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 توابع ریاضی و ویژوال بیسیک

  

 توابع ریاضی و ویژوال بیسیک

  :مقدمه
  

براي نوشتن برنامه هاي مهندسی ، محاسباتی ، گرافیکی و آماري نیاز 
 داراي 6 ویژوال بیسیک. استفاده نمائید  از برخی توابع ریاضی دارید تا

مجموعه اي از توابع است که براي انجام محاسبات عددي پیش بینی 
در این مقاله ابتدا با این توابع آشنا شده و سپس چگونگی . اند شده 

ایجاد سایر توابع ریاضی را که در میان این مجموعه وجود ندارند 
در پایان نیز با توابع ریاضی موجود در دات نت آشنا می . خواهید دید 

 .شوید 

  6توابع ریاضی موجود در ویژوال بیسیک 
  
  .ار بدون عالمت یک عدد را برمی گرداند مقد) : قدرمطلق (Abs تابع  -
 است که doubleخروجی تابع عددي از نوع ) : آرك تانژانت (Atn تابع -

  .برابر زاویه اي است که تانژانت آن عدد ورودي تابع است 
 است که doubleخروجی تابع عددي از نوع ) : کسینوس  ( Cos تابع -

  .برابر کسینوس زاویه ورودي است 
 است که doubleخروجی تابع عددي از نوع ) : توان نمانی (Exp تابع -

  .است   به توان ورودي تابعe برابر
نزدیکترین عدد صحیح ) : تابع کف یا تابع جزء صحیح (Int تابع -
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  .مساوي یا کوچکتر نسبت به عدد ورودي را برمی گرداند 
که  است doubleخروجی تابع عددي از نوع ) : لگاریتم  (Log تابع -

 یا همان eلگاریتم بر مبناي عدد( برابر لگاریم طبیعی عدد ورودي است 
Ln (   

 است doubleخروجی تابع عددي از نوع ) : گرد کردن  ( Round تابع -
  .که برابر نزدیکترین عدد صحیح به مقدار عدد ورودي است 

خروجی تابع عددي از نوع صحیح است که نشان ) : عالمت (Sgn تابع -
  .عالمت عدد ورودي است دهنده 

 است که doubleخروجی تابع عددي از نوع ) : سینوس  (Sin تابع -
  .برابر سینوس زاویه ورودي است 

 است که برابر doubleخروجی تابع عددي از نوع ) : جذر ( Sqr تابع -
  .ریشه دوم یا جذر عدد ورودي است 

 است که doubleخروجی تابع عددي از نوع  :  )تانژانت (Tan تابع -
  .می باشد ) برحسب رادیان ( برابر با تانژانت زاویه ورودي 

 می توان صحیح یا اعشاري n (   ام یک عددnبراي محاسبه توان : نکته 
  :براي مثال .  استفاده نمائید ^از اپراتور ) باشد 

2^5=32 

9^0.5=3 

4.2^3.7=202.31 

   وجود ندارند6 یکچگونگی ایجاد سایر توابع ریاضی که در ویژوال بیس
  

 6 جدول زیر چگونگی محاسبه سایر توابع ریاضی که در ویژوال بیسیک
 :وجود ندارند را نشان می دهد 
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 Sec(X) = 1 / Cos(X) سکانت

 Cosec(X) = 1 / Sin(X) کسکانت

 Cotan(X) = 1 / Tan(X) کتانژانت

 Arcsin(X) = Atn(X / Sqr(1-X * X )) آرك سینوس

 Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(1-X * X)) + 2 * Atn(1) آرك کسینوس

 * Arcsec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + Sgn((X) -1) آرك سکانت
(2 * Atn(1)) 

 - Arccosec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + (Sgn(X) آرك کسکانت
1) * (2 * Atn(1)) 

 Arccotan(X) = Atn(X) + 2 * Atn(1) آرك کتانژانت

  HSin(X) = (Exp(X) - Exp(-X)) / 2  هیپربولیکسیونس
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 HCos(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2 کسینوس هیپربولیک

-)HTan(X) = (Exp(X) - Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp تانژانت هیپربولیک
X)) 

 HSec(X) = 2 / (Exp(X) + Exp(-X)) سکانت هیپربولیک

 HCosec(X) = 2 / (Exp(X) - Exp(-X)) کسکانت هیپربولیک

-)HCotan(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) - Exp کتانژانت هیپربولیک
X)) 

 HArcsin(X) = Log(X + Sqr(X * X + 1)) آرك سینوس هیپربولیک

 HArccos(X) = Log(X + Sqr(X * X - 1)) آرك کسینوس هیپربولیک
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 HArctan(X) = Log((1 + X) / (1 - X)) / 2 آرك تانژانت هیپربولیک

 HArcsec(X) = Log((Sqr(1-X * X) + 1) / X) آرك سکانت هیپربولیک

 / HArccosec(X) = Log((Sgn(X) * Sqr(X * X + 1) +1) آرك کسکانت هیپربولیک
X) 

 HArccotan(X) = Log((X + 1) / (X - 1)) / 2 آرك کتانژانت هیپربولیک

 N LogN(X) = Log(X) / Log(N)لگاریتم بر مبناي 

  
   6 در ویژوال بیسیک e و πاعداد 

 در برنامه هاي خود ثوابت زیر را eبراي استفاده از عدد پی و عدد 
  :تعریف نمائید 

Const Pi = 3.14159265358979 
Const e  = 2.71828182845904 

 :همچنین عدد پی را می توان به صورت زیر تعریف کرد 

Pi = 4*Atn(1) 

 درجه/ تبدیل رادیان 
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ثر توابع مثلثاتی بر حسب رادیان کار می کنند گاهی اوقات نیاز چون اک
براي تبدیل  .  داریم تا زاویا را از در جه به رادیان و بالعکس تبدیل کنیم

 ضرب کرده 180یک زاویه که بر حسب رادیان می باشد به درجه آنرا در 
  :و سپس بر عدد پی تقسیم می کنیم 

Degree(x) =x*180/Pi 

یک زاویه که بر حسب درجه بیان شده به رادیان آنرا در عدد براي تبدیل 
 : تقسیم می کنیم 180پی ضرب کرده و سپس بر 

Rad(x) =x*Pi/180 

 VB.Netتوابع ریاضی و 

مجموعه توابع ریاضی در در ویژوال بیسیک دات نت وجود دارند بسیار 
 System.Mathاین مجموعه توابع در کالس . قویتر و کاملتر هستند 

  :موجود می باشند 

 براي نشان دادن پایه لگاریتم PI و E دو ثابت به اسم Mathدر کالس  -
  .طبیعی و عدد پی وجود دارند 

  
، ) آرك سینوس ( Asin، ) آرك کسینوس  ( Acos : توابع مثلثاتی -

Atan ) آرك تانژانت ( ،Atan2 )  آرك تانژانت خارج قسمت تقسیم
  )تانژانت  ( Tan، ) سینوس  ( Sin ، )کسینوس  ( Cos، ) ورودي ها 

حاصلضرب کامل دو  ( BigMul، ) قدرمطلق  ( Abs: توابع عمومی  -
خارج قسمت نقسیم  ( DivRem، ) تابع سقف  ( Ceiling، )  بیتی 32عدد 

باقیمانده نقسیم  ( IEEERemainder، ) تابع کف  ( Floor، ) دو عدد 
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، ) مینیمم بین دو عدد  ( Min، ) د ماکزیمم بین دو عد ( Max ،  )دو عدد 
Round )  تابع گرد کردن ( ،Sign )  تابع عالمت ( ،Sqrt )  تابع جذر(  

سینوس  ( Sinh، ) کسینوس هیپربولیک  ( Cosh: توابع هیپربولیک  -
  )تانژانت هیپربولیک  ( Tanh، ) هیپربولیک 

 ( Log، ) رودي مقدار و به توان eعدد  ( Exp: توابع نمایی و لگاریتمی  -
  )تابع توان  ( Pow،  ) 10لگاریتم بر پایه  ( Log10، ) لگاریتم 

 تصحیح چند اشتباه

 چند اشتباه رخ داده "توابع ریاضی و ویژوال بیسیک"در نوشتن مقاله 
بود که یکی از دوستان عزیر و خوانندگان این وبالگ لطف کرده و این 

 :اشتباهات را ذکر کردند 

اما . مدت ها بود به دنبال این فرمولها می گشتم...الی بودسالم بسیار ع"
 به توان e برابر exp خروجی تابع - pi=4*atn(1 (-: با اجازه چند نکته 

 در فارسی به تابع جزء صحیح مشهور int تابع -. عدد ورودي می باشد
 ام عدد از فرمول زیر استفاده می n براي به دست آوردن ریشه - .است
  " ام با تشکر nریشه  = x^(1/n: (شود

  . این اشتباهات در مقاله فعلی تصحیح شده است 

 

  

 6مدیریت رشته ها در ویژوال بیسیک 
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 6مدیریت رشته ها در ویژوال بیسیک 

  

توابعی که براي مدیریت رشته ها در وي بی می توانید از آنها استفاده 
 :کنید عبارتند از 

ý  تابعAsc: شته ورودي را بر می گرداند  کد اسکی اولین کاراکتر ر.  
  :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Asc(string) 

  
 . کد یونیکد اولین کاراکتر را بر می گرداند AscW تابع -

ý  تابعChr:  رشته اي را بر می گرداند که معادل کد اسکی ورودي 
  .است 

  :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Chr(charcode) 

  
 .د عمل می کند  بر حسب یونیکChrW تابع -

ý  تابعLCase:  تمام کاراکترهاي رشته ورودي را به حروف کوچک 
  .تبدیل می کند 

  :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
LCase(string) 
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ý  تابعUCase:  تمام کاراکترهاي رشته ورودي را به حروف کوچک 
  .تبدیل می کند 

 :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
UCase(string) 

ý  تابعLeft: شته اي را بر می گرداند که شامل تعداد مشخصی از  ر
  .کاراکترهاي سمت چپ رشته ورودي است 

 :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Left(string, length) 

  
String : رشته ورودي  

Length : طول رشته مورد نظر 

  :مثال 

  Left(“abcdef”,3)=”abc” 

ý  تابعRight:  تعداد مشخصی  رشته اي را بر می گرداند که شامل
  .از کاراکترهاي سمت راست رشته ورودي است 

 :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Right(string, length) 

 : مثال 

Right(“abcdef”,3)=”def” 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ١٠ 

ý  تابعSpace:  تعداد مشخصی کاراکتر فاصله بر می گرداند .  
 :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Space(number) 

ý تابع  Len: دي را بر می گرداند  طول رشته ورو .  
 :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Len(string) 

 Len(“abcdefg”)=7      :مثال 

ý  تابعTrim:  این تابع space هایی که در ابتدا یا انتهاي رشته 
  .باشد را حذف می کند 

  :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Trim(string) 

 . می کنند  فقط از چپ و راست عملRTrim و LTrimتوابع  -

  : مثال 

Trim(“ abc”)=”abc” 

ý  تابعMid:  این تابعی یک رشته بر می گرداند که شامل تعداد 
فرمت کلی آن . مشخصی از کاراکترهاي رشته ورودي آن است 

 :بصورت زیر است 

 
Mid(string, start[, length]) 
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string :  رشته ورودي.  

start : می خواهیم از رشته محل شروع اولین کاراکتر رشته اي که 
  .ورودي استخراج کنیم 

Length :  این پارامتر اختیاري است و طول رشته اي است که می
اگر این پارامتر وارد نشود کلیه . خواهیم از رشته ورودي استخراج کنیم 

 . به بعد استخراج خواهند شد startکاراکترها از 

  Mid(“abcdefg”,2,3)=bcd       :مثال 

ý  تابعInstr:  این تابع محل اولین وقوع یک رشته را درون رشته 
  .دیگر نشان می دهد 

  :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
InStr([start, ]string1, string2[, compare]) 

  
Start :  این پارامتر اختیاري است و محل شروع جستجو را نشان می

  .از می شود اگر این پارامتر وارد نشود جستجو از ابتداي رشته آغ. دهد 
String1 :  رشته اي که جستجو در آن انجام می شود.  
String2 : رشته مورد جستجو  

Compare :  این پارامتر اختیاري است و نوع جستجو را نشان می دهد .
 داده 1 داده شود جستجوي متنی انجام می شود و اگر 0اگر این پارامتر 

 .شود جستجوي باینري انجام می شود 

   Instr(3,”abcdabg”,”ab”)=5          :مثال 
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اگر .  برابر صفر باشد مقدار بازگشتی صفر است string1اگر طول رشته 
string1 یا string2 برابر Null باشد مقدار بازگشتی نیز Null است  .

