: الجزء االول

الغرض واضح من عنوان الجزء، فهـو يبـدأ بتعريفـك علـى بيئـة التطـوير المتكاملـة لــ                     
Visual Basic  مع آتابة برنامجك االول، ثم يبدأ بالتحدث عن النماذج واالدوات وشـرح 

خصائصها، طرقها واحداثها، ثم يقوى مهاراتك البرمجية سـواء آانـت فـي لغـة               جميع  
المزيـد ايضـا، ينقلـك هـذا الجـزء الـى       . VBA و VB او وظائف مكتبـات  BASICالبرمجة  

:  مــع تفصــيل مبادئهــا الــثالثOOPالمرحلــة الثانيــة وهــي البرمجــة آائنيــة التوجــه  
  .Inheritance والوراثة Polymorphism، تعدد الواجهات Encapsulationالتغليف 

  
  برمجة قواعد البيانات: الجزء الثاني

يعتبــر هــذا الجــزء المــدخل الــرئيس الــى برمجــة التطبيقــات المعتمــدة علــى قواعــد 
 Data Access حيث يبدأ باساسيات طرق الوصول الـى البيانـات   DataBasesالبيانات 

 ويتوغل في تفاصـيل     ADO، آما يختص آائنات     SQLومقرر سريع في لغة االستعالم      
  .بعض ادوات الجداول وانشاء التقارير

  
  مواضيع متقدمة: الجزء الثالث

ال تنتقل الى هذا الجزء حتى تكون قد اسـتوعبت الجـزء االول بشـكل جيـد، فـالجزء                   
 وعـرض  API الى ان يصل الى البرمجة باستخدام اجراءات Visual Basicيتعدى افاق 

 فاعليـة ومرونـة برامجـك، آمـا يحتـوي علـى فصـل               تطبيقات عملية تؤدي الى زيادة    
حيـث يظهـر لـك امكانيـات النمـاذج بطـرق لـم              " االستخدام المتقدم للنماذج  "بعنوان  

 وآـل مــا  COMواخــتم الجـزء بفصـلين لبرمجـة الكائنــات المرآبـة     . تخطـر علـى بالـك   
 مـع  ActiveX OCX و ActiveX EXE ،ActiveX DLLتحتاجه لتطـوير مشـاريع مـن نـوع     

  .DCOMة الى المكونات الموزعة مقدم
  

  برمجة االنترنت: الجزء الرابع
وهو اصغر اجزاء هذا الكتاب، فهو يحتوي على فصلين االول يختص ببرمجـة صـفحات               

DHTML       الديناميكية ومقدمة الى اللغة الصغيرة VBScript      والفصل االخر ينقلك مـن ،
 لتطــوير IISم الخــادم  باســتخداServer الــى برمجــة الخــادم Clientبرمجــة العميــل 

  .ASPصفحات 
 



 و 

  طريقة تنظيم الكتاب
فضــلت . لــم اســتخدم ســوى الطــرق التقليديــة لتنظــيم وتنســيق محتويــات الكتــاب

ــوع    Tahomaاســتخدام الخــط  ــو مــن الن ــع االجهــزة فه  لوضــوحه ودعمــه فــي جمي
UNICODE    وهو نفس الخط المستخدم في آتابة االآواد، والحديث عن االآواد فـي ،

تاب يجرني الى اخبارك انك لن تجد االآواد المستخدمه في االمثلـة اال بـين               هذا الك 
صفحات هذا الكتاب، اما بعض االمثلة الطويلة او التي تتطلب ملفات متعددة لتوضيح             

 سيظهر في اعلى الكود موضحا ان الكود التالي موجود في داخـل             فكرتها، فالرمز   
 مـن نفـس الموقـع     Downloadنزالـه    والـذي تسـتطيع ا     Codes.ZIPالملف المضـغوط    

 اذا قصـدت ازرار     ] و   [ستالحظ ايضا انني استخدم االقـواس       . الذي انزلت الكتاب منه   
 وبالنسـبة لالشـكال التوضـيحية، لـم         .الخ ...[ESC]،  [ENTER]في لوحة المفاتيح آـ     

والذي قد افصل اجزاءه الى     -اآثر من استخدامها خشية ازدياد مساحة ملف الكتاب         
االسـلوب المعتمـد لتـرقيم االشـكال يبـدأ          وت مستقلة رغم انني ال احبذ ذلـك،         ملفا

الشـكل  برقم الفصل ثم رقم الشكل بذلك الفصل، فال اعتقد انـك تريـد البحـث عـن           
9485938!   

 
  آلمة اخيرة

باالعتماد على مجهـودي، فانـه يسـتحيل علـي آتابـة ولـو حـرف واحـد مـن حـروف                      
مـا اود ان اقولـه   . تعالى التوفيق اوال واخيرا التمامهالكتاب ان لم يكتب اهللا سبحانه و 

لــك عزيــزي القــارئ، ان الكتــاب الــذي امــام عينيــك قــد آلفنــي الكثيــر والكثيــر مــن  
المجهود العقلي والبدني ومئات من سـاعات عمـري محـاوال تقـديم شـئ للمكتبـة                 

 بعيد المـدى،    اذا آان التفكير في نجاح هذا الكتاب امر       . العربية االلكترونية من خالله   
فحسبي ان ال يفشل، وان فشـل فلـيس لـي سـوى ان أعـود الـى آراسـي القـراء                      
باحثا عن مؤلف عربي في منصة الكتاب يرشدني الى ضـالتي فـي مواجهـة العصـر                 

  .الحالي لتقنية المعلومات
اخيرا، اود ان اعتذر شديد االعتذار عن عدم ارفاق بريدي االلكترونـي علـى صـفحات         

 رغم انني لست ملزم بارفاقه طالما آونـه آتـاب مجـاني             - شخصية السباب-الكتاب  
آما ارجو ان ال تحاول الغاء اسـمي مـن صـفحات            . للجميع، فال تتوقع دعما فنيا مني     

الكتاب واسـتبداله باسـمك او اسـم شـخص عزيـز علـى قلبـك، فـان ذلـك ال يرسـم             
  .االبتسامة على شفتاي

  
  

  ترآي العسيري
   2002 يناير –الظهران 
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  الفصل االول
  Visual Basicتعرف على 

 
  

تختلف وجهات النظر بين . Visual Basicبسم اهللا نبدأ وعلى برآته نسير مع الجملة 
 لغـة برمجـة ام   Visual Basic، هـل  Visual Basicالمبرمجين حـول تعريـف او تصـنيف    

 عبـارة عـن مكتبـة مـن     Visual Basicبرنامج تصميم نوافـذ ام منـتج متكامـل؟ تقنيـا،     
– Visual Basic for Applicationالمكتبات توفر عدة اوامر برمجية متكاملة مع ابنتهـا  

 لغـة برمجـة   Visual Basicاال ان المتعارف عليه بين المبـرمجين هـو ان   . VBAتختصر 
لذلك، عندما . وبرنامج تصميم نوافذ ومكتبات تشغيلية، أي باختصار هو منتج متكامل       

 في هذا الكتاب فانني اقصد جميع التعريفات السابقة، فلو Visual Basicحدث عن ات
، ولـو تحـدثت عـن    BASIC فـانني اقصـد اللغـة الحنونـة     Visual Basicذآرت مزايا لغة 
 التشـغيلية، ولـو   Visual Basic فانني المح الى مكتبات Visual Basicدوال واجراءات 

 فـانني  -آما في الفقـرة التاليـة  – Visual Basicلـ تطرقت الى بيئة التطوير المتكاملة 
  .اقصد برنامج تصميم النوافذ

  
  IDEبيئة التطوير المتكاملة 

 Windows برنـامج يـأتي مـع        ابسـط برامجك ومشاريعك تستطيع انجازها باستخدام      
ــدعى   ــذي ي ــي . Notepadوال ــد–اال انن ــذي   -وهللا الحم ــك الشــخص ال ــل ذل ــم اقاب  ل

 Visual Basicالن . Visual Basic يصمم برنامج ينفذ تحت  آيNotepadيستخدم الـ 
يــوفر لــك ادوات فــي قمــة الروعــة مجتمعــة تحــت مســمى بيئــة التطــوير المتكاملــة 

Integrated Development Environment –  تختصـرIDE-      تـوفر لـك آـل مـا تحتاجـه 
ن  اآثـر مـ    -خمـس نجـوم   –بل تقدم لـك خـدمات       . لتصميم نوافذ وآتابة اآواد برامجك    

، ادارة ملفـات مشـروعك، تحريـر القـوائم، تعـديل      Debuggingذلك، آخدمـة التنقـيح    
  .1-1شكل  الخ  ...وإنشاء قواعد البيانات
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  .Visual Basic بيئة التطوير المتكاملة لـ :1-1شكل 

  
 فمن الضروري الـتمعن فـي       -VB5أي لم تستخدم    –اذا آنت جديدا على هذه البيئة       

. ت واال فانـك لـن تـدل الطـرق المؤديـة الـى سـاحة العمـل            آلمات هذا الفصـل بالـذا     
 -على ما اعتقـد   – والعمل هو السبب الذي جعلك       ،الطرق ستكون نوافذ بيئة التطوير    

  .تقرأ هذا الكتاب
، تحتوي بيئة التطوير على الكثير مـن النوافـذ المحضـونة            1-1شكل  آما تالحظ في    

جموعــات مــن االزرار تــدعى   ومMenus والعديــد مــن القــوائم Child Windowsبهــا 
  :، واليك يا سيدي تفاصيلهاToolbarsاشرطة االدوات 

  
  نوافذ بيئة التطوير المتكاملة

نافـذة  " االصدار الخامس فانتقل الـى فقـرة   Visual Basicاذا آنت من جيل مبرمجي 
 آنـت  اناما . النه ال يوجد أي شئ جديد اوضحه لك هنا" Data Viewعرض البيانات 

ن النافـذة الرئيسـية لبيئـة       أل االقـدم، فـاول شـئ قـد يشـد انتباهـك هـو                من االجيا 
– Multiple Document Interfaceالتطـوير اصـبحت مـن النـوع متعـدد المسـتندات       

باالضـافة إلـى تطـوير بعـض         ، نوافـذ جديـدة    اشـتمالها علـى   ، وستالحظ   MDIتختصر  
ذة سـنبدأ بهـا     واول نافـ  . آنافذة مستكشف المشـروع او الخصـائص      النوافذ السابقة   

  :هي من النوافذ الجديدة
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 New Projectنافذة مشروع جديد 
 الول مرة، فان لهذه النافذة احتمـال  Visual Basicدما تقوم بتشغيل منصة العمل عن

 بــين أنــواع عــدة مــن المشــاريع آـــ تســتطيع االختيــارفعــن طريقهــا . مؤآــد للظهــور
Standard EXE ،ActiveX EXE ،ActiveX DLL  ....حدد النوع . الخStandard EXE ثم 
فالقاعـدة السـائدة لجميـع      . [ENTER] او اضـغط علـى المفتـاح         Openانقر على الزر    

 ولـن اشـذ عـن    Standard EXE التعريفية تبدأ الشرح دائما بالنوع Visual Basicآتب 
  !هذه القاعدة، فانت ال تريد معرفة طريقة طبخ الكبسة قبل ان تتعلم قلي البيض

 Visual في آل مرة تشغل فيهـا  -ولو بسيط-نت هذه النافذة تسبب لك ازعاج اذا آا
Basic         تسـتطيع الغـاء فكـرة ظهورهـا عـن طريـق تحديـد الخيـار ،Don’t show this 

dialog in the future     الموجود في اسفلها حتى ال تعكر مزاجـك، وتكـون رفيقـا لـي 
  .حتى نهاية الكتاب

  
تغيير، واردت العودة إلى الوضع السابق، فاختر إذا لم يرق لك هذا ال  :مالحظة

، ومن مربع الحوار الذي يظهر Tools من قائمة …Optionsاألمر 
 Prompt for، وانقر على الخيار Environmentامامك اختر تبويبُ 

project.  
 

 Form Designerنافذة مصمم النماذج 
 منـذ  Visual Basicفـذ  ، وهـي اشـهر نوا  Visual Basicهذه النافـذة تعتبـر سـر نجـاح     

عن طريق هذه النافذة تقـوم بعمليـة        . Form1 االول مع العنوان االبتدائي لها       االصدار
تصميم واجهة برنامجك اما بتعديل خصائصـها او وضـع باقـة ادوات عليهـا باسـتخدام                  

 Visual مبينـــة لـــك قـــوة ونجـــاح فكـــرة لغـــات البرمجـــة المرئيـــة  Mouseالفـــأرة 
Programming Languages .  فقد انتهى عصر تصميم الشاشات باالآواد او تعليمـات

  .Tapes واشرطة التسجيل 5.25آما آنا نفعل في زمن اقراص  Macroالماآرو 
طريقة وضع االدوات على نافذة النموذج اشبه مـا تكـون بعمليـة رسـم مربعـات آمـا            

لقـص  المزيـد ايضـا، عمليـات التحريـر آالنسـخ واللصـق وا            . Paintفي برنامج الرسام    
  .مدعومة على جميع االدوات التي تضعها

  
 من نافذة مصمم النمـاذج والمقصـد        مختصرنافذة النموذج هي اسم       :مالحظة

لذلك، ستالحظ انني استخدم المصـطلح نافـذة النمـوذج فـي            . واحد
  . آآفة ارجاء الكتاب
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  Toolboxنافذة صندوق االدوات 
 شـهوة وضـع االدوات عليهـا تصـل الـى             ان تظهر لنا نافذة النموذج السابقة، فان       بعد

التــي  2-1شــكل  Toolboxواالدوات موجــودة فــي نافــذة صــندوق االدوات . قمتهــا
، Visual Basic أداة قياسية مدمجة في جميع برامجك المصممة تحت 20تعرض لك 

مـازال الوقـت   - ActiveX Controlsوقد تحتوي علـى مجموعـة ادوات اضـافية تـدعى     
، Buttons زر  21 أداة اال انه يوجـد       20مع ان االدوات عددها     . نهامبكرا جدا للحديث ع   

هذا الزر االضافي موجود في الرآن العلوي االيسر مـن االدوات علـى شـكل مؤشـر                 
Pointer       ال تشغل نفسك بـه آثيـرا،    .  وظيفته االساسية الغاء عملية طلب رسم أداة

وضـع األداة علـى نافـذة    فهو يضغط نفسه تلقائيا بمجرد انتهائك من عملية رسـم او            
  .النموذج

  

  
  .Toolbox صندوق االدوات :2-1شكل 

  
اذا آــان عــدد االدوات الموجــودة فــي صــندوق االدوات آبيــرا جــدا، فيفضــل ان تقــوم  
بعملية تقسيم االدوات الى مجموعـات تختفـي وتظهـر متـى مـا شـئت عـن طريـق           

 مـن  …Add Tab االمـر  النقر بزر الفـأرة االيمـن علـى نافـذة صـندوق االدوات واختيـار      
طريقـة تنظــيم محتويــات آــل  . القائمـة المنســدلة ومــن ثـم آتابــة اســم المجموعــة  

 وهـو نفـس االسـلوب الـذي     Drag & Dropمجموعة تتبع اسـلوب السـحب وااللقـاء    
اخيرا، اذا اردت حذف المجموعة، قم بالنقر علـى  . تتبعه لنسخ او نقل ملفات جهازك     
 من القائمـة المنسـدلة،   Delete Tabن واختيار االمر اسم المجموعة بزر الفأرة االيم

  . لن تتمكن من حذفهاGeneralمع العلم ان المجموعة الرئيسة والتي تسمى 
يبدو انني نسيت نقطة مهمة وهي آيـف تعـرض نافـذة صـندوق االدوات فـي حالـة                   

  .View من القائمة Toolboxاغالقها، يتم ذلك عن طريق اختيار االمر 
  

  Properties Windowsئص نافذة الخصا
 عـن موقـع     بحث من وضع األداة على نافذة النموذج، فان عينيـك سـت           انتهائكد  بمجر

 من تعديل خصائص األداة او حتى نافـذة         ستتمكننافذة الخصائص والتي من خاللها      
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اذا آانـت   . الخ.... ، من هذه الخصائص الحجم، الموقع، اللون، العنوان         Formالنموذج  
 او اضـغط علـى   View من قائمة Properties Windowخفية اختر االمر هذه النافذة م

  .[F4]المفتاح 
 ComboBox بـأداة الــ   Visual Basicفي اعلى النافذة يوجد قائمة تسمى في عالم 

بامكانـك تحديـد األداة     . تمكنك من تحديد الكائن او األداة التي تـود عـرض خصائصـها            
 وســتالحظ ان محتويــات نافــذة -النمــوذجوهــي علــى نافــذة -مباشــرة بــالنقر عليهــا 

المزيد ايضا، يمكنك  اختيار طريقة ترتيـب جـدول الخصـائص امـا      . الخصائص قد تغيرت  
وبالنسـبة للجـدول، فـان العمـود        . Categorized او مصنف    Alphabeticترتيب ابجدي   

االيسر يعرض لك الخصائص المتوفرة لألداة اما االيمن فيعرض قيمة آل خاصـية مـن               
بعض الخصـائص تسـتطيع تعـديلها مباشـرة بكتابـة قيمـة عدديـة او                .  الخصائص هذه

 او لـون مـن      Visible، وبعضها عليك اختيار قيمة من عـدة قـيم آــ             Captionحرفية آـ   
، وهنـاك نـوع يظهـر لـك مربـع صـغير فـي اقصـى               BackColorمجموعة لوح االلوان آـ     

 لـه  Dialog Boxندوق حـوار  يقصـد بـه صـ   "..." يمين العمود مكتوب عليه ثـالث نقـاط   
  .Fontخيارات اضافية آالخاصية 

  
  Project Explorerنافذة مستكشف المشروع 

نافذة بازديـاد عـدد الملفـات التابعـة لمشـروعك، فهـي الوسـيلة               التزداد اهمية هذه    
الوحيدة التي تمكنك من عرض محتويات مشروعك مرتبة على شكل شجري برمـوز       

 تسـتطيع الوصـول الـى الصـفحة         .ا في ملف التعليمات   مختلفة تجد شرحا مفصال له    
ان لـم  . [F1]التي اقصدها عن طريق تحديد النافذة ومـن ثـم الضـغط علـى المفتـاح                 

تكــن نافــذة مستكشــف المشــروع ظــاهرة امامــك، تســتطيع عرضــها باختيــار االمــر  
Project Explorer من قائمة View او الضغط على المفاتيح [Ctrl +R].  

 
  Code Window االآواد نافذة محرر

عـن  .  لغة برمجة، فبكل تأآيد عليك آتابة اآواد وتعليمـات اللغـة  Visual Basicبما ان 
وفر لك محرر برمجـي ذآـي جـدا         ت يطريق نافذة محرر االآواد يمكنك عمل ذلك، فه       

مـن المناسـب ان انـوه هنـا بـان           .  يفتح نفس المبرمج لكتابة االآواد     آلماتومنسق  
تـدعم مجموعـة محـارف الشـيفرة         لعرب الـذين يسـتخدمون نظـم      بعض المبرمجين ا  

 يواجهــون احيانــا مشــاآل فــي آتابــة  Windows 2000, XP آـــ Unicode الموحــدة
نـوع  تغييـر   الحروف العربية، والسبب خارج نظاق الفقرة لكـن حلهـا يـتم عـن طريـق                 

ل يمكنـك عمـ  . Courier New (Arabic) الي خط يـدعم اللغـة العربيـة آــ     Fontالخط 
 الموجــودة فــي صــندوق الحــوار  Editor Formatذلــك بالتوجــه الــى خانــة التبويــب  

Optionsي تصل اليه عن طريق اختيار االمر ذ والOptions من قائمة Tools.  
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لفـأرة علـى األداة او نافـذة        بابامكانك مشاهدة نافذة محرر االآواد اما بالنقر المزدوج         
اخيــرا، اذا آنــت ال تحــب مشــاهدة افــالم . [F7]النمــوذج، او بالضــغط علــى المفتــاح 

الرعب البرمجي المتمثلة في االآواد الطويلة، تمكنك هذه النافذة مـن عـرض اجـراء               
 الموجود فـي  Procedure Viewمعين واخفاء سائر االآواد عن طريق النقر على الزر 

 الرآن السفلي االيسر من النافذة، لكن عملية التنقل بين االجراءات سـتكون مملـة             
 الموجودتـان فـي اعلـى النافـذة،     ComboBoxesبعض الشئ عـن طريـق القـائمتين       

باالضافة  تعرض جميع االدوات الموجودة في نافذة النموذج الحالية،          اليسرىالقائمة  
وهي تشير إلى قسم االعالنات فـي  ) General(إلى النموذج نفسة، وآذلك العبارة      

 تعـرض   اليمنـى والقائمـة   م بانشـاءها،    النموذج وآذلك االجـراءات والـدوال التـي تقـو         
  .االجراءات واالحداث المرتبطة بما يتم اختيارة في القائمة االولىجميع 

  
  Form Layoutنافذة مخطط النموذج 

 يؤدي الى ظهور هـذه  View الموجود في قائمة Form Layout Windowاختيار االمر 
لنمـوذج التـي تصـممها      النافذة والتي تعطيك رؤية مبسطة عن موقع وحجـم نافـذة ا           

اال ان الفائدة الكبرى التي تجنيها من هذه النافـذة تكـون            . وقت التنفيذ من الشاشة   
.  المختلفـة للشاشـة    Resolutionsمقارنة حجم نافذة النموذج مع الكثافات النقطيـة         

 Resolutionلعرض هذه الكثافات، انقر بزر الفأرة االيمـن علـى النافـذة واختـر االمـر      
Guide القائمة المنسدلة من.  

  
 Immediate Windowنافذة موجة االوامر 

 بسـيطة لالختبـار   Visual Basicتمكنك هذه النافذة مـن آتابـة اوامـر وتعليمـات لغـة      
. والتجربة، قد تحتاجها مثال الختبار امر معين او قيمة متغير معين قبل وضع الكود لـه            

تسـتطيع عـرض    .  تنفيـذ االمـر     يؤدي الى الـى    [ENTER]بعد ان تكتب االمر، المفتاح      
  .View من قائمة Immediate Windowهذه النافذة باختيار االمر 

  
  Object Browserنافذة مستعرض الكائنات 

، ولكـن بعـد ان تصـل الـى مرحلـة       اذا آنت مبتدءًا فإن هذه النافذة لن تثير اهتمامـك         
تعـرض لـك   . بيـر  سـيكون لهـذه النافـذة تقـدير آ    Visual Basicمتقدمة من البرمجة بـ 

هذه النافذة جميع الفئات الموجودة في المكتبات المضمنة فـي برنامجـك مـع آآفـة                
ميـزة  . طرقها، خصائصها واحداثها لتعطيك فكرة عامـة عـن محتويـات هـذه المكتبـات              

اخرى استخدمها آثيرا هي انها تسهل عليك عملية ايجاد صفحة التعليمات الخاصة            
نقر بزر الفأرة االيمـن علـى العنصـر المطلـوب واختيـار             باالمر الذي تريده عن طريق ال     

تستطيع عرض نافذة مستعرض الكائنـات باختيـار        .  من القائمة المنسدلة   Helpاالمر  
  .[F2] او الضغط على المفتاح View من قائمة Object Browserاالمر 
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 Local Windowنافذة المتغيرات المحلية 
، النها في وقـت  Run Timeي وقت التنفيذ الغرض الرئيسي من هذه النافذة يظهر ف

 لـيس لهـا أي وظيفـة ايجابيـة فـال تعرضـها حتـى ال تتـزاحم         Design Timeالتصميم 
 Localتعــرض لــك هــذه النافــذة قــيم جميــع المتغيــرات المحليــة   . النوافــذ امامــك

Variables الموجــود فــي االجــراء Procedure الــذي يــتم تنفيــذه اذا قمــت الحــالي و
 محلية في   Objectsفي حالة وجود آائنات     .  للبرنامج Pauseيقاف المؤقت   بعملية اال 

حتـى تقـوم    "+" االجراء، فان اسم الكائن سيظهر في الجدول مالصق لعالمة الزائد           
لعـرض هـذه   . بالنقر عليه ويعرض لـك جميـع الخصـائص وقيمهـا التابعـة لهـذا الكـائن            

  .View من القائمة Local Windowالنافذة اختر االمر 
  

– هو المرحلة التي يتم تنفيذ برنامجك فيها Run Timeوقت التنفيذ   :مالحظة
 Design Time، امـا وقـت التصـميم    [F5]بعـد الضـغط علـى المفتـاح     

يوجـد وقـت خـاص يعـرف        . فهي المرحلة التـي تصـمم برنامجـك بهـا         
 وهو باختصـار عمليـة   Break او القطع Pause Timeبااليقاف المؤقت 
  .نفيذ برنامجك ولكن ليس انهائهالوقف المؤقت لت

  
 Watches Windowنافذة المراقبة 

عمليــة . تمكنـك هــذه النافــذة مــن مراقبــة المتغيـرات او العبــارات التــي تضــيفها بهــا  
بامكانك تجميد عملية تنفيـذ     . المراقبة تكون متواصلة ودورية التحديث آوزارة االعالم      

، او  Trueالمتغيـر اصـبحت صـحيحة        في حال آـون قيمـة        -االيقاف المؤقت –البرنامج  
الهدف من نافذة المراقبة ليس آاهداف وزراة       . عند أي تغيير يطرأ على قيمة المتغير      

 ومعرفــة قـيم المتغيــرات التــي  Debuggingاالعـالم، وانمــا تســهيل عمليـة التنقــيح   
لعرض هذه النافذة اختر االمـر  .  البرامجBugsمن اسباب شوائب % 90تشكل نسبة  

Watch Window   مـن قائمـة View       والضـافة متغيـر او قيمـة لجعلهـا خاضـعة تحـت ،
 او انقـر بـزر   -Viewولـيس  – Debug مـن قائمـة   …Add Watchالمراقبـة، اختـر االمـر    

الميـزة  . الفأرة االيمن على النافذة ومن ثم اختيار نفس االمر من القائمة المنسـدلة            
فـي النافـذة السـابقة، الن       الموجودة في هذه النافذة تغطى على القصور الموجـود          

  .Globalهذه النافذة تسمح باضافة المتغيرات العامة 
  

  Call Stackنافذة استدعاء االجراءات 
تعـرض  . لتنقيحبـا  نوافذ خاصـة     أنهاتتشابه هذه النافذة مع النافذتين السابقتين في        

فـي  هذه النافذة طابور لالجراءت التي سيتم استدعائها، تفيدك هـذه النافـذة بقـوة               
اخيـرا، بامكانـك عـرض هـذه      .Recursion التراجعيـة    لالسـتدعاءات حالة اسـتخدامك    



9 

النافذة وقت االيقاف المؤقت في حال وجود اجراءات منتظـرة االسـتدعاء عـن طريـق           
  .[Ctrl+L] او الضغط على المفاتيح View الموجود في قائمة Call Stackاالمر 

  
  Data Viewنافذة عرض البيانات 

 مـن قائمـة   Data View Window هذه النافذة عن طريق اختيار االمر تستطيع عرض
View    او النقر على رمزها فـي شـريط االدوات القياسـي Standard Toolbar .  تعتبـر

، فلـم   IDEنافذة عرض البيانات احدث نافذة دخلت صـندوق بيئـة التطـوير المتكاملـة               
هـذه النافـذة   . وهـو السـادس   Visual Basicتظهر اال في االصدار االخير من اصدارات 

 -دون مبالغة –النها  ! البسيطة في مظهرها تعتبر اقوى نافذة من النوافذ التي ذآرتها         
تعتبـر برنــامج آامــل لمراقبـة، إنشــاء، تعــديل، حــذف وعـرض جــداول وحقــول قواعــد    

  .الخ....  MS-SQL Server ،MS-Access ،ORACLE: مثلالبيانات باختالف أنواعها 
 البـديهي ان ال نضـيع وقتنـا ونفصـلها االن، فـالجزء الثـاني مـن اجـزاء               لذلك، فانه من  

  !والتطريز اذا آنت تريد-هو اهل للتفصيل " برمجة قواعد البيانات"الكتاب 
 

  قوائم بيئة التطوير المتكاملة
اذا تحدثت عن آل امر مـن اوامـر قـوائم بيئـة التطـوير المتكاملـة فـي هـذه الفقـرة،                       

 ان يتم شـرح وظيفـة       -لي ولك –فيستحسن  . MSDNراجع  فسيكون الكتاب اشبه بم   
  :االمر في حين استخدامه، اال انني سأعرفك على القوائم بطريقة مبسطة

 
  :Fileالقائمة 

تحتوي هذه القائمة علـى اوامـر اساسـية خاصـة للمشـاريع بشـكل عـام، آإنشـاء                   
ــات المشــروع وترجمــة      ــات المشــروع، طباعــة محتوي ــد، حفــظ محتوي مشــروع جدي

 هي امكانيـة  VB6الميزة التي اضيفت لـ . Binaryشروع وتحويله الى ملف ثنائي     الم
مـن البيئـة، وهـي ميـزة تعـرف بالمشـاريع        حـدة افتح اآثر من مشروع في نسخة و

  .Multiple Projectsالمتعددة 
  

  :Editالقائمة 
باالضـافة  . قياسية آالقص، النسـخ واللصـق     التحرير  التحوي هذه القائمة على اوامر      

لى اوامر خاصة بقواعـد البيانـات فـي حالـة وجـود قاعـدة بيانـات فـي نافـذة عـرض                     ا
 تسـتخدمها مـع   الواردة في اسفل هـذه القائمـة  معظم االوامر . Data Viewالبيانات 

  .Code Windowنافذة محرر االآواد 
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  :Viewالقائمة 
عتمـاد علـى    ، وباال "نوافذ بيئـة التطـوير المتكاملـة      "ذآرت معظم محتوياتها في فقرة      

  . استعيباك يمكنك معرفة الغرض هذه القائمةومدىنباهتك 
  

  :Projectالقائمة 
محتويات المشاريع، فهي تمكنك من اضـافة عنصـر او عناصـر            بمعظم اوامرها خاصة    

 Classes، فئات Module، ملفات البرمجة Formsمن عناصر المشروع آنوافذ النماذج     
 اضــافية عــن ActiveX Controlsفة ادوات تحكــم المزيــد ايضــا، يمكنــك اضــا. الــخ.... 

 خارجية عن طريـق االمـر   ActiveX DLL او تضمين مكتبات Componentsطريق االمر 
References.  

  
  :Formatالقائمة 

االوامر الموجودة في هذه القائمة خاصة بتنسيق االدوات التـي تضـعها علـى نافـذة           
 اوامر مرنة تـوفر عليـك جهـد محـاذاة           النموذج من ناحية موقعها على النافذة، فتوجد      

االدوات او توسيطها على النافذة، باالضافة الى تغيير ترتيب ظهـور االدوات أي وضـع               
 تسـتخدمه اذا آنـت   Lock Controlsاالمـر االخيـر   . أداة فوق الكل او أداة خلـف الكـل  

 راضيا عن تصميم االدوات وتود منع نفسك من تغييـر احجامهـا او مواقعـا عـن طريـق                
  .الخطأ، هذا القفل تستطيع فتحة بكل بساطة باختيار نفس االمر مرة اخرى

  
  :Debugالقائمة 

من هذه االوامر اختيار طريقة تنفيـذ       . معظم اوامر التنقيح وضعت اسفل هذه القائمة      
، امـر سـابق   Step Over، اجـراء آامـل   Step Intoالبرنامج، آتنفيذ سطر واحـد منـه   

Step Out الوصول الى السطر الذي يوجد عليه مؤشر الكتابـة   او التنفيذ حتىRun 
to Cursor . وبالنسبة لنقاط القطعBreakPoints     فهي عالمـات تظهـر مبـدئيا بـاللون 

االحمر على سطر معين بحيث تتم عمليـة االيقـاف المؤقـت للبرنـامج عنـد الوصـول                  
  .الى هذه العالمات

  
  :Runالقائمة 

طيع تنفيذ البرنامج وتتمكنك من اختيار االوامـر        عن طريق هذه النافذة البسيطة تست     
بالنسـبة لالمـر    . End او انهاء عملية تنفيذ البرنـامج        Breakاالخرى آااليقاف المؤقت    
Start with Full Compile هو مشابه المر التنفيذ Start    ولن تحتاجـه اال فـي حـاالت 

  .نادرة ستجدها الحقا في هذا الكتاب
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  :Queryالقائمة 
 وهــي متــوفرة لنســخة المحتــرفين    VB5قائمــة جديــدة علــى مبرمجــي    هــذه ال

Professional Edition والمؤسســات Enterprise Edition لالصــدار الســادس VB6 .
 باسـتخدام األداة  SQLاوامر هذه القائمة غير ممكنة حتـى تنشـئ جملـة اسـتعالم          

Microsoft Query Builder.  
  

  :Diagramالقائمة 
 ومتـوفرة لـنفس النسـخ المـذآورة فـي           VB5ة على مبرمجي    ايضا هذه قائمة جديد   

اوامر هذه القائمة غير ممكنة اال في حالة تعاملك مع قاعدة بيانـات  . الفقرة السابقة 
SQL Server او ORACLE.  

  
  :Toolsالقائمة 

 ومسـهل آتابـة   Menu Editorتحتوي على اوامر مختلفـة التصـانيف آمحـرر القـوائم     
 IDEاذا ادرت تخصيص بيئـة التطـوير المتكاملـة    ...  وغيرهاAdd Procedureاالجراءات 

 الــذي يــوفر لــك Options يمكنــك مــن الوصــول الــى صـندوق الحــوار  Optionsفـاالمر  
  .IDEعشرات الخيارات والخاصة بتغيير اعدادات بيئة التطوير 

  
  :Add-Insالقائمة 

-Add االضـافات  االوامر الموجودة في هذه القائمة عبارة عن برامج مستقلة تسمى      
Ins         تطوير هذا النوع مـن     .  هدفها توفير خدمات اضافية لبيئة التطوير تزيد من مرونتها

  .البرامج خارج نطاق الكتاب
  

  :Windowالقائمة 
 Visualاذا آنت بحاجة الى شرح محتويات هذه القائمة، فيبدو انك جديد ليس على 

Basic حسب وانما على جميع تطبيقات بيئة       فWindows،   فافضل شرح اسـطره لـك 
 في الحال، وتحاول التعـرف علـى بيئـة          -االيقاف المؤقت –هو بان توقف قراءة الكتاب      

Windowsعود لمتابعة القراءة ومن ثم ت.  
  

  :Helpالقائمة 
، فلن يتمكنوا من الوصـول  Visual Basicبالنسبة لمستخدمي االصدار السادس من 

 Microsoft Developerل نسـخة مـن مكتبـة    الى التعليمات الفورية اال في حالة انزا
Network والمألوفة باالختصار MSDN.  
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 اشرطة االدوات
جميع االزرار الموجودة في اشرطة االدوات منسوخة من القوائم السـابقة، فاليوجـد             

. امــا الغــرض مــن نســخها فهــو تســريع عمليــة اختيــار االمــر. داعــي العــادة الشــرح
 MS-Officeات وتحريرها آمـا تفعـل مـع تطبيقـات           تستطيع التحكم في اشرطة االدو    

 مـن القائمـة     Customizeبالضغط بزر الفأرة االيمن على شريط االدوات واختيار االمـر           
 قـد ادرجتـه ضـمن فقـرة         ToolBoxاحب ان انوه هنا بان صـندوق االدوات         . المنسدلة

  .لكبير بينهمنوافذ بيئة التطوير، فال تعتقد انه من فئة اشرطة االدوات رغم الشبه ا

  
  آتابة برنامجك االول

الشك ان الممارسة والتطبيق احد اهم عوامل تعلـم لغـات البرمجـة، والفصـل االول                 
مـن هـذا الكتــاب سـيبدأ معــك الممارسـة لــيس فقـط لكتابــة برنامجـك االول، وانمــا       
لتوضيح المراحل والخطوات السـليمة لعمليـة بنـاء البـرامج سـواء آانـت شخصـية او          

 .تجارية
  
  فكرة البرنامج: لخطوة االولىا

 وال باي لغـة اخـرى وال حتـى بنظـام     Visual Basicقكرة البرنامج ليست لها عالقة بـ 
فمن البديهي انك قبل ان تكتب برنامج عليك معرفـة مـا الـذي تريـده مـن               . التشغيل
قد تأتيك فكرة برنامج بينمـا تقلـب صـفحات الكتـاب او متـأمال النجـوم فـي                   . البرنامج

لنهار، وقد تكون الفكرة الزاميـة عليـك آحـل مشـكلة تصـادفك فـي جهـازك او                   وضح ا 
  .مشروع تخرج جامعي

بعد ان تخطر الفكرة في بالك وتظهر لمبة مضيئة فوق رأسك، اسحب اللمبة ورآبهـا     
في االبجورة المجاورة لجهازك، حتى ترآـز وتقـوم بعمليـة التخطـيط لتطبيـق الفكـرة                 

، حـدد المتطلبـات والمشـاآل التـي     Visual Basicـ  بـ -على االرجـح –آبرنامج يصمم 
ــادفك ــرامج       . ستص ــم هندســة الب ــت عل ــدرج تح ــور تن ــذه االم ــل ه  Softwareمث

Engineering   لذلك، ساختم هذه الفقـرة بـالفكرة   .  والتحدث عنها خارج نطاق الكتاب
  .عملية الضرب بين عددينيجري التي سنقوم بتنفيذها وهي عبارة عن برنامج 

  
  إنشاء المشروع: لثانيةالخطوة ا

قـم  . بعد تحديد فكرة البرنامج وتوضيح المتطلبـات سـنبدأ بإنشـاء ملفـات المشـروع               
هـذا النـوع   . Standard EXE ثم حدد النوع File من قائمة New Projectباختيار االمر 
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، وعنـد  Windowsمن المشاريع هي مشاريع بناء بـرامج قياسـية تعمـل تحـت بيئـة               
  .EXEتها من النوع الترجمة تكون ملفا

بعد قيامك بعملية إنشاء المشروع الجديد، قم بكتابة اسم مناسـب للمشـروع فـي              
 …Project Properties الموجــودة فــي صــندوق الحــوار Project Nameخانـة الــنص  

اآتـب اسـم   . View مـن قائمـة   Project1 Propertiesوالذي تصل اليـه باختيـار االمـر    
  .MyFirstProgramابتدائي للمشروع وليكن 

  
فبعـد  . يكون عنوان االمر السابق مختلف من اسم مشروع الـى آخـر       :مالحظة

 MyFirstProgramتعـديلك السـم المشـروع، سـيكون عنـوان االمـر       
Properties….  

 
 لحفظ ملفات المشـروع، تـذآر ان المشـروع    File من قائمة Save Projectاختر االمر 

 خـاص بملفـات المشـروع    Folderمجلـد  يحتوي على عدة ملفات لذلك يفضل انشاء      
، امـا الملفـات االخـرى فهـي      VBPملف المشروع الرئيس يكون امتـداده       . قبل حفظه 

، ملفــات BAS.*، ملفــات البرمجــة FRM.*عناصــر مكونــة للمشــروع آنوافــذ النمــاذج 
  .الخ .... CLS.*الفئات 

  
  تصميم الواجهة: ةالخطوة الثالث

ف لغــات البرمجــة المرئيــة، فعمليــة تصــميم  ينــدرج تحــت صــنVisual Basicبمــا ان 
نبدأ في العادة بوضع االدوات علـى نافـذة         . الواجهة تتم في الغالب باستخدام الفأرة     

عمليـة وضـع االدوات علـى نافـذة النمـوذج تـتم         . النموذج ومن ثـم تعـديل خصائصـها       
بشكل مشابه لرسم المربعات في برامج الرسم، واذا آنت تواجه صعوبة في عمـل              

  .Paint، فدرب نفسك بضع دقائق على برنامج الرسام ذلك
ــندوق االدوات    ــى صــ ــل الــ ــوان  ToolBoxانتقــ ــع أداة عنــ  و زر اوامــــر Label وضــ

CommandButton ــي ــب    Line واألداة TextBoxes وادات ــم رت ــن ث ــط، وم  لرســم الخ
  :3-1للشكل االدوات بشكل مشابه 

  

  
  .واجهة النافذة الرئيسة لبرنامجك االول :3-1شكل 
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حدد األداة بالنقر عليها    . بعد ترتيب االدوات ومحاذاتها سنبدأ بعملية تعيين خصائصها       
وانتقل الـى نافـذة الخصـائص وقـم بتعـديل قـيم خصـائص االدوات آمـا فـي الجـدول              

  :التالي
  

  القيمة  الخاصية  االداة
  نافذة النموذج

 
 زر االوامر

 
  أداة العنوان

  
  أداتي النص

  

Name  
Caption  

Name  
Caption  

Name  
Caption  

Name  
Caption  

Name  
Caption  

frmMain 
  "البرنامج االول"

cmdMultiply 
  "اضرب"

lblProduct  
"0"  

txtFirst  
"0"  

txtSecond  
"0" 

  
 آتابة حروف بادئة قبل اسم األداة Visual Basicمن تقاليد مبرمجي   :مالحظة

 frmبحيث يستدل المبرمج علـى نـوع االداة عـن طريـق األسـم آــ                  
الخ، وسـتالحظ   ....  لخانة النص    txt لزر االوامر،    cmdلنافذة النموذج،   

اننــي اتبعهــا بشــكل جليــل فــي الكتــاب لتمســكي بعــادات وتقاليــد  
  . البرمجيةVisual Basicاحزاب 

  
  .تصميم الواجهة: وبذلك نكون قد انتهينا من الخطوة الثالثة

  
  التعليماتآتابة : ةالخطوة الرابع
ة واالقتناع بمظهرها الفاتن، تبدأ خطوة آتابة التعليمات او االآـواد           بعد تصميم الواجه  

قم بـالنقر المـزدوج علـى زر االوامـر، سـتالحظ ان نافـذة               . أي خطوة البرمجة الفعلية   
  : قد انيرت وظهر بها هذا الكودCode Windowمحرر االآواد 

  
Private Sub cmdMultiply_Click() 
 
End Sub 
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سطرين السابقين سيتم تنفيـذه اذا مـا قـام المسـتخدم بـالنقر             أي آود تكتبه بين ال    
وهـذه فلسـفة    . cmdMultiply التـابع لـألداة      Clickعلى زر االوامر، فهو مكان الحـدث        

، فـاالآواد ال يـتم تنفيـذها    Event Driven Programmingالبرمجة المسيرة باالحداث 
بق بكتابـة الكـود   آحـل السـطر السـا   . من اول سطر الى اخر سطر آما في السابق 

  :التالي الخاص باجراء عملية الضرب
  

Private Sub cmdMultiply_Click() 
        lblProduct.Caption = CDbl(txtFirst.Text) * CDbl(txtSecond.Text) 
End Sub 
 

وسـتجد فيهـا     ان لم تفهم الغرض من الكود السـابق، فالفصـول القادمـة آتيـة اليـك،               
 ان الكـود السـابق يقـوم بعمليـة          -بشكل مؤقـت  –عرف االن   الجواب الشافي، ولكن ا   

ضرب القيم التي سيكتبها المستخدم في خانات الـنص وسيضـع نـاتج الضـرب فـي                 
  .أداة العنوان

  
  التجربة والتعديل: الخطوة الخامسة

ستظهر لك نافذة النمـوذج التـي   .  لتنفيذ البرنامج[F5]قم فورا بالضغط على المفتاح   
 في خانـات الـنص ومـن ثـم     5 و 2دوات محضونة بها، اآتب االعداد      صممتها وآافة اال  

  . المعا في أداة العنوان10آي تحصل على الناتج " اضرب"انقر على الزر 
اذا آنت مسرورا جدا من نجاح عملية تنفيذ البرنامج، فتذآر ان عنـوان هـذه الخطـوة          

ة تنقـيح برنامجـك     ، النـك ستضـطر الحقـًا العـاد        "التنفيـذ "ولـيس   " التجربة والتعديل "
ولـيس  –بعدما تكتشف هذه المشكلة البسـيطة اذا قـام المسـتخدم بكتابـة حـروف        

، سـتالحظ ظهـور رسـالة    "اضـرب " في خانات النص ثم قـام بـالنقر علـى الـزر        -اعداد
يعـرف هـذا النـوع مـن األخطـاء باخطـاء وقـت              . خطأ، وسيتوقف البرنـامج عـن العمـل       

جـة الفرحـة باآتمـال برنامجـك االول، الن      وسـتختفي به Run Time Errorsالتنفيـذ  
Visual Basicال يجري عملية الضرب على الحروف، فال تتوقع ان :  

  ترآي ترآي ترآي ترآي ترآي = 5* ترآي 
لــذلك، عليــك باعــادة عمليــة تعــديل الكــود ليتحقــق مــن القــيم المدخلــة مــن قبــل   

  للكـود المعـدل    المستخدم قبل اجراء عملية الضرب عليها، ويصـبح الشـكل النهـائي           
  :هو الكود الموجود في الصفحة التالية
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Private Sub cmdMultiply_Click() 
 التحقق من القيم المدخلة '    
 قبل اجراء عملية الضرب عليها '    
    If IsNumeric(txtFirst.Text) = True And IsNumeric(txtSecond.Text) = True Then 
        lblProduct.Caption = CDbl(txtFirst.Text) * CDbl(txtSecond.Text) 
    Else 
        MsgBox "القيم المدخلة غير صحيحة!" 
    End If 
End Sub 

  
الهدف من هذه الخطوة ليس شرح االآواد او طريقـة تفـادي االخطـاء، وانمـا توضـيح                  

  .امجقضية التجربة والتعديل وبيان اهميتها قبل االنتهاء من تصميم البرن
  

  الترجمة: الخطوة السادسة
اتمنى ان تكون فرحة نجـاح برنامجـك قـد عـادت مـن جديـد، الخطـوة االخيـرة التـي                      

، والمقصود منها عملية تحويل برنامجـك الـى         Compilingسنقوم بها تعرف بالترجمة     
ــذي   ــف تنفيـ ــداد Executableملـ ــر   EXE باالمتـ ــار االمـ ــك باختيـ ــتم ذلـ  Make، يـ

MyFirstProgram.EXE  من قائمةFile.  
  

 تكـون عمليـة     Compilingفي معظم لغات البرمجة االخرى، الترجمة         :مالحظة
 Visualامـا مـع   . EXE التـي تنـتج ملفـات    Linkingقبل عملية الـربط  

Basic فالترجمة ،Compiling هي نفس الربط Linking.  
  

 التـي   الميزة في عملية الترجمة هي امكانية تنفيذ برنامجـك علـى جميـع االجهـزة              
 باختالف اصداراته والتي ال تحتوي على نسخة من         Windowsتحمل نظام التشغيل    

Visual Basic  شريطة وجود بعض مكتبـات DLL    التـي تـأتي مـع Visual Basic  لعـل ،
لذلك، عليك ارفاق هذه المكتبة مع ملـف برنامجـك          . MSVBVM60.DLLابرزها مكتبة   

  .Visual Basic تحتوي على  الى االجهزة االخرى والتي الEXEالرئيسي 
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  الفصل الثاني
  النماذج واالدوات

 
  

، والنموذج Window مرادف للنافذة Visual Basic هو مصطلح خاص بـ Formالنموذج 
هو بالفعل نافذة تقوم بتصميمها  وتظهـر فـي وقـت التنفيـذ آسـائر نوافـذ تطبيقـات                    

Windows .   اما االدواتControls   ن نـوع خـاص توضـع دائمـا      فهي نوافذ ايضا، ولكن م
من المهم ان الفت النظر الى وجود نـوعين مـن االدوات            . داخل النماذج وتحتضن فيه   
 Built-in، النوع االول هي االدوات الداخلية Visual Basicالتي يمكن استخدامها مع 

Controls -  او الجوهريـةIntrinsic Controls-     وهـي العشـرين أداة الموجـودة مبـدئيا 
 Visual Basicجميع برامجك المصممة تحـت  . 2-1شكل  صندوق االدوات في نافذة

ــة     ــمنة فـــي مكتبـ ــو لـــم تســـتخدمها، فهـــي مضـ ــذه االدوات حتـــى لـ ملزمـــة بهـ
MSVBVM60.DLL     اما النوع الثاني من االدوات     .  التي يشترط وجودها لتنفيذ برامجك

. OCXتهـا   وهي ادوات خارجيـة يكـون امتـداد ملفا   ActiveX Controlsفتعرف باالسم 
الستخدام هذا النوع من االدوات، عليك اضـافتها الـى مشـروعك عـن طريـق اختيـار              

  .Project من قائمة Componentsاالمر 
 وبمـا  .Objectsالنماذج واالدوات تتشارك في صفة مشترآة واحدة وهي انها آائنات  

ائنـات   تميز الك-Membersتسمى االعضاء -انها آائنات، فهي تتكون من ثالث عناصر      
آــل . Events واالحـداث  Methods، الطـرق  Propertiesالخصـائص  : عـن غيرهـا هـي   
 يحتوي علـى اعضـاء خاصـة بـه، فـالنموذج لـه اعضـاء        Visual Basicآائن من آائنات 

مســتقلة وأداة الــنص لهــا اعضــاء مســتقلة، اال ان النمــاذج واالدوات تحتويــان علــى  
 من االفضل ان ابدأ بعرض الخصائص،       لذلك، وجدت . عشرات االعضاء المشترآة بينها   

الطرق واالحداث المشترآة بين النماذج واالدوات، ومن ثم ذآر اعضاء آل آائن على             
  .حده

  
  الخصائص المشترآة

، او فـي سـلوك   Captionالخاصية هي قيمة تؤثر اما في الشكل الخارجي لألداة آــ   
مكنـك مـن تغييـر قيمـة        نافذة الخصائص هي المكان الذي ي     . Enabledعمل األداة آـ    
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الخاصية وقت التصميم، امـا وقـت التنفيـذ فعليـك آتابـة الكـود والـذي تكـون صـيغته                     
  :مبتدئة باسم األداة فنقطة ثم اسم الخاصية

Text1.Text = “ترآي العسيري” 
PictureBox1.BackColor = 0 
Label1.Caption = Text1.Text 

  
رغب تعديل مجموعـة خصـائص لكـائن         اذا آنت ت   Withاو استخدام الكلمة المحجوزة     

 :او اداة معينة
  

With Text1 
    .Text = "ترآي العسيري" 
    .Font.Bold = True 
    .BackColor = vbBlack 
    .ForeColor = vbWhite 
End With 
 

، تغنيـك  Default Propertyتتميز بعض األدوات بوجود خاصية افتراضـية لهـا تعـرف بــ     
. تابـة اسـم الخاصـية بعـد األداة اذا اردت تغييـر قيمتهـا برمجيـاً                هذه الخاصـية عـن آ     

 Text والخاصــية Captionمعظــم االدوات الداخليــة تكــون خاصــيتها االفتراضــية هــي  
  :ألداة النص

  
Label1.Caption = “الخاصية االفتراضية” 
Label1 = “الخاصية االفتراضية” 
Text1 = “Text1.Text” 

  
ــذة النمــوذج،  ــزام بالصــيغة   بالنســبة لناف ــى خصائصــها دون االلت ــك الوصــول ال  يمكن

  : او حتى تجاهلهاMeالسابقة فتستطيع استخدام الكلمة المحجوزة 
  

 جميع االآواد التالية متشابهه ‘
Form1.Caption = “النافذة الرئيسة” 
Me.Caption = “النافذة الرئيسة” 
Caption = “النافذة الرئيسة” 

  
لى انه ليست آل الخصائص قابلة للتعديل وقـت التصـميم   من الضروري ان انبه هنا إ    

 التابعة لنافـذة النمـوذج اليمكنـك تعـديلها     BorderStyleوالتنفيذ، فبعض الخصائص آـ   
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 اليمكنـك   -التابعـة لـنفس الكـائن     - CurrentXوقت التنفيذ، وعلـى العكـس الخاصـية         
 قابلـة للتعـديل   المزيـد ايضـا، هنالـك بعـض الخصـائص غيـر      . تعديلها اال وقـت التنفيـذ     

، فهـي خصـائص تقرأهـا       hWnd آالخاصـية    -ال في وقت التنفيذ وال التصـميم      –مطلقا  
 Read Only Propertiesفقط وتستفيد من قيمها وهي تعرف بخصائص القـراءة فقـط   

وعلـى العكـس، يوجـد نـوع مـن الخصـائص            . في وقت التنفيذ او التصميم او آالهمـا       
 وال تستطيع قراءتها فـي وقـت التصـميم    Write Only Propertiesتعرف بالكتابة فقط 
 .او التنفيذ او آالهما

واآلن دعنا نتعـرف اآثـر علـى الخصـائص المشـترآة لـالدوات، والبدايـة سـتكون مـع                    
  .Nameخاصية االسم 

  
 Nameخاصية االسم 

تعديل هذه الخاصية ممكـن فـي وقـت التصـميم فقـط، وهـي الخاصـية التـي تمثـل                     
 فاالسم الـذي تكتبـه فـي هـذه الخاصـية هـو االسـم الـذي                  .االسم البرمجي لألداة  

وآنصيحة ال تحـاول    . تستخدمه برمجيا للوصول الى خصائصها، طرقها وحتى احداثها       
ابدا تغيير اسم األداة بعد آتابة الكثبر مـن االآـواد، فـان ذلـك سيضـطرك الـى تغييـر                     

ماد على االسـماء    نصيحة اخرى، ال تحاول االعت    . جميع االآواد لالسم السابق لألداة    
، Form1 ،Form2 عنـد بدايـة رسـم األداة آــ     Visual Basicاالفتراضـية التـي يوفرهـا    

Label1 .... آــذلك . الــخ، فكثــرة هــذه االســماء تســبب لــك تشــويش علــى ذاآرتــك
  :التستطيع اختيار اسم لألداة مادام ال يحقق الشروط التالية

  .ال يبدأ برقم -
 . حرف40ال يزيد عن  -
 .الخ" .... ، ؟، &لى مسافة او عالمات آـ ال يحتوي ع -
ال يكون محجوز السم أداة اخـرى فـي نفـس النمـوذج او اسـم نمـوذج اخـر فـي                     -

  .باستثناء مصفوفة االدوات آما سيأتي بيانه الحقا–نفس المشروع 
  

 خصائص الموقع والحجم
 أي تحتوي على–خصائص الموقع والحجم موجودة في جميع االدوات القابلة للظهور     

 فمـن البـديهي ان تكـون    Timer، اما االدوات االخرى آـأداة المؤقـت       Visibleالخاصية  
  . غير موجودة طالما ان األداة غير قابلة للظهور ابدا وقت التنفيذالخصائصهذه 

 تحددان موقـع الزاويـة العلويـة اليسـرى لـألداة بالنسـبة       Top و Leftخصائص الموقع   
لزاوية العلوية اليسرى لنافذة النموذج بالنسبة الـى        الى األداة الحاضنة لها او موقع ا      

الوحـــدة المســـتخدمة هـــي نفـــس الوحـــدة المحـــددة فـــي الخاصـــية  . الشاشـــة
ScaleMode  ــنة ــألداة الحاض ــة ل ــدة     .  التابع ــون الوح ــدائما تك ــوذج، ف ــذة النم ــا ناف ام
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اذا آنت تريـد توسـيط      .  آما سنعرف الحقا   Twipالمستخدمة لتحديد موقعها هي الـ      
ة وقت التصميم في نافذة النموذج، حـدد األداة ثـم اختـر احـد االوامـر الموجـودة        األدا

، اما في وقت التنفيذ فهـذا  Format من قائمة Center in Formفي القائمة الفرعية 
  :الكود يفي بالغرض

  
Command1.Left = (Me.ScaleWidth - Command1.Width) / 2 
Command1.Top = (Me.ScaleHeight - Command1.Height) / 2 

  
 فهـي تمثـل عـرض وطـول األداة بـنفس            Width و   Heightبالنسبة لخصائص الحجـم     

فـي حـاالت معينـة لـن تسـتطيع تغييـر قيمـة        . الوحدة المستخدمة لخصائص الموقع  
ـــ  Heightالخاصــية  ــأداة ال ــبعض االدوات آ ــيتها  – ComboBox ل ــت خاص  Styleاذا آان

 سـتكون معتمـدة علـى نـوع وحجـم الخـط        هنـا  Height، فقيمـة الخاصـية      0نساوي  
 فــإن -ListBoxآــأداة –وبعــض االدوات .  التابعــة لهــاFontالمســتخدم فــي الخاصــية 

 ليس دقيـق تمامـا، فقيمـة هـذه الخاصـية تمثـل عـدد                Heightالتحكم في خاصيتها    
 ارتفاع آل سـطر، فـال تتوقـع ظهـور جـزء مـن سـطر الن سـطور النصـوص                   xالسطور  

  .ن تعرض آاملة او ال تعرضالموجودة فيها اما أ
  

  خصائص االحتضان
 الـــى نافـــذة Reference تمـــثالن مرجـــع Container و Parentخصـــائص االحتضـــان 

. Container او األداة الحاضـنة لـألداة        Parentالنموذج الحاضنة لـألداة فـي الخاصـية         
 Containerأي ال يمكنـك تعـديلها، امـا الخاصـية           – هي للقراءة فقط     Parentالخاصية  

  :فهي قابلة للتعديل في أي وقت تريد تغيير األداة الحاضنة لألداة
  

‘ PictureBox ادخال زر االوامر داخل 
Set Command1.Container = Picture1 

  
 فــي الكــود الســابق، النــك تقــوم  Setالبــد مــن اســتخدام المعامــل   :مالحظة

باسناد قيم لكائنات وليس قيم عادية، الفصل الخامس سيوضـح لـك          
  . بمشيئة اهللاSetسباب استخدام المعامل ا

  
–من المرونة التي توفرها لك هاتـان الخاصـيتان هـي امكانيـة الوصـول الـى اعضـاء                    

 األداة او نافذة النموذج الحاضنة لـألداة، فـالكود التـالي يقـوم بتغييـر           -خصائص وطرق 
  : لنافذة النموذج الحاضنة لألداةCaptionالخاصية 
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Command1.Parent.Caption = "تغير عنوان النافذة" 
  

اذا آانت األداة موجودة على نافذة النموذج ولم تحتضنها أداة اخرى، فان الخاصـيتان              
Parent و Containerتمثالن نفس المرجع لنافذة النموذج .  