 خواهد start برابر صفر باشد مقدار بازگشتی string2اگر طول رشته 
 پیدا نشود مقدار بازگشتی صفر string1 درون string2اگر رشته . بود 

 باشد مقدار بازگشتی string1 بزرگتر از طول رشته startاگر . است 
  .صفر است 

ý  تابعInstrRev:  برعکس تابع Instr می باشد یعنی عمل جستجو 
  .را از انتهاي رشته انجام می دهد 
  :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
InstrRev(stringcheck, stringmatch[, start[, compare]]) 

ý  تابعReplace:  رشته اي را برمی گرداند که در آن یک رشته 
خاص با رشته دیگري به تعداد دفعات مشخصی جایگزین شده 

  .است 
  :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 

 
Replace(expression, find, replace[, start[, count[, 

compare]]]) 

Expression : رشته اصلی  
Find: رشته مورد جستجو   

Replace : رشته جایگزین  
Start :  در صورتیکه این متغیر وارد نشود . محل شروع جایگزینی

  .جایگزینی از ابتدا رشته انجام می شود 
Count :  در صورتیکه این متغیر وارد نشود . تعداد دفعات جایگزینی
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  .جایگزینی در تمام رشته انجام خواهد شد 
Compare : داده شود 0اگر این پارامتر . و را نشان می دهد نوع جستج 

 داده شود جستجوي باینري 1جستجوي متنی انجام می شود و اگر 
 .انجام می شود 

       :مثال 

 Replace(“abcadea”,”a”,”x”)=”xbcxdex” 

 برابر صفر باشد مقدار بازگشتی رشته اي expressionاگر طول رشته 
 صفر باشد مقدار بازگشتی findته اگر طول رش.  است  با طول صفر

 صفر باشد مقدار replaceاگر طول رشته .  است expressionخود 
.  ها حذف شده است find اي است که در آن تمام expressionبازگشتی 

 باشد مقدار بازگشتی expression بزرگتر از طول رشته startاگر 
شد مقدار  برابر صفر باcountاگر . رشته اي با طول صفر است 

 . است expressionبازگشتی خود 

ý  تابعStrReverse:  رشته اي را برمی گرداند که کاراکترهاي آن 
  .به ترتیب عکس کاراکترهاي رشته ورودي است 

  :فرمت کلی آن بصورت زیر می باشد 
  

 
StrReverse(expression) 

  :مثال 

  StrReverse(“abcd”)=”dcba” 
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ý  تابعSplit: عداد مشخصی رشته برمی گرداند که این  آرایه اي از ت
از درون یک  ) delimiter( رشته ها توسط یک کاراکتر جداکننده 

  .رشته استخراج شده اند 
 :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Split(expression[, delimiter[, limit[, compare]]]) 

Expression : رشته اصلی  
Delimiter : کاراکتر جداسازي را نشان می این پارامتر اختیاري است و 

براي ) “ “ ( در صورتیکه این پارامتر وارد نشود کاراکتر فاصله . دهد 
در صورتیکه طول این کاراکتر صفر باشد . جداسازي استفاده می شود 

 است برگردانده می شود expressionیک آرایه تک عضوي که شامل کل 
.  

Limit : در . ا نشان می دهد تعداد رشته هاي موجود در آرایه ر
صورتیکه این پارامتر داده نشود کلیه رشته هاي جداشده در آرایه 

  .خروجی قرار می گیرند 
Compare :  داده شود 0اگر این پارامتر . نوع جستجو را نشان می دهد 

 داده شود جستجوي باینري 1جستجوي متنی انجام می شود و اگر 
 .انجام می شود 

  :مثال 

 
Dim Ar(3) as String 

Ar=Split(“a#bd#cde”,”#”) 
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ý  تابعJoin: تعدادي رشته موجود در یک آرایه را بهم متصل می   
  .کند و رشته حاصل شده را بعنوان نتیجه بر می گرداند 

 :فرمت کلی آن بصورت زیر است 

 
Join(sourcearray[, delimiter]) 

Sourcearray : ل کنیم آرایه شامل رشته هایی که می خواهیم بهم متص
.  

Delimiter :  کاراکتري که براي اتصال رشته ها بهم استفاده می شود .
این کاراکتر در بین رشته اهی اتصالی می آید و اگر داده نشود از کاراکتر 

اگر طول این کاراکتر صفر باشد رشته هاي . فاصله استفاده می شود 
 .بدون هیچ جداکننده اي بهم متصل می شوند 

  
  :مثال 

 
Dim Ar(3) as String 

Ar(1)=”ab” 
Ar(2)=”c” 

Ar(3)=”def” 
Join(Ar,”*”)=”ab*c*def” 

ý  تابعStrComp:  این تابع دو رشته ورودي را با هم مقایسه می 
  .کند 

  :فرمت کلی این تابع بصورت زیر است 
 

 
StrComp(string1, string2[, compare]) 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ١٦ 

String1 : رشته اول  
String2 : رشته دوم  

Compare:  داده شود 0اگر این پارامتر .  نوع مقایسه را نشان می دهد 
 داده شود مقایسه باینري انجام می 1مقایسه متنی انجام می شود و اگر 

 .شود 

اگر دو .  است -1 باشد مقدار بازگشتی string2 کوچکتر از string1اگر 
 بزرگتر از string1اگر . رشته مساوي باشند مقدار بازگشتی صفر است 

string2 است 1 باشد مقدار بازگشتی  .  

ý  تابعStrConv:  در یک رشته ورودي تغییراتی را اعمال می کند .  
  :فرمت کلی آن بصورت زیر است

 
StrConv(string, conversion) 

String : رشته ورودي  
Conversion :  مقادیر ممکن این متغیر . نوع عمل تبدیل را نشان می دهد

 :عبارتند از 

 قدارم توضیح

 1 تبدیل به حروف بزرگ

 2 تبدیل به حروف کوچک

تبدیل اولین کاراکتر هر لغت در 
 رشته به حرف بزرگ

3 

 64 تبدیل به یک رشته یونیکد

تبدیل از رشته یونیکد به کدپیچ 
 پیش فرض سیستم

128 
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   :مثال 

  StrConv("hello my friend",3)="Hello My Freind" 

  

 

  

  ژوال بیسیککار با فایل در وی
  بخش اول- کار با فایل در ویژوال بیسیک 

  مقدمه 
بعلت عدم وجود اشاره گر در ویژوال بیسیک عملیات کار با فایلها در آن 

  . نسبتاً ساده می باشد 
  :بطور کلی فایلها بر دو نوع هستند 

این فایلها فقط شامل کاراکترهاي اسکی و  : Text File فایلهاي متنی - 1
  .ترهاي خاص مانند انتهاي خط و انتهاي فایل هستند برخی کاراک

شامل هر نوع کاراکتري می توانند  : Binary Fileفایلهاي باینري  - 2
باشند و کاربردهاي گسترده اي دارند مانند بانک هاي اطالعاتی ، فایلهاي 

  اجرائی ، فایلهاي گرافیکی و غیره 
  .  کند ویژوال بیسیک می تواند با هر دو نوع فایل کار

  
  چگونگی باز کردن فایلها
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خروجی را روي یک فایل انجام داد /قبل از اینکه بتوان عملیات ورودي
باز کردن فایلها در ویژوال بیسیک توسط . ابتدا بایستی آنرا باز کرد 

فرمت کلی این دستور بصورت زیر است .  انجام می شود Openدستور 
: 

Open filename [For mode] [Access access][lock] As 
]#[filenumber [Len=reclen]x  

  
  . ]پارامترهاي داخل کروشه اختیاري هستند [ 

filename نام فایلی است که می خواهیم آنرا باز کنیم .  
mode این حالتها عبارتند از .  حالت باز کردن فایل است:  

- Input :  فایل بعنوان ورودي باز می شود.  
- Output : خروجی باز می شود فایل بعنوان .  
- Binary :  فایل از نوع باینري باز می شود.  
- Append :  فایل طوري باز می شود که بتوان به انتهاي آن چیزي

  .اضافه کرد 
- Random  

access انواع دسترسیها .  نوع دسترسی به فایل را مشخص می کند
  :عبارتند از 

- Read : خواندن فایل  
- Write : یلنوشتن در فا  
- ReadWrite : خواندن و نوشتن فایل  

lock نوع دسترسی سایر برنامه ها به این فایل را مشخص می کند  .
  :انواع دسترسیها عبارتند از 

- Shared : دسترسی اشتراکی  
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- Lock Read   
- Lock Write  
- Lock Read Write  

filenumber عددي است که ویژوال بیسیک از آن براي دسترسی به 
این عدد بایستی براي هر فایل منحصر بفرد و بین . استفاده می کند فایل

براي بدست آوردن اولین شماره آزاد می توان از تابع .  باشد 511 تا 1
FreeFile استفاده کرد .  

reclen:  کو چکتر باشد 32767این عدد بایستی از . طول بافر فایل است .  
  

ص شده وجود نداشته و  مشخfilenameدر صورتی که فایلی که توسط 
 باز شده باشد Random و یا Append  ،Binary  ،Outputفایل براي 

  .در اینصورت یک فایل جدید با این نام ساخته می شود 
 نادیده Lenدر صورتی که فایل بصورت باینري باز شده باشد پارامتر 

  .گرفته می شود 
  

  چگونگی بستن فایل
  

 استفاده می Closeستن آن از دستور پس از پایان کار با فایل براي ب
  :فرمت این دستور بصورت زیر است . کنیم 

Close #filenumber  

  
  . بدون هیچ پارامتري تمام فایلهاي باز را می بندد Closeدستور 

  
  کار با دایرکتوري

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٢٠ 

  
 می توان نام فایلهاي موجود در یک Dirتوسط دستور  : Dir گرفتن - 1

براي . امترهایی که به آن می دهیم پیدا کنیم دایرکتوري را بر اساس پار
  :مثال 

Myfile=Dir$("c:\text\*.txt)"x  

  
 را که C:\TEXTدستور فوق نام اولین فایل موجود در دایرکتوري 

اگر دستور فوق را .  قرار می دهد Myfile باشد در متغیر txtپسوند آنها 
اننده می شد و الی  مجدداً اجرا کنیم نام دومین فایل برگردبدون پارامتر

  آخر
Dir داراي یک پارامتر اختیاري است که نوع فایلهاي مورد نظر را نیز می 

  :مثال . توان با آن مشخص نمود 

Myfile=Dir$("c:\text\*.txt",vbNormal)x  

  
  : مقادیر ممکن این پارامتر عبارتند از 

vbNormal  ،vbHidden  ،vbSystem ، vbDirectory  
 ChDirبراي تغییر دایرکتوري از دستور : کتوري تغییر دایر - 2

  :استفاده می شود مثال 

ChDir "c:\windows\system32"x  

  
 استفاده می ChDriveبراي تغییر درایو از دستور : تغییر درایو  - 3

  :شود مثال 

ChDrive "E:"x  
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 MKDirبراي ایجاد دایرکتوري جدید از دستور : ساخت دایرکتوري  - 4

  :ی شود مثال استفاده م

MKDir "c:\MyFolder"x  

  
 RmDirبراي حذف دایرکتوري از دستور : حذف دایرکتوري  - 5

  :استفاده می شود مثال 

RmDir "C:\MyFoler"x  

  

  بخش دوم- کار با فایل در ویژوال بیسیک 

  
  :خواندن از فایل 

  
 می توان Line Input و Inputتوسط دستورهاي  : Input دستور - 1

  . ایلهاي متنی و باینري را خواند محتواي ف
  : به دو صورت بکار می رود Inputدستور 
Input #Filenumber,ReadData  

ReadData=Input(Charnum,Filenumber)x  
.  قرار می دهد ReadDataدستور اول کل یک فایل را خوانده و در متغیر 

 Filenumber بایت از فایلی با شماره Charnumدستور دوم ، تعداد 
  .  قرار می دهد ReadDataرا خوانده و در متغیر 

براي . این دو دستور تمام کاراکترهاي موجود در فایل را می خوانند 
 استفاده Line Inputاینکه بتوان فایل را خط به خط خواند ، از دستور 
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  :کنید 
Line Input #Filenumber,ReadData  

ن فایلهاي متنی استفاده  بیشتر براي خواندLine Inputالبته از دستور 
( می شود زیرا ممکنست در فایل باینري هیچ کاراکتر انتهاي خط 

CRLF (  وجود نداشته باشد و یکباره کل فایل خوانده شود.  
  
از این دستور براي خواندن فایلهاي باینري با  : Get دستور - 2

  :استفاده میشود  ) Random Access( دسترسی تصادفی 
Get #Filenumber,[Recordnum%],ReadData  

 را از فایلی با شماره Recordnumاین دستور رکورد شماره 
Filenumber می خواند و در متغیر ReadData عالمت .  قرار می دهد

 اختیاري است و در Recordnumکروشه نشان می دهد که پارامتر 
فایل جائیکه اشاره گر ( صورتیکه ذکر نشود داده ها از رکورد بعدي فایل 

  .خوانده می شوند ) آنجا قرار دارد 
  

  :نوشتن در فایل 
  
توسط این دستور می توان اطالعاتی را در فایل قرار  : Print دستور - 1

  :داد 
Print #FileNumber,WriteData   

 را در فایلی با شماره WriteDataدستور فوق محتویات متغیر 
FileNumber بوسیله دستور .  می نویسدPrintتوان اطالعات را  می 

  :بصورت خط به خط در فایل نوشت براي مثال 
Print #1,"Hello Visual Basic"+Vbcrlf   

در ویژوال  ) CRLF(  نشان دهنده کاراکتر انتهاي خط Vbcrlfعبارت 
  .بیسیک می باشد 
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این دستور براي نوشتن داده ها در فایلهاي باینري با  : Put دستور - 2

  :ر می رود دسترسی تصادفی بکا
Put #FileNumber,[Recordnum],WriteData  

 را در رکورد شماره WriteDataاین دستور محتویات متغیر 
Recordnum قرار می دهد .  

  
  :تعیین محل رکورد در فایلهاي با دسترسی تصادفی 

  
براي منتقل کردن اشاره گر فایل به یک رکورد در یک فایل باینري با 

این دستور محل .  استفاده می شود Seekستور دسترسی اتفاقی ، از د
یک بایت را در فایل می گیرد و اشاره گر فایل را در آنجا قرار می دهد 

  : می توانند با این رکورد کار کنند Get و Putبنابراین دستورات 
Seek #FileNumber,RecordNumber  

  
  :تشخیص انتهاي فایل 

  
 EOFایل رسیده ایم از دستور براي اینکه متوجه شویم به انتهاي یک ف

 را بر می False یا Trueاین دستور یکی از مقادیر . استفاده می کنیم 
از این تابع در . گرداند که نشان می دهد به انتهاي فایلرسیده ایم یا نه 

  : استفاده می شود Do-Whileحلقه هاي 
Do While Not) EOF(FileNumer))x  

.  

.  

.  
Loop  
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 ه فایل موردنظر به انتها نرسیده باشد اجرا خواهدحلقه فوق تا زمانیک
  .شد 

  
  :بدست آوردن طول یک فایل 

  : می توان طول محتویات یک فایل را بدست آورد LOFبوسیله دستور 
FileSize=LOF(FileNumber)x  

  
  :بدست آوردن محل اشاره گر فایل 

 . می توان محل جاري اشاره گر فایل را بدست آورد Locتوسط دستور 
  :اجرا شدن این دستور محل اشاره گر را تغییر نمی دهد 

FilePosition=Loc(FileNumber)x  
  

  بخش سوم-کار با فایل در ویژوال بیسیک 

  :سایر عملیات کار با فایل 
  
 استفاده می Killبراي حذف یک یا چند فایل از دستور : حذف فایل  - 1

  :شود 
Kill "C:\Temp\MyFile.txt"x  

Kill "C:\Temp\*.txt"x  
  
براي انتقال یک فایل از یک دایرکتوري به دایرکتوري : انتقال فایل  - 2

مبدا و مقصد بایستی روي یک .  استفاده می شود Nameدیگر از دستور 
اگر دایرکتوري مبدا و مقصد یکی باشد فایل تغییر نام داده . درایو باشند 

  :می شود 
Name "C:\Temp\File1.txt" To "C:\Temp2\File2.txt"x  
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براي کپی کردن یک فایل از یک دایرکتوري به : کپی کردن فایل  - 3
  : استفاده می شود FileCopyدایرکتوري دیگر از دستور 

FileCopy "\File1.txt\ To "C:\Temp\File2.txt"x  
  
: بدست آوردن تاریخ و زمان آخرین تغییر فایل و یا زمان ایجاد فایل  - 4

ابتدا بایستی .  استفاده می شود FileDateTimeدستور براي این کار از 
 تعریف کرده و سپس توسط این دستور Variantیک متغیر از نوع 

  :تاریخ و زمان موردنظر را استخراج کنیم 
Dim FileInfo As Variant  

FileInfo=FileDateTime("C:\Temp\MyFile.txt")x  
  
 یک فایل بر حسب بایت براي بدست آوردن طول: استخراج طول فایل  - 5

  : استفاده می شود FileLenاز دستور 
FileSize=FileLen("C:\MyFile.txt")x  

  
 SetAttrبراي تغییر صفت یک فایل از دستور : تغییر صفت یک فایل  - 6

  :پارامترهاي این دستور عبارتند از . استفاده می شود 
  فایل معمولی : 0
  فایل مخفی : 2
  فایل سیستمی : 4
  

SetAttr FileNumber,FileAttrib   
  

  :مقابله با خطاهاي کار با فایل 
  

. در زمان کار با فایلهاي احتمال زیادي وجود دارد که خطا بوجود آید 
بنابراین بایستی در زمان کار با فایلها در صورت ممکن از روتینهاي 
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  :ز شایع ترین خطاهاي کار با فایل عبارتند ا. مقابله با خطا استفاده کنیم 
  

  شماره یا نام فایل صحیح نیست : 52
  فایل پیدا نشد : 53
  حالت فایل صحیح نیست : 54
  فایل قبالً باز شده : 55
  فایل از قبل وجود دارد : 58
  طول رکورد صحیح نیست : 59
  دیسک پر است : 61
  عبور از انتهاي فایل : 62
  شماره رکورد صحیح نیست : 63
  دسترسی ممنوع است : 70
  سک آماده نیستدی : 71
  مسیر پیدا نشد : 76
  

 استفاده Select-Caseدر هنگام مقابله با خطا بهتراست از یک ساختار 
  :کنید 

Select Case Err  
Case 71  

MsgBox "Drive is Not Ready"x  
.  
.  
.  

End Select  
  

APIهاي ویندوز   

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٢٧ 

APIهاي ویندوز   

  

تفاده از آنها  هاي ویندوز و چگونگی اسAPIامروز قصد دارم در مورد 
در ویژوال بیسیک بطور خالصه توضیح دهم و همچنین دو مثال 

پراستفاده را نیز در این زمینه بیان کنم که عبارتند از چگونگی پخش 
  : و ساخت یک تایمر با دقت باال Wavفایلهاي 

  
 Application مخفف APIواژه  : Windows APIآشنایی با  - 1

Programming Interfaceشد  می با .API هاي ویندوز مجموعه اي 
از توابع از پیش آماده موجود در سیستم عامل هستند که شما می توانید 

این توابع در چندین کتابخانه . آنها را در برنامه هاي خود فراخوانی کنید 
DLL براي دسترسی به این توابع در ویژوال .  ویندوز ذخیره شده اند

 :براي مثال .  کنید declareمه خود بیسیک ابتدا باید آنها را برنا

Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" Alias 
"sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, 

ByVal uFlags As Long) As Long  

  
 sndPlaySound از تابع Declareهمانطور که می بینید مثال فوق یک 
کلمه .  موجود است Winmm.dllه می باشد که این تابع در کتابخان

Alias نشان می دهد که این تابع نام دیگري در dll سایر بخشها .  دارد
مربوط به تعریف پارامترهاي تابع می باشند که در مورد مثال فوق ، این 

  .  دارد Longتابع دو پارامتر ورودي و یک خروجی از نوع 
  .ز آن استفاده نمائید  در برنامه می توانید اAPI کردن Delareپس از 
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 استفاده Wavتابعی که براي پخش فایلهاي  : Wavپخش فایلهاي  - 2
.  است که در باال با آن آشنا شدید sndPlaySoundمی شود تابع 

 uFlagsو پارامتر Wav نام و مسیر فایل lpzSoundNameپارامتر 
مقادیر ممکن این پارامتر . چگونگی پخش فایل را مشخص می کند 

  :بارتند از ع
- SND_ASYNC :  اجازه می دهد طوري فایلWav پخش شود که آنرا 

 تان را هر Wavبعبارت دیگر قادر خواهید بود فایل . بتوان وقفه داد 
  .زمان که بخواهید پخش کنید و مطمئن باشید که حتماً شنیده می شود 

- SND_LOOP :  فایلWav را بطور ممتد پخش می کند .  
- SND_NODEFAULT :  اگر فایلWav پیدا نشود صداي دیگري 

  )  ویندوز defaultمثالً برخی صداهاي ( پخش نخواهد شد 
- SND_SYNC :  در طول پخش فایلWav کنترل به برنامه داده نمی 

 اي را در پس زمینه Wavاین پارامتر در زمانیکه می خواهید فایل . شود 
  . برنامه تان پخش کنید مناسب نمی باشد 

- SND_NOSTOP :  اگر فایلWav اي قبالً در حال پخش باشد ، فایل 
Wav از این پارامتر زمانی استفاده می .  شما آنرا دچار وقفه نمی کند

  .  مان هیچوقت در وسط کار قطع نشود Wavشود که بخواهیم فایل 
 Orاگر بخواهید از بیش از یکی از این پارامترها استفاده کنید توسط 

  :یب نمائید مثال آنها را ترک

sndPlaySound App.path & "\ding.wav", SND_ASYNC or 
SND_LOOP  

  
  

براي استفاده از توابع صوتی پیچیده تر بایستی از : نکته 
DirectSound که یکی از اجزاي DirectX در .  می باشد استفاده کنید
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  . بعداً صحبت خواهم کرد DirectSoundمورد 
  
شاید تا بحال از کنترل تایمر موجود در : دقت باال ساخت یک تایمر با  - 3

این تایمر داراي دقت . نوار ابزار ویژوال بیسیک استفاده کرده باشید 
براي دستیابی به زمانهاي با دقت باالتر این .  میلی ثانیه است 55حدود 

  .کنترل مفید نخواهد بود 
 Kernel32.dll موجود در کتابخانه API یک GetTickCountتابع 
این تابع طول زمانی را که سیستم شروع به کار کرده است را . است 

  :برحسب میلی ثانیه برمی گرداند 

Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () 
As Long   

براي بررسی طی شدن یک مدت زمانی خاص شما ابتدا باید مقدار این 
 قرار دهید سپس در یک TempTimeتابع را در یک متغیر کمکی مثل 

 جدید و زمان GetTickCount باید اختالف زمان Do-Loopحلقه 
TempTime را با مقدار زمانی که می خواهید سپري شود مقایسه کنید :  

TempTime = GetTickCount()x  
Do While DesiredTime > GetTickCount() - TempTime   

Do some things'  
Loop  

  
توان یک عملیات خاص را براي یک مدت زمانی توسط کد باال می 
  .مشخص اجرا کرد 

کد زیر نشان می دهد که چگونه می توان دستورات خاصی را در فواصل 
  :زمانی خاص اجرار کرد 
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ExitFunction = False  
TempTime = GetTickCount()x  

Do While not(ExitFunction)x  
If DesiredTime > GetTickCount() - TempTime then  

Reset the temporary variable'  
TempTime = GetTickCount()x  

Do some things'   
End If  
Loop  

  
 برنامه benchmark می توان براي GetTickCountهمچنین از تابع 
بعبارت دیگر می توان زمان اجراي یکسري دستورات . ها استفاده کرد 

  . خاص را بدست آورد 
 
  

ه اي در ویژوال بیسیک  ایجاد ساختارهاي داد  
 بخش اول

  

  بخش اول-ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک   

  
  : مقدمه 

  
ساختارهاي داده اي از نظر تعداد اعضا به دو دسته استاتیک و دینامیک 

ساختارهاي استاتیک مثل آرایه هاي یک بعدي و آرایه . تقسیم می شوند 
زمان طراحی برنامه مشخص می هاي دو بعدي ، تعداد اعضاي آنها در 
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شود و در طول اجراي برنامه ثابت است اما تعداد اعضاي ساختارهاي 
( لیست پیوندي . داده اي دینامیک در طول اجراي برنامه تغییر می کند 

LinkList (  پشته ، )Stack (  صف ، )Queue (  و درختهاي باینري )
Tree Binary (ه اي دینامیک هستند ، نمونه هایی از ساختارهاي داد.  

لیست پیوندي شامل مجموعه اي از عناصر داده اي است که اضافه و 
  . حذف اعضا در هر جاي لیست ممکن است 

پشته یک ساختار داده اي مهم در کامپایلرها و سیستم هاي عامل است 
  . که عمل اضافه و حذف عناصر از ابتداي آن انجام می شود 

 که عمل اضافه کردن از انتها و عمل حذف صف یک ساختار داده اي است
  . کردن از ابتداي آن انجام می شود 

درختهاي دودویی براي جستجوي بسیار سریع ، ذخیره سازي داده ها و 
  .کامپایل عبارات استفاده می شوند 

  
   :Variantنوع داده 

  
 براي متغیرهایی بکار می رود که بطور صریح نوع variantنوع داده 
  :یف نشده است مثال آنها تعر

Dim value As Variant  
همچنین . این نوع داده می تواند هر نوع داده اي را در خود ذخیره کند 

براي ایجاد ساختارهاي داده اي مثل لیست هاي پیوندي ، صف ، پشته و 
  .درخت مناسب است 
 و VarType می توان توسط توابع variantنوع داده موجود در 

TypeName تابع . کرد  تعیینVarType یک مقدار صحیح برمی 
  .  است variantگرداند که نشان دهنده نوع ذخیره شده در 

  :مثال 
Dim value as Variant  
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value=”Hello”x  
  . خواهد بود 4 برابر VarType( value( در اینصورت مقدار بازگشتی 

  یک رشته برمی گرداند که نشان دهنده نام نوع دادهTypeNameتابع 
  . است variantذخیره شده در 

  
   :Dynamic Memory Allocationاخذ حافظه بطور دینامیک 

  
براي ایجاد و نگهداري ساختارهاي داده اي دینامیک بایستی در هنگام 

اجراي برنامه بتوان فضاي بیشتري براي نگهداري داده هاي جدید بدست 
ژوال بیسیک حاقظه  می توان در ویNewبا استفاده از کلمه کلیدي . آورد 

  :دینامیک گرفت 
Set NewNode=New ListNode  

  . یک شی از ساختار داده اي مورد نظر ماست ListNodeکه 
  

  :کالسهاي خود ارجاعی 
  

 ) Pointer( کالس خودارجاعی نوعی کالس است که داراي یک اشاره گر 
براي مثال اگر کالس ما به اسم . به یک شی از همان نوع کالس باشد 

ClistNode باشد و متغیر زیر را در آن تعریف کنیم ، این کالس یک 
  :کالس خود ارجاعی است 

Private mNextNode as ClistNode  
 براي لینک دادن اعضاي یک ساختار داده اي دینامیک mNextNodeاز 

بعبارت دیگر گره زدن یک شی از کالس ( بهم استفاده می شود 
ClistNode شی هاي خودارجاعی می ) . همان کالس  به یک شی دیگر از

توانند به همدیگر لینک شوند و ساختارهاي داده اي مثل لیست پیوندي ، 
  .صف ، پشته و درخت را ایجاد کنند 
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شکل زیر دو شی خود ارجاعی را نشان می دهد که بصورت یک لیست 
 بدین معنا است که شی خودارجاعی NULLعبارت . بهم لینک شده اند 

و نشان دهنده انتهاي  ) Nothing( یگري اشاره نمی کند به شی د
 .ساختار داده است 

  

  بخش دوم-ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک 

  لیست پیوندي 
  

یوندي مجموعه اي از یکسري داده است که همانطور که گفته شد لیست پ
هر شی خودارجاعی داراي . ( این داده ها از نوع اشیا خودارجاعی هستند 

 براي نگهدار مقدار و یک اشاره گر به شی بعدي variantیک متغیر نوع 
هر لیست پیوندي از . هر عضو لیست پیوندي را یک گره گویند ) . است 

گره هاي بعدي از . گره قابل دسترسی است طریق یک اشاره گر به اولین 
همچنین . طریق قسمت لینک موجود در هر گره قابل دسترس هستند 