 
  Fontخاصية الخط 

جميع االدوات التي تعرض نصوص على جبهتها، تحتوي على هـذه الخاصـية والتـي               
الوقت المفضل لتحديد هذه    . وع وحجم الخط المعروض على جبهة األداة      تحدد فيها ن  

امـا فـي   . Fontالقيمة هو وقت التصميم وذلك بسبب وجود صندوق الحـوار المـألوف    
  :Fontوقت التنفيذ، فعليك استخدام الكائن 

  
With Label1 

.Font.Name = “Tahoma” 

.Font.Bold = True 

.Font.Size = 20 
End With 

  
 هي فكرة نسخ جميع خصـائص الخـط مـن           Fontلمرونة التي يوفرها لك الكائن      من ا 

  :أداة الى اخرى
  

Set Label1.Font = Label2.Font 
  

 التـابع لـألداة     Fontمن المهم ان تعلم انـه فـي الكـود السـابق قمنـا بنسـخ الكـائن                   
Label2    مكان الكائن Font    التابع لألداة Label1   فالكائن Font   د تـرتبط    اصبح آائن واح

 فـان  Label2به االداتـين، والـدليل انـه لـو قمـت بتعـديل احـد خصـائص الخـط لـألداة                  
  : ستتأثر ايضاLabel1خاصية الخط التابعة لألداة 

  
‘ Label1 ستتأثر ايضا األداة 
Label2.Font.Size = 20 

  
  . الغريبة بعض الشئFontالسبب في التصرف السابق خاص بطبيعة الكائن 
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صل الخامس يحتوي على العديد من االمثلة العملية، ويعرض الف  :مالحظة
لتقنيات متقدمة في التعامل مع الكائنات بما في ذلك عملية نسخ 

  .الكائنات
  

 فهي تمثل اسم الخط المراد استخدامه، وفـي حـال           Font.Nameبالنسبة للخاصية   
 يضــع خــط Visual Basicاســتخدامك لخــط غيــر موجــود فــي نظــام التشــغيل فــان   

اذآــر بالتحديــد مــا هــو الخــط الــذي  افتراضــي مــن عنــده، ولالســف ال اســتطيع ان  
امـا بالنسـبة للخطـوط    .  فهو يختلـف مـن جهـاز الـى اخـر     Visual Basicسيستخدمة 

 ال يتـوفر بكـل   Font.Size، فـان حجـم الخـط    True Typeالتـي ال تنـدرج تحـت تقنيـة     
 Visual Basicاصـية، الن  المقاسات، فال تثـق بالقيمـة التـي ارسـلتها الـى هـذه الخ      

  :يقوم بتغييرها
  

Label2.Font.Name = "MS SystemEx" 
Label2.Font.Size = 20 
Print Label2.Font.Size ‘  15الحجم  

  
ــي   ــبة لمبرمجـ ــرا، بالنسـ ــة  Visual Basicاخيـ ــائص القديمـ ــرمين فالخصـ  المخضـ

FontName ،FontSize ،FontBold ....  الــخ، مــا زالــت مدعومــة فــيVB6 ذلــك،  مــع
  .الكتاب ال يناقش خصائص غمسها التراب

  
  خصائص اللون

بعـض  .  تمـثالن لـون الخلفيـة ولـون الخـط لـألداة            ForeColor و   BackColorالخاصيتان  
 ال تدعم هاتان الخاصيتان، فألوانها تكون قياسية مستوحاه مـن   ScorllBarاالدوات آـ   

التغيير فـي قيمـة الخاصـية     ال يمكن ان تلحظ    Labelبعض االدوات آـ    . نظام التشغيل 
BackColor       اال اذا آانت قيمة الخاصية BackStyle   1 تساوي-Opaque .   آـذلك الحـال

، فلن تتمكن من مشاهدة التغييـر اللـوني لخلفيتـه           CommandButtonمع زر االوامر    
ــيته   ــة خاصـ ــية  Graphical–1 الـــى Styleاال اذا حولـــت قيمـ ــم ان الخاصـ ــع العلـ  مـ

ForeColorة فيه ليست مدعوم.  
االلـوان القياسـية   : بالنسبة لقيم االلوان فمن االفضل ان اقسمها لـك الـى قسـمين        

Standard Color  وااللوان الخاصـة Custom Color .     االلـوان القياسـية هـي المفضـلة
في معظم االحوال لالدوات النها الوان يحددها المستخدم عن طريـق خانـة التبويـب         

Appearance في صندوق الحوار Display Properties  من لوحة التحكم، فهي الـوان 
.  بهـذه االلـوان    Windowsتناسب مزاج المسـتخدم ويريـد ان تظهـر جميـع تطبيقـات              

لذلك، من اساليب احترام ذوق المستخدم هو استخدام االلـوان التـي تناسـبه عـن            
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وان اما النوع االخر وهـو االلـ  . Standard Colorطريق االعتماد على االلوان القياسية 
الخاصــة، فهــي الــوان ســتاتيكية أي ثابتــة ال تتغيــر مهمــا قــام المســتخدم بتعــديل   
خصــائص ســطح مكتبــه، وان لــم تكــن مصــمم راقــي فــي اختيــار االلــوان المناســبة  

ــرة     ــى فق ــال ال ــحك باالنتق ــك، فانص ــة "الدوات ــائص الجدول ــن   ". خص ــت م ــا اذا آن ام
 اسـتخدام مجموعـة مـن       المعاشرين لليوناردو دافنشي او مايكـل انجلـو، فتسـتطيع         

  :الثوابت تمثل ارقام االلوان
  

Me.BackColor = vbGreen 
Me.BackColor = vbBlue 

  
 واستخدام نفس االعداد التي آنت تسـتخدمها فـي ايـام طفولتـك              QBColorاو دالة   

  :MS-DOSمع بيئة 
  

Me.BackColor = QBColor (0) ‘ اسود 
Me.ForeColor = QBColor (15) ‘ ابيض 

  
  : مع تحديد العمق اللوني لالحمر، االخضر واالزرقRGBلة او دا

  
Me.BackColor = RGB (255, 0, 0) 

  
 مليـون لـون، فتسـتطيع       16وإن آنت تتمتع بذاآرة قوية جدا جدا جدا تحفظ اآثر من            

  :االستفادة من هذه الذاآرة قبل الجنون واستخدم الثوابت العددية مباشرة
  

Me.BackColor = 4234232 
Me.ForeColor = &H53FF2 ‘ قيمة ست عشرية 

  
آل الطرق السـابقة تعمـل بشـكل جيـد فـي وقـت التنفيـذ وحتـى وقـت التصـميم،                      

 في خانة آتابة قيمة خصـائص      RGB و   QBColorفتستطيع استخدام الدوال السابقة     
االلوان في جدول نافذة الخصائص، رغم انهـا تـوفر لـك لـوح الـوان يعطيـك فكـرة عـن              

  .ختيارهعمق اللون قبل ا
  

  خصائص الجدولة
 [TAB] يفضـلون اسـتخدام مفتـاح الجدولـة          Windowsمعظم مسـتخدمي تطبيقـات      

– عليهـا    Focusمعظم االدوات التـي لهـا قابليـة انتقـال الترآيـز             . للتنقل بين االدوات  
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حدد عـن طريـق     . TabIndex و   TabStopآأداة النص، تحتوي على خصائص الجدولة       
نت تريد جعل الترآيـز ينتقـل الـى األداة بمجـرد ان يضـغط         ما اذا آ   TabStopالخاصية  

 TabIndex، ورتب فهرس الترآيز عن طرق الخاصية    [TAB]المستخدم على المفتاح    
  .لكل أداة، مع العلم ان ترقيم الفهرس يبدأ عادة من الصفر

  
 لـألداة، فـان     False تسـاوي    TabStopحتى لو آانت قيمـة الخاصـية          :مالحظة

فرصـة اخـرى لنقـل الترآيـز الـى األداة عـن طريـق           المستخدم لديـه    
  .النقر عليها بزر الفأرة

  
  خصائص مؤشر الفأرة

ــأرة   ــائص مؤشــر الف ــوب  MouseIcon و MousePointerخص ــددان الشــكل المطل  تح
 مؤشـر قياسـي   MousePointer 16توفر لك الخاصية . Mouse Cursorلمؤشر الفأرة 

-99يص رمــز معــين، فــاختر القيمــة  يوفرهــا نظــام التشــغيل، وإن رغبــت فــي تخصــ 
Custom       من الخاصية السابقة مع تحميل ملـف المؤشـر فـي الخاصـية MouseIcon 

  :وقت التصميم او اآتب الكود التالي الجراء العملية وقت التنفيذ
  

Command1.MousePointer = vbCustom 
Command1.MouseIcon = LoadPicture (“C:\Test.ICO”) 

 
مـع ذلـك،    . المؤشر اال اذا مرر المسـتخدم مؤشـر الفـأرة فـوق األداة            لن تالحظ تغيير    

 من تغيير شكل المؤشـر ان تـم تغييـر المؤشـر     Visual Basicهناك عدة عوامل تمنع 
  :، جرب هذا الكود للحظةScreenالعام للبرنامج والمتمثل في الكائن 

  
Screen.MousePointer = 2 
Command1.MousePointer = 5 ‘ شكل المؤشر ابدالن يتغير  

  
 تجاهل تخصيصنا وآأننـا ال  Visual Basicرغم اننا خصصنا رمز معين لزر االوامر، اال ان 

 ليس انقاص فـي تقـديرنا او احترامنـا، وانمـا     Visual Basicنعنيه شيئا، التجاهل من 
  : والذي يكون آالتاليMousePointer مع خاصية Visual Basicفي اسلوب تعامل 

، Default-0 غيـر    Screen التابعـة للكـائن      MousePointerمة الخاصية   اذا آانت قي   -
 التابعــة لســائر MousePointer ســيتجاهل جميــع خصــائص  Visual Basicفــان 

االدوات في البرنامج، وسيكون شكل المؤشر هو الشكل الذي تحدده في هـذه             
  .الخاصية دائما وابدا اال في حالة انتقال المؤشر الى برنامج اخر
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ــت الخاصــية اذا  - ــائن  MousePointerآان ــة للك  Default-0 تســاوي Screen التابع
، فـان شـكل     Default-0 التابعة لألداة ال تسـاوي       MousePointerوآانت الخاصية   

 . التابعة لألداةMousePointerالمؤشر سيكون آما هو مطلوب في الخاصية 
 Default-0تسـاوي   Screen التابعة للكـائن    MousePointerاما اذا آانت الخاصية      -

 ايضــا، فــان شــكل Default-0 التابعــة لــألداة تســاوي MousePointerوالخاصــية 
 التابعـة لنافـذة     MousePointerالمؤشر سيكون آمـا هـو مطلـوب فـي الخاصـية             

 .النموذج
ال تقم بتغيير شكل المؤشر اال عنـد الحاجـة لتغييـره، آتحويلـه الـى صـورة يـد عنـد                      

االنترنت، او على شكل االسـهم فـي حالـة التحجـيم،            المرور فوق رابط لموقع على      
ومن المستحسن تحويله الى شكل ساعة رملية عند بداية آـل اجـراء حتـى يعلـم                 

  :المستخدم ان عليه االنتظار
  

Private Sub Command1_Click() 
 اجراء تنفيذه يستغرق وقت ‘    
    Screen.MouseIcon = vbHourglass 
 
 اآواد االجراء ‘    

    … 
 
 ال تنسى استرجاع الشكل االفتراضي ‘    
    Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 

 
  RightToLeftخاصية التعريب 

 تمكـنهم  -ولـو بسـيطة  –، طال انتظار المبرمجين العرب لخاصـية      VB4 حتى   VB1منذ  
 VB5مـن اليمـين الـى اليسـار، وجـاء      –من تحويل اتجاه ادواتهم الى االتجاه العربـي       

 المدعومـة فـي معظـم       RightToLeftحامال البشرى السعيدة ليزف الـيهم الخاصـية         
ــذة النمــوذج –االدوات  ــة  RightToLeftصــحيح ان الخاصــية . حتــى ناف  ال تطبــق تقني

 Visual Basicالمرآة، اال انها حلت عشـرات المشـاآل التـي آانـت تواجـه مبرمجـي       
  .المخضرمين
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 وهـي تقنيـة تقـوم    Windows 98ذ االصـدار  تقنيـة المـرآة ظهـرت منـ      :مالحظة
 القياســية والشــائعة الــى االتجــاه    Windowsبقلــب شــكل ادوات  

طريقـة تطبيقهـا تـتم عـن طريـق          . من اليمـين الـى اليسـار      –العربي  
ــا فــي الفصــول   APIالخــوض فــي اجــراءات    خاصــة، ســنتعرف عليه
  .الالحقة بمشيئة اهللا

  
 وانمـا مكتبـة     MSVBVM60.DLLبـع مكتبـة     عليك االنتباه الـى ان هـذه الخاصـية ال تت          

، الغريــب فــي امــر هــذه VBAME.DLLخاصــة بتطبيقــات الشــرق االوســط تعــرف بـــ  
 حتـى تعمـل معـك    System Directoryالمكتبة هو ضرورة وجودها في مجلد النظـام  

بشكل صحيح، فعندما تقوم بتوزيع برنامجك على اجهزة اخرى، ال تحاول وضعها في             
 لهــذه الخاصـية تحــول اتجــاه  Trueالقيمــة .  فــذلك لــن يفيـدك نفـس مجلــد البرنـامج  

  .النافذة الى االتجاه العربي آما تفعل ذلك مع اغلب االدوات
اذا آان لديك نافذة نموذج مصممة وادواتها مرتبة باالتجـاه المعـاآس للعربـي، فهـذا                

 :الكود يوفر عليك عناء اعادة ترتيب االدوات لتكون من اليمين الى اليسار
 

Private Sub Form_Load() 
    Dim Ctrl As Control 
    On Error Resume Next 
 
    For Each Ctrl In Controls 
        If TypeOf Ctrl Is Line Then 
            Ctrl.X1 = Ctrl.Container.ScaleWidth - Ctrl.X1 
            Ctrl.X2 = Ctrl.Container.ScaleWidth - Ctrl.X2 
        Else 
            Ctrl.Left = Ctrl.Container.ScaleWidth - Ctrl.Left - Ctrl.Width 
        End If 
        If Ctrl.Alignment = 1 Then 
            Ctrl.Alignment = 0 
        ElseIf Ctrl.Alignment = 0 Then 
            Ctrl.Alignment = 1 
        End If 
        Ctrl.RightToLeft = True 
    Next 
    RightToLeft = True 
    Err.Clear 
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End Sub 

  
  hWndخاصية المقبض 

، وهـي قيمـة   Read Only Propetiesهذه الخاصية تعتبر مـن خصـائص القـراءة فقـط     
، Visual Basicحتى لو آنت من آبار المحتـرفين فـي   . Longعددية طويلة من النوع 

 والتـي  APIالستفادة من هـذه الخاصـية اال عنـد تعاملـك مـع اجـراءات              لن تستطيع ا  
وبما ان الوقت مازال مبكرا جدا للحديث عنها، فاود         . سنناقشها في الفصول الالحقة   

ــا االدوات القياســية    ــن االدوات هم ــوعين م  واالدوات Standard Controlsتوضــيح ن
  . او الوهميةWindowless Controlsمعدومة النوافذ 

 Visual Basic مــن صــندوق االدوات، يقــوم TextBoxدما تقــوم بإنشــاء أداة نــص عنــ
 طالبـا منـه نسـخة مـن         Windowsباجراء عملية اتصاالت سرية مـع نظـام التشـغيل           

 يجبره على الموافقة، ويقوم باعطاء رقـم فريـد          Windowsآرم نظام التشغيل    . األداة
هـذا الـرقم   . Window Handleفـذة  ال يتكرر الى هذه األداة يعرف باالسم مقـبض النا 

من المهم ان تعلم هنا بان المسـؤول        .  التابعة لألداة  hWndيتم حفظه في الخاصية     
، فجميــع Visual Basicاالول واالخيــر عــن هــذه األداة هــو نظــام التشــغيل ولــيس   

العمليـات التنســيقية او التــي يقـوم بهــا المســتخدم يتفاعـل معهــا نظــام التشــغيل    
 هنـا اشـبه بـالمترجم بـين المبـرمج وبـين       Visual Basic، فـدور  Visual Basicولـيس  

  .Windowsنظام التشغيل 
 فهـي ادوات وهميـة خاصـة ببرامجـك     Windowless Controlsاما االدوات مـن النـوع   

 ونظام التشغيل ال يعلم أي شئ عنهـا مثـل االعمـى،    Visual Basicالمصممة تحت 
  .hWndوالدليل انها ال تمتلك الخاصية 

: جميع االدوات الموجودة في صندوق االدوات هي من النـوع االول باسـتثناء االدوات             
Label  ،Timer  ،Shape  ،Line   و Image  فهي ادوات وهمية وال تحتوي على الخاصية 
hWnd .               حاول االآثار من هذا النـوع مـن االدوات فهـي تسـتهلك القليـل مـن مصـادر
  .ر من االدوات االخرى وتكون اسرع بكثيSystem Resourcesالنظام 

 Standard Controls، فمعظمها من النوع ActiveX Controlsبالنسبة الدوات التحكم 
وال يمكنك معرفة نـوع أداة الـتحكم عـن    . Windowless Controlsوقد تكون من النوع 

 بها، فقد تكون األداة من النوع االول ولكن مصمم          hWndطريق اختبار وجود الخاصية     
  . السباب شخصيةhWndاخفى ظهور الخاصية األداة قد 

 
  خصائص اخرى

 التي تمكنك من اخفـاء األداة   Visibleمن الخصائص المشترآة االخرى خاصية الرؤية       
واالدوات المحضونة بها عن عـين المسـتخدم لكنهـا ظـاهرة لعـين المبـرمج، فـاألداة                  
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خاصـية  . مخفيـة موجودة في الذاآرة وبامكان المبرمج الوصول اليها حتى وان آانـت            
 تمنع المسـتخدم مـن التفاعـل مـع األداة سـواء بـالنقر او الكتابـة                  Enabledالتمكين  

 تحفظ قيمـة حرفيـة      Tagالخاصية  . عليها وهي تؤثر ايضا على االدوات المحضونة بها       
String  وال تؤثر باي شكل مـن االشـكال علـى    -ال راحت وال جت- تكون قيمة اضافية 

 تستخدم في حالة نسـخ االدوات لتكـوين مـا           Indexلخاصية  ا. سلوك او مظهر األداة   
االسـتخدام  " والذي سنتطرق اليه في فصـل  Control Arrayيعرف بمصفوفة االدوات 

  ".المتقدم للنماذج
ومن الخصائص التي تؤثر على مظهر األداة والمدعومـة علـى بعـض االدوات خاصـية                

ــر  ــاد    Appearanceالمظه ــي االبع ــر ثالث ــي تعطــي مظه ــية  D-3 الت ــألداة، والخاص  ل
BorderStyle                 التي تخفي او تظهر الحـدود الخارجيـة لـألداة وأيضـا خاصـية المحـاذاة 

Align     التي تحاذي األداة تلقائيا حتى مع تغيير حجم النافذة دون الحاجة الـى آتابـة 
  .اآواد اضافية

 ظهور مربع اصـفر عنـدما تقـوم بتوجيـه مؤشـر      Windowsتالحظ في معظم تطبيقات     
لفأرة الى أداة معينة واالنتظار بضع ثواني دون تحريك المؤشـر، هـذا المربـع يـدعى                 ا

، بامكانك تخصيص تليمح لكل أداة موجودة فـي نافـذة النمـوذج    ToolTipأداة التلميح   
  .ToolTipTextعن طريق الخاصية 

 او DragIcon و DragModeاخيــرا، الخصــائص القديمــة آخصــائص الســحب وااللقــاء  
الخ من الخصـائص     .... LinkTopic  ،LinkMode  ،LinkItemبط الديناميكي   خصائص الر 

اذا آنـت مضـطر لتحقيـق       . التي قد جار عليها الزمن وطغت عليها تقنيات افضل منها         
 مع برامجـك القديمـة، فهـي مازالـت مدعومـة بشـكل جيـد        Compatibilityالتوافقية  

ذآر هذه الخصائص بعـد النقطـة       جدا، اما هذا الكتاب فلن ينظر الى الخلف ابدا ولن ي          
  .التالية

  
  الطرق المشترآة

بعد الخصائص تأتي الطرق، الطرق عبارة عـن اوامـر ترسـلها الـى األداة لتحريكهـا او       
 تعـود   Functions هي عبارة عـن دوال       Methodsوالواقع ان الطرق    . نقل الترآيز إليها  

وآمـا توجـد    .  تعيد أي قيمـة    تقوم بوظيفة ما ولكنها ال     Sub’sبقيم معينه، او اجراءات     
  :العديد من الخصائص المشترآة بين االدوات، توجد ايضًا عدة طرق مشترآة هي

  
 Moveالطريقة 

، فــان Width و Left ،Top ،Heightاذا آانــت األداة تــدعم خصــائص الموقــع والحجــم 
  :فالكود التالي.  مدعومة بها ال محالةMoveالطريقة 
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Form1.Left = 100 
Form1.Top = 200 
Form1.Height = 300 
Form1.Width = 400 

  
 سـطور مملـة     4 مرات الى جانب انه يسـتهلك        Form_Resize 4يقوم يتفجير الحدث    

  :Moveتؤدي الى بطء في التنفيذ، من هنا تبرز ميزة الطريقة 
  

Form1.Move 100, 200, 300, 400 
  

ال تسـتطيع ارسـال قيمـة       جميع القيم المرسلة اختيارية باستثناء القيمـة االولـى، و         
  :دون ارسال قيمة سابقة لها

  
Form1.Move 100, 200 ‘ ممكن عمل ذلك 
Form1.Move 100, , 300 ‘ انسى هذه الفكرة 

  
  SetFocusالطريقة 

اذا آانـت   .  الخاصـة بهـا    SetFocusتوجيه الترآيز الـى األداة يـتم باسـتدعاء الطريقـة            
يقــة ستتسـبب فـي وقــوع خطـأ وقــت    األداة مخفيـة او غيـر ممكنــة، فـان هـذه الطر    

 Visibleلـذلك، ينصـح بـالتحقق مـن خاصـيتي الظهـور       . Run Time Errorالتشـغيل  
  : قبل نقل الترآيز الى األداةEnabledوالتمكين 

  
If Text1.Visible = True And Text1.Enabled = True Then 
    Text1.SetFocus 
End If 

 
لترآيز الى أي أداة اخـرى قبـل تحقـق شـرط          اذا آنت تريد منع المستخدم من نقل ا       

  :LostFocusمعين، فافضل مكان هو الحدث 
  

Private Sub Text1_LostFocus() 
    If Trim(Text1.Text) = "" Then 
        Text1.SetFocus 
    End If 
End Sub 
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ــو        ــور األداة، فل ــة ظه ــي حال ــة اال ف ــذه الطريق ــاول اســتخدام ه ــرر، ال تح ــد واآ اعي
 مــثال، عليــك اظهــار النافــذة قبــل اســتخدام  Form_Loadمتها فــي الحــدث اســتخد
  :الطريقة

  
Private Sub Form_Load() 
    Me.Show 
    Text1.SetFocus 
End Sub 

  
  ZOrderالطريقة 

قد تحتاج الى اعادة وضع أداة فـوق االدوات او خلـف االدوات وقـت التنفيـذ، الطريقـة                
ZOrder     فـوق االدوات االخـرى، وقـد تجعلهـا خلـف االدوات       تفي بالغرض لوضع األداة

  :1اخرى في حالة ارسال القيمة 
  

0القيمة االفتراضية  ‘  
Command1.Zorder ‘ فوق جميع االدوات 
Command1.Zorder 0 ‘ فوق جميع االدوات 
Command1.ZOrder 1 ‘ خلف جميع االدوات 

  
 فانـه  -Labelآأداة العنوان – Winodwless Controlsبالنسبة لالدوات معدومة النوافذ 

تسـتطيع  . Standard Controlsمن عاشر المستحيالت ان تظهـر فـوق أداة قياسـية    
ان تفتــرض ان للنافــذة طبقتــين، االولــى خاصــة لــالدوات القياســية والثانيــة خاصــة   

آــذلك، االدوات . لـالدوات معدومــة النوافـذ والتــي تكــون خلـف الطبقــة االولـى دائمــا    
وبالنســبة لنوافــذ النمــاذج، فيمكنــك  .  االدوات المحضــونة بهــاالحاضــنة تكــون خلــف

استخدام هذه الطريقة لوضع نافذة نموذج فـوق النوافـذ االخـرى او خلفهـا، ولكـن ال                  
 بصورة دائمة   Windowsيمكنك جعل نافذة النموذج في مقدمة نوافذ جميع تطبيقات          

  .باستخدام هذه الطريقة
  

  Refreshالطريقة 
عمليًا لـن تحتـاج السـتدعاء هـذه     .  من األداة اعادة رسم نفسهاهذه الطريقة تطلب 

.  يقوم برسم األداة تلقائيا بمجرد تغيير قـيم خصائصـها  Visual Basicالطريقة آثيرا فـ 
  : إلعادة رسم األداة في حاالت الضغط الشديد عليهVisual Basicاال انك قد تجبر 

  
Private Sub Command1_Click() 
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    Dim X As Long 
     
    For X = 0 To 100000 
        Label1.Caption = CStr(X) 
        Label1.Refresh 
    Next 
End Sub 

  
في . DoEvents القدماء باستخدام الدالة Visual Basicقد يقترح علي احد مبرمجي 

البداية ساشكره على اقتراحه الذآي ولكن سأرفض اقتراحـه هنـا الن وظيفـة هـذه                
ة ليست مقصورة على اعادة الرسم فقط وانما تتعدى هـذا الـدور بكثيـر، فهـي                 الدال

 لباقي اجزاء البرنامج وليس االدوات فقـط،        Processingخاصة لعملية توزيع المعالجة     
ليس هذا فقط، بل قد تؤدي الى شوائب برمجية         . مما يؤدي الى بطئ في السرعة     

Bugs        لضـغط علـى الـزر      ، فهي تعطي فرصة آبيرة للمستخدم العـادة اCommand1 
علـى العمـوم،    . مرة اخرى قبل ان ينتهي االجراء من اآمال الحلقة التكرارية االولـى           

  !شكرا على االقتراح

 
  االحداث المشترآة

 تقتضـي عمليـة   Event Driven Programmingفلسفة البرمجة المسـيرة باالحـداث   
فعندما تصلك . انفجار االحداثتنفيذ االآواد عند حاالت معينة تعرف بوقوع االحداث او        

رسالة امر من رئيسك في العمل، فـإن اسـتجابتك للحـدث تكـون بتنفيـذ مـا يطلـب                    
آذلك الحال مع االدوات، فاالآواد التي تضـعها لـن يـتم تنفيـذها اال عنـد وقـوع                   . منك

  : اسمائها تتبع الصيغةSub’sواالحداث عبارة عن اجراءات . الحدث عليها
الحدث_اسم الكائن  

Form_Click () 
Command1_Click () 
 

ــدث     :مالحظة ــر الح ــر تفجي ــتخدم التعبي ــر   Fire Eventاس ــن التعبي ــا ع  عوض
استدعاء الحدث، فاستدعاء الحدث هي عمليـة آتابـة اسـم الحـدث       
لتنفيذه آمـا تفعـل مـع االجـراءات، امـا تفجيـر الحـدث فهـي عمليـة                   

فأرجو ان ال ، Visual Basicاستدعاء الحدث من قبل نظام التشغيل و 
تتعجب من آثرة استخدامي لهذا المصطلح حتى نزول اسمي فـي           

  !القائمة االمريكية للمشتبه فيهم باالرهاب
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 ولـيس اسـم     Formبالنسبة لنافذة النموذج، تسمية احداثها دائما مـا تبـدأ بالكلمـة             
وآما علمنا بوجـود خصـائص وطـرق مشـترآة     . Nameالنموذج الموجود في الخاصية    

  :دوات، فان االحداث ال تشذ عن هذه القاعدةبين اال
 

  احداث الفأرة
من اآـوادك المسـتجابة تكـون ردة فعـل العمـال دراميـة قـام بهـا المسـتخدم                 % 50

اول حدث تعرضه لـك معظـم االدوات عنـد النقـر المـزدوج عليهـا هـو الحـدث                    . بالفأرة
Click           والحـدث    . والذي ينفجر في لحظة النقر على األداة بزر الفأرة االيسـر DblClick 

 وتعتقد انه ال ينفجر اال فـي حالـة          Clickال تثق آثيرا في الحدث      . يمثل النقر المزدوج  
 CheckBox لالداتـين  Valueالنقر بزر الفأرة االيسر، فعند قيامك بتغيير قيمة الخاصية       

 نفس.  التابع لألداةClick تلقائيا بتفجير الحدث Visual Basic، يقوم OptionButtonو 
 و  ListBox التابعـة لالداتـين      ListIndexاالنفجار يحـدث عنـدما تقـوم بتغييـر الخاصـية            

ComboBox.  
من االساليب الخاطئة التي يتبعها قليل من المبـرمجين هـي آتابـة اآـواد فـي آـال                

 Visual لـنفس األداة، رغـم انـك تسـتطيع عمـل ذلـك بــ        DblClick و Clickالحـدثين  
Basic    مرنة تسبب التشويش على مستخدم برنامجك تؤدي بـه          ، اال انها طريقة غير 

فلـو قـام المسـتخدم بـالنقر المـزدوج علـى األداة، فـان        . الـى االسـتغناء عـن الفـأرة    
اذا آـان البـد مـن    . DblClick سيتم تنفيـذه اوال ومـن ثـم تنفيـذ الحـدث           Clickالحدث  

المقصـود  استخدام الحدثين في أداة واحدة، فاتمنى من صميم قلبي معرفة الحدث       
  :قبل تنفيذه حتى ال يستغني المستخدم عن فأرته

  
Dim bDblClick As Boolean ‘ متغير عام 
 
Private Sub Form_Click() 
    Dim X As Single 
     bDblClick = False 
    اعطاء مهلة نصف ثانية ‘ 
    X = Timer 
    Do 
        DoEvents 
        If bDblClick Then Exit Sub 
    Loop Until Timer > X + 0.5 
     
     اآتب االآواد هنا ‘
‘ ...      
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End Sub 
 
Private Sub Form_DblClick() 
    bDblClick = True 
     
     اآتب االآواد هنا ‘
‘ ...      
 
End Sub 

  
 اذا آنت تريد معرفة المزيد من التفاصيل حول عملية النقر التي قام بها المستخدم،             

.... آموقع مؤشر الفأرة او الزر الذي استخدمه المسـتخدم سـواء االيمـن او االيسـر            
، MouseDownالـــخ مـــن تفاصـــيل دقيقـــة، فيســـرني ان اعـــرض عليـــك االحـــداث  

MouseMove   و MouseUp           التي تعطيك تفاصيل اآثر عن عمليات الفأرة على شـكل 
، Shift المضــغوطة ، المفــاتيحButtonنــوع الــزر المســتخدم : متغيــرات مرســلة هــي

  .Y واالحداثي الصادي للمؤشر Xاالحداثي السيني للمؤشر 
او االوسـط   /او االيسـر و   /، فقـد يكـون الـزر االيمـن و         Buttonبالنسبة للزر المستخدم    

  :للفأرة، هذا المثال يعطيك فكرة عن طريقة معرفة االزرار المضغوطة
  

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _ 
X As Single, Y As Single) 

    If Button And vbLeftButton Then 
 الزر االيسر مضغوط '        
    End If 
    If Button And vbRightButton Then 
 الزر االيمن مضغوط '        
    End If 
    If Button And vbMiddleButton Then 
 الزر االوسط مضغوط '        
    End If 
End Sub 
 

 الخاص باحـداث لوحـة المفـاتيح        Shift، فهو نفس المتغير     Shiftاما المفتاح المضغوط    
KeyUp   و KeyDown         احداث لوحـة   " والمثال التطبيقي للتعامل معه موجود في فقرة
 فهـي تمثـل موقـع      Y و   Xوبالنسـبة لالحـداثيات     . التي ستصل اليهـا قريبـا     " المفاتيح

) 0، 0( بالنسـبة لـألداة نفسـها ولـيس الشاشـة، حيـث تمثـل النقطـة               مؤشر الفأرة 
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 آلمـا اتجـه مؤشـر الفـأرة الـى جهـة             Xالزاوية العلوية اليسرى لألداة، وتـزداد قيمـة         
  . آلما اتجه مؤشر الفأرة الى االسفلY وتزداد قيمة اليمين

 بمجـرد ان يقـوم المسـتخدم بتحريـك المؤشـر فـوق       MouseMoveيتم تفجير الحدث  
امـا فـي حالـة    . ألداة، ونهاية الحـدث تكـون لحظـة خـروج المؤشـر عـن حـدود األداة               ا

 سيتم تفجيره حتى لو تعـدى المؤشـر         MouseMove فان الحدث    Capturingااللتقاط  
 في حالة آون مؤشر الفأرة Y و Xحدود األداة مما يترتب عنه قيم سالبة لالحداثيات    

  .زحف يسار او فوق األداة
  

 هي عملية الضـغط بـزر الفـأرة    Capturing من آلمة االلتقاط    المقصد  :مالحظة
  .على األداة مع استمرار الضغط على الزر

  
 فسيتم تفجيرهما بمجرد الضغط علـى       MouseUp و   MouseDownبالنسبة للحدثين   

زر الفأرة و تحرير الزر على التوالي حتى لو اختلفت االزرار، فلو قمـت بالضـغط علـى                  
 ومـن ثـم قمـت بالضـغط علـى زر الفـأرة االيمـن،                -وأبقيته مضغوطا –زر الفأرة االيسر    

 مرتين، وعند تحريـر االزرار، فـان   MouseDown بتفجير الحدث Visual Basicفسيقوم 
  . مقبالنMouseUpانفجارين للحدث 

  
 علـى األداة، فـان   Double Clickاخيرا، فـي حالـة قيـام المسـتخدم بـالنقر المـزدوج       

  :االحداث يتم على النحو التاليترتيب وقوع او انفجار 
MouseDown - <MouseUp - <Click - <MouseMove - <DblClick - <MouseUp 

- <MouseMoveمرة اخرى  .  
 

  احداث الترآيز
 LostFocus عنــدما تســتقبل األداة الترآيــز، والحــدث GotFocusيــتم تفجيــر الحــدث 

أمـا  .  لوحـة المفـاتيح أو برمجيـا       عندما تفقد األداة الترآيز، سواء آـان ذلـك بالفـأرة او           
بالنسبة لنافذة النموذج، فهذه االحداث تعمل جيدا بهـا شـريطة عـدم وجـود أي أداة        

  .قابلة الستقبال الترآيز
  

لن تتم عملية تفجير االحـداث بالطريقـة المتوقعـة اذا فقـدت النافـذة               :مالحظة
د ترآيزها بسبب االنتقال الـى تطبيـق اخـر او اسـتقبلت ترآيزهـا بعـ       

باختصـار، احـداث الترآيـز ال تعمـل اال بـين            . االنتقال من تطبيـق اخـر     
  .نوافذ وادوات برنامجك فقط
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  احداث لوحة المفاتيح
، KeyPress ناتجة من لوحة المفاتيح هي Visual Basicثالثة احداث مرنة يوفرها لك 

KeyDown   و KeyUp .              فعندما يقوم المسـتخدم بالضـغط علـى أي زر مـن ازرار لوحـة 
 بتحويل المفتـاح  Visual Basic سيتم تفجيره، ثم يقوم KeyDownالمفاتيح، فالحدث 

، وبعـد ان    KeyPress ثـم يـتم تفجيـر الحـدث          ASCIIالمدخل الى مقابله فـي جـدول        
  . باالنفجارKeyUpيرفع المستخدم اصبعه عن المفتاح يبدأ الحدث 

ام المسـتخدم الضـغط    في حالة قيVisual Basic فيفجره KeyPressبالنسبة للحدث 
 والحـــــروف […+Ctrl]، [ESCAPE]، [BACKSPACE]، [ENTER]علـــــى المفـــــاتيح  

فـال تـؤدي    ... المطبوعة، اما المفاتيح االخرى آاالسـهم او مفـاتيح الوظـائف وغيرهـا            
 لهـا نصـيب مـن       KeyUp و   KeyDown ولكـن االحـداث      KeyPressالى انفجـار الحـدث      

 متمثلة Integer قيمة عددية من النوع     KeyPressالمزيد ايضا، يرسل الحدث     . الوقوع
 تمثل المقابل العددي للحرف المدخل في جدول KeyAsciiفي متغير عددي باالسم  

ASCII:  
  

Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    Print Chr$(KeyAscii) & " = " & KeyAscii 
End Sub 

  
القيمة اي يمكنك تعديل قيمته ممـا يترتـب          مرسل بالمرجع وليس     KeyAsciiالمتغير  

عليه مرونة آبير في التحكم في مدخالت المستخدم، هذا الكود مـثال يحـول جميـع         
  :Capitalالحروف المدخلة في أداة النص الى حروف آبيرة 

  
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    KeyAscii = Asc(UCase(Chr$(KeyAscii))) 
End Sub 

  
واذا اسندت قيمة الصـفر الـى هـذا المتغيـر، فانـك قـد الغيـت عمليـة ارسـال قيمـة                       

هـذا الكـود مـثال يمنـع المسـتخدم مـن آتابـة أي        . المفتاح الى األداة المستقبلة له   
  :9، ...، 1، 0شئ في أدا النص عدا االعداد 

  
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    If KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9") Then 
        KeyAscii = 0 
    End If 
End Sub 
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. $Chr و   Ascتالحظ انني اعتمد في االمثلة السابقة علـى الـدالتين             :مالحظة
مع ذلك، يمكنك االسـتغناء عنهمـا اذا آنـت تعـرف المقابـل العـددي                

  .ASCIIللحرف المطلوب في جدول 
  

ــدثين   ــزودك الح ــى  KeyUp و KeyDownي ــين االول ــاح  KeyCode بقيمت ــل المفت  وتمث
 فيمـا  [ALT] و [CTRL]،  [SHIFT] وتمثل حالـة المفـاتيح       Shiftالمدخل، والثانية هي    

  : او ال آما في الكود التالي-اقصد مضغوطة–اذا آانت مفعوصة 
  

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
    If Shift And vbShiftMask Then 
 المفتاح [SHIFT] مضغوط '        
    End If 
    If Shift And vbCtrlMask Then 
 المفتاح [CTRL] مضغوط '        
    End If 
    If Shift And vbAltMask Then 
 المفتاح [ALT] مضغوط '        
    End If 
End Sub 

  
 هـي القيمـة     -KeyCodeمتمثلة في المتغيـر     ال-بالنسبة الى قيمة المفتاح المدخل      

، اال  KeyAsciiالفيزيائية للمفتاح في لوحة المفاتيح، صحيح انهـا مثـل قيمـة المتغيـر               
 او عالمـات آــ   Small Letterانها ال تمثـل نوعيـة الحـرف المـدخل سـواء آـان صـغير        

يمـة  فهـي ترسـل دائمـا الق      . الخ.... الخ، او حتى حروف عربية ا، ب، ت         .... #@ %؟
المزيـد ايضـا، ال يمكننـا تعـديل         . الـخ  .... A  ،B  ،C آـ   Capitalللحرف االنجليزي الكبير    

 مـع المتغيـر     الصـفحة السـابقة    آما آنـا فعلنـا فـي         KeyCodeقيمة المفتاح المدخل    
KeyAscii.  

 يـتم تفجيرهـا عنـدما       KeyUp و   KeyPress  ،KeyDownاخيرا، احداث لوحـة المفـاتيح       
داة المكتوب فيها الكود، واذا وجدت احداث اضافية تابعة لنافـذة           يكون الترآيز على األ   

النموذج وسألتني أي االحداث سيتم تنفيذها اوال؟، هل هي االحداث التابعة لنافذة            
النموذج ام األداة التي عليها الترآيز؟ فسـاخبرك بـان لـديك عقليـة نبيهـة جـدا جـدا                    

 آانــت قيمــة الخاصـــية   فــان !  بســببها Visual Basicتســتحق ان تكــون مبــرمج    
KeyPreview      التابعة لنافذة النموذج تساوي True        فان النافذة سـتفجر احـداثها اوال ،

، فان نافـذة  Falseومن ثم األداة التي عليها الترآيز، اما ان آانت قيمة هذه الخاصية         
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النموذج ستتجاهل هذه االحـداث وآأنهـا غيـر موجـودة، ولـن تفجـر اال احـداث األداة                   
  .فقط

  
 Changeدث التغيير ح

 بمجـرد القيـام بتغييـر محتويـات االداة آتغيـر الـنص              Changeيتم تفجير حدث التغيير     
ولكن االعتماد على هذا الحدث فيه      . Text او الخاصية    Captionالظاهر في الخاصية    

 و CheckBox لألداتـــين Valueشـــيء مـــن الخطـــأ، فعنـــد تغييـــر قيمـــة الخاصـــية  
OptionButton لن يقوم Visual Basic    بتفجير هذا الحدث، آذلك عنـد تغييـر الشـكل 

  .الظاهري لالدوات آحجمها او الوانها لن يتم تفجير هذا الحدث

  
  نافذة النموذج

، فهـي البـؤرة التـي    Visual Basicنافذة النموذج عزيزة على قلـوب جميـع مبرمجـي    
احبني منـذ   والـذي صـ  Form1 من خاللها مع االسم االبتدائي لها Visual Basicنرى 

ولحبي لها وتقـديري للعشـرة الطويلـة بينـي وبينهـا،            . VB1عشر سنوات مع بدايات     
االسـتخدام المتقـدم   "قررت تخصيص فقرة خاصة بها في هـذا الفصـل وفصـل آامـل               

في هذا الكتاب، عساها ان تميزني بين المبرمجين آما ميزتها عـن سـائر              " للنماذج
  !الكائنات

ة النموذج واتحـدث عـن خصائصـها، طرقهـا واحـداثها،            قبل ان اخوض في تفصيل نافذ     
، Form Templates او قوالـب النمـاذج   Templatesبودي التطرق الى فكـرة القوالـب   

وهي عبارة عن نماذج جاهزة التصميم ومضبوطة الخصائص تستخدمها في برامجك            
 Addاختـر االمـر   . اليومية بصورة متكررة دون الحاجة الى اعادة تصميمها من الصـفر 

Form  من قائمة Projectففي صـندوق  .  وستفهم الفكرة من قوالب النماذج الجاهزة
الحوار الذي سيظهر امامك، ستجد العديد من النماذج التـي تسـتخدمها آثيـرا فـي                
برامجك االعتيادية، واذا آانت ال تمأل بريق عينيك، صمم يا مصمم النماذج آما تريـد،          

او المسـارالمحدد فـي     - VB98\Template\Forms\ومن ثم قم بحفظها في المجلـد        
 سـتالحظ وجـود نافـذتك    -Options فـي صـندوق الحـوار       Environmentخانة التبويب   

  . بين القوالب السابقةTemplateآقالب 
  

  خصائص النموذج
بعــد ان تبــرق نافــذة النمــوذج امــام عينيــك، ســتبدأ بوضــع االدوات عليهــا ومــن ثــم   

القيمـة  . BorderStyleيار شكل حدودها مع الخاصـية       وبعد ذلك، تقوم باخت   . تحجيمها
0-None   ال استخدمها اال في الشاشـة االفتتاحيـة Splash Screen   لبرامجـي النهـا 
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، فتمنـع المسـتخدم مـن امكانيـات       TitleBarتخفي حـدودها وحتـى شـريط عنوانهـا          
 تحريك النافذة وتسبب له حالة من الندم على تشغيل برنامجك ان لم يقـم بالضـغط               

 آـــي يـــتمكن مـــن اغـــالق [Ctrl+Shift+Esc] او [Ctrl+Alt+Del]علـــى المفـــاتيح 
 فستمكن المستخدم من تحريـك النافـذة بانسـيابية          Sizable-2اما القيمة   . برنامجك

ان –مريحة وتمكنه ايضا من اعادة تحجيم النافذة بالشكل الـذي يناسـبه ولـن يقـوم                 
 Fixed Dailog-3 و Fixed Single-1ان القيمتـ .  باستخدام المفاتيح السابقة-شاء اهللا

تمنع المستخدم من اعادة تحجيم النافذة مع ابقاء شريط العنوان وهي قيم قياسية            
، والفرق بين القيمتين يظهـر جليـا   Windows تطبيقات Dialog Boxesلصناديق حوار 

 علـى شـريط     Minimize والتصـغير    Maximizeفي ان االولى تسمح بظهور زر التكبير        
 Sizable-5 و Fixed ToolWindow-4اســتخدم القيمتــين . نــوان امــا الثانيــة فــالالع

ToolWindowلتصــغير ارتفــاع شــريط العنــوان وهــي موضــة لنوافــذ اشــرطة االدوات  .
 لكـن مـع حـدود       None-0توجد قيمة سادسة لشكل الحد اشـبه مـا تكـون بالقيمـة              

القيمــة الموجــودة فــي ، ولــن تســتطيع مشــاهدتها اال ان آانــت D-3ثالثيــة االبعــاد 
، مــع اختيــار False تســاوي ControlBox خاليــة، وقيمــة الخاصــية Captionالخاصــية 

  .BorderStyle من الخاصية السابقة Fixed Dailog-3القيمة 
تستطيع اظهار، اخفاء او تمكين صندوق التحكم او ازرار التكبير والتصـغير عـن طريـق           

النص الذي سيظهر في شـريط      . MinButton و   ControlBox  ،MaxButtomالخصائص  
تسـتطيع توسـيط   . Captionعنوان النافـذة هـو نفـس الـنص الموجـود فـي الخاصـية          

ــار القيمــة     مــن قــيم الخاصــية  Center-2النافــذة وســط الشاشــة عــن طريــق اختي
StartupPosition                وبامكانك منع المستخدم مـن تحريـك النافـذة عـن طريـق تحويـل ،

 فهي تضـيف زر     ShowInTaskBarاما الخاصية   . Falseلى   ا Moveableقيمة الخاصية   
 بحيـث يــتمكن  Startاو " ابــدأ" بجانـب زر  Windows Task Barالـى شـريط المهــام   

اخيـرا، خاصـية    . المستخدم من تنشيط نافذة برنامجك بمجرد النقـر علـى هـذا الـزر             
WindowState          و  التي تمكنك من تكبير النافـذة لتغطـي آامـل الشاشـة، تصـغيرها ا

  .استرجاع الحجم الطبيعي لها
  

  :خصائص الصور
 تحدد ما اذا آانت اعادة رسم نافـذة النمـوذج تـتم             AutoRedrawعن طريق الخاصية    

فـي الحالـة االولـى فـان سـرعة اعـادة            .  بواسطة اآوادك  False او يدويا    Trueتلقائيا  
ات في الذاآرة   الرسم تكون اسرع من الحالة الثانية، اال انها تستهلك االف الكيلوبايت          

 المتاحـة للبـرامج االخـرى، لـك ان     System Resourcesمما يقلل من مصادر النظـام  
ــذة حجمهــا   ــوني  800x600تتخيــل ناف   1406 تســتهلك True Color مــع عمــق ل

 نوافـذ جشـعة مـن برنامجـك     9 او  5ميجـا، ولـك ان تتخيـل        1ما يزيد على    –آيلوبايت  
 والحجـز الكبيـر فـي الـذاآرة؟ مـن      مفتوحة، وآم ستسبب مـن الـبطء فـي التحميـل        
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 لن يتم تفجيـره ابـدا طالمـا آانـت قيمـة             Form_Paintالمهم ان اذآر هنا بان الحدث       
باختصـار، ال تسـتخدم هـذه الخاصـية اال عنـد الحاجـة الماسـة                . Trueهذه الخاصية   

الـخ بـين سـطور الحـدث         .... Print  ،Lineفقط، وحاول وضع اآواد الكتابة والرسم آــ         
Form_Paint.  