 تنظیم می شود که انتهاي لیست را نشان Nothingلینک آخرین گره با 
  . می دهد 

مزیت اصلی لیست هاي پیوندي نسبت به آرایه اینست که تعداد عناصر 
 بعبارت دیگر لیست هاي پیوندي .لیست پیوندي قابل تغییر است 

بصورت دینامیک هستند و طول آنها قابل تغییر است اما سایز آرایه 
البته ویژوال بیسطک از آرایه هاي با سایز متغیر نیز . ( ثابت است 

  .) پشتیبانی می کند اما این عمل تغییر سایز اتوماتیک نیست 
دو اشاره گر عمل درج در لیست پیوندي ساده است و تنها بایستی 

  .تغییر یابد 
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لیست هاي پیوندي را می توان به سادگی با قراردادن هر عضو جدید در 
  . شده نگهداري کرد sortمحل صحیح بصورت 

اعضاي لیست پیوندي در حافظه بصورت پیوسته ذخیره نمی شوند 
بر خالف ( بنابراین نمی توان فوراً به هر عضو لیست دسترسی داشت 

  ) .آرایه 
  : ایجاد لیست پیوندي در ویژوال بیسیک نیاز به سه کالس است براي

  
کالسی است که هر گره از لیست را توصیف می  : ClistNode کالس – 1

 :کند 

private mNodeData as Variant  
private mNextNode as ClistNode  

public Property Get Data() as Variant  
Data=mNodeData  

End Property  
Public Property Let Dta(ByVal vNewValue as Variant)x  

MNodeData=vNewValue  
End Property  

Public Property Get NextNode() as ClistNode  
Set NextNode=mNextNode  
End Property  

Public Property Let NextNode(Byval vNewValue as 
Variant)x  

Set mNextNode=vNewValue  
End Property  

  
  
  . براي توصیف لیست پیوندي Clist کالس – 2

mFirstNode براي اشاره به اولین ClistNode و mLastNode براي 
زمانیکه یک .  بکار می رود clist در یک شی ClistNodeاشاره به آخرین 
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Clsit ایجاد می شود این دو متغیر با Nothing روال .  تنظیم می شوند
Property Get Iterator یک شی ClistIterator برمی گرداند که می 

  .توان از آن براي حرکت در بین اعضاي لیست استفاده کرد 

Private mFirstNode as ClistNode  
Private mLastNode as ClistNode  

Public Function IsEmpty() as boolean  
IsEmpty=IIf(mFirstNode Is Nothing,True,False)x  

End function  
Public Sub InsertAtFront(insertItem as variant)x  

Dim tempNode as ClistNode  
If IsEmpty() then  

Set mFirstNode=New ClistNode  
Set mLastNode=mFirstNode  
Else  

Set tempNode=mFirstNode  
Set mFirstNode=New ClistNode  

MFirstNode.NextNode=tempNode  
End if  

MFirstNode.Data=insertItem  
End sub  

Public sub InsertAtBack(insertItem as Variant)x  
Dim tempNode as ClistNode  

If IsEmpty() then  
Set mLastNode=New ClistNode  

Set mFirstNode=mLastNode  
Else  
Set tempNode=mLastNode  

Set mLastNode=New ClistNode  
TempNode.NextNode=mLastNode  

End if  
MLastNode.Data=insertItem  
End sub  

Public function RemoveFromFront()x  
Dim removeItem as Variant  
If IsEmpty() then  
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Msgbox list is empty  
RemoveFromFront=Null   
Exit function  

End if  
RemoveItem=mFirstNode.Data  
If mFirstNode Is mLastNode then  

Set mFirstNode=Nothing  
Set mLastNode=Nothing  
Else  

Set mFirstNode=mFirstNode.NextNode  
End if  
RemoveFromFront=removeItem  

End function  
Public Function RemoveFromBack()x  

Dim removeItem as Variant  
Dim current as ClistNode  
If IsEmpty() then  

Msgboc list is empty  
RemovefromBack=Null  
Exit function  

End if  
RemoveItem=mLastNode.Data  
If mFirstNode Is mLastNode then  

Set mFirstNode=nothing  
Set mLastNode=Nothing  
Else  

Set current=mFirstNode  
While Not current.NextNode Is mLastNode  

Set current=current.NextNode  
Wend  

Set mLastNode=current  
Current.NextNode=nothing  

End if  
RemoveFromBack=removeItem  
End function  

Public property Get Iterator() as variant  
Dim iter as ClistIterator  
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Set iter=New ClistIterator  
Iter.StartNode=mFirstNode  
Set Iterator=iter  

End property  

  
   : InsertAtFrontعملکرد روال 

a – فراخوانی IsEmptyبراي تعیین خالی بودن لیست   
b – اگر لیست خالی باشد mFirstNode و mLastNode به New 

ClsitNode اشاره می کنند .  
c – اگر لیست خالی نباشد گره جدید توسط اشاره دادن tempNode به 

 New به گره mFirstNodeاولین گره لیست و سپس اشاره دادن 

ClsitNode و سپس اشاره دادن mFirstNode.NextNode به 
tempNode ساخته می شود .  

d – تنظیم mFirstNode.Dataبا مقدار مورد نظر   
   :InsertAtBackعملکرد روال 

a – فراخوانی IsEmptyبراي تعیین خالی بودن لیست   
b – اگر لیست خالی باشد mFirstNode و mLastNode به New 

ClsitNode اشاره می کنند .  
c – اگر لیست خالی نباشد گره جدید توسط اشاره دادن tempNode به 

 New به گره mLastNodeآخرین گره لیست و سپس اشاره دادن 

ClsitNode و سپس اشاره دادن tempNode.NextNode به 
mLastNode ساخته می شود .  

d – تنظیم mLastNode.Data نظر با مقدار مورد  
   :RemoveFromFrontعملکرد روال 

a – اگر لیست خالی باشد Null برگشت داده می شود .  
b – اگر لیست خالی نباشد داده mFirstNode به removeItem 
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  . اختصاص داده می شود 
c – اگر لیست فقط یک گره داشته باشد mFirstNode و mLastNode 

  . ست حذف می شود  مقدار دهی می شوند و گره از لیNothingبا 
d – اگر گره بیش از یک عضو داشته باشد mFirstNode برابر 

mFirstNode.NextNode می شود  .  
e – مقدار removeItem برگشت داده می شود .  

   :RemoveFromBackعملکرد روال 
a – اگر لیست خالی باشد Null برگشت داده می شود .  
b – اگر لیست خالی نباشد داده mLastNode به removeItem 

  .اختصاص داه می شود 
c – اگر لیست یک گره داشته باشد mFirstNode و mLastNode با 

Nothing مقدار دهی می شوند و گره از لیست حذف می شود  .  
d – اگر لیست بیش از یک گره داشته باشد متغیر current برابر 

mFirstNode سپس با استفاده از .  می شودcurrentره هاي  روي گ
لیست حرکت می کنیم تا به گره اي برسیم که به آخرین گره اشاره می 

 به آن اشاره می کند current را به گره اي که mLastNodeسپس . کند 
 می کنیم تا Nothing را current.NextNodeقرار می دهیم و مقدار 

  . بعنوان آخرین گزه لیست معرفی شود 
e – مقدار removeItemده می شود  برگشت دا.  
  
این کالس براي حرکت روي گره هاي لیست  : ClistIterator کالس – 3

از حرکت کننده ها براي چاپ لیست و . و دستکاري هر گره بکار می رود 
این .  می توان استفاده کرد Clistیا انجام دادن عملی بر روي هر عضو 

 و mBookmark به نامهاي ClistNodeکالس داراي دو متغیر از نوع 
mFirstNode متغیر .  استmFirstNode به اولین گره در Clist 
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 موقعیت فعلی حرکت کننده بر mBookmarkاشاره می کند و متغیر 
 این دو Property Let StartNodeروال .  را نشان می دهد Clistروي 

 اگر مقدار NextItemتابع . متغیر را مقدار دهی اولیه می کند 
mBookmark برابر Null ، باشد Null برگشت می دهد و در 

 و مقدار mBookmark.Data را برابر tempDataغیراینصورت مقدار 
mBookmark را برابر mBookmark.NextNode تابع .  قرار می دهد

HasMoreItems اگر لیست داراي چندین عضو باشد True برمی 
ست منتقل  حرکت کننده را به ابتداي لیResetBookmarkروال . گرداند 
  .می کند 

Private mBookmark as ClistNode  
Private mFirstNode as ClistNode  

Public Property Let StartNode(Byval vNewValue as 
variant)x  
Set mFirstNode=vNewValue  
Set mBookmark=mFirstNode  

End property  
Public function NextItem()x  
Dim tempData as varaint  

If mBookmark Is nothing then  
NextItem=Null  
Else  
TempData=mBookmark.Data  

Set mBookmark=mBookmark.NextNode  
NextItem=tempData  
End if  

End function  
Public function HasMoreItems() as boolean  

HasMoreItems=IIf(Not mBookmark Is 
nothing,True,False)x  
End function  

Public sub ResetmBookmark()x  
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MBookmark=mFirstNode  
End sub  

   بخش سوم-ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک 

  :مثالی از استفاده از کالسهاي لیست پیوندي 
. ابتدا کالسهایی که در جلسه قبل معرفی شد را به پروژه تان اضافه کنید 

 Clistسپس در بخش کدنویسی فرمتان ، ابتدا یک شی از نوع کالس 
 :بصورت زیر تعریف کنید 

Dim list as New Clist  

  
 و AddFirst  ،AddLast با نامهاي CommandButtonدر فرمتان سه 

ShowList و نیز یک TextBox با نام ListMember قرار دهید .  
  : بنویسید AddFirstکد زیر را براي رویداد کلیک شدن دکمه 

Call list.InsertAtFront(ListMember.text)x  

  
  : بنویسید AddLastکد زیر را براي رویداد کلیک شدن دکمه 

Call list.InsertAtBack(ListMember.text)x  

  
  : بنویسید ShowListکد زیر را براي رویداد کلیک شدن دکمه 

Dim elements as New ClistIterator  
Set elements=list.Iterator  

If elements.HasMoreItems=false then msgbox ("list is 
empty")x  
Else  

While elements.HasMoreItems  
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Msgbox(elements.NextItem)x  
Wend  

end if  

  
  

  :پشته 
پشته نوعی لیست پیوندي است که گره هاي جدید ، فقط به انتهاي آن می 

 می LIFOبهمین دلیل به پشته ، ساختمان داده . توانند اضافه شوند 
 مقدار دهی می شود که Nothingقسمت لینک آخرین گره پشته با . گویند 
  .ن دهنده پایین پشته است نشا

  . هستند Pop و Pushروالهاي اصلی پشته 
Push یک گره جدید به باالي پشته اضافه می کند و Pop از باالي پشته 

 .گره اي را حذف کرده و مقدار داده آن را بر می گرداند 

  بخش چهارم-ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک 

  : کالس پشته 
ر بخش قبل گفته شد پشته نوعی لیست پیوندي است که همانطور که د

روالهاي اصلی پشته . گره هاي جدید فقط به انتهاي آن اضافه شوند 
Push و Pop هستند .  
Push یک گره جدید به باالي پشته اضافه می کند و Pop از باالي پشته 

  . گره اي را حذف کرده و مقدار داده آن را بر می گرداند 
 و بصورت زیر پیاده سازي Clistه را با استفاده از کالس یک کالس پشت

 :می کنیم 

Private list As New Clist  
Public Sub Push(value as Variant)x  

List.InsertAtFront(value)x  
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End sub  
Public Function Pop As Variant  

Pop=list.RemoveFromFront()x  
End Function  

Public Function IsStackEmpty() As Boolean  
IsStackEmpty=list.IsEmpty()x  

End function  
Public Property Get Iterator() as variant  

Set Iterator=list.Iterator  
End Property  

  
سپس .  تعریف شده است Clistدر این کالس ابتدا یک شی از نوع کالس 

 توسط متد Pop و InsertAtFront توسط متد Pushمتدهاي 
RemoveFromFront پیاده سازي شده اند .  

  :یک برنامه نمونه 
 را که کد آن Stackبراي نوشتن یک برنامه براي کار با پشته ابتدا کالس 

سپس در بخش کد مربوط به . را در باال دیدید به پروژه تان اضافه کنید 
  : بصورت زیر تعریف کنید Stackفرمتان ابتدا یک شی از نوع کالس 

Dim mStack as New Stack  

  
 و Pop و Push با نامهاي CommandButtonسپس در فرمتان سه 

ShowStack و نیز یک TextBox با نام StackMember قرار دهید  .  
  : بنویسید Pushکد زیر را براي کلیک شدن دکمه 

mStack.push(StackMember.text)x  

  
  : بنویسید Popکد زیر را براي کلیک شدن دکمه 
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StackMember.text=mStack.Pop()x  

  
  : بنویسید ShowStackکد زیر را براي کلیک شدن دکمه 

Dim elements as New ClistIterator  
Set elements=mStack.Iterator  

If elements.HasMoreItems=false then msgbox "stack is 
empty"x  
Else  
While elemets.HasMoreItems  

Msgbox elements.NextItem  
Wend  

  بخش پنجم-ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک 

  :صف 
سر صف ( صف نوعی ساختار داده اي است که گره ها از ابتداي صف 

head (  حذف می شوند و از انتهاي صف ) ته صفtail (  اضافه می
صف داراي دو .  است FIFOبنابر این ، صف یک ساختار داده اي . شوند 

 است که اولین متد ، عنصري DelQueue و AddQueueمتد به نامهاي 
را به انتهاي صف اضافه می کند و دومین متد ، عنصري را از ابتداي 

  . صف حذف می کند 
 : استفاده می کنیم Clist از کالس Cqueueبراي ایجاد کالس 

Private list as New Clist  
  

Public Sub AddQueue(value as Variant)x  
List.InsertAtBack(value(  

End sub  
  

Public Function DelQueue() as Variant  
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DelQueue=list.RemoveFromFront  
End function  

  
Public property Get Iterator() as Variant  

Set Iterator=list.Iterator  
End Property  

  
  :درخت 

لیستهاي پیوندي ، پشته ها و صف ها جزو ساختارهاي داده اي خطی 
ر حالیکه یک درخت ، یک ساختار داده اي دو بعدي با هستند د

گره هاي درخت داراي دو یا چند لینک . خصوصیات ویژه اي است 
در اینجا در مورد درختهاي دودویی یا باینري بحث می کنیم که . هستند 

گره ریشه اولین گره در درخت . در آن همه گره ها داراي دو لینک هستند 
به فرزندان یک . ه ، به یک فرزند اشاره می کند هر لینک گره ریش. است 
 گفته می Leafبه گره بدون فرزند ، برگ یا .  می گویند Siblingsگره 

  . شود 
درختهاي جستجوي باینري درخت هایی هستند که در آنها مقدار فرزند 

چپ هر گره کمتر از گره پدر و مقدار فرزند سمت راست هر گره بیشتر از 
  . د گره پدر می باش

  
   بخش ششم-ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک 
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  کالس درختهاي جستجوي باینري
  

ایجاد درختهاي جستجوي باینري در ویژوال بیسیک نیاز به ایجاد براي 
  :دو کالس داریم 

.  که هر ند درخت دودویی را توصیف می کند CTreeNode کالس - 1
 براي Variant از نوع mNodeDataاین کالس داراي یک متغیر به نام 

هاي همچنین داراي دو متغیر اشاره گر به نام. نگهداري داده هر گره است 
mLeft و mRight می باشد که به ترتیب به فرزند چپ و فرزند راست 

  . درخت اشاره می کنند 
 Let Data مقدار داده هر گره را بر می گرداند و متد Get Dataمتد 

  .مقدار داده هر گره را تنظیم می کند 
 Let Left آدرس فرزند چپ هر گره را برمی گرداند و متد Get Leftمتد 

  . هر گره را تنظیم می کند فرزند چپ
 Let آدرس فرزند راست هر گره را برمی گرداند و متد Get Rightمتد 

Right فرزند راست هر گره را تنظیم می کند .  
اگر .  براي اضافه کردن فرزند به یک گره به کار می رود Insertمتد 

ر مقدار گره اي که می خواهیم بعنوان فرزند به درخت اضافه کنیم کوچکت
از مقدار خود گره باشد بعنوان فرزند چپ و در غیر اینصورت بعنوان 

اضافه شدن نیز بدین صورت است . فرزند راست به گره اضافه می شود 
که ابتدا بررسی می شود آیا گره قبالً فرزندي داشته است یا نه ؟ اگر 

این گره )  باشد Nothing برابر mRight و یا mLeft( نداشته باشد 
مستقیماً به گره متصل می شود اما اگر گره قبالً فرزندي داشته جدید 

 براي آن فرزند اضافه می شود و اینکار تا جایی ادامه Insertباشد متد 
 :می یابد که به گره اي برسیم که فرزندي نداشته باشد 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٤٦ 

Private mLeft as CtreeNode  
Private mRight as CtreeNode  

Private mNodeData as Variant  
  

Public Property Get Data() as variant  
Data=mNodeData  
End property  

Public Property Let Data(Byval vNewValue as Variant)x  
MNodeData=vNewValue  
End property  

Public Property Get Left() as variant  
Set Left=mLeft  
End property  

Public Property Let Left(Byval vNewValue as variant)x  
Set mLeft=vNewValue  

End property  
  

Public Property Get Right() as variant  
Set Right=mRight  

End Property  
Public Property Let Right(Byval vNewValue as variant)x  

Set mRight=vNewValue  
End Property  

  
Public Sub Insert(value as variant)x  

If value  
If mLeft Is Nothing Then  

Set mLeft=New CtreeNode  
MLeft.Data=value  
Else  
MLeft.Insert(value)x  

End if  
Elseif value<mNodeData then  

If mRight Is Nothing then  
Set mRight=New CtreeNode  

MRight.Data=value  
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Else  
MRight.Insert(value)x  
End if  

End if  
End sub  

  
این کالس . این کالس براي ایجاد درخت بکار می رود  : CTreeالس  ک- 2

 براي تعریف ریشه CTreeNode از نوع mRootداراي متغیري بنام 
 براي نمایش دادن mOutputStringهمچنین یک متغیر . درخت است 

  .اعضاي درخت دارد 

Private mRoot as CtreeNode  
Private mOutputString as String  

  
Public Sub InsertNode(value as Varaint)x  

If mRoot Is Nothing then  
Set Mnode=New CtreeNode  

MRoot.Data=value  
Else  
MRoot.Insert(value)x  
End if  

End sub  
  

Public PreorderTraversal()x  
MOutputString=””x  

Call PreorderHelper(mRoot)x  
End sub  

  
Private Sub PreorderHelper(node As CtreeNode)x  

If node Is nothing Then  
Exit sub  

End if  
MOutputString=mOutputString & node.Data &“ “ x  
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Call PreorderHelper(node.left)x  
Call PreorderHelper(node.right)x  

End sub  
  

Public Sub InorderTraversal()x  
MOutputString=””x  

Call InorderHelper(mRoot)x  
End sub  

  
Private Sub InorderHelper(node as CtreeNode)x  

If node Is nothing then  
Exit sub  
End if  

Call InorderHelper(node.Left)x  
MOutputString=mOutputString & node.Data &“ “ x  

Call InorderHelper(node.Right)x  
End sub  

  
Public PostorderTraversal()x  

MOutputString=””x  
Call PostorderHelper(mRoot)x  

End sub  
  

Private Sub PostorderHelper(node as CtreeNode)x  
If node Is Nothing then  
Exit sub  
End if  

Call PostorderHelper(node.Left)x  
Call PostorderHelper(node.Right)x  

MOutputString=mOutputString & node.Data &“ “ x  
End sub  

  
Public Property Get Output() as Varaint  

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٤٩ 

Output=mOutputString  
End Property  

 

  بخش پایانی-ایجاد ساختارهاي داده اي در ویژوال بیسیک 

  :انواع روشهاي پیمایش عناصر درخت 
در این روش ابتدا عناصر نیمه سمت چپ درخت ،  : InOrderروش  - 1

 درخت نمایش داده می سپس ریشه و در آخر عناصر نیمه سمت راست
  .شوند 

در این روش ابتدا ریشه درخت ، سپس عناصر  : PreOrderروش  - 2
نیمه سمت چپ و در پایان عناصر نیمه سمت راست درخت نمایش داده 

  .می شوند 
در این روش ابتدا عناصر نیمه سمت چپ  : PostOrderروش  - 3

ریشه درخت درخت ، سپس عناصر نیمه سمت راست درخت و در پایان 
  .نمایش داده می شوند 

 :درخت زیر را در نظر بگیرید : مثال 

  

  
  1،3،4،5،6،7،8:  درخت InOrderیش نتیجه پیما

  5،3،1،4،7،6،8:  درخت PreOrderنتیجه پیمایش 
  1،4،3،6،8،7،5:  درخت PostOrderنتیجه پیمایش 

   :CTreeبررسی متدهاي کالس 
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 را برابر مقدار value باشد Nullاگر گره ریشه برابر  : InsertNodeمتد 
 مربوط به گره Insertدر غیر اینصورت متد . گره ریشه قرار می دهد 

  . ریشه فراخوانی می شود 
رشته چاپ عناصر ریشه را خالی می کند و  : PreorderTraversalمتد 

  . را فراخوانی می کند Preorderسپس متد پیمایش 
رشته چاپ عناصر ریشه را خالی می کند و  : InorderTraversalمتد 

  . را فراخوانی می کند Inorderسپس متد پیمایش 
رشته چاپ عناصر ریشه را خالی می کند  : PostorderTraversalمتد 

  . را فراخوانی می کند Postorderو سپس متد پیمایش 
  .عناصر پیمایش شده درخت را برمی گرداند  : Get Outputمتد 

  :یک برنامه نمونه 
.  را به پروژه تان اضافه کنید CTree و CTreeNodeابتدا کالسهاي 

  :در قسمت کدنویسی فرمتان تعریف کنید سپس متغیر زیر را 

Dim mTree as New Ctree  

  
 Command و دو Value با نام Textboxسپس در فرمتان یک 

Button با نامهاي Insert و Show قرار دهید  .  
  : بنویسید Insertکد زیر را براي وارد کردن عنصر به درخت براي دکمه 

mTree.InsertNode(Value.Text)x  

  
  : بنویسید Show درخت براي دکمه InOrderر را براي پیمایش کد زی

Call mTree.InorderTraversal  
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   :Collectionشی 

 است که Collectionویژوال بیسیک داراي شی پیش ساخته اي به نام 
. می تواند مجموعه اي از مقادیر با هر نوع داده اي را در خود ذخیره کند 

 می توانند داراي نوعهاي Collectionدر واقع عناصر موجود در یک 
  . قابلیت رشد دینامیک دارد Collectionشی . داده اي متفاوت باشند 

توسط متد .  ایجاد می شوند New توسط کلمه کلیدي Collectionشی 
Add می توان به Cllection عضو اضافه کرد و توسط متد Remove 

 توسط متد Collectionهر عضو از . می توان عضوي را از آن حذف کرد 
Item با استفاده از خاصیت .  قابل دستیابی استCount می توان تعداد 

بصورت پیش فرض .  را تعیین نمود Collectionاعضاي موجود در 
 اضافه می شوند ولی توسط Collectionاعضاي جدید به انتهاي 

   . می توان محل اضافه شدن را تغییر داد Addآرگومانهاي اختیاري متد 
 یک شماره می گیرد که موقعیت عضوي را که می خواهیم Removeمتد 

  . آنرا حذف کنیم مشخص می کند 
  : را نمایش داد Collectionتوسط دستورات زیر می توان اعضاي یک 

Dim mCollection as New Collection  
Dim element as Variant  

.  

.  

.  
For Each element In mCollection  

Msgbox element  
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element متغیري از نوع variant براي اشاره به هر عضو Collection 
 .می باشد 

  

  قسمت اول-کار با رجیستري در ویژوال بیسیک 

  

  قسمت اول-کار با رجیستري در ویژوال بیسیک 

  رجیستري چیست ؟
سیستم عامل ویندوز تنظیمات سخت افزاري و نرم افزاري خود را بطور 

 اطالعاتی با ساختار سلسله مراتبی ذخیره می کند مرکزي در یک بانک
رجیستري جایگزینی براي بسیاري از فایلهاي . که رجیستري نام دارد 

 است که در نسخه هاي اولیه ویندوز COM و INI  ،SYSپیکربندي 
رجیستري ، سیستم عامل را با مهیا کردن اطالعات موردنیز . موجود بود 

  .  ها ، کنترل می کند component شدن loadبراي اجراي برنامه ها و 
  :رجیستري شامل انواع مختلفی از اطالعات می باشد مثل 

   اطالعات سخت افزارهاي نصب شده روي سیستم-
   اطالعات درایورهاي نصب شده روي سیستم-
   اطالعات برنامه هاي نصب شده روي سیستم-
   اطالعات پروتکلهاي شبکه اي مورد استفاده در سیستم-

ساختار رجیستري شامل چندین مجموعه رکورد است که داده هاي این 
رکوردها توسط بسیاري از برنامه ها و اجزاي سیستم عامل خوانده و یا 

  .نوشته می شود 
  اجزاي رجیستري
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  :اجزاي تشکیل دهنده رجیستري عبارتند از 
1 – subtree : Subtree ها همانند folder هاي موجود در ریشه یک 

  : می باشد subtreeرجستري ویندوز داراي پنج .  هارد هستند درایو
- HKEY_LOCAL_MACHINE :  شامل تمام داده هاي پیکربندي

،  Hardware  ،SAM: است key 5براي کامپیوتر می باشد و شامل 
Security  ،Software و System   

- HKEY_USERS :  شامل داده هاي مربوط به تنظیمات سیستم عامل
   و محیط ویندوزdesktop است مثل تنظیمات userهر براي 

- HKEY_CURRENT_USER : شامل داده هاي کاربر فعلی سیستم  
- HKEY_CLASSES_ROOT :  شامل اطالعات پیکربندي نرم افزار

   و داده هاي کالسهاي متناظر با فایلOLEاست مثل داده هاي 
- HKEY_CURRENT_CONFIG : راي شامل اطالعات مورد نیاز ب

  تنظیمات داریورهاي سخت افزاري و غیره
2 – Key : key ها همانند folder ها و subfolder هاي روي هارد 

 هاي نرم افزاري یا سخت افزاري می object متناظر با keyهر . هستند 
  . قراردارند key هایی هستند که درون یکسري key ها subkey. باشد 

3 – Entry :  هرkey چند  داراي یک یاentry هر .  استentry داراي سه 
  :بخش می باشد 

  Name نام -
 یکی از انواع داده هاي زیر entryمقدار هر  : Data Type نوع داده اي -

  :است 
REG_DWORD  ،REG_SZ  ،REG_EXPAND_SZ  ،
REG_BINARY ،   

REG_MULTI_SZ  ،
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOT  

  Value مقدار -
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Error!