الـخ بكثـرة، فانصـحك بتغييـر قيمـة           .... Line  ،Circleاذا آنت تستخدم طرق الرسـم       
 حتى تزيد سرعة طرق الرسم بمقدار الضعف الن         False الى   ClipControlsالخاصية  

Visual Basic لن يقوم بإنشاء منطقة Clipping region   ولن يقوم باعـادة الرسـم اال  
 رسم، اما اذا لـم تسـتخدم طـرق الرسـم، فالقيمـة       للمناطق التي تحتاج الى اعادة    

Trueتكون مناسبة لهذه الخاصية .  
 Device Context تخيـرك فيمـا لـو آنـت تريـد إنشـاء سـياق رسـم         HasDCالخاصية 

لنافذة النموذج ام ال، سياق الرسم عبارة عن ترآيب خاص بنظـام التشـغيل يحمـل                 
، فاجعـل   Pictureصورة في الخاصية    اذا آنت ال تنوي وضع      . مواصفات وبيانات الصورة  

 آــي تقلــل مــن اســتهالك مصــادر النظــام مــع العلــم ان Falseقيمــة هــذه الخاصــية 
 لــن تعمــل معــك اال اذا قمــت بتحميــل صــورة علــى نافــذة النمــوذج    hDCالخاصــية 

 . قيمة مؤقتة تزول مباشرة بعد زوال الصورةhDCفستحمل الخاصية 
 التابع لنافذة Control Box في صندوق التحكم  تمثل الرمز الذي يظهرIconالخاصية 

النموذج والرمز الظاهر على زر النافذة في شـريط المهـام ، هـذا إذا آانـت الخاصـية                   
ShowInTaskbar تســاوي True  امــا ان آانــت قيمــة الخاصــية ،(None) فــان نظــام 

 تسـاوي   ControlBoxالتشغيل يضع رمز افتراضي شـريطة أن تكـون قيمـة الخاصـية              
True .         مـن الضـروري أن تعلـم انـه ال يمكنـك تخصـيص رمـز البرنـامجEXE File Icon 

 يخيــرك بــين احــد رمــوز نوافــذ النمــاذج التابعــة   Visual Basicبشــكل مســتقل، فـــ 
 الموجـودة فـي صـندوق    Make من خانة التبويب     Iconلمشروعك عن طريق القائمة     

  .Project Propertiesحوار خصائص المشروع 
 تمكنك من تحميل ملف صـورة ووضـعه فـي داخـل نافـذة النمـوذج،           Pictureالخاصية  

، BMP ،DIB ،GIF ،JPG: تــدعم هــذه الخاصــية هيئــات مختلفــة مــن الملفــات هــي  
WMF  ،EMF  ،ICO   و CUR .         تستطيع تحميل ملف الصورة وقت التصميم باختيار اسـم

هـي  الملف من صندوق حـوار الخاصـية، او اسـتخدام طريقـة اخـرى افضـلها آثيـرا و                  
 ومـن ثـم     Clipboard الصورة مـن البرنـامج الـذي يعرضـها الـى الحافظـة               Copyنسخ  

واذا اردت وضع الصورة في وقت التنفيذ،  . Edit من القائمة    Pasteلصقها باختيار االمر    
  : تمكنك من فعل ذلك او سرقة صورة تابعة لكائن آخرLoadPictureفالدالة 

  
Form1.Picture = LoadPicture (“C:\Turki.BMP”) ‘ تحميل صورة وجهي الوسيم!  
Form2.Picture = Form1.Picture ‘ Form1 نفس الصورة الموجودة في النموذج 
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 هي آـائن يحتـوي علـى خصـائص اضـافية آعـرض              Pictureالخاصية    :مالحظة
  :الصورة وارتفاع وغيرها

Print Me.Picture.Height 
Print Me.Picture.Width 

  
 Icon تمكنك من استخالص رمز LoadPictureيدة الى الدالة   متغيرات جد  VB6اضاف  

، MSDN تجد شـرح وافـي لهـا فـي مكتبـة             ICOمن مجموعة رموز مضمنة في ملف       
 التـي  SavePicture، فما المانع من ذآر زميلتها LoadPictureوبما انني ذآرت الدالة  

  :تمكنك من حفظ الصورة الى ملف
  

SavePicture Form1.Picture, “C:\Aseeri.BMP” 
 

 هي نفس هيئـة     SavePicture التي تحفظ بها الدالة      Formatالهيئة    :مالحظة
 فيتم  JPG و   GIFالصورة التي حملت في الخاصية، باستثناء الهيئات        

  .BMPتحويلهما الى الهيئة 
  

  :خصائص الرسم
 تمثل الرسمة الموجودة على نافذة النموذج الناتجة مـن اسـتخدام            Imageالخاصية  

الخ، وستكون دائما فوق الصورة الموجودة في الخاصية     .... Line  ،Cirle الرسم   طرق
Picture       من هـذه الخاصـية اال     -ان صح التعبير  –، لن تستطيع استخدام او االستفادة 

  .True هي AutoRedrawان آانت قيمة الخاصية 
 تحدد عرض او سـمك الفرشـاة المسـتخدمة لرسـم الخطـوط              DrawWidthالخاصية  

 فهـي تحـدد   ForeColor امـا الخاصـية   Circle و   PSet  ،Lineشكال بطـرق الرسـم      واال
 فهـي تمكنـك مـن    DrawStyleبالنسـبة للخاصـية    . اللون االفتراضي للطرق السابقة   

، Cirlce و Lineتحديد شكل الـنقش لرسـم الخطـوط والـدوائر باسـتخدام الطـريقتين          
ية من المربع او الدائرة مـع لـون          للمنطقة الداخل  FillStyleآذلك تمكنك منه الخاصية     

 CurrentY و CurrentXامــا الخاصــيتان  . FillColorالتعبئــة الموجــود فــي الخاصــية    
 Print  ،Lineفتمثالن االحداثيات الحالية التـي تسـتخدم لطـرق المخرجـات والرسـم              

امـا  . الخ، واللتان تتأثران بكل عمليـة رسـم او خـرج باسـتخدام الطـرق السـابقة                .... 
، Printتحدد اسلوب خرج الطباعة باستخدام االمر        فهي   FontTransparentة  الخاصي

 فسيكون لون خلفية الطباعة هو نفـس لـون          Falseفإن آانت قيمة الخاصية تساوي      
 فـإن خلفيـة الطباعـة       True للنموذج، أما إن آانت قيمة الخاصية        BackColorالخلفية  

  .ستكون شفافة
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  :DrawModeالخاصية 
 من اقوى خصائص نافذة النموذج الرسومية، فعن طريقها         DrawModeة  تعتبر الخاصي 

 مـع النقـاط     -Lineآـ  –تحدد طريقة التفاعل بين الرسوم التي ترسمها بطرق الرسم          
 Copy Pen-13القيمة االفتراضية لهذه الخاصـية هـي   . الموجودة على نافذة النموذج

 سـيكون ابـيض ولـو رسـم         وتعني ان اللون سيظهر آما هو مطلوب، فالمربع االبـيض         
اال انـك   . على مربع اسود، والدائرة الحمراء سترسم حمراء ولو على سطح ارجواني          

في بعض الحاالت الفنية تود ان ترسـم رسـوم تتـأثر بـااللوان الموجـودة علـى لوحـة                    
 :1-2شكل الرسم وهذا مثال واقعي تجده آثيرا في برامج الترآيب 

 

  )ا (
  

  )ب (
  

 )ج (
  . على مخرجات الرسمDrawModeثير الخاصية  تأ:1-2شكل 

  
 ان المسـتطيل االزرق الـذي رسـمناه علـى المنطقـة      )ا( 1-2الشـكل  تالحظ فـي    

البيضاء قد رسم بشكل جيد جدا، ويظهر الفـرق فـي الفـن التصـميمي واضـحا بـين                    
قمنـا برسـم المسـتطيل االزرق آمـا نريـده           ) ب(، ففي الشكل    )ج(و  ) ب(الشكلين  

ولن يتمكن المستخدم من رؤيتـه،    " 50"%وغطى على النص المكتوب     ازرق مما اثر    
 بحيـث  DrawModeفقد اسـتخدمنا القيمـة المناسـبة للخاصـية        ) ج(اما في الشكل    

لمعرفة آيـف تـتم   . تقلب اللون االزرق الى ابيض في حالة الرسم فوق اللون االسود   
ا هـي اال اعـداد تتحـول     عملية تغيير االلوان، عليك ان تعلم ان االلوان في حقيقتها م          

، اللون الـذي تسـتخدمه يسـمى    10011101010بالنظام الثنائي الى ارقام شبيه بـ      
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 Screen، واللون الموجود على لوح او سـطح الرسـم يسـمى    Pen Colorلون القلم 
Color 15، فالقيمة-MergePen للخاصية DrawModeتقوم بتطبيق المعادلة التالية :  

S = S Or P 
 واللون الموجود على الشاشة هـو       170 = 10101010لون المستخدم هو    فلو آان ال  

  : سيكونMergePen-15من تأثير القيمة –، فان اللون الناتج 85 = 01010101
  

S = 01010101 
P = 10101010 
S = S Or P 
S = 10101010 Or 01010101 
S = 11111111 

  
ــو 11111111 ــادالت الت . 255 وه ــع المع ــة جمي ــرى،  اذا اردت معرف ــيم االخ ــة للق ابع

 DrawMode" بهــا جــدول جميــل جــدا تصــل اليــه بكتابــة الجملــة   MSDNفمكتبــة 
Property " في الفهرسIndex.  

  
  :ScaleModeالخاصية 

ذآـرت ان الوحـدة     " خصـائص الموقـع والحجـم     "في بداية الفصل وبالتحديد عند فقرة       
دة الموجـودة  المستخدمة لقياس احداثيات مواقـع وطـول وعـرض االدوات هـي الوحـ            

ــذه الخاصــية   . ScaleModeفــي الخاصــية   ــك ه ــوفر ل ــدات  8ت ــل وح ــيم تمث  Units ق
 0.72 تعــادل Point-2 ســم، 0.567 والتــي تعــادل Twip-1: تســتخدم للقيــاس هــي

 Twips 120 تعـادل    Character-4 تعادل نقطة واحدة علـى الشاشـة،         Pixel-3انش،  
 تعــادل ملــم Milimeter-6 واحــد،  تعــادل انــشInch-5 عاموديــا، Twips 240افقيــا و 
 وحدة قياس خاصة يتم تعريفها من       User-0 تعادل واحد سم و      Centimeter-7واحد،  

  .قبل المبرمج
ــذة دائمــا بالوحــدة   Height و Widthالخاصــيتان  ، Twip تعــودان بعــرض وارتفــاع الناف

ت  تـؤثر علـى الوحـدة المسـتخدمة فـي االدوا           ScaleModeفالقيمة التابعة للخاصـية     
المحضونة فقط وليس الحاضنة، اما لمعرفة عرض وارتفاع نافذة النموذج بوحـدة غيـر              

 واسـتعلم عـن العـرض عـن     ScaleMode، قم بتحديد الوحـدة فـي الخاصـية          Twipالـ  
  :ScaleHeight واالرتفاع عن طريق الخاصية ScaleWidthطريق الخاصية 

  
Private Sub Form_Paint() 
    Cls 
    ScaleMode = vbPixels ‘ بالبكسل 
    Print ScaleHeight 
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    Print ScaleWidth 
End Sub 
 

ــيتان   ــة، الخاصـ ــاع  ScaleHeight و ScaleWidthفـــي الحقيقـ ــودان بعـــرض وارتفـ  تعـ
ــيتان       ــا تشــمل الخاص ــوذج، بينم ــذة النم ــة لناف  Height و Widthالمســاحة الداخلي

. ا وارتفـاع شـريط عنوانهـا      المساحة الداخلية والخارجية المتمثلة في سمك حدوده      
مع ذلك، لن تفرق آثيرا معـك فنـادرا مـا تحتـاج المسـاحة الخارجيـة للنافـذة، علـى                     

  :العموم هذا الكود يطبع الفرق
  

Private Sub Form_Paint() 
    Cls 
    ScaleMode = vbTwips 
    Print Height - ScaleHeight 
    Print Width - ScaleWidth 
End Sub 
 

 هي وحدة تعـرف مـن قبـل المبـرمج، تسـتطيع تعريـف وحـدة                 User-0ا، القيمة   اخير
ــائص       ــى الخص ــيم ال ــق اســناد ق ــن طري ــك ع ــة ب ، ScaleWidth ،ScaleHeightخاص

ScaleLeft   و ScaleTop .               قد تحتاج تعريف وحدة قياس رسـم خاصـة بـك فـي حـاالت
  .نادرة تعتمد على عرض المخططات الرسومية بشكل استثنائي

  
  موذجطرق الن

، ScaleModeبما ان الفقرة السابقة تحـدثت عـن وحـدات القيـاس التابعـة للخاصـية                 
هذه الطرق تمكنك من اجراء عمليـة       . ScaleY و   ScaleXفسأبدأ بالتحدث عن الطرق     

ارسـل القيمـة ثـم وحـدتها        . تحويل القياسات بين الوحدات السـابقة افقيـا وعاموديـا         
  :االصلية ثم الوحدة المطلوبة

  
‘ Twips الى Pixels التحويل من 
Print ScaleX(100, vbPixels, vbTwips) 
 

 تخفيـه، نسـتطيع ان نقـول        Hide تؤدي الى اظهار النموذج والطريقـة        Showطريقة  ال
  : ولكن على شكل طرقVisibleبكل ثقة انهما يمثالن الخاصية 

  
Form1.Show ‘ Form1.Visible = True 
Form1.Hide ‘ Form1.Visible = False 
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  طرق الرسم
ــة  ــداثيات     Clsالطريق ــذة وتصــفر االح ــودة علــى الناف ــع الرســوم الموج  تمســح جمي
CurrentX و CurrentY والطريقة (0 ,0) الى االحداثي ،Point   تعود بالقيمـة العدديـة 

  : على النافذة(x, y)للون الموجود في االحداثي 
  

Private Sub Form_Load() 
!تحميل صورة وجهي الوسيم '      
    Form1.Picture = LoadPicture (“C:\Turki.BMP”) 
End Sub 
 
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _ 

X As Single, Y As Single) 
    Label1.BackColor = Point(X, Y) 
    Label1.Caption = Hex$(Point(X, Y)) 
End Sub 
 

 للنقطة، (X, Y)رسم نقطة على النافذة بارسال االحداثي  تمكنك من PSetالطريقة 
 او بامكانـك  ForeColorسيكون لون النقطة هـو نفـس اللـون الموجـود فـي الخاصـية         

  :ارسال اللون
  

Me.ForeColor = vbBlack 
PSet (0, 0)   ‘ نقطة سوداء 
PSet (500, 500), vbRed ‘ نقطة حمراء 

  
 والتـي تضـيف     Stepتدعم الكلمـة المحجـوزة       -وطرق الرسم االخرى  – PSetالطريقة  

الموجــودة فــي الخاصــيتان – الــى االحــداثيات الحاليــة (X, Y)االحــداثيات المرســلة 
CurrentX و CurrentY:  

  
Private Sub Form_Paint() 
    Dim X As Integer 
     
    Cls 
    Me.CurrentX = 0 
    Me.CurrentY = 0 
     
    For X = 0 To 100 
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        PSet Step(5, 5) 
    Next 
End Sub 

  
 والنهايـة  (X1, Y1) تمكنك من رسم الخطوط بارسال احـداثيات البدايـة   Lineالطريقة 

(X2, Y2): 
  

ForeColor = vbGreen 
Me.Line (0, 0) - (Me.ScaleWidth, Me.ScaleHeight)  ‘ خط اخضر 
Me.Line (0, Me.ScaleHeight) - (Me.ScaleWidth, 0), vbRed ‘ خط احمر 
 

 و CurrentX فـان القـيم الحاليـة للخصـائص     (X1, Y1)في حالـة تجاهلـك لالحـداثي    
CurrentYهي نقطة البداية :  

 
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _ 

X As Single, Y As Single) 
    Me.Line - (X, Y) 
End Sub 
 

  B من رسم المستطيالت عوضـا عـن الخطـوط بارسـال الحـرف                تمكنك Lineالطريقة  
  :FillColor واللون FillStyleمع العلم ان النقش سيكون النقش المحدد في الخاصية 

  
ForeColor = vbWhite 
Line (0, 0) - (200, 200), , B  ‘ مربع ابيض 
Line – Step (200, 200), vbBlue, B ‘ مربع ازرق 

  
  :BFدون استخدام الخصائص، ارسل الحرفين –رة ولتلوين المربع مباش

  
ForeColor = vbWhite 
Line (0, 0) - (200, 200), , BF  ‘ مربع ابيض 
Line – Step (200, 200), vbBlue, BF ‘ مربع ازرق 

  
وانما !  التي من الواضح انها ال ترسم نجوم       Cirlceواختم فقرة طرق الرسم بالطريقة      

  : مرآز الدائرة ومن ثم طول قطرهادوائر بارسال احداثي نقطة
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ForeColor = vbWhite 
Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 500   ‘ دائرة بيضاء 
Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 200, vbGreen ‘ دائرة خضراء 

  
وانمــا بالقيمــة ، BF آمــا فــي الطريقــة BFعمليــة تلــوين الــدائرة ال تــتم باســتخدام  

  .FillStyle مع النقش FillColorالموجودة في الخاصية 
 هـي امكانيـة رسـم االقـواس بتحديـد      Cirlceمن االشياء التي تعجبني في الطريقة    

 :Radianزاوية النهاية والبداية بوحدة الراديان 
  

Const PI = 3.14 
 نصف دائرة فتحهتها الى االعلى ‘
Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 1000, , 0, PI 
 نصف دائرة فتحهتها الى االسفل ‘
Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 800, , PI, 0 
 ربع دائرة ‘
Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 500, , 0, PI / 2 

  
يـة ايصـال اطـراف االقـواس         هـي امكان   Circleمن االشياء التي تزيد من قوة الطريقة        

، ولعمـل ذلـك     Chartsبمرآز الدائرة وتلـوين جـزء معـين آمـا يحـدث مـع المخططـات                 
  :يشترط استخدام القيم السالبة

  
Const PI = 3.14 
FillStyle = 0 
FillColor = vbBlue 
Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 1000, , - (PI), - (PI / 2) 

  
 بـين القطـر     Ratio، استخدم المتغيـر لوضـع النسـبة         Ellipseطع المكافئ   ولرسم الق 

  :العمودي واالفقي
 القطر العمودي يعادل ضعف القطر االفقي ‘
Circle (Me.ScaleWidth / 2, Me.ScaleHeight / 2), 1000, , , , 2 

 
، VB5 فهي اقوى طرق الرسم والتي ظهـرت منـذ االصـدار         PaintPictureاما الطريقة   

 وتطلب منك   Pictureغرض من هذه الطريقة هو رسم صور تابعة للكائن او الخاصية            ال
ال تخف وتتجنب استخدامها لكثرة المتغيـرات، فالمطلوبـة هـي الـثالث             !  متغيرات 10

االولى اما الباقية فهي اختيارية، بالنسبة للمتغيرات فاألول هو آائن الصورة، واالربـع   
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 سترســم الصــورة عليهــا، واالربعــة التاليــة تحــدد  التاليــة تحــدد بهــا المنطقــة التــي 
يحـدد اسـلوب    المنطقة التي تريد رسمها فعال من الصورة االصلية، والمتغيـر االخيـر             

 رسم الصورة على الهدف، وهو يتطابق تمامـًا مـع مـا اوضـحته سـابقًا حـول خاصـية               
DrawMode.  

قلبهـا، عكـس     مـن فعـل اشـياء آثيـرة علـى الصـور، آ             PaintPictureتمكنك الطريقة   
 مثال يعرض لـك  Codes.ZIPالخ، تجد في ملف الكتاب     .... الوانها، تمديدها، تحريكها    

  : وهذا الجزء االساسي منهPaintPictureتطبيقات عملية على الطريقة 
 

Private Sub Form_Paint() 
    Cls 
    PaintPicture Picture1.Picture, 0, 0, lWidth1, _ 

lHeight1, lX2, lY2, lWidth2, lHeight2, iDrawMode 
End Sub 

  
   موجودPrintومازال 
 ال يــزال Print القديمــة، فــاالمر BASIC محتفظــا بســمات لغــة Visual Basicمــازال 

ليس هذا فقط، بل مازالـت الصـيغ        . VB6موجود منذ منتصف الستينات حتى االصدار       
  :Visual Basicوالعادية مدعومة في " ;"القديمة آالفواصل المنقوطة 

Print "عادية" ,"فاصلة" 
Print "منقوطة" ;"فاصلة" 

  
 ال يعتبـر    -تقنيـا – مصنف ضـمن طـرق الكائنـات، اال انـه            Printرغم ان     :مالحظة

 حتـى تتـزامن   Visual Basic فهو حالة خاصة تعمدها مطـوروا  .طريقة
  .BASICالتوافيقية مع لغة 

  
القـيم الموجـودة فـي الخاصـية        ، هـو نفـس      Printنوع وحجم الخط النـاتج مـن االمـر          

Font .  الدوالTextHeight  و TextWidth  تفيدان لمعرفة ارتفاع وعرض النص وتختلـف 
باختالف نوع وحجم الخط لتتمكن من اختيـار االحـداثي المناسـب لبـدء الكتابـة آمـا        

 :في الكود التالي الذي يكتب النص في وسط النافذة
  

Dim sText As String 
Font.Size = 20 
sText = "ترآي العسيري" 
CurrentX = (ScaleWidth - TextWidth(sText)) / 2 
CurrentY = (ScaleHeight - TextHeight(sText)) / 2 



48 

Print sText 
  

اخيرا، جميع المخرجات النصية عبارة عن نقاط تتشكل في صورة حالها آحـال طـرق      
ــات ال ةالمســئول هــي Imageالرســم، والخاصــية  ــذه   عــن حفــظ المعلوم ــة له كامل

  .المخرجات
  

  احداث النموذج
 يحتوي علـى احـداث، معظـم    Visual Basicنافذة النموذج هي اآثر آائن من آائنات 

اما االحداث الخاصـة بهـا فتفجـر        ". االحداث المشترآة "احداثها تم شرحها في فقرة      
  :من بداية تحميل النافذة حتى اغالقها بهذا الترتيب

Initialize - <Load - <Resize - <Activate - <Paint - <)Deactivate (- <
QueryUnload - <Unload - <Terminate.  

  
 اال  Paint فـال يـتم تفجيـره بعـد الحـدث            Deactivateبالنسبة للحدث     :مالحظة

في حالة قيام المستخدم بتحديد نافذة اخرى فـي نفـس البرنـامج،             
لسابقة تبـدأ   واذا عاد المستخدم الى النافذة االولى، فان السلسة ا        

  ...> - Activate - <Paintمن الحدث 
  

  :Initializeالحدث 
يتم تفجير هذا الحدث بمجرد استخدام آائن النموذج فـي اآـوادك او انشـاء نسـخة                 

 بتفجير هذا الحدث مبكرا جـدا أي قبـل   Visual Basicجديدة من آائن النموذج، يقوم 
  :انشاء نافذة النموذج ووضع االدوات عليها

  
‘ Form2 التابع لنموذج Initialize يتم تفجير الحدث 
Dim X As Form2 
Set X = New Form2 

  
قد تستفيد من هذا الحدث لتعيين قـيم ابتدائيـة للمتغيـرات التابعـة لنافـذة النمـوذج               

  :قبل انشاء النافذة
  

Dim sUserName As String 
 
Private Sub Form_Initialize() 
    sUserName = " ديدمستخدم ج " 
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End Sub 
  

  :Loadالحدث 
 بمجرد البـدء فـي عمليـة تحميـل النافـذة باسـتخدام الدالـة         Loadيتم تفجير الحدث    

Load:  
  

Load Form2 
 

  :او حتى عند قيامك باستخدام احد خصائصها او استدعاء طرقها
  

‘ Form2 التابع لنموذج Load يتم تفجير الحدث 
‘ Caption قبل تعديل قيمة الخاصية 
Form2.Caption = “النافذة الثانية” 
 

 ال يتسـبب فـي ظهـور النافـذة فهـو يقـع عنـد                Loadمن الضروري معرفـة ان الحـدث        
ـــ       ــر التابعــة للواجهــة آ ــذة فقــط، فــال تحــاول اســتخدام االوام تحميــل وانشــاء الناف

SetFocus     قد تستفيد من هـذا الحـدث بوضـع قـيم ابتدائيـة        . الخ....  او طرق الرسم
  :آـ
  

Private Sub Form_Load() 
    Text1.Text = sUserName 
End Sub 

  
  :Resizeالحدث 

ــان الحــدث     ــوذج، ف ــذة النم ــر ناف ــرد ان تظه ــام   Resizeبمج ــا ق ــره او آلم ــتم تفجي  ي
المستخديم بتحجيم النافذة وتغيير حجمهـا، قـد تسـتخدم هـذا الحـدث بكثـرة عنـد                  

  :دم بتغيير حجم النافذةرغبتك في محاذاة االدوات او تغيير حجمها آلما قام المتسخ
  

Private Sub Form_Resize() 
 توسيط االداة على النافذة '    
    Command1.Move (Me.ScaleWidth - Command1.Width) / 2, _ 

(Me.ScaleHeight - Command1.Height) / 2 
End Sub 
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  :Activateالحدث 
 او بمجـرد آـون النافـذة        -Resizeبعد الحـدث    –يتم تفجير الحدث بمجرد ظهور النافذة       

مـع ذلـك، لـن يـتم تفجيـر الحـدث اذا انتقـل        . Active Windowهي النافذة النشـطة  
 إال عنـد  تفجيـره المستخدم من برنامج آخر الى برنامجك، أي أن هذا الحـدث ال يـتم        

–قد يفيدك هذا الحدث في تغييـر محتويـات النافـذة       . التنقل بين نوافذ برنامجك فقط    
 بمجرد قيام المستخدم بتغييـر محتويـات نافـذة اخـرى فـي نفـس         -تآتجديث البيانا 

  :البرنامج
  

Private Sub Form_Activate() 
    Label1.Caption = Form2.Text1.Text 
End Sub 

 
  :Paintالحدث 

يتم تفجير هذا الحدث آلما دعت الحاجة الى اعادة رسم النافـذة، فلـو قمـت بوضـع              
 لـه  Paintم تعـود الـى النافـذة س، فـان الحـدث       النافذة س فوق النافـذة ص ومـن ثـ         

نصيب من الوقوع، آذلك عندما تخفـي اجـزاء مـن النافـذة ومـن ثـم تظهرهـا سـيتم                     
من الضـروري جـدا جـدا اخبـارك بانـه فـي حالـة آـون قيمـة الخاصـية                  . تفجير الحدث 
AutoRedraw   تساوي True      فـان الحـدث Paint            لـن يـتم تفجيـره حتـى تحـج البقـرة 

 افضل اآواد يمكنك وضعها بين سطور هذا الحـدث هـي اآـواد الرسـم،                !على قرونها 
  :الكود التالي يرسم دائرة تغطي معظم اجزاء النافذة

  
Private Sub Form_Paint() 
    Cls 
    FillStyle = 0 
    Circle (ScaleWidth / 2, ScaleHeight / 2), _  

IIf(ScaleWidth < ScaleHeight, ScaleWidth, ScaleHeight) / 2, 0 
End Sub 
 

 فـي  Paintمن المفيد ان اذآر هنا بان تغيير حجم النافذة يـؤدي الـى تفجيـر الحـدث       
 ال  Paintحالة ان قام المستخدم بتكبير الحجم، اما عند تصـغير الحجـم فـان الحـدث                 

يتم تفجيره، وذلك النه ال توجد حاجة العادة رسم اجزاء من النافذة، فقد تالحظ فـي     
لسابق انك اذا قمت بتصغيير حجم النافذة، فان الدائرة لن يتم اعادة رسـمها،        الكود ا 

 العادة رسم الـدائرة هـي طريـق الحـدث     Visual Basicوالفكرة الذآية التي قد تجبر 
Resize:  
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Private Sub Form_Resize() 
    Form_Paint 
End Sub 

  
بـرمج حريـف، والسـبب ان       رغم ان الكود السابق صحيح، اال انه ال يخرج من اصابع م           

 ســيتم تنفيــذه مــرتين آلمــا قــام المســتخدم بتكبييــر حجــم النافــذة،  Paintالحــدث 
فــاألولى بســبب اعــادة الرســم والثانيــة بســبب االســتدعاء الموجــود فــي الحــدث   

Resize          لذلك تجد ان المبرمج الذآي ال يستدعي الحدث ،Fomr_Paint    مباشرة بـل 
  :Refreshفعله عند وقت الحاجة باستخدام الطريقة  ليVisual Basicيترك االمر لـ 

  
Private Sub Form_Resize() 
    Me.Refresh 
End Sub 

  
 تكـون نافـذة النمـوذج جـاهزة السـتقبال االحـداث             Paintبعد الحدث التلقائي االخيـر      

 وغيرها، اما في حالـة عـدم وجـود       Clickالخاصة لباقي االدوات او احداثها االخرى آـ        
 الخاص بنافذة النموذج سيتم     GotFocusقابلة الستقبال الترآيز، فان الحدث      أي اداة   

  .تفجيره فورا
  

  :Deactivateالحدث 
 ويتم تفجيره بمجرد ان ينتقـل الترآيـز الـى نافـذة اخـرى               Activateهو عكس الحدث    

قد ينفذ هذا الحـدث ايضـا فـي حالـة االخفـاء المؤقـت للنافـذة                 . تابعة لبرنامجك فقط  
  .False الى Visible او تعديل قيمة الخاصية Hideالطريقة باستخدام 

  
  :QueryUnloadالحدث 

 عندما تكون النافذة على وشك االزالة النهائيـة مـن   QueryUnloadيتم تنفيذ الحدث  
يمكنك هذا الحدث من االستعالم عن الطريقة التي       . وليس االخفاء المؤقت  –الذاآرة  

المزيـد ايضـا،   . UnloadModeلمتغير المرسـل   تسببت في اغالق النافذة عن طريق ا      
 الــى المتغيــر Trueتســتطيع الغــاء فكــرة اغــالق النافــذة عــن طريــق اســناد القيمــة 

، فالكود التالي لن يمكن المستخدم من اغالق النافـذة باسـتخدام            Cancelالمرسل  
  :الموجود في اعلى النافذة" X" او الزر اغالق Control Boxصندوق التحكم 

  
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer) 
    If UnloadMode = vbFormControlMenu Then 
        Cancel = True 
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    End If 
End Sub 
 

 موجــودة فــي تعليمــات UnloadModeطــرق االســتعالم االخــرى عــن قــيم المتغيــر  
MSDN.  

  
  :Unloadالحدث 

 هـو   Unloadية اغالق النافذة في الحدث السابق، فان الحـدث          ان لم تقم بالغاء عمل    
الحدث التالي، معطيك فرصة اخيرة اللغـاء عمليـة اغـالق النافـذة عـن طريـق نفـس              

  . فهو غير موجودUnloadMode، اما بالنسبة للمتغير Cancelالمتغير المرسل 
  

  :Terminateالحدث 
وضـوع مـوت الكائنـات هـو احـد      يتم تفجير هذا الحدث بمجرد مـوت آـائن النمـوذج، م           

  ".OOPالبرمجة آائنية التوجه "فقرات الفصل الخامس 
 

 Menusالقوائم 
 لنوافـذ النمـاذج وقـت التصـميم عـن      Menu مـن تصـميم قائمـة    Visual Basicيمكنك 

، حدد نافذة النموذج ثم اختـر االمـر   Menu Editorطريق صندوق الحوار محرر النماذج 
Menu Editor… مــن قائمــة Tools . واذا آنــت تعــاني مــن آثــرة اعــادة تكــرار تعبئــة

 عـن طريـق   Template Menuمحتويات القوائم، تستطيع اسـتخدام قوالـب القوائـب    
  .VB6 Template Manager مدير القوالب Add-Inاالضافة 

 التـي تمثـل     Captionمبدئيا، آل وحدة من وحـدات القائمـة تحتـوي علـى الخاصـية               
لوضع خـط تحـت الحـرف الـذي يليـه           " &"ة، استخدم الرمز    النص الظاهر على القائم   

 Altحتى تمكن المستخدم من الوصول الى االمر في القائمة بالضغط على المفتـاح              
فقـط، فـان   " -" الرمـز  Captionوالحرف الـذي يلـي الرمـز، واذا آانـت قيمـة الخاصـية             

رمجـي   تمثـل االسـم الب  Nameامـا الخاصـية   . القائمة ستكون عبارة عن خـط فاصـل    
للقائمة والذي تنطبق عليه نفس شروط االدوات في التسيمة، فالقائمـة مـاهي اال              
أداة لكن من نـوع خـاص، فبامكانـك آتابـة اآـواد تعـدل فـي خصـائص القائمـة وقـت                       

  :التنفيذ
  

mnuFile.Caption = “ ملف& ” 
mnuEdit.Enabled = False 
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وتـؤثر حتـى فـي القـوائم         موجودة في القـوائم      Enabled و   Visibleآما ان الخصائص    
 تحدد مـا اذا آنـت تريـد وضـع عالمـة اختيـار          Checkedوالخاصية  . الفرعية التابعة لها  

 فهـي تمكـن القائمـة مـن عـرض           WindowListامـا الخاصـية     . بجانب عنـوان القائمـة    
  .MDIجميع النوافذ المحضونة في النافذة من النوع 

  
  :Pop-Up Menusالقوائم المنبثقة 

هـذه  .  الفـأرة االيمـن علـى أي آـائن، فـان قائمـة صـغيرة سـتظهر لـك                   اذا نقرت بـزر   
 عـن طريـق   Visual Basicتسـتطيع تطبيقهـا فـي    . Pop-Up Menuالقائمـة تسـمى   

 : مع تحديد القائمة التي تود عرضهاPopupMenuاالمر 
  

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _ 
X As Single, Y As Single) 

    If Button And vbRightButton Then 
        PopupMenu mnuView 
    End If 
End Sub 
 

 :آما يمكنك عرض قائمة تابعة لنافذة نموذج اخرى
  

PopupMenu frmMain.mnuHelp 

  
  االدوات الداخلية

فيمــا يلــي عــرض ملخــص لجميــع االدوات الداخليــة الموجــودة فــي صــندوق االدوات 
ToolBox والبداية مع أداة العنوان Label:  

  
  Labelأداة العنوان 

 حيث تعرض الـنص  Windowless Controlsاداة العنوان من االدوات المعدومة النوافذ 
قبـل احـد    " &" التابعـة لهـا، فـي حالـة آتابـة الرمـز              Captionالموجود فـي الخاصـية      

حـرف يمكـن    الحروف في هذه الخاصية، فان خـط صـغير يـتم تسـطيره تحـت ذلـك ال                 
ــية        ــي الخاص ــوان ف ــي أداة العن ــي تل ــى االداة الت ــز ال ــل الترآي ــن نق المســتخدم م

TabIndex  ــاح ــى المفت ــغط عل ــة    [Alt] اذا ض ــاء الخدم ــرف، تســتطيع الغ ــك الح  وذل
  .False الى UseMnemonicالسابقة بتحويل قيمة الخاصية 
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ــز    :مالحظة ــرض الرمـ ــية  " &"اذا اردت عـ ــة الخاصـ ــت قيمـ ــى األداة وآانـ  علـ
UseMnemonic تساوي Trueفيشترط آتابة الرمز مرتين ،.  

  
 تحـاذي الـنص   Alignment تظهر حدود حـول االداة، والخاصـية         BorderStyleالخاصية  

، مـن اليمـين الـى    Left Justify-0الموجود فـي االداة امـا مـن اليسـار الـى اليمـين       
 فهـي  WordWrapامـا الخاصـية    .Center-2 او فـي الوسـط   Right Justify-1اليسـار  

مفيدة جدا للنصوص الطويلة حيث تقوم بازاحة الـنص الـى سـطر جديـد آلمـا وصـل                   
 تحدد مـا اذا آنـت تريـد جعـل أداة العنـوان شـفافة                BackStyleالخاصية  . حدود األداة 

  .بحيث تظهر االدوات التي خلفها او ال
ثـرة فـي    باالضافة الى عرض النصوص، يوجد استخدام جميل الداة العنوان اطبقـه بك           

برامجي، حيث اضع مجموعة ادوات العنوان على النافذة التـي تحتـوي علـى صـورة                 
ولحبك الحيلة أقوم بوضع     لكل أداة،    Clickالزرار واقوم بكتابة بعض االآواد في الحدث        

ممـا يـوحي للمسـتخدم ان االزرار الموجـودة علـى الصـورة               لكل أداة  ToolTipتلميح  
  .حقيقية

  
  TextBoxأداة النص 

 بشـكل  Windows مـن اآثـر االدوات اسـتخداما فـي تطبيقـات      Text Box  الـنص ةداأ
 فهي الوسيلة المثلى للتفاعل مع المستخدم والحصول علـى قـيم المـدخالت     ،عام
 بعد ان تضيف أداة نص جديدة علـى النافـذة، امسـح الـنص االبتـدائي لهـا عـن                .منه

ر محتويــات أداة الــنص، واذا اردت منــع المســتخدم مــن تغييــ. Textطريــق الخاصــية 
 تحـدد   MaxLengthآمـا ان الخاصـية      .  تفي بـالغرض   Locked للخاصية   Trueفالقيمة  

تسـتطيع تحديـد حـرف    . العدد االقصى من الحروف التي يمكن ان يكتبها المستخدم 
ــة عــن طريــق الخاصــية    "*" معــين آالنجمــة  ــدار عــدد الحــروف المكتوب لتظهــر بمق
PasswordCharلغرض الرئيس لها لكلمات السر، ومن الواضح ان ا .  

  
، فان المستخدم لن يـتمكن      PasswordCharاذا استخدمت الخاصية      :مالحظة

 من القائمة   Copyمن سرقة النص المكتوب على األداة باختيار االمر         
المنسدلة بعد النقـر بـزر الفـأرة االيمـن علـى أداة الـنص، ألن ذاآـرة                  

Visual Basic ــر النســ ــاء اوام خ والقــص مــن القائمــة   ال تنســى الغ
اما لو انشأت قوائم بها اوامر نسـخ ولصـق، فـذاآرتك هـي              . السابقة

  .المسؤولة عن الغاء او عدم تمكين هذه الوظائف
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 لتمكن المستخدم من تحرير النص على عـدة سـطور،           MultiLineاستخدم الخاصية   
  .ير فهي تتحكم بظهور او اخفاء اشرطة التمرScorllBarsوال تنسى الخاصية 

  
 وقيمــة الخاصــية   True هــي  MultiLineاذا آانــت قيمــة الخاصــية      :مالحظة

ScorllBars 0 هــي-None 2 او-Vertical     فــان الــنص الــذي يكتبــه ،
المستخدم سيتم ازاحته الى سطر جديد بمجرد الوصول الى حـدود           

  . الداة العنوانWordWrapآالخاصية –االداة 
  

 التابعـة الداة الـنص هـي خصـائص     Run Time Propertiesمن خصائص وقت التنفيذ 
 وطـول  SelStartتمكنك من تحديد نص معين، حيث تضع نقطة البداية فـي الخاصـية              

الكـود التـالي يقـوم بتحديـد الـنص بمجـرد انتقـال              . SelLengthالتحديد في الخاصية    
  :الترآيز الى أداة النص

  
Private Sub Text1_GotFocus() 
    Text1.SelStart = 0 
    Text1.SelLength = Len(Text1.Text) 
End Sub 

  
اما الخاصية  . SelTextواذا اردت معرفة او استبدال النص المحدد فاستخدم الخاصية          

Text                    فهي تمثل آامل النص الموجود فـي االداة سـواء آـان محـددا او ال، فلـو اردت 
 :اضافة نص الى االداة دون حذف النص الموجود بها فاآتب شيئا مثل

  
Text1.SelText = “نص اضافي” 

  
من الضروري التنويـه هنـا بـان المسـتخدم لـن يسـتطيع اسـتخدام مفتـاح الجدولـة                    

[TAB]                  اثناء الكتابة في خانة الـنص، والسـبب فـي ذلـك منطقـي، فالمفتـاح [TAB] 
يؤدي الى انتقال الترآيز الى االدوات االخرى، تستطيع اللتفاف حول هذه المشـكلة             

 : لجميع االدوات ومن ثم اعادتهاTabStopالخاصية البسيطة بالغاء 
  

Private Sub Text1_GotFocus() 
    On Error Resume Next 
    Dim ctrl As Control 
     
    For Each ctrl In Controls 
        ctrl.TabStop = False 
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    Next 
    Err.Clear 
End Sub 
 
Private Sub Text1_LostFocus() 
    On Error Resume Next 
    Dim ctrl As Control 
     
    For Each ctrl In Controls 
        ctrl.TabStop = True 
    Next 
    Err.Clear 
End Sub 

  
 العرب هي عـدم ظهـور   Windows 2000, XPمن المشاآل التي تواجه مستخدمي 

أداة النص والصـاقها الـى    عند نسخها من -احيانا–الحروف العربية بالشكل المطلوب     
برنــامج آخــر، والســبب فــي ذلــك يتعلــق بتوزيــع صــفحات المحــارف التابعــة لترميــز   

UNICODE الن ترميز أدوات Visual Basic    ما زال مبنـي علـى جـدول ASCII  ال اريـد ،
ان افصــل فــي الموضــوع اآثــر مــن ذلــك حتــى ال نخــرج عــن مجــال الفقــرة، ولكنــك  

ر اللغـة الـى اللغـة العربيـة بالضـغط علـى االزرار           تستطيع حل هـذه المشـكلة بتغييـ       
[Alt+SHIFT]او عمل ذلك برمجيا قبل عملية النسخ او القص : 

  
Declare Function LoadKeyboardLayout Lib "user32" Alias _ 
"LoadKeyboardLayoutA" (ByVal pwszKLID As String, ByVal _ 
flags As Long) As Long 
 
Sub BeforeCopyOrCut() 
    LoadKeyboardLayout "00000401", 1 
End Sub 

  
  :السيطرة على المدخالت

ــا حــين نبــرمج نتوقــع ادخــاالت معينــة مــن     المشــكلة التــي اود ان اوضــحها هــو انن
 نـص لتجعـل المسـتخدم يكتـب عمـره فبكـل تأآيـد               أداةفمثال، وضـعت    . المستخدم

مـن   ه المستخدم حروفا؟ فان   ستتوقع ان يكون العمر قيمة عددية، لكن ماذا لو ادخل         
اذا لـم  هـذا   منطق سير وسلوك تنفيذ البرنامج سيتأثر في افضل االحـوال   أن المؤآد

 اآواد اضـافية لتضـمن ان   ستضطر لكتابة  لذلك.Run Time Errorتظهر رسالة الخطأ 
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 النص ال تحتوي اال على اعداد، ولعل الحدث المناسب لكتابـة آـود التحقـق هـو                أداة
 :KeyPressحدث 

 
Private Sub Text1_KeyPress (KeyAscii As Integer) 
   If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then 
 المفتاح المدخل ليس عدد ‘      
      KeyAscii = 0 
   End If 
End Sub 

  
مهال مهال اخي الكـريم، عـالم البرمجـة لعبـة عقليـة ومنطقيـة، واالمـور فيـه ال تـتم                      

النه ما زالـت هنالـك امكانيـة ان يـدخل المسـتخدم حـروف               ! قعهابالسهولة التي تتو  
عن طريق لصق قيم حرفية مـن الحافظـة أي بالضـغط           :  النص وهي باختصار   أداةفي  

فـورا سـتكون اجابتـك الذآيـة جـدا هـي ان نكتـب اآـواد         . Ctrl + Vعلى المفتاحين 
صـح  .  نمنع فيـه المسـتخدم مـن اجـراء عمليـة اللصـق            KeyDownاضافية في حدث    

 نسيت طريقة اخرى للصق وهي عن طريق القائمـة المختصـرة التـي             كلكن! لسانك
 النص والتي تظهر عن طريق زر الفأرة االيمـن، والتـي   ة الى أداVisual Basicيضيفها 

 !من خاللها يستطيع المستخدم ان يلصق النصوص
ري  نظـ ةمـن وجهـ  . ال توجد مشكلة اال ولها حل فهذا عالم البرمجة مشـاآل وحلـول       

 للتحقق من نـوع قيمـة الـنص المـدخل     -اقصد حدث-الشخصية، ارى ان افضل مكان      
ن عـامين للعـودة     ي، لكن المشكلة فيه انه يتطلـب تصـريح متغيـر          Changeهو الحدث   

 : النص اذا آانت القيمة الجديدة ليست عدديةةبالقيمة القديمة ألدا
 

Dim OldText As String 
Dim OldSelStart As Long 
 
Private Sub Text1_GotFocus() 
 عندما يكون الترآيز على االداة ‘
 البد من حفظ قيمتها ‘
   OldText = Text1.Text 
   OldSelStart = Text1.SelStart 
End Sub 
 
Private Sub Text1_Change() 
   If Not IsNumeric(Text1.Text) Then 
 المفتاح المدخل ليس رقم ‘
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لقديمةقم باعادة عرض القيمة ا ‘  
      Text1.Text = OldText  توجد مشكلة خطيرة هنا ‘   
      Text1.SelStart = OldSelStart 
   Else 
 القيمة المدخلة رقمية اذا ‘
 قم بحفظها ‘
      OldText = Text1.Text 
      OldSelStart = Text1.SelStart 
   End If 
End Sub 

  
ضمان ان المستخدم لن يستطيع ادخـال اال        آما تالحظ، في الكود السابق لك مني        

 والسبب انه   " مشكلة خطيرة هنا   توجد"االرقام لكن في احد السطور آتبت التعليق        
 بتنفيـذ  Visual Basic، سـيقوم  Text1.Text = OldTextعنـدما يـتم تنفيـذ السـطر     

أي ان هذا االجراء سيتم تنفيذه آمـا يعـرف فـي            !  من جديد  Text1_Changeاالجراء  
 وهــو احــد اســاليب الخوارزميــات التراجعيــة     Recursivly البرمجــة تراجعــي  عــالم

Recursion .              وحتى تتفادى هذه المشكلة اسـتخدم متغيـر سـتاتيكي يمنـع حـدوث
 :ذلك

 
Private Sub Text1_Change() 
 متغير يمنع استدعاء االجراء تراجعيا ‘
   Static bExitNow As Boolean 
   If bExitNow Then Exit Sub 
 
   If Not IsNumeric(Text1.Text) Then 
 المفتاح المدخل ليس رقم ‘
 قم باعادة عرض القيمة القديمة ‘
      bExitNow = True 
      Text1.Text = OldText ‘ ذهبت المشكلة الخطيرة التي آانت هنا 
      bExitNow = False 
      Text1.SelStart = OldSelStart 
   Else 
ة المدخلة رقمية اذاالقيم ‘  
 قم بحفظها ‘
      OldText = Text1.Text 
      OldSelStart = Text1.SelStart 
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   End If 
End Sub 

 
 الخاص  Caretوهي تتعلق بموقع المؤشر     !  ايضا خطيرةومازالت توجد مشكلة اخرى     

يمـة  م بحفظ موقع المؤشـر اال فـي حالـة تغييـر الق          وفالكود السابق ال يق   .  النص ةبأدا
مشـاآل ال نهايـة لهـا عنـدما يقـوم المسـتخدم بتغييـر           فـي   سبب  ت النص مما ي   ةألدا

. مكان المؤشر دون تغيير القيمة آتحريكه بالسهم في لوحة المفـاتيح او بـزر الفـأرة               
 :والحل عن طريق حفظ قيمة موقع المؤشر في حالة حدوث ذلك

 
Private Sub Text1_KeyUp (KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
   OldSelStart = Text1.SelStart 
End Sub 
 
Private Sub Text1_MouseUp (Button As Integer, Shift As Integer, _ 

X As Single, Y As Single) 
   OldSelStart = Text1.SelStart 
End Sub 
 
Private Sub Text1_KeyDown (KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
   OldSelStart = Text1.SelStart 
End Sub 
 
Private Sub Text1_Click() 
   OldSelStart = Text1.SelStart 
End Sub 

 
دي لو على جوستي، اليوزر مـش حايئـدر يكتـب           : آما يقول اخواننا االعزاء في مصر     

لكن مـن ناحيـة عقليـة هـل مـن المعقـول انـك سـتكتب آـل هـذه                     ! حاجه غير نمره  
 ؟! النصةاالآواد، آلما احتجت التحقق من ان المستخدم قام بادخال ارقام في أدا

ضـت المشـكلة مـن البدايـة، الن         بكل تأآيد لو لم يكن هناك حل آخر لما آنت قد عر           
اختبار القيمة بعد ان ينتهي المستخدم من ادخال القيمة وليس في اثناء   يتم ب الحل  
 Visual Basic الذي ظهر آحل لمبرمجـي  Validateويتم ذلك عن طريق الحدث . ذلك

 يعمـل  Validateحـدث   . لمواجهة مثل هذه المشاآل بالتحديد مع اصـداره السـادس         
ــل ــع ابالتكام ــية  م ــذا    CausesValidationلخاص ــب ه ــك، راق ــتم ذل ــف ي ــة آي ، لمعرف
 Visual Basic، يقوم X الى االداة Text1عندما ينتقل الترآيز من أدا النص : السيناريو

، True، واذا آانـت قيمتهـا   X التابعة لـالداة     CausesValidationباختبار قيمة الخاصية    
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 معطيـا المبـرمج   Text1تـابع ألدا الـنص    الValidate بتنفيذ الحدث Visual Basicيقوم 
 :فتستطيع اختصار هذه المقالة بهذا الكود. فرصة الختبار نوع القيمة

 
Private Sub Text1_Validate(Cancel As Boolean) 
   If Not IsNumeric(Text1.Text) Then 
 المفتاح المدخل ليس رقم ‘
      Cancel = True 
   End If 
End Sub 

 
 حتى نلغي عمليـة االدخـال       True الى   Cancel قيمة المتغير    تغييرنا قمنا ب  فتالحظ ان 

وقد يسأل سائل ويقول لمـاذا ال   . Text1من المستخدم ونعود بالترآيز الى أدا النص        
 LostFocus؟ والجواب هـو ان الحـدث        Validate بدال من    LostFocusنستخدم الحدث   

فـال يوجـد بـه المتغيـر     (ديل الخيـارات  أي انك تحتاج الى اآـواد اضـافية لتعـ   ! غير مرن 
Cancel (    المزيد ايضا، الحدثLostFocus        سيقوم دائما باختبار القيمة رغم انك ال تود 

 مـثال عنـدما يقـوم المسـتخدم بالضـغط علـى الـزر الغـاء االمـر                   ،اختبار القيمـة دائمـا    
Cancelالخاص بصندوق الحوار الذي صممته . 

  
 CommandButtonزر االوامر 

ال يوجــد . CommandButtonاداتــي العنــوان والــنص تبــدأ باســتخدام زر االوامــر  بعــد 
، االولـى تضـع حـد اضـافي         Cancel و   Defaultالكثير الخبرك بـه عنهـا اال الخاصـيتان          

ــزر تمكــن المســتخدم مــن تنفيــذ زر االوامــر بمجــرد الضــغط علــى المفتــاح     حــول ال
[ENTER]   والثانيــة مرافقــة للمفتــاح [ESC] .لخصــائص الصــور  وبالنســبة Picture ،

DisablePicture و DownPicture  فلــن تــتمكن مــن رؤيــة نتائجهــا حتــى تغيــر قيمــة 
  .Graphical-1 الى Styleالخاصية 

  
دائما آما تتـأثر أداة   " &" فهي تتأثر بالرمز     Captionبالنسبة للخاصية     :مالحظة

 UseMnemonic بهذا الرمز عندما تكون قيمة خاصـيتها      Labelالعنوان  
  .Trueتساوي 

 
 CheckBoxأداة االختيار 

تعطي هذه االداة فرصة للمسـتخدم لتحديـد اختيـار معـين امـا بتفعيلـه او ال، قيمـة                    
 او  UnChecked  ،1-Checked-0 والتي تكـون امـا       Valueالتفعيل تحتجز في الخاصية     
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2-Grayed              ة ، بالنسبة للقيمة االخيرة، فيعتقد معظـم المبـرمجين انهـا تشـبه القيمـ
False   للخاصية Enabled      الن القيمـة    % 100، وهذا االعتقاد خـاطئFalse   للخاصـية 

Enabled          2 تمنع المستخدم من التعامل مع االداة، بينما القيمة-Grayed   تمكنه من 
ذلك، تسـتطيع اسـتخدام هـذه الخاصـية فـي حـاالت مـا بـين تحديـد االختيـار او ال،                       

بعضــها او عــدم تحديــدها، فــي املــف  آتحديــد مجموعــة اختيــارات فرعيــة آلهــا او  
Codes.ZIPتجد مثاال تطبيقيا على هذه القيمة .  

 يـتم تفجيـره عنـد قيامـك بتعـديل           Clickمن الضروري ان تضع في ذهنك بان الحـدث          
وبالنسـبة  .  حتـى لـو لـم يقـم المسـتخدم بـالنقر علـى االداة               Valueقيمة الخاصـية    

ــة  DownPicture و Picture ،DisablePictureلخصــائص الصــور  ــتمكن مــن رؤي  فلــن ت
  .Graphical-1 الى Styleنتائجها حتى تغير قيمة الخاصية 

  
  

تمامًا آما تتأثر أداة    " &" فهي تتأثر بالرمز     Captionبالنسبة للخاصية     :مالحظة
  . بهذا الرمزCommandButtonزر االوامر 

  
  OptionButtonزر االختيار 

 وهو شـبيه بـأداة   Radio Buttonا بزر الراديو  يسمى احيانOptionButtonزر االختيار 
آـذلك لـن   . False او True تكون امـا  Value، اال ان قيمة الخاصية    CheckBoxاالختيار  

 الآثر من زر اختيـار واحـد فـي نفـس            True الى   Valueتستطيع جعل قيمة الخاصية     
 االزرار  أي نفس االداة او نافذة النموذج الحاضنة، لذلك يفضل وضـع هـذه            -المجموعة  

.  وترتيبها علـى مجموعـات تناسـب تصـنيف االختيـارات           Frameفي داخل اداة االطار     
 فلن تتمكن من    DownPicture و   Picture  ،DisablePictureوبالنسبة لخصائص الصور    

  .Graphical-1 الى Styleرؤية نتائجها حتى تغير قيمة الخاصية 
  

تمامًا آما تتأثر أداة    " &"لرمز   فهي تتأثر با   Captionبالنسبة للخاصية     :مالحظة
  . بهذا الرمزCommandButtonزر االوامر 

 
 ListBoxأداة القائمة 

تعرض لك هذه االداة مجموعة من النصوص في داخل صندوق يحتوي على اشـرطة             
 تقوم بفرز محتويات االداة فرز تصاعدي باالسـتناد  Sortedالخاصية  . ScorllBarsتمرير  

 اســفل -لالســف– مــع العلــم ان الحــروف العربيــة ســتكون علــى حروفهــا االبجديــة،
تستطيع عرض آـل محتويـات االداة علـى شـكل اعمـدة وتلغـى               . الحروف االنجليزية 

شريط التمرير العمـودي لتظهـر شـريط التمريـر االفقـي، سـيكون عـدد االعمـدة هـو               
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 رغم اني ال احبـذ هـذه الطريقـة لعـرض     Columnsنفس العدد الموجود في الخاصية      
  .تويات االداةمح

 لــن يكــون دقيقــا آمــا هــو الحــال مــع االدوات االخــرى،   Heightتغييــر ارتفــاع االداة 
 يحاول تعديل ارتفاع االداة حتى تعرض السـطر آـامال فـي    Visual Basicوالسبب ان 

القائمة، فلن تستطيع عرض نصف السطر اال اذا قمت بالغـاء المحـاذاة التـي يفعلهـا          
Visual Basicعل قيمة الخاصية  عن طريق جIntegralHeight تساوي False.  

 او وقـت  Listتستطيع تعبئة محتويات االداة في وقت التصـميم عـن طريـق الخاصـية        
  :AddItemالتنفيذ باستخدام الطريق 

 
List1.AddItem “االول” 
List1.AddItem “الثاني” 
List1.AddItem “الثالث” 

  
 التنفيذ، فينصح باخفاء االداة مؤقتا وبعد       اذا آنت ستضيف مئات او االف العناصر وقت       

اضافة العناصر تعيد اظهارهامن جديد، وذلك ألن االداة تعيد رسم نفسها تلقائيـًا مـع               
  :اضافة أي عنصر إليها، مما يتسبب في بطء التنفيذ وآذلك ارتعاش االداة

 
List1.Visible = False 
For X = 0 To 10000 
 List1.AddItem X 
Next 
List1.Visible = True 

  
 Sortedاذا آانت قيمـة الخاصـية   -العناصر الجديدة تضاف الى نهاية سلسلة العناصر    

 : مالم تحدد موقعها بنفسك-Falseتساوي 
  

List1.AddItem “الثالث” 
List1.AddItem “0 ,”االول 
List1.AddItem “1 ,”الثاني 

 
بامكانـك حـذف العنصـر      . رىتذآر ان تحديد موقع العنصر يؤثر في ترتيب العناصر االخـ          

 : لحذف جميع العناصرClear او الطريقة RemoveItemباستخدام الطريقة 
  

List1.RemoveItem 0 
List1.Clear 
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ان لـم   1- تعود بقيمة العنصر المحدد فـي االداة، وتعـود بالقيمـة    ListIndexالخاصية 

 Text الخاصـية  يكن هناك أي عنصر محدد، بامكانك تعديل قيمـة الخاصـية ايضـا، امـا       
 :فهي تعود بنص العنصر المحدد

  
List1.ListIndex = 0 
Print List1.Text 
 

 فهــي تعــود بعــدد جميــع العناصــر الموجــودة، والتــي  ListCountبالنســبة للخاصــية 
  : التي تمكنك من الوصول الى العنصرListتستخدم بكثرة مع الخاصية 

  
For X = 0 To List1.ListCount 
 Print List1.List (0) 
Next 

  
 فهــي تمكــن المســتخدم مــن تحديــد عــدة عناصــر  MultiSelectبالنســبة للخاصــية 

باسـتخدام  – او عدة عناصر غير متتالية       Simple-1متتالية في االداة اذا آانت قيمتها       
، وتستطيع معرفة العنصر المحـدد عـن        Extended-2 اذا آانت قيمتها     -[Ctrl]المفتاح  

ذا الكود ينقل جميع العناصر المحـددة مـن اداة القائمـة            ، ه Selectedطريق الخاصية   
  :الى اخرى

 
Private Sub cmdMoveLeft_Click() 
    Dim iCounter As Integer 
     
    iCounter = 0 
     
    Do While iCounter <= lstRight.ListCount - 1 
        If lstRight.Selected(iCounter) = True Then 
            lstLeft.AddItem lstRight.List(iCounter) 
            lstRight.RemoveItem iCounter 
            iCounter = iCounter - 1 
        End If 
        iCounter = iCounter + 1 
    Loop 
End Sub 

 



64 

 CheckBoxes ايضـــا لمعرفـــة ادوات االختيـــار Selectedتســـتخدم نفـــس الخاصـــية 
 تسـاوي  Styleحددة بجانب اسماء العناصر والتي تظهر اذا آانـت قيمـة الخاصـية        الم

1-CheckBox.  
 يتم تفجيره بمجرد قيام المستخدم باستخدام اشـرطة التمريـر           Scrollاخيرا، الحدث   

ScrollBarsالتابعة لالداة .  
 

  ComboBoxأداة القائمة 
ــالداة     ــة ل ــرق التابع ــائص والط ــم الخص ــابقةListBoxمعظ ــي االداة   الس ــودة ف  موج

ComboBox     وذلك الن االداة ،ComboBox      عبارة عـن أداة ListBox     قياسـية وتحتـوي 
 اضافية في اعالها، تستطيع عرض خانة النص بعـدة طـرق   TextBoxعلى خانة نص    

 Dropdown-0 تسـاوي  Styleاذا آانـت قيمـة الخاصـية    . Styleباسـتخدام الخاصـية   
Combo  هم يؤدي النقر عليه الـى ظهـور الجـزء الثـاني      فان اداة النص ستظهر مع س

 Simple-1، واذا آانـت قيمـة الخاصـية تسـاوي     ListBoxالشـبيه بـاالداة   –من االداة 
Combo            2 فكال الجزئين سيظهران للمستخدم، اما اذا آانت قيمة الخاصية تساوي-

Dropdown List        فهي مثل القيمـة االولـى باسـثناء ان المسـتخدم لـن يـتمكن مـن 
  .تابة في خانة النصالك

 Scorllاما الحـديث عـن االحـداث فهـي تحتـوي معظـم االحـداث القياسـية والحـدث                   
 -ان صح التعبيـر – او Visual Basic، اال ان فريق التطوير لـ ListBoxالموجود في االداة 

، MouseDown قد نسي اضافة االحداث    ComboBoxالمطور الذي قام ببرمجة االداة      
MouseMove   و MouseUp !      فارجو ان تنصحه بتناول افطاره     اذا صادفته يوما من االيام

  .Microsoftقبل الذهاب الى مكتبه في 
  

  PictureBoxأداة الصورة 
 بـدون شـريط    Form علـى انهـا نافـذة نمـوذج          PictureBoxيمكنك اعتبار اداة الصـورة      

عنـــوان، فمعظـــم خصـــائص، طـــرق واحـــداث نافـــذة النمـــوذج موجـــودة فـــي االداة 
PictureBox                 لذلك ال يوجد داعي العادة ذآرها فـي هـذه الفقـرة باسـتثناء الخاصـية 

AutoSize            التي تعدل حجم االداة بحيث تعرض جميع محتويات الصورة الموجودة في 
 اداة PictureBoxآمــا ان االداة . Pictureأي الصــورة الموجــودة فــي الخاصــية -االداة 

  .اخلهاحاضنة يمكنها ان تحتضن ادوات اخرى في د
  

  Imageأداة الصورة 
، فهــي PictureBox هــي نســخة مبســطة مــن االداة الســابقة Imageاداة الصــورة 

 اال انها ال تدعم الخصائص المتقدمة للصـور         Pictureتعرض الصور عن طريق خاصيتها      
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، Lineالخ آما انها ال تدعم طرق الرسم         .... HasDC  ،AutoRedraw  ،DrawModeآـ  
Cirlce .... ،واالحداث   الخ Paint  ،Resize ....           الخ، اذا آنت ال تنـوي اسـتخدامها فقـد

 Windowless هي اداة مـن النـوع معدومـة النوافـذ     Imageالن االداة ! تخسر الكثير
Control أي انهــا اســرع بكثيــر مــن االداة PictureBox آمــا ان اســتهالآها لمصــادر ،
فـاذا آـان اسـتخدامك    . PictureBox اقل بكثير من االداة System Resourcesالنظام 

 عوضا عن االداة    Imageالدوات الصورة قاصرا على عرض الصور فقط، استخدم االداة          
PictureBox.  

  
  ScrollBarsاشرطة التمرير 

 من محاآاة اشرطة التمرير المنتشرة فـي    VScorllBar و   HScorllBarتمكنك االداتين   
 لتحديـد مجـال القـيم التـي         Max و   Minابدأ بالخاصـيتين    . Windowsنوافذ وتطبيقات   

، والتـي تمثـل الموقـع الحـالي         Valueيمكنك قرائتها او آتابتها عـن طريـق الخاصـية           
بعد ذلك، حـدد قيمـة التغييـر البسـيط عـن            . للمستطيل المتحرك في شريط التمرير    

ــق الخاصــية   ــة عنــدما يقــوم      SmallChangeطري ــر فــي القيم ــي مقــدار التغيي  وه
 فهـي   LargeChangeلى احد ازرار اشرطة التمرير، اما الخاصـية         المستخدم بالنقر ع  

  .مقدار التغيير في القيمة عندما يقوم المستخدم بالنقر على شريط التمرير نفسه
 توجد خاصية تعرض اشرطة االدوات على نوافذ النماذج مباشرة، اما   Delphiفي لغة   

طة ادوات عليهـا، فانـت    فلالسف ال توجد، اذا آنت تريد وضـع اشـر  Visual Basicمع 
المسؤول االول واالخيـر عـن ظهورهـا، اخفائهـا وتحريـك االدوات، وبالنسـبة لتحريـك                 

 حتى تسـهل عمليـة التحريـك        PictureBoxاالدوات فيفضل احتضان االدوات في اداة       
 :عليك

 
Private Sub Form_Resize() 
    If Me.ScaleHeight < picMain.Height Then 
        VScroll1.Move 0, 0, VScroll1.Width, Me.ScaleHeight - HScroll1.Height 
        picMain.Left = VScroll1.Width 
        VScroll1.Min = 0 
        VScroll1.Max = -(picMain.Height - Me.ScaleHeight) 
        VScroll1.SmallChange = 50 
        VScroll1.LargeChange = 500 
    Else 

        picMain.Left = 0 
        VScroll1.Move Me.ScaleWidth + VScroll1.Width 
    End If 
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    If Me.ScaleWidth < picMain.Width Then 
        HScroll1.Move VScroll1.Width, Me.ScaleHeight - HScroll1.Height, _ 

Me.ScaleWidth - VScroll1.Width 
        HScroll1.Min = 0 
        HScroll1.Max = -(picMain.Width - Me.ScaleWidth) 
        HScroll1.SmallChange = 50 
        HScroll1.LargeChange = 500 
    Else 
        HScroll1.Move 0, Me.ScaleHeight + HScroll1.Height 
    End If 
End Sub 

  
 ادوات الملفات

ــح ان   ــن الواض ــات م ــها FileListBox و DriverListBox ،DirListBoxادوات الملف  غرض
االساسي هو عرض ملفات الجهاز، يعيبها انها ادوات قديمة جدا، وشكلها الخارحي            

ــة      ــم ادوات عــرض الملفــات الشــائعة لبيئ ، ورغــم اننــي ال احبــذ   Windowsال يالئ
ن االدوات الداخليـة،     تعتبر مـ   -على االقل –استخدامها، اال انني ملزم بشرحها فهي       

  !".يمكنها تفك ازمة: "وآما يقولون
 DriverListBoxفي اغلب النوافذ، تعمل هذه االدوات جنبـا الـى جنـب فتبـدأ بـاالداة                 

 :Drive عن طريق الخاصية DiskDriveوتحدد حرف محرك االقراص االبتدائي 
  

Private Sub Form_Load() 
    Drive1.Drive = "C:\" 
End Sub 

  
ــم  ــى الحــدث  ث ــل ال ــي االداة    Changeتنتق ــودة ف ــة الموج ــر مســار االدل ــى تغي  حت

DirListBox    ــرك فـــي االداة ــر المحـ ــتخدم بتغييـ ــا المسـ ــوم بهـ ــرة يقـ ــل مـ  فـــي آـ
DriveListBox:  

  
Private Sub Drive1_Change() 
    Dir1.Path = Drive1.Drive 
End Sub 
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المسـتخدم باختيـار محـرك      من المهم جدا توقع الخطأ في الكود السـابق، فلـو قـام              
 فرســالة الخطــأ ســتنفجر فــي وجــه -مــثال: Aآــالمحرك -اقــراص ال يوجــد بــه قــرص 
 :المستخدم وتنهي البرنامج

  
Private Sub Drive1_Change() 
    On Error Resume Next 
    Dir1.Path = Drive1.Drive 
    If Err Then 
        Drive1.Drive = Dir1.Path 
        Err.Clear 
    End If 
End Sub 

  
 بمجـــرد تغييـــر مســـار االداة FileListBoxوالخطــوة االخيـــرة تغييـــر محتويـــات االداة  

DirListBoxونكون بذلك قد ربطنا االدوات الثالث :  
 

Private Sub Dir1_Change() 
    File1.Path = Dir1.Path 
End Sub 
 

ــية    :مالحظة ــرة للخاصـ ــار مباشـ ــة المسـ ــالداة Pathيمكنـــك آتابـ ــة لـ  التابعـ
DirListBox حالها آحال االداة FileListBox:  

Dir1.Path = "C:\Windows" 
File1.Path = "C:\Winnt” 

  
 التـي   Pattern فهي تحتوي علـى خاصـية مرنـة تـدعى            FileListBoxبالنسبة لالداة   

  :تمكنك من تصفية الملفات وتحديد نوع معين من االمتدادات التي تظهر على االداة
 
File1.Pattern = “*.EXE” 
File1.Pattern = “*.TXT;*.DOC;*.RTF” 
File1.Pattern = “ABC*.*” 
 

، Normal  ،Archiveالمزيد من عمليـات التصـفية تمكنـك منهـا الخصـائص المنطقيـة               
Hidden ،ReadOnly و System .    ــط ــراءة فق ــات الق ــاء ملف ــار ReadOnlyفالخف  واظه

  :د البسيط التالي اآتب الكوHiddenالملفات المخفية 
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File1.ReadOnly = False 
File1.Hidden = True 
 

  . فهي تمثل الملف المحدد في االداةFileNameاما الخاصية 
  

 ComboBox و   ListBoxادوات الملفات الثالثة شبيهه بأدوات القـوائم          :مالحظة
  . ايضاListIndex و List ،ListCountفهي تحتوي على الخصائص 

 
 ادوات اخرى

 التـي   Frameمن االدوات االخرى التي أود ان اختم بها هذا الفصل هـي أداة االطـار                
تستخدم بكثـرة لحضـن االدوات وتقسـيمها إلـى مجموعـات، ويمكنـك الـتحكم فـي                  

واداة رســم . BorderStyleظهـور او اخفــاء الحــد الخـارجي لهــا عــن طريـق الخاصــية    
ترسمه ولكن ما دعاني لـذآره       التي ال يوجد داعي لذآر الشكل الذي         Lineالخطوط  

، Left ،Top فهـي ليسـت      Y2 و   X1  ،X2  ،Y1هو خصائص الموقع والحجم التابعة لهـا        
Width   و Height              ولكنها احداثيات نقطتي البداية والنهاية للخـط الـذي تريـد رسـمة ،

 اشـكال مختلفـة   6 فتستخدم لرسم شـكل مـن بـين    Shapeاما اداة رسم االشكال  
وأداة المؤقـت   . طريق الخاصية التي تحمل نفـس اسـم االداة        تستطيع تحديدها عن    

Timer             التي تمكنك من تنفيذ االوامر الموجودة في حـدثها الوحيـد Timer     آـل فتـرة 
اما أداة .  ثانية0.001 ووحدتها Intervalمعينة، تحديد هذه الفترة تضعه في الخاصية       

 لوضـع مسـتندات   OLE  فهي تمكنك من استخدام تقنية   OLEربط الكائنات وتضمينها    
التحدث عن تفاصيل االداة او تقنية      . مختلفة من تطبيقات مختلفة في نافذة النموذج      

OLEخارج نطاق هذا الكتاب .  
  

 لــألداة Timerال تحــاول االآثــار مــن االآــواد الطويلــة بــداخل الحــدث    :مالحظة
Timer       فذلك يسبب استهالك آبير للمعالجة Processing   من مصادر 

 ممــا يــؤدي الــى ابطــاء تنفيــذ برامجــك System Resourcesالنظــام 
  .والبرامج االخرى في نظام التشغيل
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 هذا الفصل، بودي عرض هذه المالحظة التي آتبها االسـتاذ سـالم             نهايةاخيرا ومع   
  :�" انفجار االحداث"المالكي عند مراجعته لهذا الفصل حول التعبير 

  
 !من االنفجارت ما يكفي لفناء البشريةقرأت في هذا الفصل : مالحظة اخيرة

ــارات     ــد العب ــك بشــدة اســتبداله بأح ــرح علي ــدث /اطــالق(اقت ــذ )/(انطــالق الح تنفي
وألنــي اعلــم أن القضــية هــي قناعــة خاصــة فــإني ال   ). تشــغيل الحــدث)/(الحــدث

 .وسأحترم اختيارك. استطيع أن افرض عليك رأيي
مة في ذلك فال مـانع لـدي، مـن    اما إن وافقت على التغيير وآنت تريد مني المساه  

 !!!المشارآة في رفع آل هذه االلغام
 

  .ووسع صدرك
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  الفصل الثالث
  BASICلغة البرمجة 

 
  

 Visual Basic شخصية اصيلة معتزة بامجادها وتاريخهـا، فمـا زالـت    Visual Basicان 
 High التي تصـنف مـن لغـات البرمجـة العليـا      BASICمحتفظة بسمات لغة البرمجة 

level programming language لغة ،BASIC    هـي روح لغـة البرمجـة Visual Basic ،
 الى جانب مصـمم النمـاذج   Visual Basicوهي اللغة التي زادت من اسهم وشعبية 

Form Designer . فمعظم الصيغSyntax   التي ظهرت بها اللغة منذ بدايـة السـتينات 
ليس هـذا فقـط، بـل    . Visual Basicمازالت مدعومة بشكل جيد في احدث اصدارات 

 Visual Basicاضيفت اليها العشرات من الـدوال والصـيغ البرمجيـة حتـى تالئـم قـوة       
  . في امكانياتهاWindowsوتحاآي تطبيقات 

  
  والثوابت المتغيرات

إن اسـتيعاب انـواع المتغيـرات مـن         . المتغيرات والثوابت هي اساس أي لغـة برمجـة        
 اختيــار االنــواع المناســبة للمتغيــرات ســواء  المســائل الضــرورية التــي تمكنــك مــن 

بـودي التحـدث عـن مبـدئا        . الرسالها الى الدوال او إلجراء العمليات الحسابية عليهـا        
  .قابلية الرؤية وعمر الحياة قبل الخوض في تفاصيل المتغيرات

  
  قابلية الرؤية وعمر الحياة

ع لغـات البرمجـة، و      قابلية الرؤية وعمر الحياة من احـد المبـادئ الضـرورية فـي جميـ              
Visual Basicيعتبر لغة برمجة حقيقة تدعم هذان المبدئان . 
 للمتغير تمثل قدرة البرنامج على الوصـول        -Scopeاو المدى   – Visibilityقابلية الرؤية   

 الموجود في الكود التالي ال يمكن الوصول اليـه         Xالى المتغير واستخدامه، فالمتغير     
  :MySub1خارج االجراء 

 
Sub MySub1 () 
 Dim X As Integer 
 X = 20 
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End Sub 
 
Sub MySub2 () 
 Print X  ‘ السابق X ال يمثل المتغير 
End Sub 

  
 للمتغير، فهي تمثل الفترة التي يظل فيها المتغير محتفظا          LifeTimeاما عمر الحياة    

آرة  الموجود في الكود السابق، سينتهي ويزال تلقائيـا مـن الـذا            Xبقيمته، فالمتغير   
 Visual Basicولكـي تفهـم االسـلوب الـذي يتبعـه      . Sub1بمجرد الخروج من االجـراء  

لتطبيق مبدأ قابلية الرؤية وعمر المتغيرات، عليك معرفة انواع المتغيرات مـن منظـور              
  :الرؤية وعمر الحياة

  
  :المتغيرات المحلية الديناميكية

 هـي متغيـرات تولـد مـع     Dynamic Local Variablesالمتغيرات المحلية الديناميكيـة  
السطر الذي تعلن عنها فيه داخل االجـراء وتمـوت بعـد نهايـة االجـراء مباشـرة ويـتم           
تحرير المساحة التي حجزتها هذه المتغيرات في الذاآرة، وبالنسـبة لقابليـة الرؤيـة              
فلن تستطيع الوصول الى هذه المتغيرات الـى فـي نفـس االجـراء الـذي صـرح فيـه                    

  : لتصريح المتغير مع آتابة اسمه ونوعهDim الكلمة المحجوزة تستخدم. المتغير
  

Dim sName As String 
Dim iAge As Integer 

  
 موجـودة فـي اعلـى منطقـة االعالنـات      Option Explicitاذا آانت الكلمـة المحجـوزة   

، فعليـك الاللتـزام بالتصـريح آمـا فـي           BASالعامة لنافـذة النمـوذج او ملـف البرمجـة           
 مسـطورة فيمكنـك   Option Explicitبقة، وان لم تكن الكلمة المحجـوزة  الصيغة السا

 :تعريف المتغير مباشرة دون االلتزام بعملية التصريح باسناد قيمة ابتدائية له
  

sName = “ترآي العسيري” 
iAge = 99 
 
صحيح ان الكود السابق يوفر عليك عناء تصريح المتغير ال انه غير محبذ بشكل آبيـر                

  :مجين الجادين، قد يعرض هذا المثال احد االسبابلدى المبر
  

sCompanyName = “الشرآة التجارية” 
Print sConpanyName ‘  0الناتج  
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الشـرآة  " في الكود السابق لن يكون آما هو متوقع          Printالناتج من عملية الطباعة     
 ولــيس sConpanyName، فــالمتغير المســتخدم فــي الســطر الثــاني هــو "التجاريــة

sCompanyName وهذا الخطأ آفيل في نمو الشوائب البرمجية Bugsفي برامجك .  
سبب آخر قد يجعلك تحبذ االلتزام بعملية التصـريح وهـو ان جميـع المتغيـرات تكـون                  

 هـو ابطـأ انـواع       Variant ان لم يتم تصـريح نـوع غيـر ذلـك، والنـوع               Variantمن النوع   
  .المتغيرات آما سيأتي الحقا

 إلى االعـالن  Option Explicit يؤدي فرض االعالن عن المتغيرات في مثالنا السابق؛
وفي جميع الحاالت فإن الخطأ في آتابة اسـم المتغيـر أو       . عن خطأ و توقف البرنامج    

اسناد قيمة إلى متغيرات لم يتم االعالن عنها مسبقًا سيتتسبب في اإلعـالن عـن               
  .خطأ، وسيتوقف البرنامج ايضًا

  
 خيار يلزمك بعمليـة التصـريح أي        IDE التطوير المتكاملة    توفر لك بيئة    :مالحظة

 في جميع وحدات برامجـك  Option Explicitبكتابة الكلمة المحجوزة 
ــار، حــدد  . الــخ.... آنوافــذ النمــاذج، ملفــات البرمجــة   لتفعيــل االختي

 Editor مـن خانـة التبويـب    Require Variable Declarationاالختيـار  
  .Optionsفي صندوق الحوار 

  
، والحرفي يكون قيمة حرفيـة      0اخيرا، القيمة االبتدائية للمتغير العددي المصرح هي        

  .Nothing، اما الكائنات فهي ال شئ ""خالية 
  

  :المتغيرات المحلية الستاتيكية
 هــي مثــل Static Local Variablesقابليــة الرؤيــة للمتغيــرات المحليــة الســتاتيكية 

لية الديناميكية أي لن تتمكن من الوصـول اليهـا اال مـن             قابلية الرؤية للمتغيرات المح   
داخل االجراء المصرح عنها فيه، وبالنسبة لعمر حياة المتغير االستاتيكي فهو ييبقى            

 او حتـى يمـوت   BASمحتفظا بقيمته حتى نهاية البرنامج اذا آـان فـي ملـف برمجـة          
 عوضـا  Staticجـوزة   لتصريح متغير سـتاتيكي اسـتخدم الكلمـة المح        . الكائن التابع له  

  :Dimعن 
  

Static bStaticVariable As Boolean 
  

تســتطيع جعــل جميــع المتغيــرات التابعــة لالجــراء ســتاتيكية بوضــع نفــس الكلمــة    
  :المحجوزة عند بداية االجراء
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Static Sub Counter () 
 جميع المتغيرات التالية ستاتيكية ‘

 Dim iCounter As Integer 
 Dim iCounter2 As Integer 
 … 
End Sub 

 
ال تحاول تطبيق الكود السـابق آثيـرا، فـالمتغيرات السـتاتيكية ابطـأ مـن المتغيـرات                  

قيامها بحجز مواقع هـذه المتغيـرات فـي الـذاآرة طـوال فتـرة               الديناميكية الى جانب    
عمل البرنامج، فال تحاول استخدامها اال عند الحاجة آالرغبة في تنفيذ اجـراء معـين      

  : مثال او االحتفاظ بقيمة المتغير في عدادةلمرة واحد
  

Sub PrintData () 
 Static bIsPrinting As Boolean 
 
 If bIsPrinting Then 
  Exit Sub 
 Else 
  bIsPrinting = True 

End If 
… 

End Sub 
 
Sub Counter () 
 Static iCounter As Integer 
 
 iCounter = iCounter + 1 
End Sub 

  
 ال تطبــق اال علــى المتغيــرات المحليــة فــال تحــاول Staticكلمــة المحجــوزة اخيــرا، ال

  .استخدامها على متغيرات عامة او على مستوى الوحدة فهي بطبيعتها ستاتيكية
  

  :المتغيرات على مستوى الوحدة
ال اقصد بالوحدة اتحاد الجماعة او نادي الوحدة الرياضي، بل اقصد الوحـدة البرمجيـة             

Module ة في ملف برمجة      المتمثلBAS     او نافذة نموذج Form     او فئـة Class ....   الـخ
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يمكنـك تصـريح متغيـر علـى مسـتوى الوحـدة فـي              . من الوحدات المكونة للمشروع   
  .منطقة االعالنات العامة للوحدة أي خارج االجراءات

قابلية الرؤية لهذا النوع مـن المتغيـرات يكـون عـام لجميـع اآـواد الوحـدة فـي حالـة                       
  :Private او Dimم الكلمة المحجوزة استخدا

  
Dim sName As String 
Dim iAge As Integer 
 
Sub SetData () 
 sName = “ترآي العسيري” 

iAge = 99 
End Sub 
 
Sub PrintData () 
 Print sName 
 Print iAge 
End Sub 
  
، اما اذا آنت تريد تعريف متغيـرات عامـة قابلـة للوصـول مـن جميـع انحـاء المشـروع                    

  : تفي بالغرضPublicفالكلمة المحجوزة 
  

‘ BAS في ملف برمجة 
Public iNumberOfUsers As Integer 
 
‘ Form1 في نافذة نموذج 
Public sCurrentUser As String 
 
‘ Form2 في نافذة النموذج 
Private Sub Form_Load() 
    If iNumberOfUsers <= 0 Then 
        Exit Sub 
    Else 
        Me.Caption = Form1.sCurrentUser 
    End If 
End Sub 
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 فهــي مازالــت موجــودة لضــمان Globalبالنســبة للكلمــة المحجــوزة   :مالحظة
، وهي تـؤدي نفـس   Visual Basicالتوافقية مع االصدارات القديمة لـ 

، ولكنك لـن تسـتطيع اسـتخدامها اال         Publicغرض الكلمة المحجوزة    
  . فقطBASفي ملفات البرمجة 

 
اما عمر الحياة لهذا النوع من المتغيرات فيكون مرافـق لعمـر حيـاة الكـائن التـابع لـه                    

ــرات العامــة   –والمصــرح فيــه  ــاة المتغيــرات الســتاتيكية، وبالنســبة للمتغي آعمــر حي
، فسـتظل محتفظـة بقيمتهـا حتـى نهايـة تنفيـذ             BASالمصرحة في ملفات البرمجة     

  .البرنامج
  

 المتغيرات
ن نعرف المتغيرات بمنظورين، بالمنظور الرياضـي يعـرف المتغيـر علـى انـه      نستطيع ا 

 يعـرف  -وهـو االهـم  –مجهول س يحتوي على قيمة معينـة، امـا بـالمنظور البرمجـي            
وتختلف المسـاحة المحجـوزة لحفـظ       . المتغير على انه قيمة تحفظ في ذاآرة الجهاز       

 ال يسـتهلك سـوى بايـت        Byteهذه القيمة باختالف نـوع المتغيـر، فمتغيـرمن النـوع            
 قد يحجز مساحة تصـل      Stringواحد من ذاآرة الحاسب، في حين أن متغير من نوع           

  . جيجابايت2الى 
  :Visual Basicوفيما يلي عرض لجميع انواع المتغيرات المدعومة من قبل 

  
  :Byteالمتغيرات من النوع 

وهو ] 255،  0 [يستطيع هذا النوع االحتفاظ باي قيمة صحيحة ضمن المجال العددي         
 آانت  Byte من نوع    المتغيراتبداية  .  بايت 1اصغر انواع المتغيرات اذ ال يحتجز سوى        

، اذ VB4 مـن االصـدار   16bit وآانت معظم استخداماتها في نسخة   VB4منذ االصدار   
 التـي   API تسـتخدم آثيـرا عنـد االتصـال بـاجراءات            Byteآانت المصفوفة مـن النـوع       

 مع االصدارات االحدث فلـن تـتمكن مـن االسـتفادة وتطبيـق              تتعامل مع الحروف، اما   
 UNICODE، الن الترميــز المتبــع Byteالطــرق القديمــة علــى المتغيــرات مــن النــوع  

باختصـار، ال   . ASCII بايـت آترميـز      1 بايت للحرف الواحـد ولـيس        2يستهلك مساحة   
 Byteوع   عند استخدامك للمتغيرات من النـ      Stringsتضع في ذهنك أي قضايا حرفية       

، فـيمكن قصـر اسـتخدامك لهـا علـى       APIخاصة عنـد الغـوص فـي اعمـاق اجـراءات            
  .Byteاالعداد الصغيرة او البيانات الثنائية مع المتغيرات من نوع 

  
  :Integerالمتغيرات من النوع 
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للمتغيرات من النوع  ]32,767، 32,768-[ أي قيمة عددية صحيحة في المجال اسند
Integerوعنــد الحــديث عــن اجــراءات  .  بايــت2حة  فهــي تحجــز مســاAPI الخاصــة 

بعيدا عـن  . UNICODE هي االنسب للترميز    Integerبالحروف، فالمصفوفة من النوع     
 الحرفيـة، تفيـدك المتغيـرات مـن هـذا النـوع عنـد التعامـل مـع االعـداد                     APIاجراءات  

 احتـواء   لقـدرتها علـى  Longالصحيحة، اال انني احبذ استخدام المتغيرات مـن النـوع       
، آمـا انهـا النـوع القياسـي الغلـب           Integerقيم اآبر بكثير من المتغيرات من النـوع         

اما في حالة المصـفوفات الكبيـرة، فـانني افضـل اسـتخدام المتغيـرات        . APIاجراءات  
  .من مساحة الذاآرة% 50 لتوفير Integerمن النوع 

  
  :Longالمتغيرات من النوع 
ــوع   ــرات مــن ن ــة صــحيحة فــي المجــال     تســتطيعLongالمتغي ــيم عددي -[ حمــل ق

ــدرها   ] 2,147,483,647، 2,147,483,648 ــر  4فهــي تحجــز مســاحة ق ــت للمتغي  باي
الواحد، وآما ذآرت في الفقرة السابقة اني احبذ استخدامها عوضـا عـن المتغيـرات            

، فهي تحمل قيم آبيرة جدا مقللة الخـوف مـن ظهـور خطـأ وقـت                 Integerمن النوع   
، فلو آتبت آود يقرأ حجم ملف معين وآنـت مـن المـدمنين للنـوع                Overflowالتنفيذ  
Integer              فستصاب بخيبة امل آبيرة عندما تتعامل مع الملفات التي تزيـد احجامهـا ،

  :32,767عن 
  

Dim iFileSize As Integer 
 
  بايت32,676سيظهر خطأ اذا زاد حجم الملف عن  ‘
iFileSize = FileLen (“C:\MyFile.DAT”) 

  
 :Booleanتغيرات من النوع الم

 ولكـن القـيم    Integer هي نفس المتغيرات مـن النـوع         Booleanالمتغيرات من النوع    
، حجـم المتغيـرات مـن      True 1- او   False 0التي تمكنك من اسنادها اليها تكون امـا         

ــواع  Booleanالنــوع  ــرات مــن الن ــت، اال انهــا ال 2 أي Integer مثــل حجــم المتغي  باي
 بايـت يعتبـر     2صـحيح ان الحجـم      .  بت االخرى  15 بت متجاهلة الـ     1تستخدم سوى   

 تسهل عليك عملية قراءة     Booleanزيادة غير مستخدمة، اال ان المتغيرات من النوع         
  .وفهم االآواد
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  :Singleالمتغيرات من النوع 
 احتوائهـا هـو االعـداد الموجبـة     Singleمجال القيم التي يمكن للمتغيرات مـن النـوع       

 الى  3.402823e38- او االعداد السالبة من      3.402823e38 الى   1.401298e-45من  
-1.401298e-45 بايت4 وتستهلك مساحة . 

ــي     ــم مبرمج ــل معظ ــا يفض ــوع Visual Basicربم ــى النــوع  Single الن  Double عل
العتقادهم ان األول اسرع في التنفيذ من الثـاني، هـذا االعتقـاد صـحيح فـي النـوع           

، Math Coprocessorلجات والتي ال تحتوي علـى مسـاعد رياضـي    القديم من المعا
اما اغلب المعالجات الجديد تحتوي على المساعد الرياضـي وهـو خـاص بالعمليـات                

 مما يجعل السـرعة متقاربـة   Floating Pointالحسابية لالعداد ذات الفاصلة العائمة 
 عوضا عـن    Doubleع  ، لذلك ينصح باستخدام النو    Double و   Singleجدا بين النوعين    

 ودقة اعلى لالعداد لكبر مجال القيم       OverFlow حتى تتقي شر الخطأ      Singleالنوع  
 اسرع بكثير مـن     Singleمن ناحية اخرى، قد تكون المتغيرات من النوع         . الممكنة بها 

 عند التعامل مـع الخصـائص او الطـرق التـي تحتـك مـع                Doubleالمتغيرات من النوع    
 ScaleHeight  ،ScaleWidth  ،Line  ،Circle  ،CurrentXحـوظ آــ     االحداثيات بشـكل مل   

 معها ابطـأ  Double، واستخدام النوع Singleالخ فهذه االحداثيات تستخدم النوع    .... 
  .Single يضطر الى تحويل متغيرات النوع السابق الى Visual Basicالن 

 
  :Doubleالمتغيرات من النوع 

 احتوائهـا هـو االعـداد الموجبـة         Double من النوع    مجال القيم التي يمكن للمتغيرات    
 او االعـداد السـالبة      1.79769313486232e308 الى   4.9406564581247e-324من  

ــن  ــى 4.9406564581247e-324-مــ ــتهلك 1.79769313486232e308-  الــ  وتســ
  . بايت8مساحة 

ك هـو   لـذل Double الخاصة باالعداد تعود بقيمة مـن النـوع   Visual Basicمعظم دوال 
النوع المفضل دائما، اال ان عيبه الوحيد هو في المساحة الكبير التي يحتجزها، وقد              

  .Doubleيظهر هذا العيب جليا في المصفوفات الكبيرة من النوع 
 

 :Currencyالمتغيرات من النوع 
-Fixed االحتفاظ بقيم عشرية للفاصلة الثابتـة        Currencyيمكن للمتغيرات من النوع     

Point 922,337,203,685,477.5808-[ة ان تكون محصورة في داخل المجال   شريط ،
يوفر هذا النوع من المتغيـرات      .  بايت ايضا  8وحجمها  ] 922,337,203,685,477.5808

الـخ والتـي تسـتخدمها       .... Fix  ،Roundعناء التقريـب باسـتخدام دوال التقريـب آــ           
بطئ العمليات الحسـابية، مـع     مما ي  Single و   Doubleبكثرة مع المتغيرات من النوع      

 ابطأ خمس او اربع مرات مـن   Currencyذلك االستخدام المجرد للمتغيرات من النوع       
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 فال تستخدمها بكثرة فـي حالـة تطبيـق آالف العمليـات             Single و   Doubleالمتغيرات  
  .الحسابية عليها

  
  :Decimalالمتغيرات من النوع 

 آبيرة جدا، وال يوجد Decimalات من النوع االعداد التي يمكنك اسنادها الى المتغير   
لـن تسـتطيع تصـريح    .  علـى قيـد الحيـاة   MSDNداعي لـذآرها هنـا مادامـت مكتبـة        

، وانما Dim X As Decimal مباشرة بالطريقة التقليدية Decimalالمتغيرات من النوع 
 : ومن ثم تسند قيمة له- بايت16الذي يستهلك - Variantتستخدم النوع 

  
Dim X As Variant 
X = CDec (Text1.Text) * CDec (Text2.Text) 

  
 هي ابطأ انواع المتغيرات آما ستقرأ في        Variantوال تنسى ان المتغيرات من النوع       

  .قريبا" Varaintالمتغيرات من النوع "فقرة 
  

  :Dateالمتغيرات من النوع 
 31 الـى    100ير   ينـا  1هذا النوع من المتغيرات يحمل قـيم تاريخيـة تبـدأ مـن التـاريخ                

 ص حتـى  00:00:00 ويشمل نفس المتغيـر وقـت يبـدأ مـن السـاعة              9999ديسمبر  
 بايت، وفي حقيقـة االمـر المتغيـرات مـن        8 م وتستهلك مساحة     23:59:59الساعة  

، فـالجزء العشـري يمثـل وقـت       Double هي نفس المتغيـرات مـن النـوع          Dateالنوع  
 تمثـل السـاعة الثانيـة       37257.5مـة   معين والجزء الصحيح يمثـل تـاريخ معـين، فالقي         

السبب الذي جعلني اذآر تفاصيل المتغيـرات   . 2002 يناير عام    1عشر ظهرا من يوم     
من هذا النوع هو اعطائك افكـار مرنـة تمكنـك مـن اجـراء عمليـات آثيـرة علـى قـيم                     

 :التاريخ وهذه قطرات من محيط االمثلة
  

Dim dDateVar As Date 
 
dDateVar = Now 
لتاريخ فقطاطبع ا ‘  
Print Int(dDateVar) 
 اطبع الوقت فقط ‘
Print CDate(dDateVar - Int(dDateVar)) 
 اضف اسبوع واحد ‘
Print dDateVar + 7 
  يوم30احذف  ‘
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Print dDateVar - 30 
  ساعات6احذف  ‘
Print dDateVar - 0.75 
 

ية، وخصوصـا العشـر   –ان لم تكن دقيق في آتابة االعـداد المناسـبة             :مالحظة
فان نتائج العمليات السابقة لن تكون متوقعة، لذلك ينصح باستخدام          

 آما سيفصـلها    VBA و   VBدوال الوقت والتاريخ المضمنة في مكتبات       
  .لك الفصل القادم

 
  :Stringالمتغيرات من النوع 

اذا ! String سهلة؟ والجواب بسبب المتغيرات الحرفية مـن نـوع           BASICلماذا لغة الـ    
 فانسى آل شئ متعلق بقضـية حجـز المسـاحة فـي الـذاآرة      Cرمجي  آنت من مب  

سواء آان ديناميكيا او ستاتيكيا باستخدام المصفوفات، او التحقـق مـن طـول الـنص                
 سـطور السـناد قيمـة الـى متغيـر حرفـي، فــ               6 او   3وغيرها من االمور التي تتطلب      

Visual Basicغيـر مـن النـوع     هو المتكفل بهذه االمور تلقائيا بمجرد تصريح متString 
  .او اسناد قيم حرفية له

 تعتمـد   Strings اصـبحت المتغيـرات الحرفيـة        -بـت 32نسخة عيار   – VB4منذ االصدار   
بصــفة عامــة، يوجــد نوعــان مــن انــواع المتغيــرات   . ASCII ولــيس UNICODEترميــز 

ــا   ــة يوفرهم ــة الطــول   Visual Basicالحرفي ــرات ثابت ــا المتغي ــك هم  Fixed-length ل
  .Variable-Lengthتغيرة الطول والم

المتغيرات ثابتة الطول هي متغيرات حرفية عدد حروفها محدد في اثناء تصـريحها وال        
  :يمكن ان يتغير

  
Dim FixedStr As String * 12 
 
sFixedStr = “ترآي العسيري” 

  
 ممـا  12 ان يحملـه هـو   FixedStrفالعدد االقصى مـن الحـروف التـي يمكـن للمتغيـر         

 2 يسـتهلك    UNICODEال تنسـى ان     – بايـت    24 استهالك مساحة قدرها     يؤدي الى 
من عيوب المتغيـرات ثابتـة الطـول هـو عـدم توافقهـا مـع تقينـة             . بايت للحرف الواحد  

COM     ومعظم دوال مكتبات VB   و VBA    الداخلية واجراءات API      ال تدعم هذا النوع من 
مــن عــدد الحــروف المتغيــرات، وحتــى لــو آــان عــدد حــروف القيمــة المســندة اقــل  

ستحل محل الخانات الفارغة، وال يمكن لهذا النوع من         " " المصرحة، فان المسافات    
، آمـا ال يمكنـه      Publicالمتغيرات ان تكون مرئيـة علـى مسـتوى الوحـدة مـن النـوع                

 آيلوبايت، اال ان الميزة التي تظهر بها عند اسناد 64حمل عدد من الحروف اآبر من       
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المتغيرات فنتائجها تكون دائمـا اسـرع مـن المتغيـرات مـن النـوع               القيم الحرفية لهذا    
 ال يقـوم بـاي عمليـات احتجـاز فـي الـذاآرة       Visual Basicالمتغيرة الطول، وذلك الن 

  .الخ.... والتحقق من المساحة المتوفرة 
  

 مـن  Component Object Model او برمجـة الكائنـات المكونـة    COM  :مالحظة
 مـن   Windows والتـي تمكـن تطبيقـات        OLEالتقنيات المبنيـة علـى      

االتصال وتبادل البيانات فيمـا بينهـا، الفصـالن الثـاني عشـر والثالـث               
  .يختصان بهذه التقنية" COMبرمجة المكونات "عشر 

  
 فهـي باختصـار تغطـي علـى       Variable-Lengthبالنسبة للمتغيرات المتغيـرة الطـول       

 10+ احة تعادل ضـعف عـدد الحـروف    جميع عيوب النوع السابق، اال انها تحتجز مس      
بايتات اضافية تحوي معلومات عن المتغيـر الحرفـي آحجمـه وغيرهـا مـن التفاصـيل                

التـي يمكـن حفظهـا     عنك، والعدد االقصـى مـن الحـروف    Visual Basicالتي يخفيها 
  . جيجا بايت2 في هذا النوع يصل إلى

  
  :Objectالمتغيرات من النوع 

 او بنـوع فئـات هـي        Objectمعظم المتغيرات التي تمثل آائنات سواء صرحت بالنوع         
  :Objectمتغيرات من النوع 

  
Dim X As Object 
Dim Y As Form 
Dim Z As Text 

  
 حتى الوصول الى    -Objectالمتغيرات من النوع    –اود ان اؤجل شرح تفاصيل الكائنات       

حتى ذلك الحين، ال تسند آائن الى آائن        و" البرمجة آائنية التوجه  "الفصل الخامس   
  :Setاال باستخدام العبارة 

  
Set X = New MyClass 
Set Y = Form1 
Set Z = Text1 
Z = “اسناد قيمة خاصية وليس آائن” 
Z.Text = “اسناد قيمة خاصية وليس آائن” 
 

  .ال تشغل بالك آثيرا بالكود السابق، فالفصل الخامس قادم اليك
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  :Variant النوع المتغيرات من
 وتعـدلت بنيتـه التحتيـة منـذ         VB3 فـي االصـدار      Variantظهرت المتغيرات من النـوع      

، ويسـتطيع حمـل جميـع انـواع البيانـات           COM حتى تتوافـق مـع تقنيـة         VB4االصدار  
  .الخ .... String ،Date ،Long: السابق ذآرها مثل

 االول يحـدد نـوع القيمـة         بايت،البايت 16 هو   Variantالحجم الذي يستهلكه المتغير     
 ال تستخدم اال في حالـة آـون القيمـة           7 الى   2الموجودة في المتغير، والبايتات من      

 فهـي تمثـل القيمـة التـي يحملهـا       15 الـى  8، اما البايتـات مـن   Decimalمن النوع 
  .المتغير

 ليس فقـط فـي امكانيـة اشـتمالها     Variantالميزة التي تتميز بها المتغيرات من نوع    
ى انواع مختلفة من البيانات بل واجـراء العمليـات الحسـابية او المنطقيـة عليهـا،                 عل

 باختبار نوع المتغيرات ومن ثـم اجـراء العمليـة الحسـابية او     Visual Basicحيث يقوم 
 :المنطقية المناسبة لها

  
Dim X As Variant 
Dim Y As Variant 
Dim Z As Variant 
 
X = 2000  ‘ Integer لنوعقيمة من ا  
Y = CLng(2000) ‘ Long قيمة من النوع 
Z = X + Y  ‘ Long قيمة من النوع 
X = CDbl(2.5)  ‘ Double قيمة من النوع 
Z = X + Y  ‘ Double قيمة من النوع 

  
ال تحاول االعتماد على الطرق السابقة بشـكل اسـتثنائي، فقـد تعطيـك نتـائج غيـر                  

 يـؤدي الـى     Variantمتغيرين من النوع    مع  + متوقعة، فمثال استخدام معامل الجمع      
جمعهما اذا آانت قيم عددية، امـا الحرفيـة فتـتم عمليـة الـدمج بينهمـا آاسـتخدام                   

 Visual، واذا آـان احـد المتغيـرين حرفـي واالخـر عـددي فسـيقوم        &معامل الـدمج  
Basic                 بمحاولة تحويل القيمة الحرفية الى عدديـة، وان لـم يسـتطع فرسـالة الخطـأ 

Type Mismatchسيكون لها نصيب في الظهور :  
  

Dim X As Variant 
Dim Y As Variant 
Dim Z As Variant 
 
X = 20 
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Y = "20" 
Z = X + Y ‘ Z = 40 
X = "20" 
Z = X + Y ‘ Z = “2020” 
Print Z 
X = 20 
Y = "abcd" 
Z = X + Y ‘ رسالة خطأ 

  
 فتذآر انهـا ابطـأ انـواع         واعجبت بها آثيرا،   Variantاذا فتنت في المتغيرات من النوع       

المتغيــرات، فــال تحــاول االعتمــاد عليهــا اال عنــد الضــرورة القصــوى او عنــد الحاجــة    
  .Decimalالستخدام المتغيرات من النوع 

 باسـتخدام   Variantتستطيع معرفة نـوع القيمـة الموجـودة فـي المتغيـر مـن النـوع                 
  :VarTypeالدالة 

  
Dim X As Variant 
X = 20 
Print VarType(X) ‘ Integer  وهو النوع2تطبع  
X = "20" 
Print X   ‘ String  وهو النوع20تطبع  

  
 والتـي  Empty فان القيمة االبتدائية لـه هـي   Variantاذا لم تسند أي قيمة للمتغير     

  :IsEmptyتستطيع اختبارها بالدالة 
  

Dim X As Variant 
 
Print IsEmpty(X) ‘ True 
X = "20" 
Print IsEmpty(X) ‘ False 
X = Empty 
Print IsEmpty(X) ‘ True 

  
 ال تعتبـر قيمـة خاليـة فهـي قيمـة      Null، الن Empty فهـي ال تعنـي    Nullاما القيمـة    

  :DataBasesمعينة تستخدم في الغالب مع قواعد البيانات 
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Dim X As Variant 
 
X = Null 
Print IsNull(X)  ‘ True 
Print VarType(X) ‘ Null  النوع وهو1تطبع  

  
، لكـن ال تنسـى      Objects يمكن لها ان تحتوي آائنـات        Variantوالمتغيرات من النوع    

ــر، واذا اردت   Setاســتخدام الكلمــة المحجــوزة   ــائن الــى متغي ــد اســناد قيمــة آ  عن
 فهي تعطي نوع قيمـة الخاصـية        VarTypeاالستعالم عن نوع المتغير، فال تستخدم       

  : فهي تفي بالغرض المطلوبIsObjectاالفتراضية للكائن، اما الدالة 
  

Dim X As Variant 
 
Set X = Text1 
Print IsObject(X) ‘ True 
X.Text = "النص" ‘ Text1.Text 

  
 يمكن لها ان تحوي مصفوفات آمـا سـيأتي فـي            Variantاخيرا، المتغيرات من النوع     

احتضـانها   فيمكن   UDT، وبالنسبة للترآيبات من النوع      "الترآيبات والمصفوفات "فقرة  
 مصــرح علــى Public شــريطة ان يكــون الترآيــب مــن النــوع Variantفــي المتغيــرات 

 Publicوحـدة الفئـات العامـة     ، أو علـى مسـتوى  Moduleالوحدة البرمجية مستوى 
Classes.  