  

  
لطفاً اگر هیچ ( براي مشاهده رجیستري و اعمال تغییرات در آن  : 1نکته 

، ) تجربه اي در تنظیم کردن رجیستري ندارید اطالعات آنرا تغییر ندهید 
 موجود در ویندوز regedt32.exe و یا regedit.exeمی توانید از برنامه 

  . وارد کنید Runبراي اینکار کافیست نام برنامه را در کادر . استفاده کنید 
  

به /در قسمت دوم این مقاله کالسی براي خواندن و نوشتن از : 2نکته 
رجیستري در ویژوال بیسیک خواهم نوشت و سپس نمونه اي از 

  . خاص در رجیستري را خواهیم دید کاربردهاي نوشتن یکسري اطالعات
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   قسمت دوم-کار با رجیستري در ویژوال بیسیک 

 را Registery.basبراي کار با رجیستري در ویژوال بیسیک کالس 
  :مطابق مطالب زیر ایجاد کرده و در پروژه هاي خود از آن استفاده کنید 

  
به تعریف براي نوشتن این کالس نیاز :  تعریف ثابتهاي مورد نیاز - 1

  :چهار دسته ثابت داریم 
  
 : هاي رجیستري entry هاي data type ثابتهاي مربوط به تعریف -

Global Const REG_SZ As Long = 1  
Global Const REG_DWORD As Long = 4  

  
   هاي رجیستريkey ثابتهاي مربوط به تعریف -

Global Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000  
Global Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001  

Global Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002  
Global Const HKEY_USERS = &H80000003  

  
   ثابتهاي مربوط به خطاهاي کار با رجیستري-

Global Const ERROR_NONE = 0  
Global Const ERROR_BADDB = 1  

Global Const ERROR_BADKEY = 2  
Global Const ERROR_CANTOPEN = 3  

Global Const ERROR_CANTREAD = 4  
Global Const ERROR_CANTWRITE = 5  
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Global Const ERROR_OUTOFMEMORY = 6  
Global Const ERROR_INVALID_PARAMETER = 7  

Global Const ERROR_ACCESS_DENIED = 8  
Global Const ERROR_INVALID_PARAMETERS = 87  

Global Const ERROR_NO_MORE_ITEMS = 259  

  
   ثابتهاي متفرقه-

Global Const KEY_ALL_ACCESS = &H3F  
Global Const REG_OPTION_NON_VOLATILE = 0  

  
2 - Declare کردن Api براي کار با رجیستري از توابع :  هاي مورد نیاز

  :این توابع عبارتند از .  استفاده می کنیم Advapi32.dllکتابخانه 
  
   key مربوط به یک handleآزاد کردن  : RegCloseKey تابع -

Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll") ByVal 
hKey As Long) As Long  

  
 keyاگر (  در رجیستري keyساخت یک  : RegCreateKeyEx تابع -

  ) :قبالً وجود داشته باشد ، این تابع آنرا باز می کند 

Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32.dll" 
Alias "RegCreateKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal 

lpSubKey As String, ByVal Reserved As Long, ByVal 
lpClass As String, ByVal dwOptions As Long, ByVal 
samDesired As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, 

phkResult As Long ,lpdwDisposition As Long) As Long  
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   keyباز کردن یک  : RegOpenKeyEx تابع -

Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" 
Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal hKey As Long, ByVal 

lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal 
samDesired As Long, phkResult As Long) As Long  

  
 ي یک نام data و typeاستخراج  : RegQueryValueExLong تابع -

   باز شدهkeyمتناظر با یک 

Declare Function RegQueryValueExString Lib 
"advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey 

As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal 
lpReserved As Long, lpType As Long, ByVal lpData As 

String ,lpcbData As Long) As Long  

  

Declare Function RegQueryValueExLong Lib 
"advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey 

As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal 
lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Long, 

lpcbData As Long) As Long  

  

Declare Function RegQueryValueExNULL Lib 
"advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey 

As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal 
lpReserved As Long, lpType As Long, ByVal lpData As 

Long ,lpcbData As Long) As Long  
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   یک کلید بازvalueذخیره یک مقدار در فیلد  : RegSetValueEx تابع -

Declare Function RegSetValueExString Lib 
"advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As 

Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As 
Long, ByVal dwType As Long, ByVal lpValue As String ,
ByVal cbData As Long) As Long  

  

Declare Function RegSetValueExLong Lib "advapi32.dll" 
Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal 

lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal 
dwType As Long, lpValue As Long, ByVal cbData As 

Long) As Long  

  
پاك کردن یک کلید و کلیه اطالعات مرتبط با  : RegDeleteKey تابع -
  آن

Private Declare Function RegDeleteKey& Lib 
"advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As 

Long, ByVal lpSubKey As String(  

  
   keyحذف مقدار یک  : RegDeleteValue تابع -

Private Declare Function RegDeleteValue& Lib 
"advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As 

Long, ByVal lpValueName As String(  
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براي نوشتن توابع اصلی کار با رجیستري نیاز به :  توابع کمکی - 3

  :نوشتن توابع کمکی زیر است 
  
مقدار موجود در با توجه به نوع داده یک کلید ،  : SetValueEx تابع -

  :آنرا در یک متغیر ذخیره می کند 

Public Function SetValueEx(ByVal hKey As Long ,
sValueName As String, lType As Long, vValue As 
Variant) As Long  

Dim lValue As Long  
Dim sValue As String  
Select Case lType  

Case REG_SZ ' type of value is string  
sValue = vValue  

SetValueEx = RegSetValueExString(hKey ,sValueName, 

0& ,lType, sValue, Len(sValue))x  
Case REG_DWORD ' type of value is Double word  

lValue = vValue  
SetValueEx = RegSetValueExLong(hKey ,sValueName, 

0& ,lType, lValue, 4)x  
End Select  
End Function  

  
سایز و نوع داده اي یک داده را که باید  : QueryValueEx تابع -

  . خوانده شود مشخص می کند 

Function QueryValueEx(ByVal lhKey As Long, ByVal 
szValueName As String, vValue As Variant) As Long  
Dim cch As Long  
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Dim lrc As Long  
Dim lType As Long  
Dim lValue As Long  

Dim sValue As String  
lrc = RegQueryValueExNULL(lhKey, szValueName, 0& ,

lType, 0& ,cch)x  
Select Case lType  

' For strings  
Case REG_SZ:  

sValue = String(cch, 0)x  
lrc = RegQueryValueExString(lhKey, szValueName, 0& ,

lType, sValue, cch)x  
If lrc = ERROR_NONE Then  

vValue = Left$(sValue ,cch)x  
Else  
vValue = Empty  
End If  

' For DWORDS  
Case REG_DWORD:  

lrc = RegQueryValueExLong(lhKey, szValueName, 0& ,
lType ,lValue, cch)x  

If lrc = ERROR_NONE Then vValue = lValue  
Case Else  

'all other data types not supported   
lrc = -1  

End Select  
QueryValueExExit:  
QueryValueEx = lrc  

Exit Function  
QueryValueExError:  
Resume QueryValueExExit  

End Function  
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توابع مربوط به پاك کردن یک کلید از رجیستري ، :  توابع اصلی - 4

  :ساخت یک کلید جدید در رجیستري و مقداردهی به یک کلید 
  
. بع یک کلید از رجیستري را حذف می کند این تا : DeleteKey تابع -

  : داراي دو پارامتر ورودي است 
Location که یکی از مقادیر HKEY_CLASSES_ROOT  ،

HKEY_CURRENT_USER   
 ،HKEY_LOCAL_MACHINE و یا HKEY_USERS است  .  

KeyName این .  که نام کلیدي است که باید از رجیستري حذف شود
  Key1\SubKey1 هایی نیز باشد مثالً subkeyکلید ممکنست شامل 

Public Function DeleteKey(lPredefinedKey As Long ,
sKeyName As String)x  
Dim lRetVal As Long   

lRetVal = RegDeleteKey(lPredefinedKey, sKeyName)x  
DeleteKey = lRetVal ' return function value   

End Function  

  
.  را از کلید حذف می کند entryاین تابع یک :  DeleteValue تابع -

 و Location  ،KeyName: داراي سه پارامتر ورودي است 
ValueName که نام آن value را مشخص می کند  .  

Public Function DeleteValue(lPredefinedKey As Long ,
sKeyName As String, sValueName As String(x  

Dim lRetVal As Long   
Dim hKey As Long   

lRetVal = RegOpenKeyEx(lPredefinedKey, sKeyName, 0, 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٦٢ 

KEY_ALL_ACCESS ,hKey)x  
lRetVal = RegDeleteValue(hKey, sValueName)x  

RegCloseKey) hKey)x  
DeleteValue = lRetVal  
End Function  

  
داراي . این تابع یک کلید جدید ایجاد می کند  : CreateNewKey تابع -

  KeyName و Location: دو پارامتر ورودي است 

Public Function CreateNewKey(lPredefinedKey As Long ,
sNewKeyName As String)x  
Dim hNewKey As Long   
Dim lRetVal As Long   
lRetVal = RegCreateKeyEx(lPredefinedKey, 

sNewKeyName, 0& ,vbNullString ,
REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, 

0& ,hNewKey ,lRetVal)x  
RegCloseKey (hNewKey)x  
CreateNewKey = lRetVal  

End Function  

  
 را تنظیم می entry یک dataاین تابع پارامتر  : SetKeyValue تابع -

،  Location  ،KeyName:  پارامتر ورودي است 5داراي . کند 
ValueName  ،ValueSetting و ValueType   

Public Function SetKeyValue(lPredefinedKey As Long ,
sKeyName As String, sValueName As String, 

vValueSetting As Variant, lValueType As Long)x  
Dim lRetVal As Long   
Dim hKey As Long   
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lRetVal = RegOpenKeyEx(lPredefinedKey, sKeyName, 0, 
KEY_ALL_ACCESS, hKey)x  

lRetVal = SetValueEx(hKey, sValueName, lValueType, 
vValueSetting)x  

RegCloseKey) hKey)x  
SetKeyValue = lRetVal  
End Function  

  
.  را برمی گرداند entryاین تابع فیلد داده یک  : QueryValue تابع -

 و Location ، KeyName: داراي سه پارامتر ورودي است 
ValueName   

Public Function QueryValue(lPredefinedKey As Long ,
sKeyName As String, sValueName As String)x  
Dim lRetVal As Long   

Dim hKey As Long   
Dim vValue As Variant   

lRetVal = RegOpenKeyEx(lPredefinedKey ,sKeyName, 0, 
KEY_ALL_ACCESS, hKey)x  

lRetVal = QueryValueEx(hKey, sValueName ,vValue)x  
QueryValue = vValue  
RegCloseKey (hKey)x  
End  

 Function  

  

   قسمت سوم-کار با رجیستري در ویژوال بیسیک 
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   به یک برنامه File Associationک انتصاب فایل یا ساخت ی
  

در این درس می خواهم با استفاده از کالسی که در درس قبل معرفی شد 
تابعی بسازیم که توسط آن بتوانیم فایلهاي با پسوندي مشخص را به 

بعبارت دیگر تابعی بنویسیم که اطالعات . یک برنامه اختصاص دهیم 
 را توسط برنامه xxxهایی با پسوند الزم براي باز شدن فایل

MyApp.exe در رجیستري ثبت کند  . 

Public Sub CreateAssociation(sExtension As String ,
sApplication As String, sAppPath As String)x  

Dim sPath, sAppExe As String  
CreateNewKey "." & sExtension, 

HKEY_CLASSES_ROOT  
SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT ,"." & sExtension, 

"", sApplication & ".Document" ,REG_SZ  
CreateNewKey sApplication & 

".Document\shell\open\command" ,
HKEY_CLASSES_ROOT  

SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT, sApplication & 
".Document", "", sApplication & " Document", REG_SZ  

sPath = sAppPath & "% 1"x  
sAppExe = sApplication & ".exe"x  

SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT, sApplication& 
".Document\shell\open\command", "", sPath ,REG_SZ  

CreateNewKey 
"
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Fi

leExts\." & sExtension, HKEY_CURRENT_USER  
SetKeyValue HKEY_CURRENT_USER ,
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"
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Fi

leExts\." & sExtension, "Application", sAppExe, REG_SZ  
CreateNewKey "Applications\" & sAppExe & 

"\shell\open\command", HKEY_CLASSES_ROOT  
SetKeyValue HKEY_CLASSES_ROOT, "Applications\" 

& sAppExe & "\shell\open\command" ,"" ,sPath, REG_SZ  
End Sub  

  
  :کاربرد این تابع بصورت زیر است 

CreateAssociation("xxx","MyApp","c:\MyApp.exe")x  

  

  قسمت چهارم-کار با رجیستري در ویژوال بیسیک 

  اجرا شدن یک برنامه در هنگام راه اندازي سیستم
  

فرض کنید می خواهیم برنامه اي بنویسیم که هر بار در هنگام راه 
 startupالبته نمی خواهم در . ر اجرا شوداندازي سیستم بطور خودکا

  .ویندوز دیده شود 
 رجیستري قرار دهیم StartUpبراي این کار باید برنامه موردنظر را در 

به این ترتیب که در یکی از کلیدهاي زیر یک مقدار رشته اي . 
 :ایجاد کنیم و آدرس برنامه را در آن وارد کنیم ) String Value(جدید

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windo
ws\CurrentVersion\Run  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win
dows\CurrentVersion\Run  
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 و مسیرش MyAppبراي مثال اگه اسم برنامه مورد نظر 

C:\Windows\MyApp.exe است باید بصورت زیر عمل کرد :  

SetKeyValue HKEY_LOCAL_MACHINE ,
"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", 

"MyApp", "C:\MyApp.exe" ,REG_SZ  

  
  

البته دو تا راه دیگر براي اینکار وجود دارد که برخی تروجان ها هم : نکته 
  :از این روشها استفاده می کنند تا روي سیستم باقی بمانند 

یگري استفاده  و دrun=  و نوشتن نام فایل جلوي win.iniیکی استفاده از 
  .explorer.exe و نوشتن نام برنامه جلوي خط system.iniاز 

 

 برنامه نویسی سخت افزار در ویژوال بیسیک

 برنامه نویسی سخت افزار در ویژوال بیسیک

  مقدمه
شاید تابحال خواسته باشید از طریق پورت پرینتر و یا پورت سریال یا 

. اید ارتباط برقرار کنید  با سخت افزاري که خودتان ساخته ISAباس 
 با I/Oبراي این کار شما نیاز به برنامه اي دارید که بوسیله دستورات 