  
  الثوابت

ابسط انواع الثوابـت هـي الثوابـت العدديـة والتـي يمكنـك آتابتهـا مباشـرة بالنظـام                   
 او Hexadecimal للنظـــام الستعشـــري H&اضـــافة البادئـــة  او بDecimalالعشـــري 

  : للنظام الثمانيO&البادئة 
  

15جميع االعداد التالية تساوي  ‘  
Print 15 
Print &HF 
Print &O17 
 
من الضروري ان انبه هنا بان جميـع االعـداد المسـتخدمة فـي النظـام الستعشـري                  

Hexadecimal   2،  1،  0 آـ....   ،E  ،F  ي   والنظام الثمانOctal     والتي تكتبها في اآوادك 
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بعـد نهايـة   &  مالم تضيف الرمز Integer اعداد من النوع Visual Basicتعتبر في نظر 
، قد تكون جملتي السابقة ليست ذات اهمية آبيـرة          Longالعدد فسيكون من النوع     

  :عند معظم المبرمجين المبتدئين، لذلك علي ان اشد انتباههم بهذا المثال
  

 ستعشري ‘
‘ &HF000 = 61440 
Print &HF000  ‘ -4096 هنا تطبع 
Print &HF000&  ‘ 61440 هنا تطبع 
 ثماني‘
‘&O170000 = 61440 
Print &O170000 ‘ -4096هنا تطبع   
Print &O170000& ‘ 61440هنا تطبع   

  
، والتــي يشــترط آتابتهــا بــين Stringsبعــد الثوابــت العدديــة تــأتي الثوابــت الحرفيــة 

فـي نفـس الثابـت    " ، والستخدام عالمة التنصيص "و " يص المزدوجة  عالمتي التنص 
  :الحرفي، آررها مرتين

  
:مخرجات الكود التالي هي ‘  
 ثابت حرفي ‘
‘ 123”456 
‘ “ 
Print "ثابت حرفي" 
Print "123""456" 
Print """" 
 
فكرة الثوابت المسماة شبيهه بفكرة المتغيرات، ويكمن الفـرق بينهمـا فـي أن قـيم                

وابـت اليمكنــك تعـديلها وقــت التنفيـذ النهــا قـيم ليســت موجـودة بالــذاآرة آقــيم      الث
 في الكـود اثنـاء عمليـة        وانما يتم استبدال هذه االسماء بقيمتها الفعلية      المتغيرات،  

  . للبرنامجEXE، فالثوابت تحفظ مباشرة في الملف التنفيذي Compilingالترجمة 
 :Constرة تستطيع تعريف ثابت جديد باستخدام العبا

  
Const PI = 3.14 
 
Print PI 

  
 :آما يفضل تعريف نوع الثابت لزيادة سرعة التعامل معه
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Const PI As Double = 3.14 
Const PROGRAMMER_NAME As String = “ترآي العسيري” 
Const SPECIAL_VALUE As Long = &H32FE& 

  
فـال تسـند قيمـة عشـرية        ارجو ان تلتزم بالقيمة المناسبة عند تحديـد نـوع الثابـت،             

 مـثال، الن قيمـة الثابـت سـتتغير ان لـم تظهـر رسـالة        Integerآالنوع -لثابت صحيح  
  :Type Mismatchالخطأ 

  
Const PI As Integer = 3.14 ‘  3القيمة ستكون  
Const PI As Integer = “abc” ‘ ستظهر رسالة خطأ 
 

 على مستوى االجراء المحلي،     Privateاخيرا، قابلية الرؤية االفتراضية للثوابت تكون       
او على مستوى نافذة النموذج او الفئة اذا صرح عنها في منطقة االعالنـات العامـة،                

 مـع تضـمين   BAS.او على مسـتوى المشـروع اذا صـرح عنهـا فـي ملفـات البرمجـة                  
  :Publicالكلمة المحجوزة 

  
Public Const PI As Double = 3.14 

  
  الترآيبات والمصفوفات

فة الــى انــواع المتغيــرات الســابقة، تســتطيع تخصــيص انــواع جديــدة تعــرف   باالضــا
بالترآيبات، آما يمكنك ربط سلسلة من المتغيرات في مصفوفات احادية او متعـددة             

  .االبعاد
  

  Enumترآيبات 
يمكنك تعريف نوع جديد من المتغيرات بحيث يحتوي على قيمـة مـن مجموعـة قـيم        

ـــ   ــرف بال ــوزة  تســتطيع . Enumerationتع ــة المحج ــف Enumاســتخدام الكلم  لتعري
الترآيب شريطة ان يكون في منطقة االعالنات العامة، هذا مثال يعرف ترآيـب أليـام         

 :االسبوع
  

Private Enum enmDay 
    Saturday 
    SunDay 
    MonDay 
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    TuesDay 
    Wednessday 
    Thursday 
    Friday 
End Enum 

  
  : الترآيب السابق لتعريف انواع جديدة من المتغيراتواالن يمكنك استخدام

  
Dim X As enmDay 
Dim Y As enmDay 
 
X = Saturday 
Y = X 

  
 :او حتى استخدامها الستقبال المتغيرات في اعلى االجراءات

  
Private Sub MySub(TheDay As enmDay) 
    If TheDay = Friday Then 
        MsgBox "اجازة" 
        Exit Sub 
    End If 
End Sub 

  
 مـاهي اال متغيـرات عدديـة مـن النـوع        Enumحقيقة المتغيـرات مـن النـوع ترآيبـات          

Longفتستطيع التعامل معها آما لو آانت متغيرات عددية :  
  

Dim X As enmDay 
 
X = Saturday 
Print X 
X = X + 1 
Print X 

  
ولتخصيص قيم من عندك، ارجـع      ،  0آما تالحظ، يبدأ ترقيم عناصر الترآيب من العدد         

  :الى تعريف الترآيب وضع القيم من عندك
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Private Enum enmDay 
    Saturday = 20 
    SunDay = 30 
    MonDay 
    TuesDay 
    Wednessday 
    Thursday 
    Friday 
End Enum 

  
 .1مع العلم ان مقدار الزيادة لباقي العناصر تكون 

  
  UDTترآيبات من النوع 

 User Definedيعرف هذا النوع من الترآيبات باالنواع المعرفة من قبـل المسـتخدم   
Types                  ،حيث تمكنك هذه الترآيبات من االحتـواء علـى انـواع مختلفـة مـن البيانـات 

  : لتعريف ترآيب جديدTypeاستخدم الكلمة المحجوزة 
  

Private Type typPerson 
    sName As String 
    bSingle As Boolean 
    iAge As Integer 
End Type 

 
 :ويمكنك استخدامه مباشرة آما في هذا الكود

  
Dim Turki As typPerson 
Dim Ali As typPerson 
     
Turki.sName = "ترآي العسيري" 
Turki.iAge = 99 
Turki.bSingle = True 
     
Ali.sName = "علي العلي" 
Ali.iAge = 35 
Ali.bSingle = False 
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  :بل يمكنك نسخ آآفة قيم الترآيب الى ترآيب آخر من نفس النوع
  

Ali = Turki 
Print Ali.sName 

  
 : تفي بالغرضLenBولمعرفة حجم الترآيب، فالدالة 

  
Print LenB (Turki) 

 
 :ال تنسى انه يمكن للترآيبات ان تحتوي على ترآيبات اخرى

  
Private Type typAdress 
    sCountrey As String 
    sCity As String 
End Type 
 
Private Type typPerson 
    sName As String 
    bSingle As Boolean 
    iAge As Integer 
    Address As typAdress 
End Type 

  
  :الوصول الى عناصر الترآيب المحضن يتم من خالل الترآيب الحاضن لها

  
Dim Turki As typPerson 
     
Turki.sName = "ترآي العسيري" 
Turki.iAge = 99 
Turki.bSingle = True 
Turki.Address.sCity = "الظهران" 
Turki.Address.sCountrey = "المملكة العربية السعودية" 

 
بالنسبة لقابلية الرؤية فلن تستطيع تعريف الترآيبـات باسـتخدام الكلمـة المحجـوزة         

Public اال فــي الفئــات Classesت عنيــدا واصــررت علــى اســتخدام الكلمــة ، واذا آنــ
 بتصـريح  Visual Basic، فسيسـمح لـك   BAS فـي ملفـات البرمجـة    Publicالمحجوزة 
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متغيرات جديدة من الترآيب العام، ولكنك ستصـاب بخيبـة امـل آبيـرة ان علمـت ان                
 ال يمكنك استخدام هذه الترآيبـات       Publicاالجراءت المصرحة على مستوى الوحدة      

  : لهاParametersة آقيم مستقبل
  

Public Sub MySub(P As typPerson) ‘ غير ممكن 
Private Sub MySub(P As typPerson) ‘ ممكن 
Freind Sub MySub(P As typPerson) ‘ ممكن 
 

، تستطيع تعريف الترآيبـات علـى مسـتوى         Classesبالنسبة للفئات     :مالحظة
Public شــريطة ان تكــون قيمــة الخاصــية Instancing1 تســاوي  ال-

Private.  

  
  المصفوفات

 سواء آانـت احاديـة   Arrays من انشاء والتعامل مع المصفوفات Visual Basicيمكنك 
  : بعدا60قد تصل الى –البعد او متعددة االبعاد 

  
Dim OneDim (99) As Intger  ‘ 100عنصر  
Dim TwoDim (4, 9) As Integer ‘ ثنائية االبعاد 
Dim ThreeDim (2, 2, 2) As Integer ‘ ثالثية االبعاد 
 
Dim OneDArray(0 To 10) As String 
Dim TwoDArray(0 To 10, 0 To 10) As Long 
Dim OneDArray(15 To 22) As String 

  
تستطيع البدء في عملية اسناد القيم بمجرد تصريح المصفوفة مع العلم ان فهـرس              

 Optionالكلمـة المحجـوزة    يبـدأ مـن صـفر مـالم تسـتخدم      Array Indexالمصفوفة 
Base 1في منطقة االعالنات العامة للوحدة البرمجية فانه سيبدأ بواحد :  

  
OneDim (0) = 100 
OneDim (1) = 200 
TwoDim (0, 0) = (100, OneDim (0) + OneDim (1)) 
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رغم ان بدء ترقيم فهرس المصفوفة يمكن ان يبدأ بواحد، اال اننـي ال                :مالحظة
 فعــل ذلــك، فعنــد نقــل االآــواد بــين  Visual Basicمجــي احبــذ لمبر

المشاريع المختلفة او الوحدات البرمجية المختلفة قد ال يـتم تفعيـل            
 ممـا يترتـب عنـه ظهـور عشـرات      Option Base 1الكلمة المحجـوزة  
  .االخطاء البرمجية

 
بـرقم   تعـود    UBound بينما الدالة    LBoundولمعرفة رقم العنصر االول استخدم الدالة       

  :العنصر االخير
  

Dim lCounter As Long 
 
For lCounter = LBound (OneDim) To UBound (OneDim) 
 Print OneDim (lCounter) 
Next 

  
 و UBoundاما مع المصفوفات المتعددة االبعاد، عليك ارسال رقم البعد مـع الـدالتين          

LBound:  
  

Print UBound (TwoDim) ‘  4تطبع  
Print UBound (TwoDim, 1) ‘  4تطبع  
Print UBound (TwoDim, 2) ‘  9تطبع  
 

 هي مصفوفات ستاتيكية أي     ThreeDim و   OneDim  ،TwoDim السابقة   المصفوفات
ــع       ــة ســتكون م ــة الحقيق ــذلك فالمرون ــذ، ل ــر فــي وقــت التنفي ــة الحجــم ال تتغي ثابت

ــة   ــفوفات الديناميكي ــم     Dynamic Arraysالمص ــي حج ــتحكم ف ــك ال ــيح ل ــي تت  الت
 :صفوفات آلما دعت الحاجة، وتصريحها يكون بدون ذآر حجمهاالم
  

Dim DynamicArray () As String 
  

  اوالReDimقبل ان تبدأ في عملية اسناد القيم، عليك استخدام الكلمة المحجـوزة  
  :مع ذآر الحجم

 
ReDim DynamicArray (2) 
 
DynamicArray (0) = “نوره” 
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DynamicArray (1) = “العنود” 
DynamicArray (2) = “الهنوف” 
 

 مرة اخرى وعليك معرفـة      ReDimلو اردت زيادة او تقليص حجم المصفوفة، استخدم         
 :ان جميع محتويات المصفوفة سوف تلغى

  
ReDim DynamicArray (4) 
 
DynamicArray (3) = “جنان” 
DynamicArray (4) = “ !زغلول ” 
 
Print DynamicArray (4) ‘  زغلول"تطبع"!  
Print DynamicArray (2) ‘ ال تطبع شيئ 
 
، واذا رغبــت بتغييــر حجــم المصــفوفة دون المخــاطرة بفقــد البيانــات الموجــودة فيهــا 

  : جاهزة لالستخدامPreserveفالكلمة المحجوزة 
  

ReDim Preserve DynamicArray (4) 
 
DynamicArray (3) = “جنان” 
DynamicArray (4) = “ !زغلول ” 
 
Print DynamicArray (4) ‘  زغلول"تطبع"!  
Print DynamicArray (2) ‘  الهنوف"تطبع"  
 

 يقـودني الخبـارك انـك لـن تسـتطيع تغييـر ابعـاد المصـفوفة،                 Preserveالحديث عن   
  :فالمصفوفات الديناميكية التالية

  
Dim OneDim () As Integer 
Dim TwoDim () As Integer 
 
ReDim OneDim (4) 
ReDim TwoDim (2, 2) 
 

  :Preserveستطيع تغيير ابعادها باستخدام لن ت
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 مستحيل ‘
ReDim Preserve OneDim (3, 3) 
ReDim Preserve TwoDim (1) 
 ولكن هذا ممكن ‘
ReDim OneDim (3, 3) 
ReDim TwoDim (1) 
 

 للمصـفوفات الديناميكيـة هـي امكانيـة     VB6من المزايـا التـي اضـيفت الـى االصـدار        
رى فـي سـطر واحـد شـريطة ان تكونـا مـن نفـس                نسخ قيم مصفوفة آاملة الى اخ     
  :النوع، فبامكانك آتابة شيئا مثل

  
Dim MyArray (20) As Integer 
Dim YourArray () As Integer 
MyArray (0) = 10 
MyArray (1) = 20 
… 
YourArray () = MyArray () 
Print YourArray (0)  ‘ = 10 

  
 امكانيـة تـدميرها باسـتخدام العبـارة         نقطة اخيرة حول المصفوفات الديناميكة وهـي      

Erase:  
  

Erase OneDim 
  

  :مرة اخرى Variant النوع
 يمكـن لهـا ان تمثـل مصـفوفات امـا عـن طريـق اسـناد                  Variantالمتغيرات من النوع    

  :مصفوفة لها
  

Dim Cities(2) As String 
Dim vCities As Variant 
 
Cities(0) = "الرياض" 
Cities(1) = "جدة" 
Cities(2) = "ابها" 
vCities = Cities 
Print vCities(1)  ‘ جدة 
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  :Arrayاو باستخدام الدالة 
  

Dim vCities As Variant 
 
vCities = Array("الرياض ", " جدة   ("ابها" ,"
Print vCities(0)  ‘ الرياض 

  
 هـو انشـاء مصـفوفات    Variantمن االشياء التي تعجبني فـي المتغيـرات مـن النـوع         

، وهي مصـفوفات ابعادهـا تختلـف مـن     Variable-Dimension Arraysبعاد مختلفة اال
عنصر الخر، فقد يكون العنصر االول احادي البعد والثاني ثنائي البعد والثالـث ثالثـي                

 علـى   Variantالبعد وتطبيقها سهل جدا، الطبخـة آلهـا احتـواء مصـفوفة مـن النـوع                 
 :عدة مصفوفات

  
Dim VarDim(2) As Variant 
 
VarDim(0) = "احادي البعد" 
VarDim(1) = Array(" 1ثنائي البعد ", " 2ثنائي البعد ") 
VarDim(2) = Array(" 1ثالثي البعد ", " 2ثالثي البعد ", " 3ثالثي البعد ") 
 
Print VarDim(0) 
Print VarDim(1)(0), VarDim(1)(1) 
Print VarDim(2)(0), VarDim(2)(1), VarDim(2)(2) 

  
  المجموعات

فات دورا حيويا في برامجك الجدية خاصة باالمور التي تتعلق بالحلقات           تلعب المصفو 
 تعتبـر اآثـر مرونـة مـن المصـفوفات          Collectionsاال ان المجموعات    . التكرارية وغيرها 

 هو تعريفك بالمجموعات    الفقرةالهدف من هذه    . من حيث اضافة وازالة العناصر منها     
  . وطرق استخداماتها

  
 :مزايا المجموعات

ــة    Collectionsمجموعــات ال ــن مكتب ــات مشــتقة م ــارة عــن آائن ــا VBA عب ، وظيفته
 :الرئيسية مثل وظيفة المصفوفات تماما الى انها تختلف عنها في النقاط التالية
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فعنـد تصــريحك  .  المجموعـات ال تحتـاج الـى تحديـد حجمهــا عنـد عمليـة تصـريحها       -
يذ ديناميكيا أي بدون تحديـد  لمجموعة جديدةـ تستطيع اضافة العناصر لها وقت التنف  

 .أي حجم لها ستاتيكيا
 
أي .  تستطيع اضافة العناصر الى المجموعات في أي مكان تريـده فـي المجموعـة               -

وضعها في نهاية القائمة مثل المصفوفات، فالمجموعات تعطيك حرية         ل الست مضطر 
 او حتـى  نهايتهـا او آبيرة في اضافة وحذف العناصر سواء آانت في بداية المجموعة    

 .هافي وسط
 
 المجموعة الواحدة يمكن ان تحتوي عناصرها علـى انـواع بيانـات مختلفـة، أي قـد                  -

 بعكـس المصـفوفات التـي البـد مـن          Integer والثاني   Stringيكون العنصر االول فيها     
 .توحيد نوع عناصرها

 
 بــدون Key تــوفر المجموعــات طــرق اخــرى لتحديــد عناصــرها عــن طريــق مفــاتيح  -

 .م اسلوب الترقيم الذي تتبعه المصفوفاتاستخدا
 

! بعد هذه المزايا قد تحرم استخدام المصفوفات وتنتقل الـى المجموعـات الـى االبـد       
لكن من المهم جدا ان تضع في ذهنك ان المجموعات ابطأ من المصفوفات باآثر من          

المزيـد  .  السـرعة تعنـي لـك الشـئ الكثيـر          ان آانـت  لذلك، ال تستخدمها    !  مرة 100
، يضا، المجموعات تستهلك مساحة اآبر بكثير من المساحة المطلوبة فـي الـذاآرة          ا
! يعيب المجموعات ان عناصرها المضافة قابلة للقـراءة لكـن ليسـت قابلـة للتعـديل               و

فلتعديل قيمة عنصر من عناصر المجموعة، عليك القيام باسلوب غير مباشر آحـذف        
 .التعديلالعنصر المراد تعديله واضافته من جديد بعد 

 
 :برمجة المجموعات

الخطوة االولى التي تحتاجها هي انشاء آائن المجموعـة والـذي تحصـل عليـه مـن                 
 :Collection -الفئة-النوع 

 
Dim MyCol As New Collection 

 
.  مع ارسال قيمة العنصـر لهـا   Addوالضافة عناصر الى المجموعة، استخدم الطريقة       

ا اردت حتى تستخدم آطريقـة اخـرى للوصـول           اذ Keyآذلك، تستطيع ارسال مفتاح     
 :الى العنصر بدون االعتماد على رقمه
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MyCol.Add "amazon.com", "shopping" 
MyCol.Add "hotmail.com", "mail" 
MyCol.Add "yahoo.com", "Search" 

 
 -الاو حتـى تجـاه  - Itemتستطيع الوصول الى عناصر المجموعة عن طريق الطريقـة    

 :عنصر او مفتاحهوارسال رقم ال
 

Print MyCol.Item(1) ' amazon.com 
Print MyCol.Item("mail") ' hotmail.com 
Print MyCol("Search") ' yahoo.com 

 
 :Removeولحذف العنصر استخدم الطريقة 

 
MyCol.Remove 1 
MyCol.Remove "mail" 

 
 :وعةواسرع طريقة تمكنك من حذف جميع العناصر، قم بانهاء آائن المجم

 
Set MyCol = Nothing 

 
 :عليك باعادة انشاء الكائن حتى تتمكن من اضافة عناصر جديدة! لكن تذآر

 
 خطأ في هذا السطر ‘
MyCol.Add "amazon.com", "shopping" 
 
 البد من انشاء الكائن من جديد ‘
Set MyCol = New Collection 
MyCol.Add "amazon.com", " shopping"  

 
 :Countرفة عدد العناصر في المجموعة استخدم الطريقة اخيرا، لمع

 
Print MyCol.Count 
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 االجراءات والدوال
، Functions ودوال Sub’s مــن تعريــف اجــراءات Visual Basicيمكنــك حبيــب القلــب 

حيث يمكن للدوال من العودة بقيمة بعد نهاية تنفيذ الدالة، نـوع القيمـة التـي تعـود                 
 :الذي تكتبته في نهاية تعريف الدالةبها الدالة هو النوع 

  
 دالة تعود بقيمة حرفية ‘
Function GetUserName () As String 
 GetUserName = “ترآي العسيري” 
End Sub 
 
‘ UDT دالة تعود بترآيب 
Function GetPersonData () As typPerson 
 GetPersonData.sName = “ترآي العسيري” 
 GetPersonData.iAge = 99 
End Function 

  
 : مع اسم الدالة آمتغير من نفس نوع الدالة الكود الموجود داخل الدالة، يتعامل

 
Function OddNumbers() As String 
    Dim iCounter As Integer 
     
    OddNumbers  = “” 
    For iCounter = 0 To 9 
        If iCounter Mod 2 <> 0 Then 
            OddNumbers = OddNumbers & iCounter 
        End If 
    Next 
End Function 

 
تنتهي عمليـة تنفيـذ االجـراء او الدالـة بمجـرد الوصـول الـى نهايتـه، تسـتطيع انهـاء               

 Exit Function لالجـراءات والعبـارة   Exit Subتنفيذهما قبل ذلـك باسـتخدام العبـارة    
 النهـاء  Exit Function يستخدم Recursionة للدوال، هذا مثال للخوارزميات التراجعي

  :عملية تنفيذ الدالة
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Function Factorial(iNum As Integer) As Long 
    If iNum = 1 Then 
        Factorial = 1 
        Exit Function 
    Else 
        Factorial = iNum * Factorial(iNum - 1) 
    End If 
End Function 

 
ــتطيع Publicســـبة لقابليـــة الرؤيـــة لالجـــراءات والـــدوال فاالفتراضـــية  بالن ، أي تسـ

  :استدعائها من أي مكان في المشروع
  

‘ BAS في ملف برمجة 
Sub MySub1 () 
 … 
End Sub 
 
‘ Form1 في نافذة نموذج 
Public Sub MySub2 ()  ‘ Public يمكنك تجاهل الكلمة المحجوزة 
 … 
End Sub 
 
‘ Form2 النموذجفي نافذة  
Private Sub Form_Load() 

MySub1 
Form1.MySub2 

End Sub 
 

 السابقة السم االجراء او الدالـة، فهـي تمنـع المبـرمج     Privateاما الكلمة المحجوزة  
  :من استدعاء االجراء من خارج الوحدة البرمجية

  
‘ Form1 في نافذة نموذج 
Private Sub MySub () 
 … 
End Sub 
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‘ Form2 ة النموذجفي نافذ  
Private Sub Form_Load() 

Form1.MySub  ‘ فقط Form1 لن تستطيع استدعاء االجراء النه خاص بالنموذج 
End Sub 
 

 فـي  Public فهـو نفـس تـأثير الكلمـة المحجـوزة      Friendاما تـأثير الكلمـة المحجـوزة        
 ، ويكمن الفرق بينهما فـي حـاالت بنـاء مشـاريع    Standard EXEالمشاريع القياسية 

 يمكن ان يستدعيها المبـرمج      Public حيث ان االجراءات من النوع       ActiveXمن النوع   
 فلـن   Friend، امـا االجـراءات مـن النـوع          COMمن خارج المشروع عن طريق االتصال       

  .يتمكن أي شخص من استدعائها ما دامت اآواده خارج اآواد مشروعك
 

 االرسال بالمرجع او القيمة
ــراءات  ــرات  Functions او Sub'sاالجـ ــتقبال متغيـ ــة السـ ــد . Parameters قابلـ تحديـ

والوظيفة التي يقوم   المتغيرات التي يحتاجها االجراء يعتمد بشكل آبير على الهدف          
ــراء  ــا االج ــت    .به ــراءات ســواء آان ــة، االج ــن ان Functions او Sub’sبصــفة عام  يمك

 String او   Integerتستقبل انواع مختلفة من المتغيرات سواء آانت انواع قياسية آـ           
. Classes او فئـات     UDT او حتى انواع معرفة من قبل المستخدم آترآيبـات           الخ،.... 

عملية ارسـال المتغيـر     . Arraysباالضافة الى قابلية االجراءات الستقبال المصفوفات       
الى االجراء تتطلب وضع القيم بين قوسـين فـي حالـة آـون االجـراء سـيعود بقيمـة                    

 .ء، اما غير ذلك فال يشترط وضع االقواسلمستدعي ذلك االجرا
 جعلهـا   وان رغبت في  . افتراضيا، تستقبل االجراءات المتغيرات المرسلة لها بالمرجع      

 عند تصـريح المتغيـر الـذي    ByValالبد من آتابة الكلمة    فتستقبل المتغيرات بالقيمة    
 بالقيمة فهو   اما الفرق بين عملية ارسال المتغير بالمرجع وارساله       . يستقبله االجراء 

 تقـوم علـى اسـاس ارسـال         Referenceفعملية ارسال المتغير بالمرجع     . بسيط جدا 
لمتغير أي عنوان المتغير بالذاآرة والذي عـن طريقـه تسـتطيع تعـديل قيمـة                لمؤشر  

 : االجراءمنالمتغير 
 

Sub Start()  
 هنا نقطة البداية ‘
   Dim X As Integer 
 
 '   X = 0 
   Print X 
   MySub X 
 '   X = 5 
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   Print X 
End Sub 
 
Sub MySub (X As Integer) 
   X = 5 
End Sub 

 
 توقع استقبال مرجع لمتغير من نـوع        MySubفكما تالحظ في الكود السابق، االجراء       

Integer    الكثير من الحلول يوفرهـا  . تغيير القيمة المرسلة لهالقدرة على  مما يعطيه
 :ن لهيع لعل اسهلها اجراء يقوم بتبديل قيمتين مرسلتلك اسلوب االستدعاء بالمرج

 
Sub Swap (X As Variant, Y As Variant) 
 اجراء يستبدل قيم انواع مختلفة ‘
 من المتغيرات المرسلة ‘
   Dim vTemp As Variant 
   vTemp = X : X = Y : Y = vTemp 
End Sub 

 
 Stringsع خاصـة مـع الحـروف        اما االرسـال بالقيمـة فهـو ابطـأ مـن االرسـال بـالمرج              

 سيضطر لنسخ قيمة المتغيـر الـى مكـان مؤقـت     Visual Basicوالسبب في ذلك ان 
لجعـل االجـراء   . في الذاآرة، آذلك لـن تسـتطيع تعـديل قيمـة المتغيـر المرسـل لـك         

 :ByValيستقبل متغيرات بالقيمة استخدم الكلمة المحجوزة 
 

Sub Start()  
 هنا نقطة البداية ‘
   Dim X As Integer, Y As Integer 
 
 '   X = 0, Y = 0 
   Print X, Y 
   MySub X, Y 
 '   X = 3, Y = 0 
   Print X, Y 
End Sub 
 
Sub MySub (X As Integer, ByVal Y As Integer) 
   X = 5 
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   Y = 10 
End Sub 

  
  ارسال انواع اخرى

ــرات    ــية للمتغي ــواع القياس ــع االن ــن ان   .... String ،Integer ،Doubleجمي ــخ يمك ال
، آائنات مكتبـات  Controlsترسلها وتستقبلها االجراءات، اما االنواع االخرى آاالدوات    

VB و VBA آـــ App ،Printer ،Screen ....  الــخ والترآيبــاتUDT فتحتــاج لشــئ مــن 
  :التفصيل

  
  :ارسال متغيرات الكائنات

ال متغيرات تابعة لكائنـات   فيمكنك ارسStandard EXEبالنسبة للمشاريع القياسية 
 ActiveXاللغة الى االجراءات دون أي مشاآل، امـا بالنسـبة للمشـاريع االخـرى آــ      

EXE ،ActiveX OCX ....       الخ فال يمكنك عمـل ذلـك اال لالجـراءت التابعـة لمشـروعك
، والسبب في ذلك    Friend او   Privateوهي االجراءات التي تصرح بالكلمة المحجوزة       

 يمكـن ان تسـتدعى مـن بـرامج     Public اذا علمت ان االجراءات من النوع يبدو بديهيا 
 COMبرمجة المكونات " آما ستعرف في الفصل الثاني عشر   COMاخرى عن طريق    

1."  
  

 :UDTترآيبات الارسال المتغيرات 
 Type والتي تنشئها عن طريق الكلمة المحجـوزة         UDTالمتغيرات من نوع الترآيبات     

 :ن في حاالت خاصة وشروط معينة اختصرها في هذه النقاطتستطيع ارسالها لك
 
 ومعـرف فـي داخـل وحـدة برمجيـة آنافـذة             Private اذا آان مجال الترآيب من نوع        -

فان االجراءت التي داخل تلك الوحدة البرمجية يمكـن         .. نموذج، فئة، ملف برمجة الخ    
 .لها ان تستقبل المتغيرات من نوع ذلك الترآيب

 
 فــان جميــع BAS معــرف فــي ملــف برمجــة  Publicترآيــب مجالــه عــام   اذا آــان ال-

 شريطة ان ال تكون االجراءات التي في نفس المشروع قابلة الستقبال ذلك الترآيب     
  .Publicهذه االجراءات من النوع 

 
، فـان  ActiveXمن النـوع  في مشروع   Class في حالة آون الترآيب معرف في فئة         -

امجك تسـتطيع ان تسـتقبل ذلـك الترآيـب المعـرف فـي        االجراءات الموجودة في برن   
  .Private-1ال تساوي  Instancingت الخاصية  اذا آانCOMداخل مكون 
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  تخصيص المتغيرات المرسلة
 او غير محـدودة     Optionalتستطيع تخصيص المتغيرات المرسلة اما بجعلها اختيارية        

  .Unlimited Parametersالعدد 
  

 :المتغيرات االختيارية
اذا آان عدد المتغيرات المرسلة لالجراء غيـر عـدد المتغيـرات المصـرحة فيـه والتـي                  

لذلك، فـي حـاالت آثيـرة جـدا تريـد ان تجعـل              . يتوقعها، فان رسالة الخطأ لها نصيب     
اجــراءك مــرن بمــا فيــه الكفايــة وذلــك عــن طريــق تعريــف متغيــرات اختياريــة تعطــي  

تـتم هـذه العمليـة عـن طريـق          . و ال المستخدم حريـة مـا اذا آـان يريـد ان يرسـلها ا             
واذا اردت معرفة ما اذا آان المستخدم قد ارسـل قيمـة      . Optionalالكلمة المحجوزة   

 تعـود   IsMissingدالـة   !  لكـن احـذر    ،IsMissingالى االجراء تحقق عـن طريـق الدالـة          
 : فقطVariantبقيم صحيحة في حالة آون المتغير المرسل لها من نوع 

 
Sub Start()  
 هنا نقطة البداية ‘
 
 '   MyFunction = -1 
   Print MyFunction()  
 
 '   MyFunction = 4 
   Print MyFunction (2) 
End Sub 
 
Function MyFunction (Optional X As Variant) As Integer 
   If IsMissing(X) Then ‘ لم يتم ارسال قيمة للمتغير 
      MyFunction = -1 
   Else    ‘ تم ارسال قيمة 
      MyFunction = X ^ 2 
   End If 
End Function 

 
 حتى نتمكن التحقـق مـن      Variantالمشكلة هنا ان المتغيرات البد ان تكون من نوع          

لذلك، يبدو ان الحـل     .  وهو ابطأ االنواع استخدام    IsMissingارسالها عن طريق الدالة     
دم في حالـة لـم يـتم ارسـال قـيم            االفضل هو عن طريق وضع قيمة افتراضية تستخ       

 :للمتغيرات
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Sub Start()  
 هنا نقطة البداية ‘
 
 '   MyFunction = -1 
   Print MyFunction()  
 
 '   MyFunction = 4 
   Print MyFunction (2) 
End Sub 
 
Function MyFunction (Optional X As Integer = -1) As Integer 
   If X = -1 Then ‘ ارسال قيمة للمتغيرلم يتم  
      MyFunction = -1 
   Else   ‘ تم ارسال قيمة للمتغير 
     MyFunction = X ^ 2 
   End If 
End Function 
 

 البد من ان تكون فـي نهايـة سلسـة           Optionalالمتغيرات االختيارية     :مالحظة
  .اليمينأي من جهة -المتغيرات المرسلة الى االجراء 

  
 :حددة العددمتغيرات غير م

في هذه الحالة، فانك ال تحدد عددا معينا من المتغيرات التـي سيسـتقبلها االجـراء                
ــا بنفســك عــن طريــق اســتخدام الكلمــة      الن القــيم ســتكون فــي مصــفوفة تعرفه

 هذا مثـال لدالـة      .Variantان يكون المتغير من نوع      شريطة  ،  ParamArrayالمحجوزة  
 :توجد مجموع القيم المرسلة لها

 
Function Sum (ParamArray args() As Variant) As Long 
   Dim iCounter As Integer 
 
   For iCounter = 0 To Ubound(args) 
      Sum = Sum + args(iCounter) 
   Next iCounter 
End Function 

 
 :الستدعاء الدالة آل هذه االمثلة صحيحةو
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 'Sum = 10 
Print Sum (5, 5) 
 'Sum = 100 
Print Sum (20, 20, 20, 20, 20) 
 'Sum = 1000 
Print Sum (250, 250, 250, 250) 

 
  التحكم في سير البرنامج

من االجراءات لن تكون ذات قيمة معنوية آبيرة مالم تسـتخدم عبـارات التفـرع               % 90
 لتتحكم في سـير  Do … Loop او For … Next او الحلقات التكرارية آـ Select و Ifآـ 

 وعبارات التكـرار  Branch Statementsمج، الفقرات التالية تشرح عبارات التفرع البرنا
Looping Statements.  

  
  IFالتفرع باستخدام 

 وحسب وانما Visual Basic الجميلة ال يستغني عنها اي مبرمج، ليس في Ifجملة 
 فـي  من اآثر العبارات اسـتخداما    Ifومما ال شك فيه تعتبر      . في جميع لغات البرمجة   

  : عدة سطور-المفضل–وهي تنجز اما في سطر واحد او البرنامج، 
 في سطر واحد ‘
If X > 0 Then Y = 0 
If X > 0 Then Y = 0 Else Y = X 
If X > 0 Then X = 0 : Y = 0 Else Y = X 
 
 في عدة سطور ‘
If X > 0 Then 
 Y = 0 
End If 
 
If M > 0 Then 
 T = 1 
Else 
 T = -1 
End If 
 
If M > 0 Then 
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 T = 1 
ElseIf M < 0 Then 
 T = -1 
Else 
 T = 0 
End If 

 
  :اختصار الجمل الشرطية

، True هـو  Ifاذا تحقق الشرط او اصبحت نتيحة التعبير الشرطي الـذي يلـي جملـة      
 : سيتم تنفيذهاIf … Thenفان اآواد التي تلي عبارة 

 
If Value = True Then 
 
End If 
 
If x <> 0 Then 
 
End If 

 
اختبرنـا  اننـا   االولـى  If فـي جملـة   ت فلـو الحظـ    تستطيع اختصار الجمـل الشـرطية،     

المبرمجـون المتمرسـون يفضـلون    .  آانت صـح او خطـأ       ما  اذا Valueالقيمة المنطقية   
 :آتابتها بهذا الشكل

 
If Value Then 
 
End If 

 
الصـفر   يعتبر اي قيمة غيـر  Visual Basicالكود السابق صحيح والسبب في ذلك، ان 

قـد تختصـر    . If في حالة اختبار الشروط مـع جملـة          False اما الصفر فهي     Trueهي  
 : ايضا آما في هذا الكودالثانيةجملة الشرط 

 
If x Then  
 
End If 
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صحيح ان النتيجة مماثلة، لكن حاول تجنب االختصار فـي حالـة اسـتخدام قـيم غيـر       
ي هـ لقـيم المناسـبة لالختصـارات       الن ا . منطقية حتى ال تظهر لك نتائج غير متوقعة       

راقب الكود  . يسبب لك الكثير من الشوائب    قد  المنطقية فقط وفيما عدى ذلك      القيم  
 :التالي

 
x = 3 
y = 4 
If x <> 0 And y <> 0 Then  ‘ الطريقة الصحيحة 
If x And y Then   ‘ مشكلة في هذا االختصار 

 
رط متمـاثلتين، لكـن هـل       لقد اسـتخدمت اسـلوب االختصـار ويبـدو ان جملتـى الشـ             

اذا اردت معرفة السـبب قـم بـالرجوع    ! ن مختلفان تماما  يتصدق ان الشرطين السابق   
 ، وسـتعرف السـبب  0100 و 0011 بنظام االعـداد الثنـائي   y و xالى قيمة المتغيرين  

 تقـوم بمقارنـة     Or و   And باختصـار علـى ان معـامالت الـربط آــ             نستنتج منـه  والذي  
 .د بغض النظر عن نوعهالقيم الثنائية للعد

  
  Selectالتفرع باستخدام 

  :Selectبامكانك تطبيق مبدأ التفرع باستخدام عبارة 
 
Select Case iDay 
 Case 1 
  sDay = “السبت” 

Case 2 
 sDay = “االحد” 
… 
Case 7 

sDay = “الجمعة” 
Case Else 

sDay = “غير معرف” 
End Select 

  
تطبيـق المعـامالت المنطقيـة او تحديـد مجـال            فـي امكانيـة      Caseتكمن قـوة عبـارة      

  :للقيم
  
  



106 

Select Case iAge 
 Case Is <= 0 
  sDesc = “لم يولد” 
 Case 1 To 11 
  sDesc = “طفل” 
 Case 15 To 20 
  sDesc = “مراهق” 
 Case 21 To 50 
  sDesc = “رجل” 
 Case Is >= 51 
  sDesc = “شايب” 
End Select 

 
  :تحديد مجموعة قيمالمزيد ايضا، يمكنك 

  
Select Case sLetter 
 Case “A” To “B”, “a” To “b” 

sLetter = “حرف ابجدي” 
 Case “0” To “9” 
  sLetter = “عدد” 
 Case “.”, “:”, “ “, “;”, “?” 
  sLetter = “رمز” 
 Case 
  sLetter = “غير معروف” 
End Select 

 
  :طيةليس هذا فقط، بل يمكنك تحديد مجموعة جمل شر

  
Select Case True 
 Case x > 0, Y < 0 
 تعادل ‘ 
 ‘ If (X > 0) Or (Y < 0) 
End Select 
 
Select Case False 
 Case x > 0, Y < 0 
 تعادل ‘ 
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 ‘ If ( Not (X > 0) ) Or ( Not (Y < 0) ) 
End Select 

  
 الحلقات التكرارية

  :For … Nextحدد القيمة االبتدائية والقيمة النهائية للحلقة 
  

Dim iCounter As Integer 
 
For iCounter = 2 To 4 
 Print iCounter ‘ سيتكرر تنفيذ االمر ثالث مرات 
Next 

  
 :وعليك معرفة ان مقدار الزيادة سيضاف الى متغير الحلقة حتى بعد نهايتها

  
Dim iCounter As Integer 
 
For iCounter = 1 To 3 
 Print iCounter 
Next 
Print iCounter  ‘  3 وليس 4قيمة المتغير بعد نهاية الحلقة  

 
  :Stepتستطيع التحكم في مقدار الزيادة او النقصان باستخدام 

  
Dim iCounter As Integer 
 
For iCounter = 10 To 0 Step -1 
 Print iCounter 
Next 

 
ل  آهذا الكود الذي يطبع جدوNested Loopsيمكنك تطبيق فكرة الحلقات المتداخلة 

 :الضرب
  

Dim A As Integer 
Dim b As Integer 
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For A = 1 To 5 
    For b = A To 5 
        Print A, "x", b, "=", A * b 
    Next 
Next 
 

 :Exit Forبامكانك انهاء الحلقة في أي وقت تريد باستخدام العبارة 
  

Dim iCounter As Integer 
 
For iCounter = 0 To 100 
 If MsgBox("هل تريد انهاء الحلقة؟", vbYesNo ) = vbYes Then 
  Exit For 
 End If 
… 
Next 

  
  :Collections فهي تطبق على آائنات المجموعات For Eachاما حلقة 

  
Dim ctrl As Control 
 
 محاذاة جميع االدوات الى اليسار ‘
For Each ctrl In Controls 
    ctrl.Left = 0 
Next 

 :Variantات شريطة ان يكون متغير الحلقة من النوع او حتى المصفوف
  

Dim X(100) As Integer 
Dim Y As Variant 
 
 آود السناد قيم للمصفوفة ‘
… 
 
 طباعة محتوياتها ‘
For Each Y In X 
    Print Y 
Next 
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، النـك ال  For … Next فهي اآثر مرونة من الحلقـة  Do … Loopاما بالنسبة للحلقة 
 :Until او While من التكرار وانما جملة شرطية باستخدام تحدد عدد معين

  
Do While MsgBox("هل تريد انهاء الحلقة؟", vbYesNo ) = vbYes 
 … 
Loop 
 
Do Until MsgBox("هل تريد انهاء الحلقة؟", vbYesNo ) = vbNo 
 … 
Loop 
 

ــذ الحلقــة مادامــت الجملــة الشــريط صــحيحة      فــي حــال Trueســتتم عمليــة تنفي
 فـي حـال اسـتخدام الكلمـة المحجـوزة      False او Whileخدام الكلمة المحجـوزة    است

Until .    واذا اردت تنفيذ الحلقة التكرارية مرة واحد على االقل، ضع حمل الشـرط فـي
 :اسفل الحلقة

  
Do  
 … 
Loop While MsgBox("هل تريد انهاء الحلقة؟", vbYesNo ) = vbNo 
 
Do 
 … 
Loop Until MsgBox(" د انهاء الحلقة؟هل تري ", vbYesNo ) = vbYes 
 

، Select او   Ifبامكانك وضع جملة الشرط في داخـل الحلقـة ايضـا باسـتخدام عبـارة                
  :Exit Doلكن ال تنسى انهاء الحلقة بالعبارة 

  
Do 
 If MsgBox("هل تريد انهاء الحلقة؟", vbYesNo ) = vbYes Then 
  Exit Do 
 End If 
… 
Loop 
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  :Do … Loop و For … Nextالتحويل بين 
 والعكـس صـحيح، لكـن    Do … Loop الـى حلقـة   For … Nextتستطيع تحويل حلقة 

 تمثـل عـدد   For … Nextعليك االنتباه الى ان القيم التي تحددها في بداية الحلقـة  
 :التكرار حتى وان تغيرت، فبالرغم من ان الحلقتين التاليتين متشابهتين

  
A = 5 
For iCounter = 1 To A 
 … 
Next 
 
iCounter = 1 
Do 
 … 
 iCounter = iCounter + 1 
Loop Until iCounter > A 

 
 … For، فالحلقـة  Aاال ان االختالف سيظهر في حال ما اذا تم تغييـر قيمـة المتغيـر    

Next مــرات حتــى وان تغيــرت فيمــة المتغيــر  5 ســيتم تنفيــذه دائمــا A فــي داخــل 
 … Doشكل آبيـر علـى عـدد مـرات تكـرار الحلقـة       الحلقة، بينما تغيير القيمة يؤثر ب

Loop.  
  

 تحسين الكفاءة
 يطلـق علـى اسـاليب       Optimizationبصفة عامـة، فـان المصـطلح تحسـين الكفـاءة            

برمجيــة تتبــع لزيــادة ســرعة تنفيــذ الكــود او التقليــل مــن اســتهالك مصــادر النظــام  
System Resourcesــات  فســنناقش تالفقــرةامــا فــي موضــوع هــذه  .  وغيرهــا قني

 مـن خـالل   Visual Basicلتحسين الكفاءة والخاصة لعمليـة الترجمـة والتـي يوفرهـا     
 Project الموجـودة فـي صـندوق حـوار خصـائص المشـروع       Compileخانـة التبويـب   

Properties. 
 

P-Code و Native Code 
 بتنفيـذ  Visual Basic سـيقوم مفسـر   -F5بالضغط على -برنامج العندما تقوم بتنفيذ 

 بتحويــل شــيفرة Visual Basicقبــل عمليــة تنفيــذ الســطر، يقــوم . تلــو االخــرســطر 
امــا .  حتـى يفهمهـا المفسـر وينفـذ السـطر     P-Codeالسـطر الـى شـيفرة مـن نـوع      
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Native Code     فهي تحويل الشيفرة المصـدرية الـى لغـة االلـة Machine Language 
 هـي حجمهـا   P-Codeالميزة في الملفات التنفيذية مـن نـوع     . يفهما الجهاز مباشرة  

. Visual Basicالصغير نسبيا آذلك توافقيتها المطلقة مـع اآـواد التنفيـذ داخـل بيئـة      
 تكون عرضة الحداث انهيار البرنامج بنسبة اقل بكثير مـن           P-Codeالمزيد ايضا، اآواد    

 Native Code ابطـأ مـن اآـواد    P-Codeمن ناحية اخـرى، اآـواد   . Native Codeاآواد 
 Visual Basic حقيقية بـل هـي لغـة مفسـر     Machine Languageآواد النها ليست ا

، فسـيوفر لـك   Native Codeفـي حالـة اختيـارك لترجمـة الـى اآـواد مـن نـوع         . فقط
Visual Basic خانــة التبويــب  خيــارات اضــافية تجــدها فــيCompile الموجــودة فــي 

  :Project Propertiesصندوق الحوار 
 

Optimize for Fast Code: 
ول المترجم في هذا االختيار بتنظيم تعليمات لغة االلـة بحيـث تعطـي اقصـى                سيحا

  .EXEنتائج لسرعة تنفيذ االآواد بغض النظر عن حجم الملف التنفيذي 
 

Optimize for Small Code: 
سيحاول المترجم في هذا االختيار بتقليص حجم الملف التنفيذ اقصى مـا يسـتطيع              

 .واد فيهبغض النظر عن سرعة تنفيذ االآ
 

توجد عالقة عكسية بين الخيارين السابقين، فغالبًا ما يتسبب   :مالحظة
تقليص حجم الشيفرة في تخفيض سرعة البرنامج، وفي االتجاة 
اآلخر، غالبًا ما يتسبب تحسين سرعة تنفيذ البرنامج إلى زيادة 

  .حجم الملف
 

No Optimization: 
 للملـف   Optimizationسـين الكفـاءة     لن يقـوم المتـرجم بـاي محـاوالت لعمليـات تح           

 .التنفيذي
 

Favor Pentium Pro: 
 فهذا االختيار سيزيد من Pentium Proاذا آان البرنامج سيعمل على معالج من نوع 
 .سرعة تنفيذ التعليمات وخصوصا الرياضية منها

 
  
  
  



112 

Create Symbolic Debug Info: 
لتنفيذي العطاءه امكانية التنقـيح     سيضيف هذا االختيار تعليمات اضافية الى الملف ا       

Debug           باستخدام برامج تنقيح الملفات التنفيذية آبرنامج التنقيح الـذي تـوفره بيئـة 
Microsoft Visual C .نصيحة لك، الغ هذا االختيار. 

 
 Advanced Optimizationإعدادات 

 من تخصيص بعـض خيـارات تحسـين الكفـاءة المتقدمـة والتـي       Visual Basicيمكنك 
 :Advanced Optimizationتجدها في صندوق حوار 

 
Assume No Aliasing: 

هذا االختيار سيزيد من سرعة تنفيذ البرنامج لكن مـن الضـروري جـدا عـدم تطبيـق                  
هي عملية استعارة اسم لمتغيـر عـام         -بشكل مبسط –واالستعارة  . مبدأ االستعارة 

 :ByRefوارساله الى اجراء بالمرجع 
 

Dim X 
 
Sub MySub ( Y As Integer  )  
   Y = 4 
End Sub 
 
Sub AliasingSub()  
 عملية االستعارة ‘   
   MySub X 
End Sub 

 
Remove Array Bound Checks: 

مما يزيد مـن سـرعة التعامـل     Array Indexعدم التحقق من رقم فهرس المصفوفة 
 .مع المصفوفات

 
Remove Integer Overflow Checks: 

يمة المرسلة الى المتغيرات الصحيحة فيمـا لـو آانـت اآبـر مـن       عدم التحقق من الق   
 .المجال لم ال

 
Remove Floating Point Error Checks: 

 .Floating Pointمثل االختيار السابق، لكنه خاص لالعداد من نوع الفاصلة العائمة 
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Allow Unrounded Floating Point Operations: 
 .واصل العائمةللحصول على دقة اآبر العداد الف

 
Remove Safe Pentium™ FDIV Checks: 

سيزيد مـن سـرعة عمليـة القسـمة لكنـه قـد يـؤدي الـى نتـائج خاطئـة لمعالجـات                       
Pentium تعاني من مشكلة والتي FDIV. 

 
  وخوارزميات  يطلق على اساليب   Optimizationمصطلح تحسين الكفاءة    اعيد واآرر،   

د او التقليــل مــن اســتهالك مصــادر النظــام برمجيــة تتبــع لزيــادة ســرعة تنفيــذ الكــو
System Resourcesلتحســين اســاليب فخصصــت الفقــرةامــا فــي هــذه .  وغيرهــا 

 من خالل خانة التبويب Visual Basicعملية الترجمة والتي يوفرها بالكفاءة والخاصة 
Compile الموجودة في صندوق الحوار خصائص المشروع Project Properties . تذآر
  نتـائج غيـر متوقعـة      -في احسـن االحـوال    –مشاآل او    قد تسبب    ات االختيار ان هذه 

 !، وال تقول ان ترآي ما نبهنيفاحرص على تغييرها بشكل دقيق
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  الفصل الرابع
 VBA و VBمكتبات 

 
  

 VBA و VB مئـات االجـراءات والكائنـات المضـمنة فـي مكتبـات       Visual Basicيوفر لك 
الجدية، صحيح انـك تسـتطيع محاآـاة معظـم هـذه           والتي ال غنى عنها في برامجك       

الــدوال بكتابــة اآــواد النجازهــا، اال ان اســتخدام االجــراءت والــدوال المشــمولة فــي  
 يعتبر افضـل بكثيـر مـن انجازهـا بنفسـك مـن منظـور تحسـين         Visual Basicمكتبات 
، فهذه الدوال صـممها مبرمجـون محترفـون بلغـات اخـرى ممـا         Optimizationالكفاءة  

يأخذك هـذا الفصـل    .Visual Basicعل تنفيذها اسرع بكثير من اآوادك المكتوبة بـ يج
في جولة مع العشرات من هـذه الـدوال واالجـراءت والتـي سـأتطرق اليهـا باختصـار                 

 بانتظــارك حتــى تبحــر فــي MSDNباختصــار، امــا اذا اردت شــرحا وافيــا لهــا فمكتبــة 
  .صفحاتها

  
  التعامل مع االعداد

 والــدوال الخاصــة باالعــداد Operators عشــرات المعــامالت Visual Basicيــوفر لــك 
الـخ، باالضـافة الـى دوال رياضـية آـدوال            .... Byte  ،Integer  ،Longباختالف انواعها   

  .المثلثات او الدوال االسية
 

  المعامالت الرياضية
هـا  ، وفـي حالـة تطبيق  /و * ، -، + المعامالت االربـع الرئيسـية   Visual Basicيوفر لك 

–على انواع مختلفة مـن القـيم، فـان القـيم االبسـط سـتتحول مؤقتـا الـى االعقـد                      
Integer   الى Long   و Single   الى Double        فهـو يقـوم   /، بالنسـبة لمعامـل القسـمة 

، لـذلك   Doubleبتحويل جميع القيم المتمثلة في الحدين االيمن وااليسر الى النـوع            
 Byte  ،Integerع المتغيرات الصحيحة     م \ينصح باستخدام معامل القسمة الصحيحة      

  /: فهو اسرع اربع مرات من المعامل Longو 
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Dim X As Long, Y As Long, Z As Long 
Z = X / Y 
Z = X \ Y ‘ هذا اسرع 

  
، وفـي احيـان آثيـرة    Doubleفهو يحول جميع القيم الى النوع    ^ آذلك معامل االس    

صح باستخدام معامـل الضـرب عوضـا عـن          لن تحتاج اال للمتغيرات الصحيحة، لذلك ين      
 :االس

  
Dim X As Long, Y As Long, 
Y = X ^ 3 
Y = X * X * X 
 

 ممـا ال يعطـي دقـة        Long فيقوم بتحويل القيم الـى       MODاما معامل باقي القسمة     
، تسـتطيع تطـوير   Single و Doubleفي التعامل مع انواع الفاصلة العائمة االخرى آــ     

 :Long القسمة لالعداد غير دالة اخرى تعود بباقي
  

Function ModEx (dN As Double, dD As Double) As Double 
 ModEx = dN – Int(dN / dD) * dD 
End Function 

  
، = ست معـامالت منطقيـة هـي    Visual Basicبالنسبة للمعامالت المنطقية، فيوفر 

ل اســناد  فهــو لــيس آمعامــ=بالنســبة لمعامــل المســاواة . <>و < =، <، >=، >
 Visual Basicهـو المعامـل الـذي يطبقـه     = القيم الى المتغيرات، فمعامل المساواة 

  :في داخل الجمل الشرطية او حتى اذا سبقه معامل اسناد آخر، فالكود التالي
  

Dim X As Integer, Y As Integer 
X = Y = 10 
 

ل مقارنــة الثــاني الموجــود فــي الســطر الثــاني هــو معامــ = يبــين لنــا ان المعامــل 
  .المساواة وليس اسناد القيم

  
تفرق معظم لغات البرمجـة االخـرى بـين معامـل المسـاواة ومعامـل                 :مالحظة

ومعامـل  ==  معامل المسـاواة هـو       Cاسناد القيم، فنجد في لغة الـ       
  .=اسناد القيم هو 
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 فهـي مدعومـة ايضـا لـربط الجمـل المنطقيـة       NOT و  AND  ،XORاما معامالت الـربط     
 التـي تمثـل قيمـة العـدد         Bitsاستخدامها لالعداد حيـث تـؤثر علـى البتـات           ويمكنك  

  .Binaryبالنظام الثنائي 
  

 :اسبقية المعامالت
 و يقع فيها اغلب المبرمجين ه     االخطاء الشائعة التي  من المفيد ان اذآر هنا، ان من        

 تـتم   And، فمقارنة المعامـل     Or اعلى من المعامل     Andنسيان ان اسبقية المعامل     
 هــو الســابق اي فــي الجهــة Or حتــى ولــو آــان المعامــل Orقبـل مقارنــة المعامــل  
 :،ففي هذا المثالAndاليسرى قبل المعامل 

 
Print True Or False And False 

 
 بينمـا النتيجـة الحقيقيـة هـي     Falseللوهلة االولى يعتقد المبرمج ان النتيجـة هـي         

True       وذلك، الن المعامل الشـرطي And    ه قبـل المعامـل الشـرطي         يـتم اختبـارOr .
 :ولتجنب ذلك، استخدم االقواس

 
Print (True Or False) And False 

 
 اي يـتم تنفيـذه   And اعلى من اسـبقية المعامـل   Notالمزيد ايضا، اسبقية المعامل     

 : فالعبارة Andدائما قبل معامل 
 

Print Not True And False 
 

 False And االولى فقـط حتـى تكـون    True على آلمة Notستقوم بتنفيذ المعامل 
False       وبعد ذلك يأتي دور المعامل And           وآما هو واضح فنتيجـة التعبيـر هـي False .