چون ویژوال بیسیک داراي . سخت افزار شما ارتباط برقرار کند 
 نیست بایستی توسط ویژوال سی یک I/Oدستورات کار با پورتهاي 

Dll براي کار با این پورتها بسازیم  .  
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DLLي آن و کاربردها  
 و INPUT برنامه نویسی کرده باشید با دستورات DOSاگر شما در 
OUPUT در زبان QuickBasic و با دستورات inp و outp در C آشنا 

این توابع براي .  پیاده سازي نشده اند VBاین توابع در . هستید 
 و نیز برنامه نویسان سیستم حیاتی PCسازندگان سخت افزار براي 

شما اجازه خواندن از پورت و نوشتن به پورت را می هستند زیرا به 
 یا کتابخانه Dll باید از VBبراي ایجاد امکان استفاده ار پورت در . دهند 

 اجازه می دهند تا یک کد VB ها به Dll. هاي دینامیک استفاده کنیم 
به ) بطور دینامیک ( نوشته شده به یک زبان دیگر را در زمان اجرا 

چون ویژوال سی داراي توابع خواندن و نوشتن . د برنامه لینک شو
 موردنظر استفاده Dllپورت است بنابراین ما از این زبان براي ساخت 

  . می کنیم 
  VC در DLLنوشتن 

اولین فایل یک فایل .  ما بایستی دو فایل را ایجاد کنیم Dllبراي ساخت 
define یا DEF است و دومین فایل ، یک فایل C ++sourceیا  CPP می 

لیست کد .  ایجاد کنید Notepadهر دو فایل را می توانید توسط . باشد 
 :این دو فایل بصورت زیر است 

Port.def file:   
  

LIBRARY Port  
DESCRIPTION DLL FOR I/O PORT  

EXPORTS  
Outp @1  
Inp @2  
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Port.cpp file:   
  

include "conio.h"x#  
short _stdcall Outp(int PortAddress,int PortData)x  

{  
short Dummy;x  

Dummy=(short)(_outp(PortAddress,PortData));x  
return(Dummy);x  
;}  

short _stdcall Inp(int PortAddress)x  
{  

short PortData;x  
PortData=(short)(_inp(PortAddress));x  
return(PortData);x  
;}  

  
مثالً ( کتوري قرار دهید پس از نوشتن این دو فایل آنها را در یک دایر

C:\port (  از منوي . و سپس وارد محیط ویژوال سی شویدFile مورد 
New را انتخاب کنید و در کادري که ظاهر می شود در قسمت Projects 
همچنین در .  را انتخاب کنید Win32 Dynamic-Link Libraryمورد 

 را وارد port عبارت Project nameسمت راست همان صفحه در کادر 
 را وارد کنید و آنگاه C:\port\port عبارت Locationکنید و در کادر 

OK را کلیک کنید  .  
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Error!

  

  
 ایجاد workspace را به cpp و defدر مرحله بعدي بایستی فایل هاي 

 Port روي عبارت FileViewبراي اینکار در برگه . اضافه کنیم شده 

files کلیک راست کرده و مورد Add Files to Project را انتخاب کنید  .  
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با همین .  را انتخاب کنید port.cppدر کادري که ظاهر می شود فایل 
  .  را نیز به پروژه اضافه نمائید port.defروش فایل 

 dll را انتخاب کنید تا Build port.dll شده مورد Buildحال وارد منوي 
  .مورد نظر ساخته شود 
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dll ساخته شده را در دایرکتوري system ویندوزتان کپی کنید  .  
   در ویژوال بیسیک Dllاستفاده از 

 را In و Out ساخته شده باید ابتدا توابع dllبراي استفاده از توابع 
declare کنید :  

Private Declare Function Outp Lib “port.dll” (Byval 
PortAddress as Integer,Byval PortData as Integer) as 
Integer  

Private Declare Function Inp Lib “port.dll” (Byval 
PortAddress as Integer) as Integer  

  
حال در برنامه تان براي نوشتن به یک پورت از دستور زیر استفاده 

  :کنید 

Dummy=Outp(port_number,data)x  

  :ر استفاده کنید و براي خواندن از پورت از دستور زی
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Portvalue=Inp(port_number)x  
 در dll و یک برنامه نمونه استفاده از این port.dllبراي دریافت : نکته 

  . ویژوال بیسیک ، در بخش نظر خواهی آدرس ایمیل خود را بگذارید 

  

   و برنامه نویسی آن در ویژوال بیسیکParallelپورت 

 برنامه نویسی سخت " عنوان  در مقاله هاي قبلی بخشی تحت:تذکر 
 نوشتم که در آن روشی براي دسترسی به "افزار در ویژوال بیسیک 

الزم به تذکر است که این روش . پورتها از طریق ویژوال بیسیک ذکر شد 
  . امکان پذیر است 98 و 95تنها در ویندوزهاي 

  
   ) Parallel( مبانی پورت موازي 

  
 پین آن 12 پینی است که 25 یک درگاه پورت پارالل استاندارد کامپیوتر

 DATA  ( خط بعنوان داده خروجی 8 خط ، 12از این . خروجی می باشد 

Port (  خط بعنوان خط کنترل 4و  )CONTROL Port (  5. می باشند 
 ) STATUS Port( پین نیز ورودي بوده و بعنوان خطوط وضعیت 

  .استفاده می شوند 
 .هستند  ) GROUND ( پین باقیمانده نیز زمین 8

  
 که هرکدام متناظر با یکی از I/Oخطوط پورت پارالل توسط سه آدرس 

. سه پورت داده ، کنترل و و ضعیت است قابل دسترسی می باشند 
 ) LPT 1  ( می باشد 0x378آدرس پایه پورت پارالل در اکثر کامپیوترها 

 status پورت  ، براي0x378 براي پورت داده برابر I/Oبنابراین آدرس . 
  . می باشد 0x37A برابر command و براي پورت 0x379برابر 
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 و ECPپورت پارالل استاندارد داراي دو حالت توسعه یافته به نامهاي 
EPP نیز می باشد .  

بوسیله پورت پارالل می توانید مدارهاي جانبی خود را به کامپیوتر 
ارد چگونگی برنامه تنها نکته اي که در این بین وجود د. متصل کنید 

  .نویسی پورت پارالل و در نتیجه برقراري ارتباط با مدار جانبی است 
  .براي اطالعات بیشتر در این زمینه با من تماس بگیرید 

  
  برنامه نویسی پورت پارالل در محیطهاي مختلف ویندوز 

  
 می توان به dllبا استفاده از این  : Inpout32.dllاستفاده از کتابخانه 

 دسترسی داشت Win 9x/NT/2000/XPرتهاي سیستم در محیطهاي پو
.  

 dllبراي استفاده از این .  مراجعه کنید این آدرس به dllبراي دریافت این 
سپس .  ویندوزتان کپی کنید System32کافی است آنرا در دایرکتوري 

  : به پروژه تان اضافه کرده و عبارت زیرا را در آن قرار دهید یک ماژوال

Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias 
"Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer  

Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" 
(ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)x  

  
حال براي مثال با دستور زیر می توانید اطالعاتی را روي پینهاي 

DATA ي مربوط به پورت پارالل بنویسید :  

Call Out)&H378, your_data)x  

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٧٤ 

  

  آشنایی با شی پرینتر در ویژوال بیسیک 
 6آشنایی با شی پرینتر در ویژوال بیسیک 

 مقدمه

.  پیش فرض سیستم را کنترل می کند شی پرینتر ، شیی است که پرینتر
 مانند کار با سایر اشیا است 6استفاده از شی پرینتر در ویژوال بیسیک 

در ادامه با برخی از این . و بایستی از خواص و متدهاي آن استفاده کرد 
  .خواص و متدها آشنا خواهید شد 

  چاپ متن توسط شی پرینتر
  

 و CurrentXواص براي چاپ متن توسط شی پرینتر کافیست خ
CurrentY که محل قرار گرفتن کرسر می باشد را تنظیم نوده و سپس 

 متن مورد نظر را چاپ نموده و در پایان با Printبا استفاده از متد 
  :مثال .  صفحه چاپی را از پرینتر بیرون بدهیم EndDocاستفاده از متد 

 
Printer.CurrentX=150 
Printer.CurrentY=200 
Printer.Print "Visual Basic Printer Object Test" 
Printer.EndDoc 

  
 قرار داده شده Pixel برابر ScaleModeدر مثال فوق فرض شده که 

 عمل چاپ EndDocتوجه داشته باشید که تا قبل از اجراي متد . است 
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انجام نمی شود و فقط بعد از این متد است که چاپ انجام شده و کاغذ 
 .بیرون می آید 

 دیگري را استفاده کنیم متن Print ، دستور Printگر پس از یک دستور ا
اگر بخواهیم متن بالفاصله بعد از متن . روي خط بعدي چاپ خواهد شد 

  . استفاده کنیم ; اول از عالمت Printاول چاپ شود باید بعد از دستور 

 استفاده CurrentY و CurrentXبراي کنترل دقیق محل چاپ از : نکته 
  .مائید ن

  چاپ گرافیک توسط شی پرینتر

  : روش می توان اشکال گرافیکی را توسط شی پرینتر چاپ کنید 4به 
 می توان یک دایره ، قوس و یا Circleبا استفاده از متد :  چاپ دایره – 1

  :فرمت کلی این متد بصورت زیر است . بیضی را در صفحه چاپ کرد 

Circle (x,y),radius,[color],[start],[end],[aspect] 

  . شعاع آن می باشد radius مختصات مرکز دایره و y و xکه 
 اختیاري هستند و بترتیب aspect و color  ،start  ،endپارامترهاي 

رنگ ، محل شروع قوس ، محل خاتمه قوس و نسبت شعاع بیضی را 
 .نشان می دهند 

مستطیل را در  می توان یک خط و Lineبا استفاده از متد :  چاپ خط – 2
  :فرمت کلی این متد بصورت زیر است . صفحه چاپ کرد 

Line (x1,y1)-(x2,y2),[color],[B[F]] 

 مختصات y2 و x2و ) یا مستطیل (  مختصات شروع خط y1 و x1که 
  .هستند ) یا مستطیل ( انتهاي خط 
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را نشان می دهد ) یا مستتطیل (  اختیاري بوده و رنگ خط colorپارامتر 
.  
  . شود   اختیاري بوده و نشان می دهد یک مستیل رسمBرامتر پا

 می آید و نشان می دهد یک مستطیل B اختیاري بوده و بهمراه Fپارامتر 
 .توپر رسم شود 

 می توان نقطه اي روي صفحه PSetبا استفاده از متد :  چاپ نقطه – 3
  :چاپ کرد و فرمت کلی آن بصورت زیر است 

PSet (x,y),[color] 

  . مختصات نقطه می باشند y و xه ک
 . اختیاري بوده و رنگ نقطه را نشان می دهد colorپارامتر 

 می توان محتویات PaintPictureبا استفاده از متد :  چاپ تصویر – 4
  :فرمت کلی این متد بصورت زیر است . یک فایل گرافیکی را چاپ کرد 

Printer.PaintPicture picture, x1, y1, [width1], [height1], 
[x2], [y2], [width2], [height2], [opcode] 

x1 و y1 مختصات قرارگرفتن تصویر در صفحه بوده و picture یک 
این شی را می توان از یک .   استIPictureDispشی از کالس 
PictureBox یا از خاصیت Picture فرم گرفت و یا از دستور 

LoadPicture استفاده کرد . 

   :1مثال 

 
Printer.PaintPicture Picture1.Picture, 100, 100 

  :2مثال 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٧٧ 

PaintPicture LoadPicture("C:\sample.jpg"), 100, 100 

width1 و height1می باشند   طول و عرض تصویر چاپی  .x2 و y2 
 می توانند میزان برش از تصویر اصلی height2 و width2نیز بهمراه 

 .براي چاپ را مشخص کنند 

  یر خواص مهم شی پرینترسا
  

ColorMode :  اگر پرینتر رنگی باشد ، رنگی یا تک رنگ بودن چاپ را
  .تعیین می کند 

Copies :  تعداد چاپ را مشخص می کند.  
Font :  نوع فونت چاپ متن را مشخص می کند.  

FontSize :  سایز فونت چاپ متن را مشخص می کند .  
PrintQuality : می کند کیفیت چاپ را مشخص .  

  سایر متدهاي مهم شی پرینتر
  

KillDoc :  پرینت در حال چاپ را از صف چاپ حذف می کند.  
NewPage :  صفحه جاري را به پایان برده و صفحه جدیدي را براي

  .چاپ آماده می کند 
Scale :  سیستم مختصات کاربر را تعیین می کند.  