 ومــن ثـم عكــس النتيجــة فتســتطيع ان تســتخدم  Andامـا اذا اردت تنفيــذ المعامــل  
 :والتي لها األسبقية األولى على جميع المعامالت مثلاالقواس 

 
Print Not (True And False) 

 
 .Trueوفي هذه الحالة، سيكون الناتج النهائي هو 
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 الدوال الرياضية
 ودالـة  Abs دالـة القيمـة المطلقـة    Visual Basicمن الدوال الرياضية التي يوفرها لك 

 اذا آـان  1 فهي تعود بـالقيم  Sgn، اما الدالة Exp والدالة االسية Sqrالجذر التربيعي   
 اذا آان العدد المرسـل لهـا سـالب، وصـفر اذا       1- العدد المرسل لها موجب، والقيمة    

  .آان العدد المرسل صفر
 فهـي تعـود باللوغـارثم الطبيعـي للعـدد، امـا لالعـداد           Logبالنسبة لدالـة اللوغـارثم      

 :االخرى، فتستطيع تطوير هذه الدالة
  

Function LogEx (dN As Double, dBase As Double ) As Double 
 LogEx = Log ( dN ) / Log ( dBase ) 
End Function 

 
 ايضـا، حيـث يمكـن ان تعـود     Sqrالكود السابق يذآرني بتطوير دالة الجـذر التربيعـي         

  :بالجذر النوني للعدد
  

Function NthSqr (iNum As Integer, iRoot As Integer) As Double 
   NthSqr = iNum ^ (1 / iRoot) 
End Function 
 
لتكعيبيمثال الحصول على الجذر ا '  
8لعدد  '  
Print NthSqr( 8, 3) '  2بالعدد تعود  
 

 التـي تعـود بالقيمـة المناسـبة اسـتنادا       Atn و   Sin  ،Cos  ،Tanاخيرا الدوال المثلثيـة     
، Secالــى الزاويــة المرســلة لهــا بالراديــان، امــا بالنســبة للــدوال المثلثيــة االخــرى   

Cosec  ، ....      المعروفـة، هـذه واحـدة مـن         الخ فيمكنك اشتقاقها بتطبيقـات معادالتهـا 
  :عندي، والبقية عليك

  
Function Sec (X As Double) As Double 

Sec(X) = 1 / Cos(X) 
End Function 
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 تنسيق االعداد
 التي توفر لك خيارات ال نهائيـة لتنسـيق          Formatمن اقوى دوال التنسيق هي دالة       

ذه الفقـرة طـرق تنسـيق       االعداد، الحروف، الوقت والتاريخ ايضا، ساسرد لك فـي هـ          
  .االعداد فقط

 : و طريقة التنسيق-او القيمة- تتطلب العبارة Formatدالة لل  المبسطةصيغةال
 

Format ( طريقة التنسيق ,القيمة ) 
  

النـوع االول هـو التنسـيقات القياسـية والثـاني هـو        . يوجد نوعان من طرق التنسيق    
ن قيم نحدد نوع تنسيق االرقام آـ   التنسيقات القياسية عبارة ع   . التنسيقات الخاصة 
General Number    لتنسيق الـرقم بشـكل عـام او Currency    لتنسـيق الـرقم علـى 

 :MSDN مكتبةشكل عملة وغيرها من القيم التي تجدها في 
 

‘  1234567  
Print Format(1234567, "General Number") 
.س. ر1,234,567.00  ‘  
Print Format(1234567, "Currency”) 
‘  1,234,567  
Print Format(1234567, "Standard”) 

 
والتي تستخدم عالمات آــ     . اما التنسيقات الخاصة فهي تنسيقات تحددها بنفسك      

 :MSDN مكتبةفي ايضا  تجدها ،الخ....  0، %، #
 

' 1, 234.57 
Print Format(1234.567, "#,##.00") 
' 23.4% 
Print Format(0.234, "#.#%") 
' 020.0 
Print Format(20, "00#.00") 

 
 دوال اخرى

، االولى تحذف الفاصلة وتحول العدد الـى        Fix و   Intمن دوال حذف الفواصل الدالتين      
  :عدد صحيح اقل من او يساوي العدد المرسل بينما الثانية تحذف الفاصلة فقط
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Print Int(1.2)  ' 1 
Print Int(-1.2) ' -2 
Print Fix(1.2)  ' 1 
Print Fix(-1.2) ' -1 

  
 التي تمكنـك مـن تحديـد عـدد     VB6 فقد ظهرت في االصدار Roundاما دالة التقريب  
 :االرقام العشرية

  
Print Round(2.12567, 2) ' 2.13 

 
 فـان الـدالتين     Octal والثمانيـة    Hexadecimalوعند الحديث عن االعداد الستعشرية      

Hex و Octبقة تحول اعداد النظام العشري الى االنظمة السا:  
  

Print Hex$(100) ' 64 
Print Oct$(100) ' 144 

  
 : بنفسكBin فعليك بكتابة الدالة Binaryوللتحويل الى النظام الثنائي 

  
Public Function Bin(iNum As Integer) As String 
   Dim iCounter As Integer 
 
   Do 
      If (iNum And 2 ^ iCounter) = 2 ^ iCounter Then 
         Bin = "1" & Bin 
      Else 
         Bin = "0" & Bin 
      End If 
      iCounter = iCounter + 1 
   Loop Until 2 ^ iCounter > iNum 
End Function 

  
 واآبـر مـن او تسـاوي صـفر،          1 فهي تعود بقيمة عشوائية اصـغر مـن          Rndاما الدالة   

  :خدام هذه المعادلةتستطيع تخصيص مجال معين من االعداد باست
  

Int ((1 + اصغر قيمة – اعلى قيمة) * Rnd + اصغر قيمة) 
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  :اآتب شيئا مثل] 4، 2-[فللحصول على اعداد عشوائية في المجال 
 

Print Int(7 * Rnd + -2) 
  

، لكن المفضـل اسـتخدام دوال       Valاخيرا، دوال تحويل القيم الى اعداد لعل اشهرها         
 CLng و Integer لالعــداد CIntيــد نــوع القيمــة آـــ  التحويــل التــي تمكنــك مــن تحد 

  .الخ .... Double لالعداد Long ،CDblلالعداد 

  
  التعامل مع الحروف

 عشـرات الـدوال المختصـة       VBA و   VBمن منا ال يستخدم الحروف؟ توفر لك مكتبـات          
اعرض عليك فـي هـذه الفكـرة        . Stringsفي التعامل مع المتغيرات والثوابت الحرفية       

 Find and Replace هذه الدوال باالضافة الى تطبيق فكرة البحث واالستبدال معظم
  .ولكني سأبدأ بالمعامالت الحرفية

  
  المعامالت الحرفية

  : للقيم الحرفيةCombine Operatorيمثل معامل الدمج & الرمز 
  

Dim sMyName As String 
 
sMyName = “ترآي” 
sMyName = sMyName & “ العسيري” 
Print sMyName ‘ “ترآي العسيري” 

  
فأنـا ال احبـذ اسـتخدامه آثيـرا، فـاذا آـان نـوع القـيم حرفيـة                   "+" اما معامل الجمـع     

،واذا آانت احدى القيم عددية والثانية حرفية قابلة    "&"فسيتحول الى معامل الجمع     
للتحويــل الــى عدديــة فســيكون معامــل جمــع، امــا اذا آانــت احــدى القــيم عدديــة   

 لهـا  Type Mismatchاليمكن تحويلها الى عددية، فان رسالة الخطأ واالخرى حرفية 
  :نصيب من الظهور

  
Print “20” + “30” ‘ “2030” 
Print “20” + 30 ‘ 50 
Print “X” + 100 ‘ رسالة خطأ 
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ــة   ــامالت المنطقي ــا علــى القــيم   = .... ، <>، >بالنســبة للمع ــيمكن تطبيقه ــخ ف ال
 او ASCIIف هــي المقابــل لهــا فــي جــدول الحرفيــة ايضــا، حيــث تكــون قيمــة الحــرو

UNICODE:  
 
Print "Turki" > "TURKI" ‘ True 
Print "Turki" < "TURKI" ‘ False 
Print "Turki" = "TURKI" ‘ False 
Print "ترآي" < "احمد"  ‘ False 
Print "ترآي" > "احمد"  ‘ True 
Print "ترآي" = "احمد"  ‘ False 

  
 يتجاهــل مقارنــة شــكل الحــروف  Visual Basicتســتطيع ان تجعــل   :مالحظة

الكبيــرة والصــغيرة عنــد اســتخدام معامــل المســاواة شــريطة آتابــة  
 فـي منطقــة االعالنــات  Option Compare Textالكلمـة المحجــوزة  

  .العامة لكل وحدة برمجية
 

احيانا تود تجاهـل الدقـة التـي يفرضـها عليـك معامـل المسـاواة وتسـتخدم معامـل                    
أي رقـم   #  الرمـز     يتيح لك استعمال الحـروف التعويضـية، فيمثـل         الذي Likeالتشابه  

 :أي عدد معين من الحروف واالرقام* والرمز ؟ أي حرف، والرمز 
  

Dim sMyString As String 
 
sMyString = … 
 
If sMyString Like “A????” Then … ‘ “Abcde” او “A1234” 
If sMyString Like “A*” Then … ‘ “Ab” او “Aabce1234” 
If sMyString Like “A####” Then … ‘ “A0000” او “A1234” 

 
  ]:و [ او بامكانك تحديد حروف معينة او مجال معين باستخدام االقواس 

  
Dim sMyString As String 
 
sMyString = … 
 
If sMyString Like “[AB]###” Then … ‘ “A1234” او “B1234” 
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If sMyString Like “[AB][XY]” Then … ‘ “AX” او “BY” 
If sMyString Like “[A-D]#” Then … ‘ “C9” او “D3” 

  
 !:وحتى يمكنك استثناء حروف معينة او مجال معين باستخدام الرمز 

  
Dim sMyString As String 
 
sMyString = … 
 
If sMyString Like “[!0-9]###” Then … ‘ “A1234” او “Z1234” 

 
  البحث واالستبدال

 InStrالبحث عن آلمة او حروف معينة داخل قيمة حرفية عن طريق الدالة             تستطيع  
  :التي تعود بموقع ذلك الحرف او بداية الكلمة

  
Dim lPosition As Long 
Dim lStartPoint As Long 
 
lStartPoint = 1 
lPosition = InStr (lStartPoint, Text1.Text, "ترآي") 
If lPosition > 0 Then 
    Text1.SelStart = lPosition - 1 
    Text1.SelLength = 4 
End If 

  
ــة الســابقة ولكــن عمليــة البحــث تكــون   InStrRevامــا الدالــة   فهــي شــبيهه بالدال

  .أي تبدأ من نهاية القيمة المرسلة-معاآسة 
 التي تمكنك   Replaceبالنسبة لعملية استبدال النصوص، فلن تجد اسرع من الدالة          

الى " محمد"هنا سنستبدل جميع آلمات     . عينة بحروف اخرى  من استبدال حروف م   
  :الموجودة في أداة النص" محمد صلى اهللا عليه وسلم"
  

Text1.Text = Replace(Text1.Text, "محمد صلى اهللا عليه وسلم" ,"محمد") 
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 تنسيق الحروف
 ايضــا لتنســيق الحــروف، ولكــن ال توجــد بهــا تنســيقات Formatستســتخدم الدالــة 

الذي يمثل حرف او @ ة للحروف، اما التنسيقات الخاصة فهي تستخدم الرمز        قياسي
  :الذي يمثل حرف او ال شئ& مسافة والرمز 

  
Print Format("ABCD", "@ @ @ @")   ‘ “A B C D” 
Print Format("ABCD", "@ &&&")   ‘ “A BCD” 
Print Format("9661234567", "&&&-&-@@@@@@") ‘ “966-1-234567” 

 
  دوال اخرى

، الحروف اليمنى   $Leftمن الدوال الحرفية االخرى دوال استخالص الحروف اليسرى         
Right$ و الحروف الوسطى Mid$: 

  
Dim sMyString As String 
 
sMyString = “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ” 
Print Left$ ( sMyString, 5)  ‘ ABCDE 
Print Right$ ( sMyString, 5)  ‘ VWXYZ 
Print Mid$ ( sMyString, 20, 5)  ‘ TUVWX 
Print Mid$ ( sMyString, 20)  ‘ TUVWXYZ 

  
 Left و   Rightمـن المعـروف ان الـدالتين        وعند الحديث عـن حـروف لغتنـا الجميلـة، ف          
" مرحبـا " للجملـة    $Rightفاالسـتدعاء   . تعطيان نتـائج عكسـية مـع الحـروف العربيـة          

.  علـى المبـرمج العربـي      مـا يسـبب التشـويش     م.. سبدأ من االلف فالباء فالحاء الـخ      
مع الحروف العربيـة،    ن تعمالن بشكل صحيح     ين الدالت يالفكرة بكل بساطة لجعل هات    

 :ArLeft و ArRightن ين عربيتيهي عن طريق تطوير دالت
  

Function ArLeft(sString As String, lLength As Long) As String 
   ArLeft = Right$(sString, lLength) 
End Function 
 
Function ArRight(sString As String, lLength As Long) As String 
   ArRight = Left$(sString, lLength) 
End Function 
 



124 

Private Sub Form_Click() 
 مثال لالستدعاء '   
   Print ArRight$("4 ,"ترآي العسيري) ' ترآي 
   Print ArLeft$("7 ,"ترآي العسيري)   ' العسيري 
End Sub 

  
 ايضـا،   Statement هـي عبـارة      $Mid مرة اخرى، فعليك معرفـة ان        $Midاعود للدالة   

 :فيمكنك آتابة شيئا مثل
  

Dim sMyString As String 
 
sMyString = "abcde" 
Mid$(sMyString, 2, 3) = "BCD" 
Print sMyString ‘ “aBCDe” 

  
رفـي خاليـا باسـتخدام عالمـات التنصـيص،          وبدال من معرفـة مـا اذا آـان المتغيـر الح           

 التي تعود بعدد حروف القيمة المرسلة فهي اسرع مـرتين مـن             Lenاستخدم الدالة   
 :الطريقة االولى

  
If sMyString = “” Then … 
If Len(sMyString) = 0 Then … ‘ هذه اسرع 

 
 $LTrim، المسـافات اليسـرى   $RTrimاما لحذف المسافات اليمنى استخدم الدالة      

  :$Trimوالمسافات اليمنى واليسرى 
 
sMyString = “  12345  ” 
Print RTrim$ (sMyString) ‘ “  12345” 
Print LTrim$ (sMyString) ‘ “12345  ” 
Print Trim$ (sMyString) ‘ “12345” 
 

 فهـي للترميـز    AscW، امـا    ASCII تعود بالعدد المقابل للحرف فـي جـدول          Ascالدالة  
UNICODEال ، والدوChr$ و ChrW$ أي العكس– تعود بالحرف المقابل للعدد: 

  
Print Asc("ت")  ‘ 202 
Print AscW("ت") ‘ 1578 
Print Chr$(202) ‘ ت 
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Print ChrW$(1578) ‘ ت 
  

 اللتان تقومان بتكبير الحروف االنجليزية    $LCase و   $UCaseمن الدوال االخرى دالتي     
ــدالتان مســأ . وتصــغيرها ــان ال ــة القــيم  اســتخدام هات ــد مقارن لة ضــرورية خاصــة عن

  :”TURKI“ ال تساوي ”Turki“الحرفية، فال تنسى ان 
 
If Text1.Text = “TURKI” Then … ‘ قد ال يكتب المستخدم حروف آبيرة 
If UCase$( Text1.Text ) = “TURKI” Then …  
If LCase$( Text1.Text ) = “turki” Then … 

 
 تقــوم بتصــغير جميــع $LCaseيــع الحــروف والدالــة  تقــوم بتكبيــر جم$UCaseالدالــة 

الحروف آما رأينا في المثال السابق، اما اذا آنت تريـد تكبيـر الحـرف االول مـن آـل                    
 :StrConv الى الدالة vbProperCaseآلمة، فارسل الثابت 

  
sMyString = "I like Visual Basic" 
Print StrConv(sMyString, vbProperCase) ‘ “I Like Visual Basic” 
Print StrConv(sMyString, vbLowerCase) ‘ “i like visual basic” 
Print StrConv(sMyString, vbUpperCase) ‘ “I LIKE VISUAL BASIC” 

  
 بارسـال  UNICODE الـى  ASCII ايضا من تحويل النصوص من StrConvتمكنك الدالة  

  .vbFromUnicodeلثابت  بارسال اASCII الى UNICODE او من vbUnicodeالثابت 
  

بعض الدوال الحرفية تتوفر منهـا نسـختين، االولـى تعـود بقيمـة مـن            :مالحظة
 حــاول دائمــا .Variant والثانيــة تعــود بقيمــة مــن النــوع Stringالنــوع 

 عـن طريـق اضـافة       -اذا تـوفرت  –استخدام النسخة االولى من الدالة      
مة الذي يقوم بـه     بعد اسم الدالة لترفع عبء تحويل نوع القي       $ الرمز  

Visual Basicمما يؤدي الى زيادة سرعة التنفيذ .  
  

 تمكنك من فصل جميع الكلمات ونسخ آل آلمة الى مصفوفة، افتراضـيا          Splitالدالة  
 :الفاصل بين الكلمات هي المسافة آما يمكنك تحديد فاصل معين

  
Dim X() As String 
Dim iCounter As Integer 
 
X = Split(Text1.Text) 
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 تحديد فاصل غير المسافة ‘
‘ X = Split(Text1.Text, "*") 
 
For iCounter = 0 To UBound(X) 
    Print X(iCounter) 
Next 

  
  : تعيد الوضع آما آان سابقاJoinواذا ندمت على تقسيم الكلمات، فالدالة 

 
sFromArrayToString = Join (X) 
‘ sFromArrayToString = Join (X, “*“) ‘ حديد فاصل غير المسافةت  
 

، والفـرق بينهمـا هـو ان االولـى     CStr و $Strاخيرا، دالتي تحويل القـيم الـى حرفيـة     
  .تضيف مسافة يسار العدد المرسل لها ان آان موجب ام الثانية فال

 
 التعامل مع الوقت والتاريخ

 مـن   على قيم الوقت والتاريخ في امكانيـة تصـريح متغيـر   Visual Basicال قتصر دعم 
ــدوال الخاصــة بعــرض، تعــديل، حســاب    Dateالنــوع  ، بــل يحتــوي علــى عشــرات ال

  .وتنسيق قيم الوقت والتاريخ
  

  دوال الوقت والتاريخ
 هي قيم تمثل وقت معين او تاريخ معين او آالهما معـا سـواء               Dateالقيم من النوع    

  :#و #  او ثابت بين العالمتين Dateآانت في متغير من النوع 
  

Dim MyDate As Date 
 
MyDate = #1/20/2001# 
Print MyDate 
MyDate = #2:30:00 AM# 
Print MyDate 
MyDate = #1/20/2001 2:30:00 AM# 
Print MyDate 
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وقبل ان ابدأ فـي الحـديث عـن دوال الوقـت والتـاريخ، اود ان اعرفـك علـى الخاصـية                 
Calendar    التابعة للكائن VBA       ريخ التـابع لبرنامجـك      والتي تمكنك من تغيير نظام التـا

  :الى ميالدي او هجري
  

Dim MyDate As Date 
 
MyDate = #1/20/2001 2:30:00 AM# 
VBA.Calendar = vbCalHijri   ' هجري 
Print MyDate 
VBA.Calendar = vbCalGreg    ' ميالدي 
Print MyDate 

  
 التـي تعـود     مع العلم ان القيمة التي تضعها في هذه الخاصية تؤثر على نوع القيمة            

  :بها دوال التاريخ االخرى ولكنها ال تؤثر في قيم الوقت والتاريخ
 
Dim MyDate As Date 
 
VBA.Calendar = vbCalHijri 
MyDate = #1/16/1421# ‘ القيمة هنا بالتاريخ الميالدي وليس الهجري 
Print MyDate   ‘ مخرجات االمر هنا بالهجري 

  
 اللتـان تعـودان     Time و   Dateاريخ مبتـدئا بالـدالتين      واالن اعرض لك دوال الوقـت والتـ       

 :بتاريخ اليوم والوقت الحالي
  

Print Date 
Print Time 

 
، فهـي سـتغير قيمـة الوقـت         Statement آعبـارات    Time و   Dateاما اذا تعاملـت مـع       
  :والتاريخ في النظام

 
Date = #1/20/2001# 
Time = #12:00:00 AM# 

 
  :مل تاريخ اليوم والوقت الحالي تعود بقيمة تشNowالدالة 

 
Print Now 
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 فهي تعود بعدد الثواني من منتصف الليـل حتـى وقـت اسـتدعائها               Timerاما الدالة   
أي هي تعمل آعداد، قد تستفيد منهـا وتطـور اجـراء انتظـار مؤقـت قبـل تنفيـذ آـود                     

  :معين
 
Sub Wait ( iSeconds As Integer) 

Dim sStartTime As Single 
 

sStartTime = Timer 
 Do: DoEvents : Loop Until Timer – sStartTime >= iSeconds 
End Sub 

 
 ويـتم تصـفيره مـن    00:00:00 عبارة عن عداد يبدأ من الساعة       Timerتذآر ان الدالة    

 السـابق قـد يـؤدي الـى         Wait، فاالجراء   23:59:59جديد بعد مرور ثانية من الساعة       
.  قبل نهاية الحلقـة الموجـودة فـي االجـراء    Timerدالة حلقة ال نهائية اذا تم تصفير ال  

صــحيح ان نســبة حــدوث المشــكلة الســابقة ضــئيلة، اال ان تجنــب الشــوائب امــر    
  ":ابعد عن الشوائب وغني لها"ضروري، وآما يقولون 

  
Sub Wait ( iSeconds As Integer) 
 Const NUMOFSEC As Single = 24 * 60 * 60! 

Dim sStartTime As Single 
sStartTime = Timer 

 Do : DoEvents 
Loop Until (Timer + NUMOFSEC – sStartTime) Mod NUMOFSEC >= iSeconds 

End Sub 
 

مباشـرة اذا آنـت ترغـب فـي         # و  # لن تتمكن من استخدام الثابت بين العالمتـين         
يمكنـك   DateSerialتعيين قيم لمتغيرات باستخدام التاريخ الهجري، ولكن مع الدالـة   

  :VBA التابعة للكائن Calendarعمل ذلك فهي تتأثر بقيمة الخاصية 
 
Dim MyDate As Date 
 
VBA.Calendar = vbCalHijri 
MyDate = DateSerial(1422, 10, 27) ‘ 27 1422 شوال  
Print MyDate 
VBA.Calendar = vbCalGreg 
Print MyDate ‘  2002 يناير 11يوافق  
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ــرى    ــة اخ ــوفر دال ــا تت ــة  آم ــت هــي الدال ــدالتين   . TimeSerialللوق ــا بالنســبة لل ام
DateValue   و TimeValue            فهما تعودان بقيمة التاريخ او الوقت الموجود فـي القيمـة 

 :المرسلة اليهما
  

Print DateValue(Now + 2) 
Print TimeValue(Now) 

  
و  التـي تسـتخرج جـزء معـين مـن قيمـة الوقـت ا               DatePartبامكانك استخدام الدالة    

 فهـي  Second و Day ،Month ،Year ،Hour ،Minuteالتاريخ، ولكنـي افضـل الـدوال        
تعود بقيمة اليوم، الشهر، السنة، الساعة، الدقيقة والثانيـة الموجـودة فـي القيمـة               

  :المرسلة اليهم
 
Print Month (Date) 
Print Hour (#1:20:00 AM#) 

  
 :العمليات الرياضية على الوقت والتاريخ

جمع بـين  ال علـى قـيم تاريخيـة آـ    الرياضـية ا تحتاج الى اجراء بعض العمليـات       آثيرا م 
بامكانك تطبيق ما ذآرته في    .  باالضافة الى مقارنة التواريخ    ،تاريخين او طرح تاريخين   

تنقسم  -آما ذآرت – في الفصل الثاني الن القيمة من هذا النوع       " Dateالنوع  "فقرة  
د الصحيح يتعلق بالتـاريخ امـا العشـري     العد،الى قسمين عدد صحيح وعدد عشري     

 : جرب استخدام معامل الجمع آما في هذا المثال،فهو خاص بالوقت
 

  ساعة من االن12اضافة يومين و  ‘
Print Now + 2 + #12:00# 

 
 و  DateAdd  اسـتخدام الـدالتين    ولتطبيق عمليات رياضية اآثر دقة وسـهولة، يفضـل        

DateDiff،       دالـة  .  تـاريخ والثانيـة لمعرفـة الفـارق بينهمـا           االولى الضـافة تـاريخ علـى
DateAddلها صيغة عامة هي : 

 
DateAdd (التاريخ ,العدد ,الفترة) 

 
" d"يـوم   " m"شـهر   " yyyy"والتـي قـد تكـون سـنة         المسـتخدم    هي الوحـدة   الفترة

فهـو   ، امـا التـاريخ    التـي تريـد اضـافتها     من الفترة   عدد الوحدات   الخ، اما العدد فهو     ....
 :ا الذي تريد اضافة التاريخ عليهةالقيم
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Print DateAdd ("m", 3, Now) 
 

 وصـيغتها العامـة شـبيهه       DateDiffاسـتخدم دالـة     فاما لمعرفة الفرق بـين تـاريخين        
  :، اال انها تطلب قيمة التاريخ مكان قيمة العددباالولى

 
Print DateDiff("d", #12/20/2000#, #2/18/2001#) ‘  60يوم  

  
  ت والتاريختنسيق الوق

 مــرة اخــرى، وبالنســبة Formatال اعتقــد اننــي بحاجــة الــى تعريفــك علــى الدالــة   
 :للتنسيقات القياسية فهي مدعومة لقيم الوقت والتاريخ

  
Dim sMyDate As Date 
 
sMyDate = Now 
 
Print Format$(sMyDate, "General Date") 
Print Format$(sMyDate, "Long Date") 
Print Format$(sMyDate, "Long Time") 
Print Format$(sMyDate, "HH:MM -> MMMM DD, YYYY") 

  
 FormatDateTime دالة اضافية لتنسيق الوقت والتاريخ هي        VB6آما اضاف االصدار    

  : التي تعود باسم الشهر المقابل للرقم المرسل لهاMonthNameوالدالة 
 
VBA.Calendar = vbCalHijri 
Print MonthName(1) ‘ محرم 
VBA.Calendar = vbCalGreg 
Print MonthName(1) ‘ يناير 

 
 التعامل مع الملفات والمجلدات

 أي دوال او عبارات جديـدة للتعامـل مـع الملفـات والمجلـدات،               VB6لم يضف االصدار    
 Visualفمعظم ما سأسطره في الفقـرات التاليـة تـوفر منـذ االصـدارات القديمـة لــ        

Basic . ــرض دوا ــديل    وســأبدأ بع ــات آتع ــع الملف ــل م ــن التعام ــك م ــارات تمكن ل وعب
الخ، ثم اتطرق الى عبـارات خاصـة        .... خصائصها، اسمائها، االستعالم عن احجامها      
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 وطريقة البحث عن الملفات والمجلدات، ثم اختم الفقـرة بطـرق            Foldersبالمجلدات  
  .الوصول الى الملفات وتحريرها

  
  التعامل مع الملفات

 مـن  FileCopy من اعـادة تسـمية الملـف او نقلـه، واالمـر      Name … Asيمكنك االمر 
 : يحذف الملفKillنسخ الملف، بينما االمر 

  
 اعادة تسمية ملف ‘
Name “C:\MyFile.EXT” As “C:\MyFile.DAT” 
 نقل ملف ‘
Name “C:\MyFile.EXT” As “D:\MyFile.EXT” 
 نسخ ملف ‘
FileCopy “C:\MyFile.EXT” As “D:\MyFile.EXT” 
 نسخ وتغيير اسم ملف ‘
FileCopy “C:\MyFile.EXT” As “C:\MyFile2.EXT” 
 حذف ملف ‘
Kill “C:\MyFile.EXT” 
 حذف مجموعة ملفات ‘
Kill “*.TMP” 
 

 SetAttr والدالـة  File Attributes مـن معرفـة خصـائص الملـف     GetAttrتمكنك الدالة 
 :شريطة ان ال يكون مفتوحا–لتغيير خصائص الملف 

  
Dim sFile As String 
 
sFile = “C:\File.EXT” 
If GetAttr(sFile) And vbHidden Then … ‘ مخفي 
If GetAttr(sFile) And vbReadOnly Then … ‘ للقراءة فقط 
If GetAttr(sFile) And vbArchive Then … ‘ ارشيف 
… 
SetAttr sFile, vbHidden     ‘ مخفي 
SetAttr sFile, vbArchive + vbReadOnly   ‘ ارشيف وللقراءة فقط 
SetAttr sFile, GetAttr(sFile) Xor vbReadOnly   ‘ عكس خاصية للقراءة فقط 
 

 بوقـت وتـاريخ     FileDateTime بقيمة تمثل حجم الملـف، والدالـة         FileLenتعود الدالة   
  :انشاء الملف
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Print FileLen ( sFile ) 
Print FileDateTime ( sFile ) 

 
 هي قابليتها علـى العـودة بحجـم الملفـات           FileLenجبني في الدالة    الميزة التي تع  

حتى وان آانت مفتوحة، والعيب الذي ال يعجبنـي فـي نفـس الدالـة هـو ان القيمـة                
أي لـن تعـود بقيمـة صـحيحة فـي حـال             -التي تعود بها هي حجم الملف قبل الفتح         

  .قيام البرنامج بتغيير حجم الملف
 

  التعامل مع المجلدات
 بقيمـة حرفيـة تمثـل الـدليل الحـالي للقـرص الـذي ينفـذ منـه                   $CurDirلدالـة   تعود ا 

  :البرنامج او محرك اقراص آخر ترسله الى الدالة
 
Print CurDir$  ‘ الدليل الحالي في القرص الحالي 
Print CurDir$ (“d”) ‘ D: الدليل الحالي في القرص 

 
، االول ChDir و ChDriveوقـد ترغــب فـي تغييــر الــدليل الحـالي باســتخدام االمــرين    

 :لتغيير القرص والثاني لتغيير الدليل
  

ChDrive “D:” 
ChDir “D:\MsgFolder” 

  
ــدليل الحــالي باســتخدام االمــر     :مالحظة  فقــط دون ChDirان قمــت بتغييــر ال

ــر   ــر القــرص باســتخدام االم ــدليل  ChDriveتغيي ــر ال ، فســتقوم بتغيي
ي الذي ستعود بـه الدالـة    الحالي لذلك القرص فقط، اما الدليل الحال      

CurDir$لم يتغير .  
  

اذا آنت ال تعرف ما الفائدة من معرفة الدليل الحالي للقرص، فيبدو ان عصر البرمجة               
بشكل مبسط، الفائدة التـي قـد       .  لم تشهده اصابعك الرقيقة    MS-DOSتحت النظام   

ت في ذلـك    تجنيها من تغيير الدليل الحالي هو عدم الحاجة الى تحديد مسار الملفا           
  :الدليل، فهذا الكود

 
ChDrive “C:” 
ChDir “C:\UnwantedFolder” 
Kill “*.*” 



133 

وهـــو –ســـيحذف جميـــع الملفـــات الموجـــودة فـــي الـــدليل الحـــالي للقـــرص        
C:\UnwantedFolder                 واتمنى من صـميم قلبـي الحنـون ان ال تجعـل دليـل النظـام ،

Windowsهو الدليل الحالي وتطبق الكود السابق .  
  

   عن الملفات والمجلداتالبحث
طريقــة اســتخدامها يــتم .  مــن البحــث عــن الملفــات والمجلــداتDirتمكنــك الدالــة 

المجلد وخصائصها، والثانية باستدعاء الدالة     /الملفات/االولى تحديد الملف  : بخطوتين
دون ارسال أي قيمة لها، الكود التالي يبحث عن جميع الملفات التنفيذية الموجـودة     

   :C:\WinNTفي المجلد 
  

Dim sFileName As String 
 
 الخطوة االولى ‘
sFileName = Dir$ (“C:\Winnt\*.EXE”) 
 الخطوة الثانية ‘
Do While Len (sFileName) 
 List1.AddItem sFileName 
 sFileName = Dir$ 
Loop 

 
 تحرير الملفات

ر لـك مكتبـات     باالضافة اوامر ودوال االستعالم عن الملفات والمجلدات السابقة، تـوف         
VB   و VBA       اوامر ودوال اخرى تمكنك من تحرير الملفـات لحفـظ بيانـات برامجـك فيهـا 

قبل اجراء أي عمليات تحرير على الملـف، البـد مـن            . بالتنسيق والهيئة التي تريدها   
 : التي ضيغتهاOpenفتحه باستخدام العبارة 

  
Open اسم الملف For نوع الوصول Lock االقفال As # فرقم المل  

  
بالنسبة لرقم الملف، فهو رقم يمثل الملف بحيث يمكنك الوصول اليه من آافة انحاء       
البرنامج، وال يمكن لهذا الرقم ان يشمل اآثر مـن ملـف واحـد، لـذلك حتـى تتفـادى                   

 التي تعود بـرقم غيـر محجـوز لفـتح     FreeFileاخطاء التعارض، يفضل استخدام الدالة      
كنك من تحديد خاصية االقفال على الملف بحيث وبالنسبة لالقفال، فهي تم   . الملف

، الكتابـة الـى   Lock Readيمكنك منع آافة البرامج االخـرى مـن القـراءة مـن الملـف      



134 

امـا نـوع   . Lock Read Write او القراءة والكتابة من والـى الملـف   Lock Writeالملف 
  :اعالوصول، فهي الطريقة التي تود ان تتعامل مع الملف بها وهي ثالثة انو

  
  :Sequential Accessالوصول المتتالي 

ولفـتح  . االسلوب المتبع مع الوصـول المتتـالي يعـرف بـالقراءة والكتابـة سـطر سـطر        
 للقـراءة مــن الملـف، الكلمــة المحجــوزة   Inputالملـف، اســتخدم الكلمـة المحجــوزة   

OutPut للكتابة الى الملف والكلمة المحجوزة Appendلالضافة الى الملف :  
 
Open “MyFile.TXT” For Input As #1 
Open “MyFile2.TXT” For OutPut As #2 
Open “MyFile3.TXT” For Append As #3 
 

 باسـتخدام  -Inputالمفتوحـة بالكلمـة المحجـوزة    -بامكانك قراءة سطور من الملفات    
  :EOF حتى نهاية الملف والذي تختبره عن طريق الدالة Line Inputالعبارة 

 
Dim sLine As String 
 
Open “MyFile.TXT” For Input As #1 
Do While Not EOF(1) 
 Line Input #1, sLine 
 Text1.Text = Text1.Text & vbNewLine & sLine 
Loop 

  
الكود السابق ال استخدمه آثيرا فأنا افضل قراءة الملف آامال بدالـة واحـدة تسـمى                

Input$ واستخدم في ذلك الدالة ،LOFالحجم الكلي للملف التي تعود ب:  
  

Dim sFileData As String 
 
Open "C:\MyFile.TXT" For Input As #1 
sFileData = Input$ (LOF(1), 1) 
Text1.Text = sFileData 

  
ــات     ــى الملف ــة ســطور ال ــك آتاب ــوزة   -وبامكان ــة المحج ــة بالكلم  و OutPutالمفتوح

Append- باستخدام العبارة Print #:  
 
Open “C:\MyFile.TXT” For Append As #1 



135 

Print #1, Text1.Text 
  

 التــي ســتغلق آافــة الملفــات Closeوال تنســى اغــالق الملــف باســتخدام العبــارة  
 :المفتوحة ان لم ترسل لها رقم ملف معين

  
1اغالق الملف رقم  ‘  
Close #1 
 اغالق آآفة الملفات ‘
Close 

 
  :Binary Accessالوصول الثنائي 

ولفتح الملف،  . الوصول الثنائي يعرف بالقراءة والكتابة بايت بايت      االسلوب المتبع مع    
  : للقراءة والكتابة من والى الملفBinaryاستخدم الكلمة المحجوزة 

 
Open "C:\MyFile.DAT" For Binary As #1 
Open "D:\YouFile.DAT" For Binary As #2 

 
آل ما  . صيغة الى حد آبير   عملية القراءة والكتابة من الملف متشابهتان من ناحية ال        

عنـدما تقـوم بفـتح      . هو مطلوب منك هو معرفة الموقـع فـي الملـف وحجـم العمليـة              
، وهـو اول بايـت   1الملف الول مرة، فان موقع مؤشر القراءة والكتابة مـن الملـف هـو           

 والتـي تعـود     LOFاستخدم الدالـة     لمعرفة موقع اخر بايت   . موجود في خارطة الملف   
 :بديهيا يرمز الى موقع البايت االخيربحجم الملف والذي 

 
Print LOF (1) 
Print LOF (2) 

 
 هو حجم البايتات التي تريد قراءتها من الملف         "حجم العملية "الذي آنت اقصده من     
راقـب  .  للكتابةPut للقراءة او Getآل هذا يتم باستخدام االمر . او آتابتها الى الملف 

 :هذا الكود
 

Dim X As Long 
 
Get #1, 1, X 
Print X 
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Get #1, , X  ‘  5موقع المؤشر هو  
Print X 

 
من المهم التنويه هنا بان عملية القراءة من الملف تؤدي الى زيـادة الموقـع الحـالي       

ففي السـطر الثـاني لـم احـدد موقـع المؤشـر، النـه               . للمؤشر بمقدار حجم العملية   
 بايـت   4= لسـابق    بايتات وذلـك بسـبب ان حجـم العمليـة ا           4سيزيد بشكل تلقائي    

هذا الكود يقوم بقراءة جميـع االرقـام مـن ملـف وآتابتهـا            . Longلقراءة قيمة من نوع     
 :في ملف اخر

 
Dim lCounter As Long 
Dim X As Long 
 
For lCounter = 1 To LOF(1) 
   Get #1, , X 
   Put #2, , X 
Next 

 
  :Seekيمكنك تغيير موقع مؤشر الملف عن طريق العبارة 

 
Seek #1, 1  ‘ الى بداية الملف 
Seek #2, LOF(2) ‘ الى نهاية الملف 
 

 والتي تـتم بـنفس الطريقـة    Stringsبدون شك تحتاج الى التعامل مع القيم الحرفية  
يمكنـك  .  معلومات عـن حجـم القيمـة الحرفيـة    Visual Basicلكنك بحاجة الى اعطاء 

آمـا فـي   . Fixed Length Stringعمل ذلك؟ باستخدام النوع الحرفي الثابت الحجم 
 : بايت من الملف100المثال التالي والذي سيقرأ 

 
Dim Y As String * 100 
 
Get #1, , Y 

 
فيمكنك عمل أي شـئ تخبـر       ،  واذا آنت ال تفضل استخدام هذا النوع من المتغيرات        

 وذلك عن طريق اسناد أي قيمة 100 ان حجم المتغير الحرفي هو Visual Basicفيه 
 :مؤقتة

 
Dim Y As String 
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Y = String (100, "*") 
 
Get #1, , Y 

 
 :وعملية آتابة القيم الحرفية الى الملف يمكن لها ان تتم بشكل مباشر مثل

 
Put #1, , “ملف ثنائي” 

 
  هو ترميز احادي في الذاآرة مما يؤدي الى بطئ عمليـة           Stringتذآر دائما ان النوع     

ولزيـادة السـرعة اآثـر مـن        . لحرفيـة آبيـر جـدا      خاصة في حالة آون القـيم ا       التحويل
 بـدال مـن   Byteالنـوع  -، استخدم عملية المصفوفات للنوع لهذا النوع من القيم    50%

String:  
 
Dim MyArray(1000) As Byte 
 
Open "MyFile.DAT" For Binary As #1 
 
 آتابة محتويات المصفوفة الى الملف '
Put #1, 1, MyArray 
 
يات الملف الى المصفوفةاو قرائة محتو '  
Get #1, 1, MyArray 

  
 :Random Accessالوصول العشوائي 

ولفـتح  . االسلوب المتبع مع الوصول العشوائي يعرف بالقراءة والكتابة سـجل سـجل           
 للقراءة والكتابـة مـن والـى الملـف مـع            Randomالملف، استخدم الكلمة المحجوزة     

  :ارسال حجم السجل
  

Open "C:\MyData.DAT" For Random As #1 Len = 200 
 

 للقـراءة مـن الملـف آمـا آنـت           Get للكتابة الى الملف والعبارة      Putاستخدم العبارة   
تفعل مع الملفـات الثنائيـة، ولكـن عليـك معرفـة ان حجـم العمليـة وخطـوات انتقـال                     

  .Lenالمؤشر تتأثر بالحجم المصرح عند فتح الملف باستخدام الكلمة 
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لملفات لمحاآاة قواعد البيانات بطريقة مبسطة، مـثال يمكنـك          يفيدك هذا النوع من ا    
 : والكتابة الى الملفUDTتعريف ترآيب 

  
Private Type typRCD 
    sName As String * 20 
    iAge As Integer 
End Type 
 
Dim Record As typRCD 
Open "C:\MyData.DAT" For Random As #1 Len = Len(Record) 
Record.sName = "ترآي" 
Record.iAge = 99 
Put #1, 1, Record 
Record.sName = "عبداهللا" 
Record.iAge = 20 
Put #1, , Record 

  
 :وقراءة السجالت تتم بهذه الطريقة

  
Dim Record As typRCD 
Get #1, 1, Record 
Do While Not EOF(1) 
Print Record.sName 
Print Record.iAge 
Get #1, , Record 
Loop 

  
 آائنات اخرى

 مجموعة ال غنـى     VBA و   VBالى جانب الدوال واالجراءات السابقة، توفر لك مكتبات         
  .عنها من الكائنات المستخدمة في برامجك الجدية
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  Appآائن البرنامج 
يحتـوي علـى مجموعـة      .  يمثل البرنامج الحالي الذي يتم تنفيـذه       Appآائن البرنامج   

 الى بعضها هنا، اما البقية فهي متقدمة بعض         من الخصائص والطرق التي سأتطرق    
  .الشئ وافضل تأجيلها الى الفصول الالحقة

 تعـود   Path، والخاصـية    EXE تعود باسم ملف البرنامج التنفيـذي        EXENameالخاصية  
 :بالمسار الكامل الذي نفذ البرنامج منه

  
Open App.Path & “\” & App.EXEName & “.EXE” For Binary As #1 

  
، ففــي الكــود Pathقبــل اســتخدام الخاصــية " \"الضــروري التحقــق مــن الرمــز  مــن 

 وذلك الن مسار البرنامج لن يضـاف اليـه          Pathالسابق اضفنا هذا الرمز بعد الخاصية       
هذا الرمز، ولكن تظهر المشكلة في الكود السابق اذا تمـت عمليـة تنفيـذ البرنـامج                 

فـي قيمـة الخاصـية    " \"ر الى الرمز  للقرص، انظBoot Directoryمن الدليل الجذري 
Pathاذا نفذ البرنامج من دليل جذري او فرعي :  

  
App.Path = “C:\”  ‘ الرمز مضاف  
App.Path = “C:\MyProgram” ‘ الرمز غير مضاف 

  
وحتى تتجنب المشكلة السابقة، طور هذه الدالة وحاول االعتمـاد عليـه عوضـا عـن            

 : مجردةPathالخاصية 
  

Function PathEx() As String 
    If Right(App.Path, 1) = "\" Then 
        PathEx = App.Path 
    Else 
        PathEx = App.Path & "\" 
    End If 
End Function 
 
Open PathEx & App.EXEName & “.EXE” For Binary As #1 
 

 مـن البرنـامج    تمكنك من معرفة مـا اذا آانـت نسـخة اخـرى      PrevInstanceالخاصية  
التنفيذي قيد العمل او ال، قد تستطيع منع المستخدم من تشغيل اآثر مـن نسـخة              

  :للبرنامج في نفس الوقت بهذا الكود
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If App.PrevInstance Then 
 MsgBox “ال يمكنك تشغيل نسخة اخرى من البرنامج” 
 End 
End If 

 
انـه تشـغيل اآثـر مـن        مع ذلك، ال تثق في الكـود السـابق آثيـرا، فالمسـتخدم بامك             

نسخة من نفس البرنامج اذا قام بنسخ ملف البرنامج الى مجلد اخـر او حتـى الـى                   
  .نفس المجلد باسم آخر

 التـي تمكنـك مـن       TaskVisibleمن الخصائص التـي يمكنـك تعـديل قيمهـا الخاصـية             
ي  وهي النافذة الت-Task Listاخفاء او اظهار اسم او رمز البرنامج في قائمة البرامج 

ــاتيح          ــى المف ــغط عل ــق الض ــن طري ــة ع ــرامج العامل ــع الب ــرض جمي ــن ع ــك م تمكن
[Ctrl+Alt+Del] او [Ctrl+Shift+ESC]فالخفاء اسم البرنامج في أي وقت ،: 

  
App.TaskVisible = False 

  
 Task التي تمكنك من تحديد النص الظاهر في قائمة البـرامج  Titleوآذلك الخاصية 

Listهو النص الموجود عنـد خانـة اسـم المشـروع     ، يكون النص االفتراضي Project 
Name   ــوار خصــائص المشــروع ــة  Project Properties فــي صــندوق ح ــل عملي  قب
  .الترجمة

 هـي  Appمن الخصائص االخرى التي تجدها فـي صـندوق الحـوار السـابق والكـائن               
ــامج   ــة   .... Major ،Minorخصــائص رقــم اصــدار البرن ــخ، وخصــائص حقــوق الملكي ال

LegalCopyRight ،Trademarks .... الخ وهي للقراءة فقط وقت التنفيذ.  
  

  Clipboardآائن الحافظة 
 بامكانية االتصال وتبادل البيانات فيما بينهـا، صـحيح    Windowsتتميز معظم تطبيقات    

 محـدود االمكانيـات، اال انـه اسـلوب          Clipboardان تبادل البيانات عن طريق الحافظة       
 مـن نسـخ ولصـق    Visual Basicيمكنـك  . Windows تطبيقـات  مازال متبع في معظم

  .Clipboardالبيانات من والى الحافظة عن طريق الكائن 
  :SetTextنبدأ أوًال بنسخ النص الى الحافظة باستخدام الطريقة 

 
Clipboard.Clear 
Clipboard.SetText Text1.Text, vbCFText 
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 لمسح محتويات الحافظة قبـل      Clearينصح دائما باستخدام الطريقة       :مالحظة
نسخ البيانات لها، وذلك النه في حاالت معينة لن تتمكن مـن نسـخ              

  .بيانات جديدة الى الحافظة مالم يتم مسح محتوياتها
  

  :vbCFRTF فاستخدم الثابت RTFولنسخ النصوص مع تنسيقها على هيئة 
 
Clipboard.Clear 
Clipboard.SetText RichTextBox1.Text, vbCFRTF 
 

 : هي المستخدمةSetDataاما لنسخ الصور، فالطريقة 
  

Clipboard.Clear 
Clipboard.SetData Picture1.Picture 

  
 هـي المسـتخدمة، ولكـن عليـك      GetTextوالجراء عملية لصق النصـوص، فالطريقـة        

 GetFormatاختبار نوع وهيئة البيانات الموجـودة فـي الحافظـة باسـتخدام الطريقـة               
  : بعملية اللصققبل القيام

  
If Clipboard.GetFormat (vbCFText) Then 
 Text1.SelText = Clipboard.GetText (vbCFText) 
ElseIf Clipboard.GetFormat (vbCFRTF) Then 
 RichTextBox1.SelRTF = Clipboard.GetText (vbCFRTF) 
End If 

  
 :رة التي تشترط هيئة الصوGetDataولصق الصور استخدم الطريقة 

  
If Clipboard.GetFormat(vbCFBitmap) Then 

Set Picture1.Picture = Clipboard.GetData(vbCFBitmap) 
End if 

  
 يمكنها عرض انواع وهيئـات مختلفـة مـن الصـور، اال        PictureBoxرغم ان أداة الصورة     

، لـذلك   vbCFBitmapان الكود السابق لن يعمل اال اذا آانت هيئة الصورة مـن النـوع               
  :يفضل تمكين جميع الهيئات االخرى

  
Dim picFormat As Variant 
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For Each picFormat In Array(vbCFBitmap, vbCFMetafile, vbCFDIB, vbCFPalette) 
If Clipboard.GetFormat(picFormat) Then 

Set Picture1.Picture = Clipboard.GetData(picFormat) 
Exit For 

End If 
Next 

 
  Screenشة آائن الشا

آائن الشاشة يمثل جميع شاشات ونوافذ برنامجك ويحتوي علـى خصـائص تتعلـق              
 التــي تعــود FontCountبــالمظهر العــام لســطح مكتــب نظــام التشــغيل، آالخاصــية 

 Fontبمجموع الخطوط المتوفرة في نظام التشغيل والتي تسـتخدمها مـع الخاصـية              
  :التي تعود باسماء الخطوط

 
Dim iCounter As Integer 
For iCounter = 0 To Screen.FontCount - 1 

List1.AddItem Screen.Fonts(iCounter) 
Next 

  
 تمثل نافذة النموذج النشطة في البرنامج، وهـي مرجـع الـى             ActiveFormالخاصية  

 فهــي تمثــل االداة التــي عليهــا ActiveControlآــائن نافــذة النمــوذج، امــا الخاصــية 
  :الترآيز

  
Screen.ActiveForm.Caption = “النافذة النشطة” 
 

ــيتان   ــرا، الخاصـ ــة   Width و Heightاخيـ ــة النقطيـ ــرض الكثافـ ــاع وعـ ــودان بارتفـ  تعـ
Resolutionللشاشة :  

  
Print "Width = " & ScaleX(Screen.Width, vbTwips, vbPixels) 
Print "Height = " & ScaleY(Screen.Height, vbTwips, vbPixels) 

  
 Printer آائن الطابعة

بعيـدا عـن   . الطباعة من المزايا الضرورية التي البد من توفيرها فـي برامجـك الجديـة         
 والـذي  Printer Object آـائن الطابعـة   Visual Basic المعقدة، يـوفر لـك   APIاجراءات 

  .من اسمه يعرف غرضه



143 

 Printersقبل التوغل في اعضاء آائن الطابعة اود ان اتطرق الى مجموعة الطابعـات  
Collection .             هذه المجموعة تمثـل جميـع الطابعـات الموجـودة فـي الجهـاز الحـالي .

فالبـد فـي البدايـة مـن تحديـد      . التستطيع تعديل مزايا هذه الطابعات بشكل مباشـر    
 .الطابعة وتعيينها لالستخدام ومن ثم تستطيع تعديل الخصائص

 الطابعــة  خاصــية اســمPrintersمــن الخصــائص الموجــودة فــي مجموعــة الطابعــات 
DeviceName او اســم المشــغل DeriverName  رقــم المنفــذ ،Port المرآــب عليــه 

 :الخ....الطابعة 
 

Dim X As Integer 
 
 استخدام المجموعة ‘
‘ Printers Collection 
For X = 0 To Printers.Count -1 
   Print Printers(X).DeviceName 
Next 
 

آل ما عليك هو    .  استخدامها ريدطابعة التي ي  بكل تأآيد تود من المستخدم تحديد ال      
 الـى الكـائن     Printersتوفير آود مناسب لتعيين الطابعـة الموجـودة فـي المجموعـة             

Printer . استخدام االداة بهذا مثال لعمل ذلكListBox: 
 

Private Sub Form_Load()  
   Dim X As Integer 
 
 استخدام المجموعة ‘
‘ Printers Collection 
   For X = 0 To Printers.Count -1 
      List1.AddItem Printers(X).DeviceName 
   Next 
End Sub 
 
Private Sub List1_Click()  
 تحديد الطابعة من المجموعة ‘
   Set Printer = Printers(List1.ListIndex) 
End Sub 
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طابعـة الحاليـة او     خصـائص ال   لتعـديل    Printerواالن آل ما عليك هو استخدام الكائن        
 التـي تعـرف عـن       ColorMode، خاصية    من هذه الخصائص   .البدء في عملية الطباعة   

 والتـي   PrinterQualityوالخاصـية   .  ال مطريقها ما اذا آانت الطابعـة داعمـة لاللـوان ا          
الخصائص االخرى تجـدها بشـكل مفصـل        . تعود بنوع الكثافة النقطية وجودة الطباعة     

 .MSDNفي مكتبة 
 فتتم باستخدام طرق آائن الطابعـة وهـي نفـس الطـرق           ملية الطباعة الفعلية    عاما  

واسـتخدامها يـتم بـنفس       الـخ ....  Print  ،Line  ،Cirlceالموجودة في آـائن النمـوذج       
 ".النمـاذج واالدوات  "الطريقة التي استخدمناها مع نافذة النموذج في الفصل الثاني          

 لبـدء   EndDocاعـة، اسـتخدم الطريقـة       بعد ان تنتهي من ارسـال البيانـات الـى الطب          
 :عملية الطباعة الفعلية

 
Printer.RightToLeft =True 
Printer.FontSize = 40 
Printer.Print “ترآي العسيري” 
 ابدأ عملية الطباعة ‘
Print.EndDoc 

 
 واضح مـن اسـمها      NewPage تقوم بانهاء عملية الطباعة، والطريقة       KillDocالطريقة  

 . جديدة صفحةتخرجانها 

  
  اآتشاف االخطاء

ــي رؤوس        ــاء ف ــم اســباب انتشــار الشــعيرات البيض ــن اه ــه، ان م ــا ال شــك في مم
فكم من مبرمج آسر شاشة جهازه بسبب آثـرة  . المبرمجين هي االخطاء البرمجية  

االخطاء غير المتدارآة في برنامجـه، وآـم مـن مبـرمج توقـف عـن إآمـال مشـاريعه                    
ة برنامج دون اخطاء شيء يتحقق فـي الخيـال    آتاب. بسبب عدم معرفة مصدر الخطأ    

  .لكن آلما زادت احتياطاتك لتفادي االخطاء قلت نسبة ظهورها! فقط
 

 فكرة عامة
 علـى اسـاس وقـت حـدوثها امـا فـي       صنفينتصنف االخطاء في أي لغة برمجة الى  

. هذه االخطـاء تسـبب انهيـار برنامجـك وانهـاء تنفيـذه           . وقت التصميم او وقت التنفيذ    
ضافة الى ذلك، يوجد نوع مـن االخطـاء التـي ال تظهـر لـك بشـكل مباشـر تعـرف                     باال

 : االصنافلى هذه ع ةلنلقي نظر. Bugs بالشوائب
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 :Design Time Errorsاخطاء وقت التصميم 
 وهـي اسـهل انـواع االخطـاء اآتشـافا      Syntax Errors ايضا باالخطاء النحويـة  وتعرف
. ن في مرحلة التصـميم او الترجمـة للبرنـامج         وقت حدوث هذه االخطاء يكو    . واصالحا

فمثال قد تكتـب اسـم      . سببها الرئيسي في طريقة آتابة العبارات البرمجية الخاطئة       
 .Next بدون اقفالها باستخدام Forدالة ليست موجودة، او تنشئ حلقة 

 في قمة الروعـة هـدفها قـنص    تقنية Visual Basicتوفر لك بيئة التطوير المتكاملة لـ 
. [ENTER]ه االخطاء تلقائيا بمجرد الوقوع فيها وذلـك بعـد الضـغط علـى المفتـاح                 هذ

 ستالحظ ظهـور رسـالة توضـح لـك     [ENTER] واضغط مفتاح X == 4مثال، قم بكتابة 
 بالتـدقيق النحـوي التلقـائي    التقنيـة تعرف هذه  . الخطأ وقد قلب لون السطر باالحمر     

Auto Syntax Check  ن طريـق االختيـار    عـ ئهـا  والتـي تسـتطيع الغاAuto Syntax 
Check      الموجود في خانة التبويب Editor في نافذة الخيارات Options .  ال اعتقد انـك

 ! ستلغيها يوما من االيام اليس آذلك؟
 

 :Run Time Errorsاخطاء وقت التنفيذ 
وقـت آتابـة    السـابقة   فلن تظهر الرسالة المزعجـة      . وقت ظهور هذه االخطاء مختلف    

صـحيح نحويـا لكنـه     عنـدما يصـل المفسـر عنـد سـطر       . نما في وقت التنفيـذ    الكود وا 
 ويظهـر تحديـد لمكـان    Run Time Error بعنـوان  خطـأ خاطئ منطقيا ستظهر رسالة 
 : مثال اآتب هذا الكود. السطر الذي وقع فيه الخطأ

 
Dim X As Byte 
X = 256 

 
 . خطـأ  ةمنطقيـ احيـة ال  مـن الن  من الواضح ان الصيغة النحوية لهذا الكود صحيحة لكن          
ن القيمــة ال وذلــك OverFlowجــرب تنفيــذ البرنــامج وســتالحظ ظهــور رســالة خطــأ  

طبعا اخطـاء وقـت   . 255 هي  Byteيحملها أي متغير من نوع      يمكن ان   القصوى التي   
التنفيــذ آثيــرة جــدا جــدا، فانــت عنــدما تصــمم البرنــامج تتوقــع ان آــل االحتمــاالت   

مثال لو وجـد فـي احـد سـطور برنـامج            . م البرنامج الخارجية آما هي في حالة تصمي     
 :امر يقوم بمسح ملف معين وآتبت هذا الكود

 
Kill “FileName.EXT ” 

 
قد عمل معك بالشكل المطلوب، لكن افترض ان الملف لم يكن موجود؟ فـان رسـالة      

فلو آنت ذآيـا سـتتأآد مـن وجـود          . الخطأ سيكون لها نصيب من عمر تنفيذ البرنامج       
 : ومن ثم حذفهDirستخدام دالة الملف با
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If Dir$(“FileName.EXT”) Then Kill “FileName.EXT ” 
 

يبدو ان ذآائك خارق جدا يا قارئ هذه السطور لكن مهال آاتـب هـذه السـطور لديـه             
 مدعومـة بـه     ReadOnlyماذا لو آان الملف موجود لكن خاصية        .  به شئ اخر ليخبرك  

 ستسـتخدم  ناذ. لة الخطأ سـتظهر مـن جديـد   أي انه غير قابل للحذف؟؟ ارأيت رسا  
 : ReadOnlyذآائك الخارق وتتأآد من وجود الملف ومن ثم من عدم وجود خاصية 

 
If Dir$(“FileName.EXT”) Then 
   If Not (GetAttr("FileName.EXT”) And vbReadOnly) Then 
      Kill “FileName.EXT” 
   End If 
End If  

 
 لـك منـي فـائق التقـدير واالحتـرام علـى محاولتـك الرائعـة          ،لحسنا يا قارئي الفاضـ    

افتــرض ان الملــف ! لتجنـب الخطــأ لكــن مــع ذلــك فهنــاك احتمــال اخــر لوقــوع الخطــأ 
FileName.EXT          يتم استخدامه من قبل برنـامج اخـر Process       وآانـت عليـه خاصـية 

ملـف   فانك لـن تسـتطيع فـتح ال   -أي مسموح للبرنامج الذي يستخدمه فقط   -االقفال  
 .وستظهر رسالة الخطأ التي اخبرتك بها واآون قد غلبتك في هذا التحدي

من ي مبرمج   أللكن البد   . القضية ليست من يغلب من، فكلنا مبرمجين ننسى آثيرا        
 . وضع جميع وآافة االحتماالت الممكنة لتفادي وتجنب االخطاء آما سنرى الحقا

 
 :Bugsالشوائب 

نحوية وال توجد به أي اخطاء في وقـت التنفيـذ لكـن            قد يكون الكود سليم من ناحية       
الشوائب هي اخطـاء فـي سـلوك تنفيـذ          . ال يوجد برنامج اال وبه شوائب     . به شوائب 

لـذلك، تجـد    . البرنامج لكنها ال تسبب في ايقافـه، وهـي صـعبة االيجـاد واالآتشـاف              
خاص  تـوزع علـى اشـ    Betaغالبا في البرامج التجارية الكبيـرة صـدور نسـخ تجريبيـة             

وشــرآات معينــة الهــدف منهــا تجربــة البرنــامج والتحقــق مــن واآتشــاف الشــوائب   
مـن اآبـر االخطـاء الـذي يقـع فيهـا المبـرمج هـي محاولـة اآتشـاف                   . الموجودة فيـه  

 ففـي  ،تستطيع اآتشاف الشـوائب اال عـن طريـق غيـرك         لن   ألنك ،الشوائب بنفسه 
التعامـل معهـا، لكـن فـي        حالة تجربة برامجك الشخصية فانك اآثر من يعرف طريقة          

حالة وجود نسخة من البرنـامج عنـد شـخص اخـر فالوضـع يختلـف، وتبـدأ الشـوائب                    
 . بالظهور لديه
Visual Basicهناك الكثيـر مـن الشـوائب التـي تكتشـف شـهريا وتصـدر        . به شوائب 

، بعضـها تـم    MSDN تقارير عنهـا تجـدها بشـكل دوري فـي مكتبـة              Microsoftشرآة  
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المقصـد مـن هـذا الكـالم، انـه مهمـا آـان مسـتواك فـي                 . الخـر   االبعض  الـ اصالحه و 
 . البرمجة البد من وجود شوائب في برنامجك

اقصد -يوجد الكثير من الكتب التي تناقش مسألة الشوائب البرمجية وآيفية تفاديها           
  . اال انها مواضيع خارج نطاق الكتاب-االقالل منها

 
 Errالكائن 

، FileName.EXTتشغيل وبالتحديد في مثـال الملـف       عودا الى موضوع اخطاء وقت ال     
بدال من آتابة عشرات االسطر للتأآد من قابلية حذف الملف، استخدم آائن الخطـأ              

Err .   آل خطأ من اخطاء وقـت التشـغيل لـه           ن معرفة أ  عليك ،قبل تطبيق هذا الكائن 
  وعنـد ،به وآذلك وصف نصـي مختصـر للخطـأ       يميزة عن غيرة من االخطاء    رقم خاص   

عنـد رغبتـك    . Err فـي الكـائن      -الخاصة بالخطـأ  -حدوث الخطأ يتم وضع هذه البيانات       
في االستمرار في عمليـة تنفيـذ البرنـامج حتـى عنـد وقـوع الخطـأ البـد مـن آتابـة                       

حتـى  تتوقع حدوث خطأ فيـه   عند بداية آل اجراء On Error Resume Nextالتعليمة 
 : مثاليستمر في تنفيذ سطور البرنامج راقب هذا ال

 
On Error Resume Next 
 
Kill “FileName.EXT” 
If Err Then 
   MsgBox Err.Description 
   Err.Clear 
End If  

 
 Err ان لم يستطع البرنامج فعل ذلك فـان الكـائن            ،هنا سنقوم بمحاولة حذف الملف    

مـن  . سنظهر رسالة توضح وصف الخطأ     و سيحتوي على خصائص تتعلق بذلك الخطأ     
خبـر  ن حتـى    Clear عن طريق اسـتدعاء الطريقـة        Errلتأآد من تنظيف الكائن     المهم ا 

  . البرنامج اننا انتهينا من قنص الخطأ وانه ال يوجد خطأ اخر
 If Err Thenاما اذا آانـت اآـواد االجـراء طويلـة وال تـود ان تكتـب الجملـة الشـرطية         

 االنتقـال الـى    والتـي تـؤدي الـى   On Error Goto Xمرات متعددة، فيفضل استخدام 
  :سطر معين في حال حدوث أي خطأ في تنفيذ اآواد االجراء
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Sub LongSub () 
 On Error Goto X: 
  

… 
… 
… 
 

X: 
MsgBox Err.Description 
Err.Clear 

End Sub 
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  الخامسالفصل 
 OOPالبرمجة آائنية التوجه 

 
  

برمجـة مبنيـة علـى     هـي لغـة   Visual Basic ان VB3 و VB1 ،VB2عّرفت االصدارات 
، اما نقطة التحـول  OBPتختصر – Object Based Programming Languageالكائنات 

 علـى انهـا لغـة    Visual Basic والذي مكننا من اعتبار VB4آانت منذ انطالق االصدار 
 -OOPتختصـر  – Object Oriented Programming Languageبرمجة آائنيـة التوجـه   

 على هذه اللغة، اال ان البعض يعتـرض علـى           Classesئات  بعد اضافة ميزة تعريف الف    
 OOP لعدم دعمها لـبعض الميـزات االساسـية للغـات     OOP بانها Visual Basicوصف 

الخ، مـن ناحيـة اخـرى فهـو          .... OverLoading، إعادة التعريف    Inheritanceآالوراثة  
ريـق تعريـف     عن ط  Encapsulation وهو التغليف    OOPيدعم المبدأ االساسي للغات     

  .Interfaces والواجهات Classesالفئات 
، ++C حقيقيـة آلغـات   OOP ال يعتبر لغة آائنية التوجـه  Visual Basicخالصة القول، 

SmallTalk   او JAVA        ولكنه يمكنك من محاآاة لغـات ،OOP      وتطبيـق معظـم مبادئهـا  .
، "نيـة التوجـه   نحو برمجة آائ- للجميع Visual Basic"ومن منطلق عنوان هذا الكتاب 

 Visual وتطبيقها بـ OOPفهذا الفصل هو مدخلك الرئيس الى البرمجة آائنة التوجه 
Basicوستكون جميع الفصول الالحقة من هذا الكتاب مبنية على هذا الفصل ،.  

نظرًا ألن جميع الفصول الالحقة من هذا الكتاب ستكون مبنية على مـا تعلمتـه مـن                  
  :ن تتقبل مني هاتين النصيحتينهذا الفصل، فاني ارجو منك أ

اذا شـعرت أنـك غيـر مسـتوعب للفكـرة، حـاول قـراءة               . ال تحاول تجـاوز إي فقـرة       -
 .الفقرة جديد مع تطبيق األمثلة المدرجة

حاول ابتكار امثلة جديدة من وحي افكارك، وقـم بتطبيقهـا، لتتمـرس علـى هـذا           -
  .األسلوب من البرمجة

 
 OOPمقدمة الى 

 فتسـتطيع االنتقـال   OOPافية بمصطلح البرمجة آائنية التوجـه      اذا آنت على دراية آ    
 فيمكننـي ان اعـرف   OOPالى فقرة بناء اول فئة مبسطة، اما ان آنـت جديـدا علـى      

لك البرمجة آائنية التوجه على انها برمجة موجهه نحو آائنات او اهداف، فكل شـئ         
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عـال خاصـة بـه أي     له بيانات وافThing او شئ    Objectفي برنامجك عبارة عن آائن      
خصـائص  (اشبه بالعالم الحقيقي الذي تراه يوميا، فاالنسان آائن لـه صـفات معينـة               

Properties (     ،الـخ، ولـه افعـال يقـوم بهــا     .... آاالسـم، العمـر، اللـون، الطـول، الــوزن
الخ، آما ان االنسان    .... آالمشي، الكتابة، الضحك، البكاء، النوم،      ) Methodsطرق  (

تؤثر فيه وينتج عنها ردود فعل آاسـتقبال رسـالة   ) Eventsاحداث (ئع تحدث عليه وقا  
مفرحة او محزنة، التعرض لجلطة في المخ، وصول لكمة خطافية في الفـك االيمـن،               

  .الخ.... صفعة قوية في الخد االيسر، 
، فهـي تحتـوي علـى خصـائص تحـوي بيانـات       Visual Basicآذلك الحال مـع آائنـات   

الخ، وطـرق لتفعـل افعـال خاصـة بهـا        .... Left  ،Height  ،BackColor: خاصة بها مثل  
، Click ،MouseMoveالخ، واحداث تقع عليها آــ        .... Move  ،Refresh  ،ZOrder: مثل

KeyPress ، ....الخ تنتج عنها ردود فعل خاصة.  
  

 ؟OOPلماذا 
  : آثيرة جدا ولكني ساختصر ثالثة منهاOOPبصراحة الفوائد التي تجنيها من 

  
 فالبرنـامج   OOPندما تكبر حجم البرامج تزداد عمليـة ادارتهـا تعقيـدا، لكـن مـع                ع -

يتكون من مجموعة آائنات بحيث انه لو حدثت مشـكلة فـي احـدها فكـل مـاهو                  
مطلوب هو تعـديل ذلـك الكـائن دون ان تتـأثر الكائنـات االخـرى، وحتـى لـو اردت                     

من البرنامج، وآل ما    تطوير احد الكائنات فلست مضطرا الى تنقيح آالف االسطر          
 .يتوجب عليك القيام به هو االنتقال الى آود الفئة وتطويره فقط

  
تصميم البرامج والتخطيط لبنيتها اصـبحت اسـهل مـن البرمجـة االجرائيـة واقـرب          -

الى العالم الحقيقي، فعندما تخطط لبرنامج جديـد فنظرتـك سـتكون بعيـدة عـن                
. امـك بسـرعة اآبـر وسـهولة اآثـر         االآواد وقريبة الـى التصـميم بحيـث تنجـز مه          

فعندما تصمم فئة جديدة، فلن يشغلك أي آود او متغير خارج هذه الفئة قد يـؤثر         
على سلوك تنفيذ االآواد، وسيكون آل ترآيـزك علـى هـذه الفئـة وآأنهـا الجـزء              

ــأثر Bugsالوحيــد الموجــود فــي البرنــامج، ممــا يقلــل نســبة الشــوائب     وعــدم ت
 .متغيرات وبيانات برنامجك

 
- OOP  ستجعل حياتك اسهل، فلو تخيلـت Visual Basic   دون آائنـات واردت تغييـر 

 :اسم النافذة، فقد تكتب شيئا مثل
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Dim hWND As Long 
hWND = FindWindow (“Form1”) 
ChangeCaption ( hWND, “Main Menu”) 

 Caption وتقوم بتغيير خاصـيته  Form1 فانك تتحدث عن آائن اسمه   OOPلكن مع   
  .لى االسم الذي تريده بسهولة شديدةا
  

  OOPسمات 
بشــكل –، فالفئــة Object والكــائن Classمــن الضــروري ان اوضــح الفــرق بــين الفئــة 

 هي مجرد وصف لخصائص، طـرق واحـداث الكـائن، بينمـا الكـائن هـو وحـدة            -مبسط
اعود للمثال السابق، فاالنسان هو فئـة   . تحتوي على بيانات واآواد معرفة في الفئة      

واعوذ –خلقها اهللا عز وجل واصفة لخصائص، طرق واحداث آائنات مشتقة منها، فأنا             
 .... 99 آائن لدي خصائص من فئة االنسان آاالسم ترآي، العمـر     -باهللا من آلمة انا   

آاسـمك س، عمـرك     " االنسـان "الخ، وانت ايضا آائن لديك خصائص من نفس الفئة          
 هــي Text2 و Text1، فــادوات الــنص Visual Basicآــذلك الحــال مــع . الــخ.... ص 

 هـي آائنـات     Labe3 و   Label1  ،Label2، وادوات العنـوان     TextBoxآائنات من الفئـة     
  .Labelمن الفئة 

  :OOPبودي ان اعرض عليك باختصار السمات الثالث لـ 
  

  :التغليف
 Putting بوضـع جميـع االشـياء معـا     OOP في لغـات  Encapsulationيقصد بالتغليف 

everything together    بحيث تحقق استقاللية الكائن المطلقة ببياناتـه الخاصـة بـه ،
وحتى اآواده، من المزايا التي يقدمها لك التغليف هو امكانية تطـوير البنيـة التحتيـة                
للكائن بدون ان يتأثر ترآيب برنامجك ودون الحاجة الى تعديل سطر واحد مـن اآـواد                

بحث عن الملفات واعتمدت عليه بدرجة آبيـرة  البرنامج، مثال لو قمت بتصميم فئة لل 
في برنامجك، وبعد فترة مـن االختبـارات والتجـارب القويـة الحظـت بـطء فـي عمليـة           
التنفيذ، فكل ما ستفعله هـو تعـديل البنيـة التحتيـة للفئـة الخاصـة بالبحـث وتطـوير                    
ــامج االخــرى والتــي      ــر ســطر واحــد مــن ســطور البرن ــات اآوادهــا دون تغيي خوارزمي

  .مل هذه الفئة بالتحديدتستع
آلما زادت استقاللية الفئـة، آلمـا زادت آفـاءة اعـادة اسـتخدامها فـي برنـامج آخـر                    

مبـدأ اعـادة اسـتخدام    . Code Reusabilityوتطبيق اسلوب اعـادة اسـتخدام االآـواد    
االآواد من احد المبادئ الضرورية التي يتوجب عليك محاولة والتعـود علـى تطبيقهـا               

جك ومشاريعك اليومية، بحيث تتمكن من االستفادة مـن الفئـة التـي             دائما في برام  
وحتـى تنشـئ فئـة قابلـة العـادة       . صممتها في اآثر من مشروع واآثـر مـن برنـامج          

االستخدام، حاول دائما وقبل ان تبدأ بكتابة سطر واحـد مـن الفئـة باخـذ احتياطاتـك        
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دة من هذه الفئـة  آيف يمكنني االستفا: للمستقبل واسأل نفسك اسئلة شبيهه بـ   
في برنامج آخر؟ آيف اسمي واحدد الخصائص، الطرق واالحداث بحيـث تكـون قابلـة        
للعمل مع اآثر من برنامج وقابلة للتطوير ايضا ؟ آيف اجعل هذه الفئة مسـتقلة قـدر     
المستطاع عن أي اآواد او آائنات اخرى فـي البرنـامج بحيـث يمكننـي اسـتخدامها                 

ن االسئلة واالعتبارات التي البد مـن وضـعها فـي االعتبـار             الخ م ....في برنامج آخر؟    
  .قبل بناء الفئة وعند آتابة آل اجراء من اجراءاتها

  
  :تعدد الواجهات

 هو قدرة الفئة على احتوائها اآثـر مـن          Polymorphismبباسطة مبدأ تعدد الواجهات     
فلـو  واجهة بحيث تمكنك من توحيد عـدة فئـات مختلفـة باسـماء اعضـاء متشـابهه،                  

 ستجد انها مختلفة المهام واالنجـازات اال  Visual Basicامعنت النظر قليًال في ادوات 
 ممــا Clickو Left ،Moveانهــا تحتــوي علــى خصــائص، طــرق واحــداث مشــترآة آـــ  

الفصـل  . يسهل عليك آمبرمج حفظها وتوحيد االجراءات التي تستخدم هذه االعضاء         
  .فصيلالقادم يناقش مبدأ تعدد الواجهات بالت

  
  :الوراثة
 هي قدرة فئة على اشتقاق اعضاء من فئة ام بحيـث تزيـد مـن         Inheritanceالوراثة  

قوة الفئة الوارثة وتضيف اعضاء جديـدة للفئـة االم، فلـو آـان لـديك فئـة قويـة واردت                     
اضافة طريقة او خاصية لها، فـال يوجـد داعـي العـادة بنـاء الفئـة مـن جديـد واضـافة                   

المطلوبة، فكـل مـا سـتقوم بـه هـي عمليـة انشـاء فئـة خاليـة                   الخاصية او الطريقة    
تضيف اليها الخاصية او الطريقة التي تريدها ومن ثم تشـتقها مـن الفئـة التـي تريـد                   

  .الفصل القادم يناقش مبدأ الوراثة بالتفصيل. تطويرها واضافة الخاصية او الطريقة لها
  

  بناء اول فئة مبسطة
أ بتصــميم اول فئــة تمثــل شــخص سنســميها   آــي نبــدVisual Basicواالن شــغل 

CPerson . اختر االمرAdd Class Module   مـن قائمـة Project    ومـن صـندوق الحـوار ،
 لتظهـر لـك   Open وانقر على الزر Class Module يظهر امامك، اختر الرمز -قد–الذي 

 لعـرض نافـذة خصـائص الفئـة،     [F4]نافذة اآواد تعريـف الفئـة، اضـغط علـى المفتـاح             
 :، واآتب هذا الكود في الفئةCPerson الى Class1 خاصية االسم من وعدل

  
Public sName As String 
Public dBirthDate As Date 

  



153 

 و  sName تحتـوي علـى الخاصـيتين        CPersonوبهذا نكون قد انجزنا اول فئة باالسم        
dBirthDate . تســتطيع اســتخدام الفئــةCPerson ،فــي أي مكــان داخــل مشــروعك 

 : التابع لنافذة النموذج واآتب هذا الكودClickلى الحدث اذهب ا
  

Private Sub Form_Click() 
    Dim Turki As New cPerson 
    Dim Khaled As New cPerson 
     
    Turki.sName = "ترآي العسيري" 
    Turki.dBirthDate = #1/1/1900# 
    Khaled.sName = "خالد االبراهيم" 
    Khaled.dBirthDate = #1/1/1979# 
    Print Turki.sName, Turki.dBirthDate 
    Print Khaled.sName, Khaled.dBirthDate 
End Sub 

  
 مـن الفئـة التـي صـممناها     Khaled و Turki بانشاء آائنين -في الكود السابق -قمنا  
 لكــل dBirthDate و sName، ومـن ثـم قمنـا بتعيـين قـيم للخاصـيتين       CPersonللتـو  

 و Turkiآــائن علــى حــدة، وختمنــا الكــود بطباعــة قــيم الخصــائص التابعــة للكــائنين  
Khaled. 

 لطباعـة قـيم     -بشكل جاد –صحيح ان الفئة السابقة لن تطبقها في حياتك البرمجية          
  .متغيرات، اال ان الغرض االساسي هو مجرد توضيح فكرة الفئات وطريقة استخدامها

  
  بناء الفئات

 سنبدأ بالتوغل فـي  Classesعرفتك على الفكرة االساسية من الفئات       واالن بعد ان    
  .تفاصيل بناء خصائصها، طرقها واحداثها حتى تزيد من قوة الفئة

  
  بناء الخصائص

 السابق، فسـنالحظ ان المبـرمج يسـتطيع اسـناد     CPersonاذا عدنا الى مثال الفئة      
 بادخـال العمـر مـن    ، وقـد يعطـي فرصـة للمسـتخدم    dBirthDateأي قيمة للخاصـية     

  :خانة نص
 
Turki.iAge = CDate ( Text1.Text ) 
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المشكلة في الكـود السـابق، ان المسـتخدم بامكانـه ادخـال أي عـدد يمثـل تـاريخ                    
ميالد الشخص وقد يكون تاريخ لم يحل بعد، لذلك عليك التحقـق مـن تـاريخ المـيالد                  

  :dBirthDateفي آل مرة تمكن المستخدم من ادخال قيمة للخاصية 
 
If CDate( Text1.Text ) > Date Then 
 MsgBox “خطأ في القيمة” 
Else 
 Turki. dBirthDate= CDate(Text1.Text) 
End If 

  
يعيب الكود السابق انه يلزمك بعملية التحقق من القيمة في آـل مـرة تريـد اسـناد                  

مى ، والحل هو باستخدام نوع خاص مـن االجـراءات يسـ           dBirthDateقيمة للخاصية   
 :الخصائص والتي تمثل خصائص الكائن لتحميه من القيم الخاطئة

  
Private m_dBirthDate As Date 
 
Public Property Get dBirthDate () As Date 
    dBirthDate= m_dBirthDate 
End Property 
 
Public Property Let dBirthDate (ByVal dNewValue As Date) 
    If dNewValue > Date Then 
        MsgBox “خطأ في القيمة” 
        m_dBirthDate = Date 
    Else 
        m_dBirthDate= dNewValue 
    End If 
End Property 
 

آما في الكود   – من داخل الفئة     MsgBoxفي الحقيقة، اظهار رسالة       :مالحظة
 يعتبر اسـلوب غيـر احترافـي وتصـميم سـيء جـدا للفئـات                -السابق
 عندما تزيـد احجامهـا، ويفضـل ارسـال رسـالة خطـأ بالطريقـة                خاصة

Err.Raise بــدال مــن MsgBox. اال اننــي اســتخدمت الدالــة MsgBox 
  .في المثال لتقريب الفكرة اليك

  



155 

فـي آـل مـرة تقـوم بتعيـين او           : سيناريو تنفيذ االجراءات السـابقة سـيكون آالتـالي        
 Let dBirthDateسـتدعاء االجـراء   ، سيتم اdBirthDateاسناد قيمة جديدة للخاصية 

، وفي آل مرة تقـوم بقـراءة قيمـة          dNewValueوارسال القيمة الجديدة الى المتغير      
 والـذي يعـود بقيمـة    Get dBirthDate، سيتم استدعاء االجـراء  dBirthDateالخاصية 
 دون الحاجة لتعريـف متغيـر خـاص         iAgeبامكانك ايضا اضافة خاصية جديدة      . الخاصية
Privateلها : 

  
Public Property Get iAge() As Integer 
    iAge = DateDiff("yyyy", m_dBirthDate, Date) 
End Property 

 
 Let iAge وتجاهلـت االجـراء   Get iAgeتالحظ انني لم استخدم اال اجراء واحـد وهـو   

 ، فلو حاول المبـرمج Read Only للقراءة فقط iAgeوذلك الني اريد ان اجعل الخاصية 
  :Read Only Propertyتعيين او آتابة قيمة جديدة للخاصية ستظهر رسالة خطأ 

 
Print Turki.iAge ‘ ممكن جدا 
Turki.iAge = 80 ‘ رسالة خطأ 

  
 Property دون االجراء Property Letوبامكانك تطبيق العكس، أي استخدام االجراء 

Get لتجعل الخاصية للكتابة فقط Write Only Property:  
  

Private m_sPassword As String 
 
Public Property Let sPassword ( sNewValue As String) 
    m_sPassword = sNewValue 
End Property 

  
 Functions او Sub’sالمزيد ايضا، يمكنـك التعامـل مـع اجـراءات الخصـائص آـاجراءات           

 :Parametersعادية لتمكنها من استقبال قيم 
  

Private m_sAddress (2) As String 
 
Public Property Get sAddress( iIndex As Integer) As String 
    sAddress = m_sAddress ( iIndex ) 
End Property 
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Public Property Let sAddress(iIndex As Integer, sNewValue As String) 
    m_sAddress ( iIndex ) = sNewValue 
End Property 

 
  : بهذه الطريقةsAddressنك استدعاء الخاصية وبامكا

  
Turki.sAddress (0) = “  ” شارع الحقيقة–حي الوهم 
Turki.sAddress (1) = “  ” باآستان–والية فلوريدا 
Turki.sAddress (2) = “999 هاتف منزل” 
 
وعند الحديث عن الخصائص التي تمكنك من اسناد قيم لكائنـات، فعليـك اسـتخدام               

  :Property Let عوضا عن االجراء Property Setاالجراء 
 
Private m_PersonParent As CPerson 
 
Public Property Get PersonParent( ) As CPerson 
    Set PersonParent = m_PersonParent 
End Property 
 
Public Property Set PersonParent( ByVal objNewValue As CPerson ) 
    Set m_PersonParent =  objNewValue 
End Property 
 

  :Property Attributesمواصفات الخصائص 
 Procedure Attributesبامكانك تعديل مواصفات الخصائص عن طريق صندوق الحوار 

 بعــد تحريـك مؤشــر الكتابــة الـى مكــان اجــراء   Toolsوالـذي تصــل اليــه مـن القائمــة   
، اخفـاء  Default Properteyتراضـية  جعل الخاصـية اف : من هذه المواصفات. الخاصية

، آتابــة وصــف للخاصــية Object Browserالخاصــية مــن نافــذة مســتعرض الكائنــات 
الخ، بامكانك استكشاف باقي الخيارات في صندوق الحوار، وعليك ان تعلم علـم             ....

 فقط ولن تظهر لك فـي  CLS.اليقين ان جميع هذه الخيارات ستحفظ في ملف الفئة         
آواد الفئة، فلو قمت بعملية نسخ ولصق اآـواد الفئـة الـى فئـة اخـرى،                 نافذة محرر ا  

  .عليك اعادة عملية تحرير مواصفات الفئة
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  بناء الطرق
 معرفة داخل الفئـة، وال      Function او دوال    Sub’s ماهي اال اجراءات     Methodsالطرق  

 بنـاء   لتفاصـيل " BASICلغـة البرمجـة     "اعتقد انك بحاجـة الـى اعـادة الفصـل الثالـث             
 :CPersonمع ذلك، هذا مثال لطريقة تابعة للفئة . االجراءات والدوال

  
Public Sub SetData(sName As String, dBirthDate As Date, sAddress As Variant) 
    Me.sName = sName 
    Me.dBirthDate = dBirthDate 
    Me.sAddress(0) = sAddress(0) 
    Me.sAddress(1) = sAddress(1) 
    Me.sAddress(2) = sAddress(2) 
End Sub 

 
  :بامكانك استدعاء هذه الطريقة بدال من تعيين آل خاصية على حده

  
 بدال من تعيين الخصائص ‘
Turki.sName = txtName.Text 
Turki.dBirthDate = CDate ( txtBirthDate.Text ) 
Turki.sAddress (0) = txtAddress1.Text 
Turki.sAddress (1) = txtAddress2.Text 
Turki.sAddress (2) = txtAddress3.Text 
 
 استدعي الطريقة ‘
Turki.SetData txtName, CDate(txtBirthDate), Array(txtAddress1, _ 

            txtAddress2, txtAddress3) 
 

حتى لو لم تقتع بفكرة تعيين الخصائص باستخدام الطـرق آمـا فـي                :مالحظة
المثال السابق، تذآر ان استدعاء الطريقـة السـابقة اسـرع بخمـس             
مرات من تعيين قيمة آل خاصية على حده، وسـتؤثر هـذه السـرعة       

  .DCOM او COMآمكونات –آلما آانت اآواد الكائن ابعد 
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  بناء االحداث
 حـدث االنشـاء     VB4مبرمجـي   لذهن  عندما نربط بين آلمتي االحداث والفئات يتبادر        

Class_Initialize   واالنهاء Class_Terminates .        لكن مع االصـدارات االحـدث، اصـبحت
 Clientsالفئات قابلة على انشاء وتعريف احداث جديدة قابلـة للتصـريح مـن العمـالء                

  .والذين قد تكون انت احدهم– المستخدمين لتلك الفئة
أخذ مثال نافذة  لن ،الفكرة ليست صعبة او مختلفة عن االحداث الموجودة في االدوات         

 والشتقاق واستخدام ذلـك الحـدث   Click، تم تعريف حدث فيها باسم   Formالنموذج  
آل ما هو مطلوب منك وضع اسم الكائن ثم شرطة سـفلية ومـن ثـم اسـم الحـدث                    

 : آما في هذا الكود
 

Private Sub Form_Click() 
    اشتقاق حدث النقر من آائن النموذج ‘
End Sub  

 
 قـد يحتـوي علـى    Subلنـا ان الحـدث بكـل بسـاطة عبـارة عـن اجـراء         من هنا يتضح    

ــرات اضــافية  ــParametersمتغي . KeyPress او MouseDownموجودة فــي حــدث ال آ
 موجـود فـي     DataHasBeenSentالذي سنفعله هنا بالضبط هو تعريف حـدث باسـم           

وزة نستخدم الكلمة المحج سجديد في الفئة    الحدث  هذا ال لتعريف  و. CPersonفئة  ال
Event: 

  
 تعريف حدث جديد ‘
Event DataHasBeenSent(objTo As CPerson, bSuccess As Boolean) 
 

هل سيكون ذلك عند اسـتخدام خصـائص        متى يستم تنفيذ هذا الحدث؟      ! لكن مهال 
 لتفجيــر االحــداث؟ Visual Basicوطــرق الكــائن آــل مــرة؟ ام عنــدما تــزداد شــهوة  

 فـي داخـل   RaiseEventيـق اسـتخدام العبـارة     والجواب في أي وقـت تريـده عـن طر         
 :CPerson في الفئة الكوداآتب هذا . الفئة

 
Option Explicit 
 
 تعريف حدث جديد ‘
Event DataHasBeenSent(objTo As CPerson, bSuccess As Boolean) 
 
 تعريف طريقة جديدة في الفئة ‘
Public Sub SendData(objTo As CPerson) 
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فعيل الحدثهنا سنقوم بت ‘  
   If objTo Is Nothing Then 
      RaiseEvent DataHasBeenSent(objTo, False) 
   Else 
      RaiseEvent DataHasBeenSent(objTo, True) 
   End If 
End Sub  

 
 تتفاعـل  آمـا    ننتقل الى الجهة االخرى ومعرفة آيفية التفاعل مع هـذا الحـدث           واالن  

 تتم العملية بنفس الطريقة التي تتعامل     ، وغيرها Clickى آـ   االخراالدوات  مع احداث   
  : شريطةمع االدوات

  
  . مع تعريف الكائنWithEvents  المحجوزة الكلمةاستخدام -
 .ال يكون الكائن تابع لمصفوفة -
  .Publicأي - يتم االعالن عن الكائن على مستوى الوحدةان  -
  

ول االستجابة الحـداث ذلـك      وسنحا CPerson من الفئة    Callerسننشئ آائن باسم    
 : في نافذة النموذج اآتب هذا الكود،الكائن

 
Option Explicit 
 
Dim WithEvents Caller As CPerson 
 
Private Sub Form_Click() 
 Dim Khaled As CPerson 
  
 Set Khaled = New CPerson 
 
 Khaled.sName = “خالد” 
 
 Caller.SendData Khaled 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
   Set Caller = New MyClass 
End Sub 
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Private Sub Caller_DataHasBeenSent(objTo As CPerson, bSuccess As Boolean) 
   If bSuccess Then 
      MsgBox : " تم ارسال البيانات بنجاح الى " CPerson.sName 
   Else 
      MsgBox “ تلم اتمكن من ارسال البيانا ”   
   End If 
End Sub  

 
ال يوجد داعي لكتابة اسم الحدث الطويل بلوحـة المفـاتيح، فبمجـرد               :مالحظة

 انتقل الى القائمـة     WithEventsتعريفك للسطر الذي توجد به آلمة       
 تـرى  في اعلـى يسـار نافـذة التحريـر حتـى      Combo Boxة دلالمنس

ــائن   ــود  MyCallerاســم الك ــاقي اســماء االدوات الموج ــع ب ــي  م ة ف
  .النافذة

 
، الذي  Caller_DataHasBeenSentمثال مبسط جدا يوضح طريقة االستجابة للحدث        

  .SendDataيتم تفجيره بمجرد نجاح الطريقة 
  

  :القاء االحداث
تطبيــق مبــدأ القــاء االحــداث  تســتطيع WithEvents الكلمــة المحجــوزة عــن طريقــة

Event Multicasting ، آـائن  الـى فئـة   آـائن او اداة  مـن  هي عملية رمي االحـداث  و
سأوضـح الفكـرة بالمثـال القـديم     . بمجـرد تفجيـر الحـدث وقبـل ان تنفيـذ اآـواده           آخر

السـيطرة علـى    "وبالتحديد عند فقرة    " النماذج واالدوات "الموجود في الفصل الثاني     
، تالحــظ ان الكــود المســتخدم   "TextBoxأداة الــنص "التابعــة لفقــرة  " المــدخالت

 انـه مـن غيـر    -منـذ البدايـة  –مدخالت آان طويـل جـدا، وقـد اتفقنـا          للسيطرة على ال  
المعقول استخدام آل هذه االآواد للتحقق من القيمة التي يكتبها المسـتخدم فـي    
خانة النص، ولكن هنا سنستخدم الكود مرة واحدة فقط، وسنضعه فـي فئـة باسـم                

CNumTextBox:  
 

 االداة التي ستلقي احداثها الينا ‘
Public WithEvents TextControl As TextBox 
 
 اآواد تمنع المستخدم من آتابة اال االرقام ‘
Private OldText As String 
Private OldSelStart As Long 
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Private Sub TextControl_GotFocus() 
 عندما يكون الترآيز على االداة ‘
 البد من حفظ قيمتها ‘

OldText = TextControl.Text 
OldSelStart = TextControl.SelStart 

End Sub 
 
Private Sub TextControl_Change() 

 متغير يمنع استدعاء االجراء تراجعيا ‘
Static bExitNow As Boolean 
If bExitNow Then Exit Sub 

 
If Not IsNumeric(TextControl.Text) Then 

 المفتاح المدخل ليس رقم ‘
 قم باعادة عرض القيمة القديمة ‘
bExitNow = True 
TextControl.Text = OldText  
bExitNow = False 
TextControl.SelStart = OldSelStart 

Else 
 القيمة المدخلة رقمية اذا ‘
 قم بحفظها ‘
OldText = TextControl.Text 
OldSelStart = TextControl.SelStart 

End If 
End Sub 
 
Private Sub TextControl_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 

OldSelStart = TextControl.SelStart 
End Sub 
 
Private Sub TextControl_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 

OldSelStart = TextControl.SelStart 
End Sub 
 
Private Sub TextControl_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, _ 
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X As Single, Y As Single) 
OldSelStart = TextControl.SelStart 

End Sub 
 
Private Sub TextControl_Click() 

OldSelStart = TextControl.SelStart 
End Sub 

 
ال يوجـد  ف جديدة ال تقبل اال االعداد، TextBoxواالن في آل مرة تريد انشاء اداة نص  

 :وانما قم بالقاء جميع احداث اداة النص الى الفئةداعي لكتابة آل االآواد السابقة، 
 

Dim NumText As New CNumTextBox 
Dim NumText2 As New CNumTextBox 
 
Private Sub Form_Load()  
   Text1 = “0” 
   Text2 = “0” 
   Set NumText.TextControl = Text1 
   Set NumText2.TextControl = Text2 
End Sub 

 
 ال Text2 و Text1 االداتــين مــن جعــلســاطة شــديدة فــي الكــود الســابق ببتمكنــا 

 .Event Multicasting تقبالن اال اعداد بفضل القاء االحداث
 

 مثال تطبيقي
بامكانك تطبيق مئات االمثلة وانشـاء مئـات الفئـات حتـى تجعـل حياتـك اسـهل، اال                   

  .ئيةانني سأآتفي بتطبيق مثال بسيط جدا يتعامل مع الملفات الثنا
  

  :CFileالفئة 
قـد تتعامــل آثيــرا مــع الملفــات الثنائيــة والتــي تتطلــب دقــة فــي اســتخدام دوالهــا،  
عباراتها واوامرها، وبكل تأآيد االخطاء الصغيرة تسبب الـى تغييـر هيئـة الملـف ممـا                 

 تمكننا من تحرير الملفات     CFileسنصمم فئة   . ينتج عنه شوائب واخطاء وقت التنفيذ     
  : اسهل، فبدال من آتابة هذه االآواد المعقدةالثنائية بطريقة
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Dim iFree File As Integer 
 
iFreeFile = FreeFile 
Open “MyFile.TXT” For Binary As #iFreeFile 
 
 للكتابة الى الملف ‘
Put #1, , “ !اسلوب اجرائي مقرف ” 
 
 للقراءة ‘
Dim sTemp As String 
 
sTemp = String (18, “ “) 
 
Get #1, , sTemp 
 
Print sTemp 

  :ما رأيك بكتابة هذه االآواد
  

Dim MyFile As New CFile 
 
MyFile.OpenFile “MyFile.TXT”     
MyFile.PutData “اسلوب آائني جميل” 
Print MyFile.GetData (16) 

 
ال يقتصر الفرق بين االسلوب االجرائي االول واالسلوب الكائني الثاني على اختصـار   

آواد فقط، بل حتى في حاالت نسيان آتابـة االوامـر الضـرورية، فمـثال          عدد سطور اال  
 مما يؤدي الـى احتجـاز مسـاحة    Closeتالحظ انني لم اغلق الملف باستخدام االمر       

. بالذاآرة، اضف الى ذلك احتجاز رقم الملف وعدم امكانية استخدامه لفتح ملف آخر            
الملـف باسـتدعاء الطريقــة   امـا مـع االسـلوب الكـائني، فـال يوجــد داعـي الن اغلـق        

CloseFile      الن الكائنات من النوع ،CFile             تقـوم بـاغالق ملفاتهـا تلقائيـا بمجـرد مـوت 
  :CFileالكائن، فهذا الكود قد اضفته في حدث التدمير للفئة 

 
Private Sub Class_Terminate() 
    Me.CloseFile 
End Sub 
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  :ة باغالق الملف الخاصCloseFileالذي يقوم باستدعاء الطريقة 
 

Public Sub CloseFile() 
    If Me.iFileNum Then 
        Close #iFileNum 
        m_iFileNum = 0 
    End If 
End Sub 

  
 وقـد تضـيف     CFile.CLSستجد الكثيـر مـن الخصـائص التـي قـد اضـفتها فـي الملـف                  

 التـي تحـدد     lCursorLocخذ مثال هذه الخاصية     . عشرات الخصائص بقدر ما يحلو لك     
  :موقع مؤشر القراءة والكتابة من والى الملف

 
Public Property Get lCursorLoc() As Long 
    lCursorLoc = Seek(Me.iFileNum) 
End Property 
 
Public Property Let lCursorLoc(ByVal lNewValue As Long) 
    Seek Me.iFileNum, lNewValue 
End Property 

  
  :ثلة على استخدامهاهذه ام

  
MyFile.lCursorLoc = 1   ‘ بداية الملف 
MyFile.lCursorLoc = MyFile.lLOF ‘ نهاية الملف 
 

  .CFile حتى تحصل على االنجاز الكامل للفئة Codes.ZIPجع الملف را
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 استخدام الكائنات
ن حـان   تعرفت في الصفحات السابقة على الفئات والفكرة منهـا وآيفيـة بنائهـا، واال             

دور استخدام الفئات وانشاء الكائنات منها والتعرف علـى بعـض التفاصـيل المتعلقـة               
  .بالكائنات

 
  عبارات وآلمات خاصة بالكائنات

من الضـروري التعـرف علـى العبـارات والكلمـات المحجـوزة الخاصـة بالكائنـات حتـى              
 ة المحجـوزة  تستخدمها االستخدام االمثل، نبدأ مع انشاء الكائنات باستخدام الكلمـ         

New:  
  

  :Newالكلمة المحجوزة 
 Visual منـه، يمكنـك   Instanceاستخدام الكائن عليك بكل تأآيد انشاء نسخة قبل 

Basic مــن انشــاء الكائنــات بــدالتين همــا CreateObject و GetObject ولــن اتحــدث 
، والطريقـة االخـرى     "COM 1برمجـة المكونـات     "عنهما اال في الفصـل الثـاني عشـر          

 سـواء مـع     Newتمكنك من انشاء الكائنات هي باسـتخدام الكلمـة المحجـوزة            التي  
 :Setتصريح الكائن او مع العبارة 

  
Dim Turki As New CPerson 
Dim Khaled As CPerson 
Set Khaled = New CPerson 

  
من االشياء العجيبة جدا جدا والتي تغالط المنطق البرمجي، ان عملية انشاء الكائن        

 مثـل الكـود   Dimأي مـع عبـارة   – فـي نفـس وقـت التصـريح      Newالكلمـة   باستخدام  
ولـن يـتم    !  التابع للكائن  Class_Initialize ال تؤدي الى تفجير حدث االنشاء        -السابق

 هـو  -بالنسـبة لـي  –والسبب الغريب جدا . تفجيره حتى تستخدم الكائن في اآوادك   
ره وتسـتخدمه فـي اآـوادك،     لن يقوم فعليا بانشاء الكائن حتى تذآVisual Basicان 

  ! عند التصريح النشاءهNewبالرغم من اننا استخدمنا الكلمة المحجوزة 
  

  :Setالعبارة 
 : في العادة السناد آائن الى آخرSetتستخدم العبارة 

  
Set Khaled = Turki 
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 عند اسناد الكائنات، النـك ان لـم تسـتخدمها قـد     Setمن الضروري استخدام العبارة   
 و  Turkiسالة خطأ او حتى نتـائج غيـر متوقعـة، فلـو افترضـنا ان الكـائنين                  تظهر لك ر  

Khaled       لهما خاصية افتراضية واحدة هي sName      وقمت باسناد قيمة الكائن االول ،
 :Setالى الثاني دون استخدام العبارة 

  
Khaled = Turki 

 
لـى الخاصـية   فانك في الحقيقة لم تسند اال قيمة خاصـية الكـائن االول االفتراضـية ا          

  :االفتراضية للكائن الثاني، أي ان حقيقة الكود السابق هي
  

Khaled.sName = Turki.sName 
  

  :Isالمعامل 
 :تستخدم هذا المعامل لمعرفة ما اذا آانا المتغيران يشيران الى نفس الكائن

  
If Khaled Is Turki Then … 

  
  :لفئة او الويمكنك ايضا معرفة ما اذا آان الكائن حي يرزق ويتبع 

 
If Khaled Is Nothing Then … 

 
ــارجو ان تنســى فكــرة اســتخدامه للتحقــق مــن مســاواة      امــا معامــل المســاواة ف

  :الكائنات، فالكود التالي
  

If Khaled = Turki Then … 
  

 : للكائنات، وآأنك آتبت-ان وجدت-ال يقارن اال الخصائص االفتراضية 
  

If Khaled.sName = Turki.sName Then … 
 

 :TypeOf … Isالعبارة 
 :تمكنك هذه العبارة من اختبار نوع الفئة التي تمثل الكائن

  
If TypeOf Turki Is CPerson Then … 
 



167 

If TypeOf MyCtrl Is TextBox Then 
 MyCtrl.Text = “…” 
Else 
 MyCtrl.Caption = “…” 
End If 

 
 :TypeNameالدالة 
  :مثل اسم الفئة التابع لها الكائن تعود بقيمة حرفية تTypeNameالدالة 

 
Print TypeName(Turki) ‘ CPerson 
Print TypeName(Text1) ‘ TextBox 

 
 :Nothingالقيمة 

  : اليهNothingبامكانك الغاء الكائن في أي وقت بمجرد اسناد القيمة 
  

Set Khaled = Nothing 
  

  .المزيد من التفاصيل حول موت الكائنات ستقرأها قريبا
  
  هي حقيقة الكائن؟ما

 يا ترى؟ والجـواب     -متغير الكائن ان صح التعبير    -في البداية اود ان اعرف ماهو الكائن        
متغيـر الكـائن عبـارة عـن منطقـة موجـودة فـي الـذاآرة تحمـل بيانـات           : بكل بساطة 

قد تكون اجابـة السـؤال مسـتنبطة مـن مبـدأ تعريـف الترآيبـات                . تتعلق بذلك الكائن  
UDT متغير الكائن مهما    ف % !100 السابقة مع االسف الشديد خاطئة       ن االجابة  ا الا

النـه عبـارة عـن مؤشـر     )  بـت 32في نظـم  ( بايت 4حجمه ال يزيد عن    فان  آان نوعه   
 :الى منطقة في الذاآرة تحمل بيانات تتعلق بذلك الكائن والدليل راقب هذا الكود

 
Dim X As New MyClass 
Dim Y As New MyClass 
 
 المؤشران ‘
‘ X, Y 
 يشيران الى نفس الكائن ‘
Set Y = X 
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Y.Value = 100 
 
‘ Y.Value = 100 
Print Y.Value 
 
X.Value = 200 
 
‘ Y.Value = 200  !! 
Print Y.Value 

 
 فان المنطقة مـن الـذاآرة التـي آـان يشـير لهـا       Set Y = Xعندما يتم تنفيذ السطر 

 Y -الكــائن-ير لهــا المتغيــر  اصــبحت نفــس المنطقــة التــي يشــX -المؤشــر-المتغيــر 
 فـان  X.Value = 200والدليل على ذلك، انني عنـدما قمـت بتعـديل قيمـة الخاصـية      

) آائنـان، مؤشـران  ( متغيران Y و  X تأثرت بسبب التعديل وذلك الن       Y.Valueالخاصية  
 Xيشيران الى نفس المنطقة من الذاآرة التي تحتوي علـى بيانـات تتعلـق بالكـائن         

وبكل تأآيد ستسأل نفسـك عـن المنطقـة التـي آانـت             . مختلفتينوليس منطقتين   
!  ما هي اخبارها يا ترى؟ اخبارها يا قارئي العزيـز فـي المشـمش        Yمخصصة للكائن   

  .النها قد اختفت من الذاآرة وانتهت أي بعبارة لغوية ماتت وستعرف السبب الحقا
  

  صورة الكائن في الذاآرة
منطقتين في الذاآرة االولى لنفسها  تحجز فهيالكائنات ليست آالمتغيرات العادية    

 والثانيـة خاصـة لبيانـات      - بايـت  4حجمـه   -خاصة لمؤشر بيانـات الكـائن فـي الـذاآرة           
 فـال نحتـاج اال      Long او   Integerاما عندما تعلن عـن متغيـر عـادي آــ            . الكائن نفسه 

 Stringلمنطقة واحدة بالذاآرة خاصـة بقيمـة المتغيـر باسـتثناء المتغيـرات مـن نـوع                  
  .فهي تحتاج الى منطقتين من الذاآرة مثل الكائنات

 Instance Data تعرف بمنطقة نسخة البيانات المنطقة الثانية التي يحتجزها الكائن
Area    قسـم خـاص بالمؤشـر       : ثالثة اقسـام  والمقسمة الىVTable،     وقسـم خـاص 

وفيمـا يلـي   . Data Area وقسم خـاص بـالمتغيرات التابعـة للكـائن     ،Counterبالعداد 
 :تفاصيل هذه االقسام

 
 :VTableالمؤشر 

 و COM بقـدر مـا تهـم مبرمجـي     Visual Basicتفاصيل هذا المؤشر التهم مبرمجـي  
C++،        لكن ما استطيع قوله هو ان VTable        عبارة عن مؤشر الى ترآيب في منطقة 

راء حتى   وبداية آل اج   -Methodsالطرق  -اخرى بالذاآرة تمثل مواقع تنفيذ االجراءات       
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 التابعة للكائنـات تشـير الـى نفـس الترآيـب            VTableآل مؤشرات   . يتم تنفيذ اآواده  
 مسـتقل خـاص     VTableفلكـل فئـة جـدول       . في حالة آون الكائنات من نفـس الفئـة        

ــاجراءات تلــك الفئــة، ولكــل آــائن مؤشــر خــاص بــه يشــير الــى الترآيــب      VTableب
 : فهنا، منهاأالمتوافق مع الفئة المنش

 
Dim X As MyClass, Y As MyClass, Z As YourClass 

 
 VTable تشـير الـى تـرآيبين    Z و Y و  X خاصة للكائنات    VTableوجد ثالث مؤشرات    ت

 .YourClass و MyClass ينن للفئتيخاص
 

 :Counterالعداد 
عبـارة عـن عـداد يمثـل عـدد          وهـو    بايـت    4القسم الثاني من هذه المنطقة حجمـه        

 واحـد عنـدما تنشـئ       بالقيمـة يبدأ العـداد    .  هذه المنطقة  المؤشرات التي تشير الى   
عنـدما يصـل العـداد الـى      . الكائن، ويزيد آلما وجد مؤشر اخر يشير الى ذلـك العـداد           

فـان المنطقـة يـتم تحريرهـا مـن          ) أي ال يوجد مؤشر يشير الى تلك المنطقة       (الصفر  
 :هناالذاآرة وتختفي، وهذا جواب واضح للسؤال متى يموت الكائن؟ راقب 

 
Dim X As MyClass, Y As MyClass 
 
 العداد يبدأ بواحد ‘
Set X = New MyClass 
 واالن العداد باثنان بسبب ‘
 وجود مؤشران يشيران الى ‘
 نفس المنطقة ‘
Set Y = X 
 العداد االن ينقص بواحد ‘
Set X = Nothing 
 العداد االن بصفر مما يؤدي الى ‘
 موت الكائن ‘
Set Y = Nothing 

 
 :Data Areaمنطقة البيانات 

 والســتاتيكية Publicوهــي المنطقــة التــي تحتــوي علــى جميــع المتغيــرات العامــة  
Static   الخاصة بالكائن، بكل تأآيد يختلف حجمها من آائن آلخر باالعتماد على عـدد 
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، Longفمثال، اذا احتوى الكائن على متغيـرين مـن نـوع            . وحجم المتغيرات التابعة له   
 . بايت8ذا القسم هو فان حجم ه

 
 :مثال توضيحي

بـافتراض ان لـدينا فئـة    . مـع شـكل توضـيحي لـه     بمثال ةاود ان اوضح االقسام الثالث    
 باالضـافة الـى     MyMethod2 و   MyMethod1 تحتوي علـى طـريقتين       MyClassباسم  
 :فالكود التالي. Value2 و Value1 باسم Publicن ين عاميمتغير

 
Dim X As MyClass, Y As MyClass, Z As MyClass 
 
 حجز وانشاء نسخ للكائنات في الذاآرة ‘
Set X = New MyClass 
Set Y = X 
Set Z = New MyClass 
 
 تذآر ان آالهما مؤشران لمنطقة واحدة ‘
‘ X, Y 
X.Value1  = “ترآي” 
X.Value2  = “العسيري” 
 
 اخيرا تعيين قيم للكائن ‘
‘ Z 
Z.Value1  = “عباس” 
Z.Value2  = “السريع” 

 
  :1-5الشكل آما في يمكن ان نوضح المنطقة الخاصة بالكائنات 
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  . بالذاآرةZ و X ،Y رسم توضيحي لصورة الكائنات :1-5شكل 

  
، ولكـن اسـتيعابها مسـألة       1-5قد ال تهمك آثيـرا المربعـات الموجـودة فـي الشـكل              

ى االحتـراف فـي    او حتـ -عنـوان الفقـرة التاليـة   – Bindingضرورية لتعريف فكرة الربط     
  .وهو ما سنتطرق إليه في الفصول الالحقة COMبرمجة مكونات 

  
  Bindingالربط 

 الكائن سواء آانت خصائص او طـرق    Membersعملية الربط هي باختصار ربط اعضاء       
مــن . VTableبالمؤشــر الــذي يمثــل الكــائن وتحديــد مواقــع االجــراءات فــي الجــدول  

 لكـن عمليـة   VTable في الذاآرة في الجدول    المعروف ان الطرق موجودة في مواقع     
 :الوصول لها ليست مباشرة احيانا، راقب هنا

 
Dim X As Object 
If Y = True Then 
   Set X = New MyClass 
Else 
   Set X = New YourClass 
End 
X.MyMethod 
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و ، ولكن ماه  X التابعة للكائن    MyMethodفي السطر االخير قمت باستدعاء الطريقة       
؟ ال نستطيع معرفـة ذلـك   YourClass ام الفئة    MyClass؟ هل هو تابع للفئة      Xالكائن  

، النـه يحتـاج الـى معرفـة     Visual Basicاال في وقـت التنفيـذ حتـى تتضـح االمـور لــ       
 او ال،والتـي    MyMethod ما اذا آـان يوجـد بـه دعـم للطريقـة              VTableترآيب الجدول   

. صول الـى اجـراء لكـائن معـرف النـوع سـابقا       بدورها ستأخذ وقت اطول بكثير من الو      
 :لذلك، اتكلم عن نوعين من انواع الربط هما

 
  :Early Bindingالربط المبكر 

 والتـي تقـوم بتحديـد    Compiling timeعملية الربط المبكـر تـتم فـي وقـت الترجمـة      
طبعـا  .  مما يؤدي الى وصول اسـرع بكثيـر العضـاء الكـائن          VTableمواصفات الترآيب   

 . بوضوح نوع الفئة التي سيمثلها الكائنان تحددذلك، البد من لعمل 
 

 التصريح الواضح لنوع الكائنات ‘
Dim X As MyClass, Y As YourClass 
 
Set X = New MyClass 
 
 بافتراض وجود اتصال ‘
‘ COM 
 طبعا ابطأ لكن يعتبر ربط مبكر ايضا ‘
Set Y = CreateObject (“YourServer.YourClass”) 

 
  :Late Bindingلربط المتأخر ا

 في وقت التنفيذ في آل مـرة تصـرح فيهـا       VTableهنا يتم تحديد مواصفات الترآيب      
 المناسـب للكـائن،     VTableعن آائن جديد، مما يؤدي الى بطء في تحديـد الجـدول             

ــوع  . هوالتحقــق مــن وجــود الطــرق المســتدعا   او Objectالمتغيــرات المعرفــة مــن ن
Variant لن تستطيع ان تربطها اال عن طريق الربط المتأخر هي متغيرات. 

 
 تصريح غير واضح للكائنات ‘
Dim X As Object, Y As Variant 
Set X = New MyClass 
 
 بافتراض وجود اتصال ‘
‘ COM 
Set Y = CreateObject (“MyServer.YourClass”) 
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  والدة وموت الكائن
 New باستخدام الكلمـة المحجـوزة       والدة الكائن هي اللحظة التي تشئ الكائن بها       

، ويمـوت الكـائن     GetObject و   CreateObjectاو الدوال االخرى التي لـم اتطـرق لهـا           
بمجرد تحرير المنطقة الخاصة به في الذاآرة آخروجـه عـن مجالـه او تعيـين القيمـة               

Nothingاعرض لك بعض التفاصيل الدقيقة والخاصة عن انشاء وانهاء الكائن.  له:  
  

 : الكائن واستخدامهانشاء
 بحجـز منطقـة فـي الـذاآرة     Visual Basicعندما تقوم بانشاء الكائن الول مـرة يقـوم   

 Visual Basicبعـد ذلـك، يقـوم    .  للفئة التي تمثل ذلك الكـائن VTableتمثل الترآيب 
 Instancing Data Areaبحجز منطقة اخرى بالذاآرة خاصة بمنطقة نسـخة البيانـات   

مها الى ثالثة اقسـام ومـن ثـم تعبئـة المعلومـات المطلوبـة فـي                 والتي يقوم بتقسي  
 VTable للمؤشر   VTableالقسم االول لوضع عنوان     . مكانها المناسب في آل قسم    

 Class_Initializeوال يبدأ في القسم االخير اال بعد تفجير الحدث   .  عداده يبدأوالثاني  
 .VTableشر الن ذلك االجراء اصبح عنوانه معروف بفضل تعريف المؤ

اما في حالة انشاء آائن مرة اخرى، فان العملية تتم بشكل اسرع وذلك بسـبب ان                
Visual Basic       ال يقـوم بحجـز المنطقـة بالـذاآرة والخاصـة بــ VTable   فهـي موجـودة 

اخيـرا، تسـتطيع    .  مـن نفـس نـوع الفئـة السـابق          أوجاهزة الي آـائن جديـد سينشـ       
 .ن خصائصه وحتى انتظار احداثهاستخدام الكائن واستدعاء طرقه و تعيي

 
 :نهاية وجود الكائن بالذاآرة

 Class_Terminate بتفجير الحدث Visual Basicعندما يصل العداد الى صفر سيقوم 
 فرصة اخيـرة لعمـل أي شـئ قبـل مـوت الكـائن ومـن ثـم              متيحا لك والخاص بالكائن   

لذاآرة وفقط، أي ال  من اInstancing Data Areaيقوم بتحرير منطقة نسخة البيانات 
 النهـا سـتكون بالـذاآرة    VTable بتحرير منطقة الترآيـب  Visual Basicتتوقع ان يقوم 

 واعتقد ان هذا سبب واضح في آـون عمليـة انشـاء         Endحتى نهاية البرنامج بعبارة     
 VTableالكائن مرة اخرى اسرع بكثير من المرة االولى بسبب عدم ضرورة انشاء الـ              

 .من جديد
في هذا الحدث تستطيع فعل ما    ف. Class_Terminateقطة اخرى حول الحدث     لدي ن 

تريد قبل موت الكائن لكن من المهم معرفة انك لن تستطيع اعادة حياة الكـائن عـن                 
الفكرة ببساطة هي آاالنسان عندما يحتضر، فان من رحمـه اهللا           . طريق هذا الحدث  

يموت لكنه لن يسـتطيع العـودة   ييسر له الشهادة وقت االحتضار وينطق بها ومن ثم    
 امـا مـع   -اال بمعجزة الخـالق الـذي يحيـي ويميـت بكـل تأآيـد          -الى الحياة من جديد     

Visual Basic فيوفر لك الحدث Class_Terminate  فرصة اخيرة لعمل ما تريد قبـل ان 
 .يموت الكائن لكنك لن تستطيع اعطائه الحياة من جديد
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 هـي ان الكائنـات لهـا نظـام          - اهللا طولة العمر   نسأل-نقطة اخرى حول موت الكائنات      
وبمعنى آخر، لنفتـرض ان احـد   . يمنع موت الكائن اذا ما آان احد اجراءاته قيد التنفيذ     

)  مؤشـر عـام  Xاآيـد المتغيـر    (Set X = Nothingاجراءات الكائن يقـوم بقتـل نفسـه    
هذه النوع مـن   راقي جدا جدا ويعلم آيف يتعامل مع Visual Basicفالبد ان تعلم ان 

، فسيقوم باسلوب مهذب جدا اعطاء فرصة للكائن حتى ينهي اجراءه الذي     !الكائنات
احسـن اهللا   .  وقتل الكائن  Class_Terminateيتم تنفيذه ومن ثم يقوم بتفجير الحدث        

  .عزاآم
  

  ارسال الكائن بالمرجع او بالقيمة
قسـم االجـراءات   وبالتحديـد فـي   " BASICلغـة البرمجـة   "تحدثت في الفصـل الثالـث     

والدوال عن الفرق بين ارسال مرجع المتغير الى االجراء وارسال قيمـة المتغيـر الـى      
االجراء، وذآرت بان المتغيرات المرسلة بالمرجع يمكن لـك التعـديل فـي قيمهـا مـن                 
نفس االجراء، ولكن عند الحديث عن الكائنـات فحـاول نسـيان الفـرق بـين االرسـال                  

 الكــائن Pointerلكــائن فــي آــال الحــالين سيرســل مؤشــر  بــالمرجع والقيمــة، الن ا
  .وسيتمكن االجراء من تعديل جميع محتويات الكائن

 فهـو   ByRef والكلمـة المحجـوزة      ByValاما الفرق بـين اسـتخدام الكلمـة المحجـوزة           
 يـؤدي الـى انشـاء       ByValفرق تقني بحت، اذ ان ارسال الكـائن بالكلمـة المحجـوزة             

 التـابع لمنطقـة بيانـات       Counterتؤدي الـى زيـادة العـداد        نسخة جديدة من المؤشر     
 فان المؤشر هو نفـس المؤشـر الـذي          ByRefالكائن، اما االرسال بالكلمة المحجوزة      

  :ارسل الى االجراء، هذا الكود قد يوضح الفرق
 
Sub MySub ( objPerson As Person ) ‘ االرسال بالمرجع 
 
 Set objPerson = Nothing ‘ موت الكائن المرسلتؤدي الى  
 
End Sub 
 
Sub MySub ( ByVal objPerson As Person ) ‘ االرسال بالقيمة 
 
 Set objPerson = Nothing ‘ ال تؤدي الى موت الكائن المرسل 
 
End Sub 
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  السادسالفصل 
 تعدد الواجهات والوراثة

 
  

 الفئـة   تحدثت في الفصـل السـابق عـن الفئـات والكائنـات، وذآـرت انـه آلمـا آانـت                   
مستقلة آلمـا زادت امكانيـة اعـادة اسـتخدامها فـي تطبيقـات اخـرى، اال انـك فـي                     
حاالت آثيرة تود توزيع االآواد بين عدة فئات وتحاول تطبيق روابط بـين الفئـات لتـوفر                 

فـي  . عليك عناء اعادة آتابة االآواد المتكررة وتسهيل حياتك البرمجية بشكل افضل          
ع متقدمة في البرمجة آائنية التوجـه واتحـدث عـن           هذا الفصل سأتطرق الى مواضي    

  .مبدأ تعدد الواجهات ومبدأ الوراثة، واختم الفصل بالتحدث عن فكرة االهرام الكائنية

 
 تعدد الواجهات

 من المبادئ التي البد من توفرهـا فـي أي لغـة     Polymorphismمبدأ تعدد الواجهات    
 يدعم الفكرة االساسـية  Visual Basicومن حسن الحظ . OOPبرمجة آائنية التوجه 

 طريقـة تطبيـق مبـدأ تعـدد الوجهـات آمـا             الفقـرة  في هذه    سأشرح ،من هذا المبدأ  
 . Abstract Classesاتطرق الى الفئات المجردة 

اسماء متشـابهة لكـن انجـازات مختلفـة       :  لمبدأ تعدد الواجهات هو    البرمجيالتعريف  
Same names but different implementations .      المقصـد مـن ذلـك، اننـا نسـتطيع

اســتدعاء طــرق وخصــائص متشــابهة االســم لفئــات مختلفــة البنيــان أي بانجــازات   
 آـال الفئتـين     ،CCar والثانيـة    CPersonمثال، نفترض ان لدينا فئتين االولـى        . مختلفة

، وبالتــالي نســتطيع اســتدعاء Moveيوجــد بهمــا طريقــة خاصــة بالتحريــك تســمى  
لكـن القضـية هنـا ان عمليـة         . CCar.Move و   CPerson.Move: امهائالطريقتين باسم 

انجاز الطريقة مختلفة رغم تشابه اسمائها، فمن المعروف ان الشـخص يتحـرك عـن         
طريق قدميه اما السيارة فبال شك تتحرك عن طريق االربـع عجـالت بهـا، وهـذا هـو                    

 .مبدأ تعدد الوجهات
 الميزة الحقيقية هي انهـا تختصـر        المزايا التي تجدها من تعدد الواجهات آثيرة ولعل       

 تالحـظ ان مبـدأ   قـد ف.  وغيرهـا Select Caseعليك الكثير من مئات جمـل الشـرط آــ    
تعدد الواجهات مطبق في االدوات التـي تضـعها علـى نافـذة النمـوذج وذلـك بسـبب          

،  وغيرهـا Name او   Leftوجود الكثير من الخصائص المشـترآة بـين االدوات آخاصـية            
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 فـي وسـط     TextBoxاحد االيام آتابة اجراء يقوم بمحاذاة اداة الـنص          فلو طلبت منك    
 :النافذة، فستكون حصيلة اصابعك الناعمة الكود التالي

 
CenterTextBox ( txtTextBox As TextBox ) 
txtTextBox.Move ScaleWidth - txtTextBox.Width) / 2, _ 

ScaleHeight - txtTextBox.Height) / 2 
End Sub 

 
 آانت عالقتنا حميمـة جـدا وطلبـت منـك اجـراء آخـر يقـوم بمحـاذاة اداة العنـوان                      ولو

Labelفاعتقد انك ستكتب االجراء التالي ،: 
  

CenterLabel ( lblLabel As Label) 
lblLabel.Move ScaleWidth - lblLabel.Width) / 2, _ 

ScaleHeight - lblLabel.Height) / 2 
End Sub 
 

 اجـراء اخـر لتوسـيط االدوات الثمانيـة عشـر      18اسـتعداد لكتابـة   وال اعتقد انك على   
بل ستكون مبرمج آائني التوجه اآثر وتكتـب   ! االخرى حتى لو آانت عالقتنا عاطفية     

 :اجراء واحد يمكن ان يستقبل أي اداة مهما آان نوعها
  

CenterControl ( ctrlControl As Control ) 
ctrlControl.Move ScaleWidth - ctrlControl.Width) / 2, _ 

ScaleHeight - ctrlControl.Height) / 2 
End Sub 

  
من االجراء السـابق يتضـح لنـا جمـال، قـوة، ابـداع، مرونـة، فـن، وسـحر مبـدأ تعـدد               

 تحتـوي علـى الطريقـة       Control لها واجهـة اخـرى باسـم         TextBoxالواجهات فالفئة   
Move     الواجهة  .  حالها آحال جميع االدوات االخرىControl   هي عبارة عن فئة لكنها 

 Abstract Class Controlفئـة المجــردة  ال تحتـوي علـى ايــة اآـواد، لـذلك تســمى     
، فحتى تستطيع ان تحقق مبدأ تعدد الوجهـات البـد           Interfaceوتحتوي على واجهة    

 .من وجود فئة مجردة والتي تعرف الواجهة للفئات االخرى منها
 

 :تطبيق عملي
 والتي تمثـل رحلـة      ITrip باسم   )واجهة (بيق، سننشئ فئة مجردة   واالن لنبدأ بالتط  

 :وتعريف طريقة بها لمعرفة التكاليف
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Function GetCost(iDistance As Integer) As Integer 
 ال تكتب شيئا هنا فهذه مجرد واجهه ‘
End Function 
 

 بتمييز الواجهة عن الفئة عن طريـق        OOPجرى العرف عند مبرمجي       :مالحظة
 قبـل اســم الفئـة، امـا الفئـات فمـا زال حــرف      Iاضـافة حـرف البادئـة    

  . هو االآثر شعبيةCالبادئة 
 

 :CCarواالن انشاء فئة اخرى وهي تمثل رحلة بالسيارة ال تنسى ان تسميها بـ 
 

 ال بد ان تضيف هذه العبارة حتى  ‘
 نستخدم الواجهة التابعة لفئة ‘
‘ ITrip 
Implements ITrip 
 
Private Function ITrip_GetCost(iDistance As Integer) As Integer 
 هذه الدالة مأخوذة من واجهة ‘
‘ ITrip 
   ITrip_GetCost = iDistance * 15 
End Function 
 

ال يوجد داعـي مـن آتابـة االجـراء السـابق بنفسـك، فبمجـرد آتابـة               :مالحظة
ة اجـراءات    بامكانك الوصول الـى آافـ      Implementsالكلمة المحجوزة   

 الموجـودة فــي اعلـى نافــذة   ComboBoxالواجهـة عـن طريــق االداة   
  .محرر االآواد

 
 :CPlane ايضا فئة اخرى تمثل رحلة بالطائرة

 
 ال بد ان تضيف هذه العبارة حتى ‘
 نستخدم الواجهة التابعة لفئة ‘
‘ ITrip 
Implements ITrip 
 
Private Function ITrip_GetCost(iDistance As Integer) As Integer 
 هذه الدالة مأخوذة من واجهة ‘



178 

‘ ITrip 
   ITrip_GetCost = iDistance * 100 ‘ الحظ زيادة سعر التكلفة هنا 
End Function 

 
 انتقـل الـى   الستخدامها، وCPlane و   CCar والفئات   ITripالواجهة  انتهينا من تصميم    

 :لكودنافذة النموذج ثم ضع اداة زر اوامر واآتب هذا ا
 

Private Sub Command1_Click() 
Dim NewTrip As ITrip 
 
   Set NewTrip = New CCar ‘ الرحلة االن بالسيارة 
   Print NewTrip.GetCost(50) 
 
   Set NewTrip = New CPlane ‘ اصبحت بالطائرة 
   Print NewTrip.GetCost(50) 
End Sub 

 
سيارة واخـرى بالطـائرة ولـو آانـت المسـافة           ستالحظ اختالف التكاليف بين رحلة بال     

 ). آيلو متر50(متشابهه 

 
  الوراثة

علــى اشــتقاق  -Derivedالفئــة المشــتقة –الفئــة  قــدرة يهــ Inheritance الوراثــة
 بحيث تتمكن الفئة المشتقة مـن الوصـول   -Base Classالفئة االم - اخرىفئة اعضاء 

يؤدي الى تطوير الفئة االم واآمال  ، مما   الفئة االم ) خصائص/طرق(الى جميع اعضاء    
فمثال لو آان لدينا الفئة س ونريد اضافة الخاصية ص فيها، فال يوجد داعـي           . نواقصها

من اعادة بناء الفئة س من جديـد، وانمـا ننشـئ فئـة ع تحتـوي علـى الخاصـية ص           
لتوضـيح  . وتكون الفئة ع مشتقة من الفئة س بحيث تمتلك آافة خصائصـها االخـرى             

  : افترض ان لدينا هذه الفئات الثالثالفكرة،
 
 Move: ، طرقهاAge و Name: ، خصائصهاCPerson: اسم الفئة) 1
 
 ChangeCollege: ، طرقهاMajor: ، خصائصهاCStudent: اسم الفئة) 2
 
 ChangeDepartment: ، طرقهاSalary: ، خصائصهاCWorkman: اسم الفئة) 3
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 مشـتقة   CStudent و   CWorkmanلفئتـين   سنطبق عليهـا مبـدأ الوراثـة االن بجعـل ا          
 قابلتـان   CWorkman و   CStudentأي ان الفئتـان     . CPersonووارثة العضاء الفئة االم     

، لــذلك جميــع هــذه االآــواد صــحيحة مــن CPersonللوصــول الــى اعضــاء الفئــة االم 
 :الناحية المنطقية

 
CStudent.Name = “محمد” 
CStudent.Age = 25 
CStudent.Move()  
CStudent.Major = “علوم الحاسب” 
CStudent.ChangeCollege()  
 
CStudent.Name = “عبداهللا” 
CWorkman.Age = 30 
CWorkman.Move()  
CWorkman.Salary = 10,000 
CWorkman.ChangeDepartment()  

 
 قابلة للوصول الـى     CStudent و   CWorkmanوالسبب في ذلك، ان الفئات المشتقة       

 ال CPerson فالفئــة االم ! والعكــس غيــر صــحيح،CPersonئــة االم جميــع عناصــر الف
تستطيع الوصول الى اعضاء الفئة المشتقة منها، فال تكتب في احد االيام شيئا من         

 :هذا القبيل
 
CPerson.Salary = 20,000 
 او ‘
CPerson.ChangeCollege()  

 
. فقـط ) لفئـات االم  ا(المزيد ايضا، الفئات المشـتقة تـرث مـن الفئـات المشـتق منهـا                

ــات    ــا الســابق، الفئ ــي مثالن ــا   CWorkman و CStudentفف ــة منه ــن الي فئ  ال يمك
 :الوصول الى اعضاء الفئة االخرى فال تكتب مثل هذا

 
CStudent.Salary = 10,000 
CWorkman.ChangeCollege()  

 
ة فـي   وهذا باختصار مفهوم مبدأ الوراث     . فقط CPersonالنهما مشتقان من الفئة االم      

جميع لغات البرمجة والذي يقدم لك الكثير من اختصار آتابة االآـواد والتسـهيل فـي          
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 واردت MyClass، تخيـل مـثال ان لـديك فئـة        ايضـا  تطوير الفئة نفسها   و عملية التنقيح 
تطويرها باضافة عناصر جديدة لها، آل ذلك يمكن ان يـتم عـن طريـق اشـتقاق فئـة                   

 .اخرى جديدة منها واضافة الالزم
 

 Visual Basicمحاآاة الوراثة بـ 
 ال يدعم مبدأ الوراثة بشكل ضـمني، والـذي سـنفعله    Visual Basicلالسف الشديد 

 فبمـا   ،الفكرة في محاآاة الوراثة سهلة    . هنا عملية محاآاة مبدأ الوراثة على الفئات      
ان الفئات المشتقة سـترث نفـس اآـواد الفئـات االم، فلمـاذا ال نقـوم بنسـخ جميـع            

لتطبيق ذلـك، انشـئ فئـة باسـم         . يات الفئة االم ولصقها في الفئات المشتقة      محتو
CPersonواآتب فيها هذا الكود : 

 
Private m_sName As String 
Private m_iAge As Integer 
 
Sub Move()  
   MsgBox " تم تنفيذ اجراء التحريك"  
End Sub 
 
Property Get iAge () As Integer 
   iAge = m_iAge 
End Property 
 
Property Let iAge ( iNewValue As Integer ) 
   m_iAge = iNewValue 
End Property 
 
Property Get sName () As String 
   sName = m_sName 
End Property 
 
Property Let sName ( sNewValue As String  ) 
   m_sName = sNewValue 
End Property 
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 ولصـقها   CPerson، قم بنسخ جميـع محتويـات الفئـة االم           CStudentوالنشاء فئة الـ    
 :في الفئة المشتقة

 
 خصائص الفئة االم ‘
Private m_sName As String 
Private m_iAge As Integer 
 
Property Get iAge () As Integer 
   iAge = m_iAge 
End Property 
 
Property Let iAge ( iNewValue As Integer ) 
   m_iAge = iNewValue 
End Property 
 
Property Get sName () As String 
   sName = m_sName 
End Property 
 
Property Let sName ( sNewValue As String ) 
   m_sName = sNewValue 
End Property 
 
 خصائص الفئة المشتقة ‘
Private m_sMajor As String 
 
Property Get sMajor () As String 
   sName = m_sName 
End Property 
 
Property Let sMajor ( sNewValue As String ) 
   m_sName = sNewValue 
End Property 
 
 طرق الفئة االم ‘
Sub Move()  
   MsgBox " تم تنفيذ اجراء التحريك"  
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End Sub 
 
 طرق الفئة المشتقة ‘
Sub ChangeCollege()  
   MsgBox "  اجراء تحويل الكليةتم تنفيذ"  
End Sub 

  
 :CWorkmanنفس الفكرة طبقها على الفئة 

 
 خصائص الفئة االم ‘
Private m_sName As String 
Private m_iAge As Integer 
 
Property Get iAge () As Integer 
   iAge = m_iAge 
End Property 
 
Property Let iAge ( iNewValue As Integer ) 
   m_iAge = iNewValue 
End Property 
 
Property Get sName () As String 
   sName = m_sName 
End Property 
 
Property Let sName ( sNewValue As String ) 
   m_sName = sNewValue 
End Property 
 
 خصائص الفئة المشتقة ‘
Private m_lSalary As Long 
 
Property Get lSalary () As Long 
   lSalary = m_lSalary 
End Property 
 
Property Let lSalary ( lNewValue As Long ) 
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   m_lSalary = lNewValue 
End Property 
 
 طرق الفئة االم ‘
Sub Move()  
   MsgBox " تم تنفيذ اجراء التحريك"  
End Sub 
 
 طرق الفئة المشتقة ‘
Sub ChangeDepartment()  
   MsgBox " اء تغيير القسمتم تنفيذ اجر"  
End Sub 

 
 :واالن قمنا بعملية محاآاة مبدأ الوراثة، فتستطيع آتابة اآواد مثل

 
Dim X As New CStudent 
Dim Y As New CWorkman 
 
X.sName  = “محمد” 
X.iAge = 25 
X.Move()  
X.sMajor = “علوم الحاسب” 
X.ChangeCollege()  
 
Y.sName = “عبداهللا” 
Y.iAge = 30 
Y.Move()  
Y.lSalary = 10,000 
Y.ChangeDepartment()  

 
  "يحتوي على"عالقة 

 Sourceالمشكلة في فكرة المحاآاة السابقة هي ضرورة وجود الشيفرة المصدرية 
Code        اما في حالة آون الفئة في      .  للفئة االم حتى تتمكن من اشتقاق الفئات منها

. ان لم تكن مستحيلة   -دة جدا   فالعملية معق  -مثال COMآداخل مكون   -ملف تنفيذي   
 باسـم   OOPوالحل عن طريق تطبيق عالقة تعرف في عالم البرمجة آائنيـة التوجـه              

 على ان الفئـة يمكـن لهـا ان تحتـوي علـى      باختصار تنص وهي Has aيحتوي على 
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االن قـم باعـادة     . فئة اخرى عن طريق تعريف متغير يمثل آائن لتلـك الفئـة           آائن من   
 : بهذه الطريقةCWorkman و CStudentقة تصميم الفئات المشت

 
 الفئة االم ‘
Public objPerson As New CPerson 
 
 خصائص الفئة المشتقة ‘
Private m_sMajor As String 
 
Property Get sMajor () As String 
   sName = m_sName 
End Property 
 
Property Let sMajor ( sNewValue As String ) 
   m_sName = sNewValue 
End Property 
 
 طرق الفئة المشتقة ‘
Sub ChangeCollege()  
   MsgBox " تم تنفيذ اجراء تحويل الكلية"  
End Sub 

 
العيب الوحيد في هذه الطريقة هو ان المستخدم لهذه الفئـة لـن يسـتطيع محاآـاة             

لـى   للوصـول ا X.sNameالوراثة بشكلها الصحيح، فلـن يسـتطيع آتابـة العبـارة مـثال         
اعضاء الفئة االم، وانما سيضطر الى استخدام الكائن المحضون في الفئة المشـتقة          

 .X.objPerson.sName وآتابة
 

 Delegationالتفويض 
يبدو ان الحل االمثل هو بجعل آائن الفئة االم مخفـي ومحاآـاة جميـع اعضـاءه فـي                   

 مبـدأ اسية من الفئة المشتقة، ومن ثم ارسالها الى الكائن، وهذه هي الفكرة االس     
 :CStudent فسيصبح الكود النهائي للفئة المشتقة ،التفويض

 
 الفئة االم ‘
Private objPerson As New CPerson 
 
 تفويض خصائص الفئة االم ‘
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Property Get iAge () As Integer 
   iAge = objPerson.iAge 
End Property 
 
Property Let iAge ( iNewValue As Integer ) 
   objPerson.iAge = iNewValue 
End Property 
 
Property Get sName () As String 
   sName = objPerson.sName 
End Property 
 
Property Let sName ( sNewValue As String ) 
   objPerson.sName = sNewValue 
End Property 
 
 خصائص الفئة المشتقة ‘
Private m_sMajor As String 
 
Property Get sMajor () As String 
   sName = m_sName 
End Property 
 
Property Let sMajor ( sNewValue As String ) 
   m_sName = sNewValue 
End Property 
 
 تفويض طرق الفئة االم ‘
Sub Move()  
   objPerson.Move 
End Sub 
 
 طرق الفئة المشتقة ‘
Sub ChangeCollege()  
   MsgBox " تم تنفيذ اجراء تحويل الكلية"  
End Sub 
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 اود ان اخبـرك  -االسـف مـع  - لكـن  Visual Basicواالن قمت بمحاآاة مبدأ الوراثة في 
النـه فـي حالـة آـون للفئـة االم      ! في هذا المثال فقط % 100ان الذي فعلناه صحيح     

  لـن تسـتطيع    -Polymorphismمبدأ تعدد الواجهـات     -واجهة فرعية من واجهة اخرى      
 .الفقرة التالية والحل تجده في ،الوصول الى اعضاء الواجهة االخرى للفئة

 
  وراثة الواجهات

  وراثـة الواجهـات    اريد ان ابدأ هنا تقديم محتويات المثـال الـذي سـيظهر لنـا مشـكلة               
 و IMyInterface سيكون لدينا في هذا المثال واجهـة واحـدة باسـم             ،وآيفية تالفيها 
 .CDerivedClass وفئة مشتقة باسم CBaseClassفئة ام باسم 

 
، والفئـة االم تحتـوي      MyMethod تحتوي علـى اجـراء باسـم         IMyInterfaceالواجهة  

اسـم  بواخيرا، الفئة المشتقة تحتـوي علـى اجـراء         . BaseMethodعلى اجراء باسم    
DerivedMethod،            ضع فـي عـين االعتبـار علـى ان الفئـة االم تحتـوي علـى واجهـة 
 أي ان الطرق التابعة للكائن مـن الفئـة االم هـي             IMyInterfaceهة  اضافية من الواج  

MyMethod و BaseMethod. 
 

 :توضيح المشكلة
االن سـنقوم   . معرفة ماهي المشـكلة   حتى نقوم بحل المشكلة البد بكل تأآيد من         

 الســابقة وجعـل الفئــة  الفقـرة  آمـا عملنــا فـي   -لمحاآــاة الوراثـة -بعمليـة التفـويض   
CDerivedClass شتقة مـن الفئـة االم       مCBaseClass ،يصـبح الكـود النهـائي للفئـة     ل
CDerivedClassهو : 

 
Private BaseClass As New CBaseClass 
 
 تفويض طرق الفئة االم ‘
Sub BaseMethod()  
   BaseClass.BaseMethod 
End Sub 
 
 طرق الفئة المشتقة ‘
Sub DerivedMethod()  

 اآتب ما تريده هنا ‘
End Sub 
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ــدعم الطريقــة      ــة المشــتقة ال ت ــدو ان المشــكلة اتضــحت لــك االن وهــي ان الفئ يب
MyMethod     التابعة للواجهـة IMyInterface       والتـي تعتبـر احـدى واجهـات الفئـة االم 

CBaseClass .اذا آنت تفكر بتفويض اجراء لعمل ذلك آهذا: 
 

Sub MyMethod()  
   BaseClass.MyMethod 
End Sub 

 
 مبـدأ   اسـتيعاب الـى معرفـة و    ماسـة    بحاجـة    النك! القراءة في الحال  فارجو ان توقف    
 CBaseClass معـرف مـن الفئـة    BaseClassالكـائن   ف ،Polymorphismتعدد الواجهات   

 . ولن تستطيع عمل ذلكIMyInterfaceوليس من الواجهة 
 

 :حل المشكلة
ين  يكمـن الحـل بـااللتزام بعمليـة تضـم          ،اتمنى ان تكـون المشـكلة قـد اتضـحت لـك           

 : في الفئة المشتقة، ويصبح الكود النهائي بهذا الشكلIMyInterfaceالواجهة 
 

Private BaseClass As New CBaseClass 
 البد من تضمين تلك الواجهة ‘
Implements IMyInterface  
 
 تفويض طرق الفئة االم ‘
Sub BaseMethod()  
   BaseClass.BaseMethod 
End Sub 
 
الخرى للفئة االمتفويض الواجهة ا ‘  
Private Sub IMyInterface_MyMethod()  
   Dim TempInf As IMyInterface 
 
   Set TempInf = BaseClass 
   TempInf.MyMethod ‘ االن يمكنك عمل ذلك 
End Sub 
 
Sub MyMethod()  
   IMyInterface_MyMethod 
End Sub 
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 طرق الفئة المشتقة ‘
Sub DerivedMethod()  
 اآتب ما تريده هنا ‘
End Sub 

 
 Subclassingالتصنيف الفرعي 

 OOP بال شك غير مقبولة بشـكل آبيـر لـدى مبرمجـي     Delegationعملية التفويض   
 اال انهـا تتميـز باعطـاءك تحكـم اآبـر قبـل             ،وبالتحديد مستخدموا مبـدأ الوراثـة بكثـرة       

ال، الفئـة المشـتقة     فمـث . تنفيذ االجراء التابع للفئـة االم مـن داخـل الفئـة المشـتقة             
 :تحتوي على هذا الكود

 
Sub BaseMethod()  
   BaseClass.BaseMethod 
End Sub 

 
ــة    ــارة عــن دال ــرات  Functionنفتــرض ان الطريقــة الســابقة عب  وتحتــوي علــى متغي

Parameters: 
 

Function BaseMethod (X As Long, Y As Long) As Long 
   BaseMethod = BaseClass.BaseMethod (X, Y) 
End Sub 

 
الذي آنت اقصده من التحكم االآبر هو انك في الكود السابق تستطيع الغاء عمليـة            
ــرات المرســلة      ــيم المتغي ــديل ق ــة االم او تع ــة الموجــودة فــي الفئ اســتدعاء الطريق

Arguments     ــة ــا الطريق ــود به ــي تع ــة الت ــر القيم ــى تغيي ، Returned Value او حت
 :فتستطيع ان تكتب شيئا مثل

 
Function BaseMethod (X As Long, Y As Long) As Long 
   If X = 0 Then 
      BaseMethod = 0 
   ElseIf Y = 0 Then 
      BaseMethod = BaseClass.BaseMethod (X, 1) 
   Else 
      BaseMethod = BaseClass.BaseMethod (X, Y) 
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   End If 
End Sub 

 
 Subclassingذه العملية بالتصـنيف الفرعـي للفئـة االم     الوراثة، تسمى همبدأفي 

the base class،  وهي من التقنيات المتقدمة التي توفرها لك لغات البرمجة آائنيـة 
 Visual والتي طبقناها بشكل فعال فـي لغتنـا الجميلـة    ++C آلغة الـ OOPالتوجه 
Basic.  

 و  VBيـع اعضـاء مكتبـات       المزيد ايضا، يمكنك تطبيق مبدأ التصنيف الفرعي على جم        
VBA    فمثال الدالة ،Hex                حروف االعـداد الستعشـرية التـي تعـود بهـا تكـون انجليزيـة 

 وقد تكون من المتعصبين الـى لغتنـا الجميلـة بحيـث تـود ان تعـود                  A  ،B  ، ....Fدائما  
 بتعريـف   Hexالدالة بالحروف العربية، فتستطيع تطبيق مبدأ التصنيف الفرعي للدالة          

  : BAS في ملف برمجة هذه الدالة
 
Function Hex(lNum As Long) As String 
    Hex = VBA.Hex$(lNum) 
    Hex = Replace(Hex, "A", "ا") 
    Hex = Replace(Hex, "B", "ب") 
    Hex = Replace(Hex, "C", "ت") 
    Hex = Replace(Hex, "D", "ث") 
    Hex = Replace(Hex, "E", "ج") 
    Hex = Replace(Hex, "F", "ح") 
End Function 

 
  :يمكنك استدعائها بنفس الطريقة

  
Dim lCounter As Long 
     
For lCounter = 0 To 15 
    Print Hex(lCounter) 
Next 

  
  االهرام الكائنية

عندما تصبح مبرمج آائني التوجه، فـان نظرتـك الـى عمليـة بنـاء وتصـميم البرنـامج                   
ناته وليس اآـواده، مجموعـة الكائنـات التـي تصـممها تسـمى              تنتطلق من محور آائ   
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فلو تنظر الى معظم البرامج .  الخاصة ببرنامجكObject Hierarchiesاالهرام الكائنية 
الـخ او   .... Microsoft Word ،Microsoft Excel ،Microsoft PowerPointالتجارية آــ  

الحظ ان لكـل منـتج او عنصـر         الخ، ت  .... ADO  ،DAO  ،DirectXحتى تقنيات اخرى آـ     
  .من هؤالء اهرام آائنية خاصة به مرتبط بعضها ببعض

بناء اهرامك الكائنية الخاصة بك امر في غاية االهمية وآل ما يلزمك هو الترآيز فـي                
تصميم الهرم الكائني وليس في اآواده، فالتصميم الجيد هو العامـل الـرئيس لنجـاح     

مـع ذلـك، اسـاليب التصـميم        . في المرحلة التاليـة   هرمك الكائني، اما اآواده فتأتي      
واعداد المخططات االولية النشاء الهرم الكائني خارج نطاق الكتاب، ولكن سـأجهزك           

  .هنا بكل ما تحتاجه لبناء االهرام الكائنية وسأبدا بالعالقات بين الفئات
  

  العالقات بين الفئات
يحتـوي علـى   "عالقات تسـمى   يوجد نوع من الOOPفي عالم البرمجة آائنة التوجه    

Has a " في هذا الفصل، الهدف من هـذه العالقـة هـو    " الوراثة"وقد ذآرتها في فقرة
طريقة الربط تتم بسهولة    . ربط الفئات بعضها ببعض حتى تتمكن من بناء هرم آائني         

شديدة، فكل ما عليك القيام به هو تعريـف آـائن مـن فئـة اخـرى فـي داخـل الفئـة                       
  :هما" يحتوي على"يوجد نوعين من عالقة . ء الفئة االخرىحتى تصل الى اعضا

  
  :1 الى 1عالقة 
 هي عالقة بين فئة س وفئة ص تربطها آائنـات موجـودة فـي الفئـة                 1 الى   1عالقة  

 واردنـا ربطهـا بالفئـة       CCarس لتصل الى اعضاء الفئة ص، فمثال لو آان لـدينا الفئـة              
CPerson ارة فقد تضيف خاصتين  بحيث تمثل مالك السيارة وسائق السيobjOwner 

 : وتكتب شيئا مثلCCar في الفئة objDriverو 
  

‘ CCar الفئة 
Public objOwner As CPerson 
Public objDriver As CPerson 
Public sCarModel As String 
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  .1-6شكل  تكون قد آونت عالقة في الهرم الكائني البسيط جدا وبها
  

  
  . بسيط يبين العالقة بين آائناته هرم آائني:1-6شكل 

  
، MFCمثـل مكتبـة     – فئـة    200طبعا اذا آـان الهـرم الكـائني يحتـوي علـى اآثـر مـن                 

فسيكون التصميم آما في الشكل السابق امـر فـي غايـة االهميـة ويصـبح ترآيـزك           
 CPerson و   CCarاما اذا اردت استخدم الفئـات       . على التصميم اآثر من انجاز االآواد     

  :شيئا مثلفقد تكتب 
 
Dim Turki As New CPerson 
Dim Abbas As New CPerson 
Dim BMW As New CCar 
 
Turki.sName = “ترآي العسيري” 
Abbas.sName = “عباس السريع” 
 
… 
… 
 
BMW.sCarModel = “BMW - 7” 
Set BMW.objOwner = Turki 
Set BMW.objDriver = Abbas 
 

 وانـت فـي داخـل       objDriver و   objOwnerت  بل يمكنـك الوصـول الـى اعضـاء الكائنـا          
  :، فقد تضيف طريقة الى الفئة لطباعة اسم المالك والسائقCCarالفئة 
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‘ CCar تعريف طريقة في الفئة 
Public Sub PrintRelatedPeople ( frmForm As Form) 
 frmForm.Print “ :الموديل  ” & Me.sCarModel 
 frmForm.Print “ :المالك  ” & Me.objOwner 
 frmForm.Print “ :السائق  ” & Me. objDriver 
End Sub 

  
 برمجة ممتعة للغاية واقرب الـى العـالم الحقيقـي         OOPفعال، البرمجة آائنية التوجه     
  .من البرمجة االجرائية المعقدة

  
 : الى ن1عالقة 

قد تكون هناك اآثر من عالقة بين نفـس الكائنـات لتمثـل عالقـة اآثـر تعقيـدا تعـرف                    
فلـو  .  الى ن، حيث يحتوي الكائن علـى مجموعـة آائنـات مـن نفـس النـوع          1ة  بعالق

 لهــا مالــك واحــد CCarعــدنا الــى المثــال الســابق، ســنالحظ ان الســيارة الواحــدة  
objOwner     و سائق واحد objDriver             نسـتطيع تطـوير آـائن السـائق بحيـث يمكـن ،

لوب المصـفوفات   قـد تسـتخدم اسـ     ! ولد نعمة –للسيارة ان يكون لها اآثر من سائق        
 : آما في الكود التاليobjDriverلتعيد تعريف الكائن 

  
‘ CCar الفئة 
Private m_objDrivers (5) As CPerson 
 
Public Property Get objDriver( iDriverNum As Integer ) As CPerson 
 Set objDriver = m_objDrivers ( iDriverNum ) 
End Property 
 
Public Property Set objDriver( iDriverNum As Integer, ByVal objNewValue As CPerson) 
 Set m_objDrivers ( iDriverNum ) = objNewValue 
End Property 
 

 :بامكانك الوصول الى هذه الخاصية بكتابة شيئا مثل
  

Set BMW.objOwner = Turki 
Set BMW.objDriver (0) = Abbas 
Set BMW.objDriver (1) = Ahmed 
Set BMW.objDriver (2) = Ali 
… 
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… 
 
 

 Array based 1"  الى ن مبنية على المصـفوفات 1عالقة "يعرف النوع السابق بانه 
to many relationship الى ن مبنيـة  1بعالقة " يعرف -افضله آثيرا–، ويوجد نوع اخر 

ية ، حيـث تكـون الخاصـ   Array based 1 to many relationship" علـى المجموعـات  
objDriver عبارة عن مجموعة Collectionبدال من مصفوفة :  

  
‘ CCar الفئة 
Public objDrivers As New Collection 

  
  : مباشرةobjDriverبامكانك اضافة الكائنات الى الخاصية 

  
BMW.objDrivers.Add Turki 
BMW.objDrivers.Add Ali 

  
  :For … Each باستخدام حلقة objDriverاو حتى الوصول الى آافة عناصر الخاصية 

 
Dim objDriver As CPerson 
 
For Each objDriver In BMW.objDrivers 
    Print objDriver.sName 
Next 

  
المشكلة في العالقات المبنية على المجموعـات تظهـر عنـدما نعلـم ان المجموعـة                

سـيتم تنفيـذه    يمكنها ان تحمل أي نوع من القيم، فهذا الكـود     objDriver) الخاصية(
  :بشكل صحيح

  
Dim BMW As New CCar 
Dim Mercury As New CCar 
 
… 
… 
 
BMW.objDrivers.Add Mercuty  ‘ سائق السيارة هي سيارة اخرى!  
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 CPersons Collection Classوالحل يتم بانشاء فئة خاصـة تسـمى فئـة المجموعـة     
بــات والكائنــات لهــا طــرق وخصــائص قياســية يتبعهــا آــل المبــرمجين وجميــع المكت  

 آمـا فـي   COM و لغـات البرمجـة االخـرى المتوافقـة مـع      Visual Basicالمتوفرة في 
  .الفقرة التالية

  
  Collection Classesفئات المجموعات 

فئات المجموعات ما هي اال فئـات عاديـة لكـن لهـا خصـائص وطـرق قياسـية عليـك                
، وان اصـررت  Collection Class" فئة مجموعة"اتباعها حتى يطلق على الفئة اللقب 

على عدم اتباع هذه المواصفات القياسية للفئة، فارجو ان تعود الـى رشـدك وتلـين                
 COMعنادك قليال، فجميع الفئات المنجزة بلغات البرمجة المختلفة والداعمة لتقنيـة     

  .Visual Basicتتبع هذا االسلوب بما فيهم 
ل مجموعـة لكائنـات معينـة       اول قاعدة عليـك معرفتهـا هـي ان فئـة المجموعـة تمثـ              

 يمكـن ان تكـون تابعـة لفئـة     CPerson، فالفئة  "s"ونمييزها عن فئة الكائنات بالحرف      
  .CPersonsمجموعة باسم 

 واآتب هذا الكود   CPerons انشئ فئة جديدة وسمها      CPersonsاما لبناء المجموعة    
  :Collectionsالمحاآي لطرق وخصائص المجموعات 

  
‘ CPersons جموعةفئة الم  
Private m_Col As New Collection 
 
Public Sub Add(objNewItem As CPerson, Optional vKey As Variant, _ 
Optional vBefore As Variant, Optional vAfter As Variant) 

m_Col.Add objNewItem, vKey 
End Sub 
 
Public Sub Remove(vIndexKey As Variant) 

m_Col.Remove vIndexKey 
End Sub 
 
Public Property Get Count() As Long 

Count = m_Col.Count 
End Property 
 
Public Property Get Item(vIndexKey As Variant) As CPerson 

Set Item = m_Col(vIndexKey) 
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End Property 
 

 Class Builder Utility المسماة Add-Insتستطيع استخدام االضافة   :مالحظة
هيل عملية آتابة طرق وخصائص فئة المجموعة تلقائيا ومن ثـم           لتس

  .تعديلها بنفسك
  

 الـى  Collection مـن  objDrivers وتغيير نوع الكائن     CCarبامكانك االنتقال الى الفئة     
CPersons:  

  
Public objDrivers As New CPersons 

  
ن شــيئا لــم  بــنفس الطريقــة الســابقة وآــأCPerson و CCarواالن اســتخدم الفئــات 

 :يحدث
  

Dim BMW As New CCar 
Dim Driver1 As New CPerson 
Dim Driver2 As New CPerson 
… 
… 
 
Driver1.sName = “محمد” 
Driver2.sName = “عبداهللا” 
… 
… 
 
BMW.objDrivers.Add Driver1 
BMW.objDrivers.Add Driver2 

  
  :ضرورة االلتزام بالمعايير القياسية

اآدت على مسألة االلتزام بالمواصفات والمعـايير القياسـية لفئـات           في بداية الفقرة    
المجموعـات، وقـد قمنـا بعمليـة محاآـاة لمعظـم طـرق وخصـائص المجموعـات آمــا          

 التابعـة  Itemينبغي، ولكن بقيت نقطتين بودي توضـيحها، االولـى تتعلـق بالخاصـية          
ــة  ــية   CPersonsللمجموع ــية االفتراض ــون الخاص ــب ان تك  Default Property، فيج
 : بحث يمكن للمبرمج تجاهلهاCPersonsللمجموعة 
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Print BMW.objDrivers.Item(1).sName 
Print BMW.objDrivers(2).sName 

  
 آما ذآـرت فـي   Procedure Attributesبامكانك عمل ذلك عن طريق صندوق الحوار 

 ".OOPالبرمجة آائنية التوجه "الفصل السابق 
 

 مـع  For … Eachي اود ان اذآرها هي قابلية استخدام الحلقة اما النقطة الثانية الت
  :، فلو آتبت هذا الكودCPersonsالمجموعة 

  
Dim objDriver As CPerson 
 
For Each objDriver In BMW.objDrivers 
    Print objDriver.sName 
Next 

  
 في  ليست مدعومةFor … Each رسالة خطأ، الن الحلقة Visual Basicسيظهر لك 

ــد   ــا الجدي ــة    CPersonsمجموعتن ــالي فــي المجموع ــود الت ــة الك ــك آتاب ــذلك علي ، ل
CPersons:  

  
Public Property Get NewEnum() As IUnknown 

Set NewEnum = m_Col.[_NewEnum] 
End Property 
 

 في صـندوق  NewEnum التابعة لالجراء Procedure ID في الخانة 4-وآتابة القيمة 
 ،2-6شـكل   Hide this member وتحديـد االختيـار   Procedure Attributesالحـوار  

  .CPersons مع المجموعة For … Eachوتكون بذلك قادر على استخدام الحلقة 
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  .NewEnum تعديل مواصفات االجراء :2-6شكل 

  
استيعاب الخطوات السابقة خـارج نطـاق الكتـاب، النـه يتطلـب فهـم          :مالحظة

 والخاصة OLE Automation التابعة لـ COMت البنية الترآيبات لمكونا
ــة   ــات آالواجهـ ــات المكونـ ــة  IUnknownبواجهـ ــد الواجهـ  او بالتحديـ

IEnumVariant.  اذا اردت مزيــد مــن التفاصــيل المتقدمــة حــول هــذا 
  :الموضوع انصحك بكتاب

 Advanced Visual Basic 6 
Power Techniques for Everyday Program
By: Matthew Curland
ISBN: 0-201-70712-8

 
ــرا، اذا اردت اعــادة رســم الهــرم الكــائني    فيفضــل CCar و CPerson ،CPersonsاخي

 فهـو االسـلوب     3-6شـكل   استخدام لون يميز فئات المجموعات عن الفئات العادي         
  .التي رأيتها–المتبع في ملفات التعليمات ومواقع االنترنت 
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  .CPersonsمجموعة  الهرم الكائني بعد اضافة ال:3-6شكل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقيقـي  Visual Basicبهذا اآون قد انتهيت من تشييد بنية اساسية لتكون مبـرمج  
 Visual Basicبعدما تطرقت الى المبادئ واالساسيات التـي البـد علـى آـل مبـرمج      

وهــذه نهايــة الجــزء االول . Visual Basicمــن معرفتهــا واتقانهــا لالبحــار فــي برمجــة 
ن هذا الكتاب، واالن بامكانك تعليم نفسك ذاتيا امـا بالحصـول علـى              م" االساسيات"

آتب متخصصة في مجال معين، او قراءة مقـاالت متقدمـة، او حتـى االسـتمرار فـي         
  .قراءة هذا الكتاب ان آان اسلوب المؤلف ليس سيئا ومناسبا لك

 

  