TextHeight : صات ارتفاع متن پس از چاپ شدن در مختScale را 
  .تعیین می کند 
TextWidth :  عرض متن پس از چاپ شدن در مختصاتScale را 

  .تعیین می کند 
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 کار با اسکنر در وي بی

 سوالی در مورد کار با اسکنر و 5در بخش پرسش و پاسخ شماره + 
همان طور که گفتم . دریافت تصویر از آن در ویژوال بیسیک عنوان شد 

انه هایی که براي این منظور ارائه شده اند استفاده کتابخ بایستی از
 dllبراي دریافت .  می باشد EZ Twainکتابخانه ها  یکی از این. کنید 

 در dllمربوط به این کتابخانه و نیز دریافت یک برنامه نمونه کار با این 
 .را کلیک کنید این لینک ویژوال بیسیک 

  

  

  

  VBبرنامه نویسی شبکه و اینترنت در 

 

  بخش اولVBبرنامه نویسی شبکه و اینترنت در 

  
  TCP/IPمروري بر 

  
اگر اطالعات کمی در . مطالب زیر تنها در حد یک یادآوري می باشد : نکته 
  .ید  دارید به کتابهاي موجود مراجعه کنTCP/IPمورد 

  
  قراردادي است براي برقراري ارتباط در شبکه : Protocolپروتکل 
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مجموعه اي از پروتکلهاي ارتباطی مرتبط بهم است که  : TCP/IPمدل 
مکانیزمها و سرویسهاي مورد نیاز جهت برقراري ارتباط در اینترنت را 

  : الیه است 4این مدل شامل . مهیا می کنند 
شامل برنامه هاي کاربردي و  : Application Layerالیه کاربرد  - 1

  . می باشد Telnet و Http  ،Ftp  ،Smtp  ،Popپروتکلهایی مثل 
 و TCPاین الیه شامل دو پروتکل  : Transport Layerالیه انتقال  - 2

UDP پروتکل .  استTCP وظیفه کنترل رسیدن بسته هاي داده به مقصد 
 )TCP/IPکی تقسیم می کند که هر بسته  داده ها را به بسته هاي کوچ

، تصحیح خطا و ) حاوي آدرس فرستنده ، گیرنده و شماره بسته می باشد 
 است با TCP پروتکلی شبیه UDP. مرتب سازي بسته ها را برعهده دارد 

این تفاوت که هیچ ضمانتی براي رسیدن بسته هاي اطالعاتی در آن وجود 
  . روي اینتزنت استفاده می شود ندارد و معموالً در انتقال صوت و ویدئو 

 است که مسئول IPشامل پروتکل  : Internet Layerالیه اینترنت  - 3
  . مسیریابی بسته هاي اطالعاتی می باشد 

شامل بخشی از هسته سیستم  : Link Layerالیه دسترسی به شبکه  - 4
عامل و نیز درایورهاي واسط شبکه براي کار با سخت افزار شبکه می 

   .باشد
  

سوکت یک ورودي انتزاعی در الیه انتقال  : Port و پورت Socketسوکت 
اغلب .  بکار می رود TCP/IPمی باشد که براي ایجاد ارتباطات مختلف 

 استفاده می کنند ، عملیات انتقال UDP و TCPبرنامه هاي کاربردي که از 
 اطالعات خود را با ساخت یک سوکت و سپس انجام یکسري عملیات روي

  :این عملیات عبارتند از . آن انجام می دهند 
شامل اختصاص یک شماره پورت به سوکت ، : عملیات کنترلی  - 1

initiate کردن یا accpetکردن یک ارتباط ، از بین بردن سوکت   
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شامل نوشتن داده روي سوکت و خواندن داده از : عملیات انتقال داده  - 2
  سوکت

 مربوط به سوکت ، IPثل پیدا کردن آدرس م: عملیات بررسی وضعیت  - 3
  پیدا کردن شماره پورت سوکت و غیره

  
HTTP :  پروتکل انتقال داده براي وب است .  

  
FTP :  پروتکل انتقال فایل روي اینترنت است.  

  
 از اینجا که در مطالب قبلی معرفی شد را می توانید Region.dll فایل - 1

  .بگیرید 

TAPIدر ویژوال بیسیک  

TAPI مقدمه- در ویژوال بیسیک  

TAPIچیست ؟   
  

TAPI یا Telephony API یک کتابخانه استاندارد براي کار با مودم و 
براي نمونه می توان از برنامه هاي . نوشتن برنامه هاي تلفنی می باشد 

Phone Dialer )  (  ، برنامه شبکه سازي تلفنی )شماره گیر تلفنDialup 

Networking (  برنامه تشخیص پالس مودم براي ضبط اطالعات وارد ،
این . شده از طرف کاربران و کاربردهاي دیگر در این زمینه نام برد 

کتابخانه به شما کمک کمک می کند تا بدون درگیر شدن با برنامه نویسی 
ستقیم بتوانید برنامه هاي کاربردیی سخت افزار مودم و درایور آن بطور م

  .در این زمینه بنویسید 
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 و چگونگی استفاده از TAPIدر این سلسه مقاالت سعی می کنم تا مفاهیم 

  آنرا در ویژوال بیسیک آموزش بدهم

TAPI بخش اول- در ویژوال بیسیک  

  

   :Microsoft Telephonyمروري بر 
  

Telephonyبا دستگاههاي ارتباطی و  امکان مجتمع سازي کامپیوترها 
معموالً دستگاه ارتباطی یک مودم و خط . شبکه ها را فراهم نموده است 

. می باشد ) شبکه عمومی تلفن سوئیچینگ  ( PSTNارتباطی نیز شبکه 
  : عبارتند از Telephonyبرخی از کاربردهاي 

  
  Multicastکنفرانسهاي مالتی مدیا بصورت  - 1
2 - VoIP   
  خ گویی اتوماتیکمرکز پاس - 3
  PSTNتماس تلفنی از طریق کامپیوتر روي شبکه  - 4
  

 : را نشان می دهد Microsoft Telephonyدیاگرام زیر معماري 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٨٢ 

Error!

  

  

   :TAPIبرنامه هاي 
  

 بایستی ابتدا در TAPI استفاده از براي نوشتن برنامه هاي کاربردي با
براي . مورد سطح سرویسی که می خواهیم ارائه دهیم تصمیم گیري کنیم 

مثال براي نوشتن یک برنامه شماره گیر تلفن نیاز به استفاده کامل از 
TAPI نیست و می توان از قابلیتهاي خود ویندوز در این زمینه استفاده 

ر بخشهاي بعدي در مورد سطوح مختلف د ) . Assisted Telephony( کرد 
  . بیشتر صحبت خواهم کرد TAPIسرویس در 

 TAPIدومین مطلبی که باید مورد توجه قرار داد اینست که می خواهیم از 

2.x استفاده کنیم یا از TAPI 3.x .  تفاوت ایندو آنست کهTAPI 2 ورژن 
لوژي  آن بر مبناي تکنو3 است در حالیکه ورژن C برمبناي APIیک 
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COM در بخشهاي بعدي مطالب بیشتري در مورد تفاوتهاي این .  می باشد
  .دو نسخه بیان خواهم کرد 

  : عبارتند از TAPIبخشهاي اصلی یک برنامه کامل 
  
1 - TAPI Initialization :  شاملload کردن TAPI dll اتصال به ، 

TAPI Server مذاکره در مورد ورژن ، TAPI اطالع  و برپاسازي سیستم
  . می باشد eventرسانی 

  
2 - Session Control : مقداردهی اولیه ، دریافت و کنترل تماسها  
  
3 - Device Control : دریافت و تنظیم اطالعات دستگاه  
  
4 - Media Control :  تشخیص و یا تولید تونها و ارقام ، کنترلstream  
  
5 - TAPI Shutdown : آزاد سازي منابع  
  

  :یر این مراحل را بهتر نشان می دهد دیاگرام ز
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!

  

TAPI بخش دوم- در ویژوال بیسیک   
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   :TAPIمقداردهی اولیه 
  

 نیاز به برپاسازي محیط ارتباطی روي TAPIعملکرد درست اجزاي 
  :راحل این امر عبارتند از م. کامپیوتر مورد نظر دارد 

  
زمانیکه سخت افزار و یا نرم افزار براي اولین بار به  : TAPIنصب  - 1

جزئیات کار به سیستم عامل و . کامپیوتر اضافه می شود انجام می گیرد 
  .نرم افزار بستگی دارد 

  
  ساخت اشیا و مسیرهاي ارتباطی:  مقداردهی ابتدائی - 2
  
 TAPIبراي اطمینان از اینکه اجزاي  : TAPIن مذاکره در مورد ورژ - 3

  .قادر به تبادل داده ها باشند 
  
بدست آوردن اطالعاتی در مورد دستگاهی :  استخراج اطالعات منابع - 4

  . مورد نظرمان استفاده نمود TAPIکه می توان از آن در برنامه 
  
5 - Event notification :  برپاسازي سیستم اطالع رسانیevent 

TAPI بخش سوم- در ویژوال بیسیک  

  : در ویژوال بیسیک TAPIمقداردهی اولیه 
  

 را انتخاب کرده و از لیست References گزینه Projectاز منوي 
  . را انتخاب کنید Microsoft TAPI 3.0 Type Libraryمربوطه مورد 
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 را بصورت objTAPIحال وارد بخش کد نویسی فرمتان شوید و متغیر 
 : کنید زیر تعریف

Dim objTapi As TAPI  

  
 را بصورت زیر objTAPI شی Form Loadسپس در بخش مربوط به 

  :ایجاد می کنیم 

Set objTapi = New TAPI  

  
 TAPIهمانطور که در بخشهاي قبلی گفته شد ، قبل از فراخوانی هر تابع 

براي مقداردهی اولیه کردن شی . ابتدا بایستی آنرا مقداردهی اولیه کنیم 
TAPI عبارت زیر را بنویسید :  

Call objTapi.Initialize  

TAPI بخش چهارم- در ویژوال بیسیک  

  :انتخاب یک آدرس 
 در TAPIکد زیر نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از شی 

ویژوال بیسیک منابع تلفنی در دسترس را براي یک آدرس که بتواند یک 
  .ت کند ، بررسی کرد مجموعه مشخص از نیازها را مدیری

توجه داشته باشید که قبل از انجام این کار بایستی عمل مقداردهی اولیه 
TAPI را که در بخش قبل ررسی شد ، انجام دهید .  

  
 انجام نگرفته است و براي error checkingدر کد زیر عمل : نکته 

ه استفاده از کد زیر در برنامه هاي واقعی بایستی بخش بررسی خطا را ب
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  .آن اضافه کنید 
 : تعریف یک شی آدرس و یک شی مجموعه آدرس - 1

Dim gobjAddress As ITAddress  
Dim objCollAddresses As ITCollection  

  
 بعنوان یک مجموعه آدرس از شی objCollAddressتنظیم شی  - 2

objTapi:   

Set objCollAddresses = objTapi.Addresses  

  
  :که بتواند از واسط مورد نظر ما پشتیبانی کند  پیدا کردن آدرسی - 3

bFound = False  
For indexAddr = 1 To objCollAddresses.Count  

Set objCrtAddress = objCollAddresses.Item(indexAddr)x  
Set objMediaSupport = objCrtAddress  

Set objAddressCapabilities = objCrtAddress  
  

If objMediaSupport.QueryMediaType )nSelectedType ) x  
bFound = True  
End If  

  
Set objAddressCapabilities = Nothing  

Set objMediaSupport = Nothing  
Set objCrtAddress = Nothing  

  
If bFound = True Then Exit For  
Next indexAddr  
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شده و در صورتیکه آدرس مورد نظزر پیدا شود برنامه از حلقه خارج 
gobjAddress یک آدرس قابل استفاده خواهد بود :  

Set gobjAddress = objcollAddresses.Item(indexAddr)x  

TAPI بخش پنجم- در ویژوال بیسیک  

   :TAPI در Event Handlingنجام ا
  

 ، رجیستر کردن TAPI ساده براي event handlerکد زیر شامل یک 
و رجیستر کردن تمام فراخوانیهاي  event ، تنظیم فیلتر eventواسط 

هدف اصلی از این کد اینست که مطمئن شویم بخشی . دادن اخطار است 
 ها را دریافت می کند پردازشی را قبل از انتقال به event که TAPIاز 

  .بخشهاي دیگر انجام دهد 
  

 :تعاریفها 

Dim WithEvents gobjTapiWithEvents As TAPI  
Attribute gobjTapiWithEvents.VB_VarHelpID = -1  

Dim glRegistrationToken As Long  

  

Const TAPI3_CALL_EVENTS =TE_CALLMEDIA Or   
TE_CALLNOTIFICATION Or TE_CALLSTATE  
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 هاي تعریف شده براي event بصورتیکه تمام eventfilterتنظیم 
TAPI را بپذیرد :  

objTapi.EventFilter = TAPI3_CALL_EVENTS  

  
  : ها eventیستر کردن رج

Set gobjTapiWithEvents = objTapi  
Dim fOwner As Boolean, fMonitor As Boolean  

Dim lMediaTypes As Long, lCallbackInstance As Long  
  

fOwner = True   
fOwner = True  
fMonitor = False  

lMediaTypes = TAPIMEDIATYPE_AUDIO  
lCallbackInstance = 1  

  
glRegistrationToken = 

gobjTapi.RegisterCallNotifications(gobjAddress,fMonitor ,  
fOwner,lMediaTypes,lCallbackInstance)x  

  

TAPI بخش ششم- در ویژوال بیسیک  

  
  :انتخاب یک ترمینال 

  
قبل از اینکه یک ترمینال را براي برقراري ارتباط انتخاب کنید بایستی + 

TAPI Initialization و عمل انتخاب آدرس را انجام داده باشید .  
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) واسط کنترل تماس  ( ITBasicCallControlابتدا یک متغیر از نوع 

 :تعریف می کنیم 

Dim objCallControl As ITBasicCallControl  
Set objCallControl = gobjReceivedCallInfo  

  
درس کوئري از شی آ ( ITTerminalSupportسپس یک متغیر از نوع 

  :تعریف می کنیم ) 

Dim objTerminalSupport As ITTerminalSupport  
Set objTerminalSupport = gobjAddress  

  
سپس متغیر ترمینال را تعریف کرده و توسط شی 

objTerminalSupport یک ترمینال را براي آن استخراج می کنیم :  

Dim objTerminal As ITTerminal  
Set objTerminal = 

objTerminalSupport.GetDefaultStaticTerminal(lMediaTy
pe, dir)x  

  
 نیست بنابراین objTerminalSupportدر اینجا دیگر نیازي به شی 

  :آنرا آزاد می کنیم 

Set objTerminalSupport = Nothing  

  
 براي کنترل ترمینال objStreamControlسپس نیاز به تعریف شی 

  :است 
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Dim objStreamControl As ITStreamControl  
Set objStreamControl = objCallControl  

  
در صورتیکه این شی ایجاد شود ، به ازاي استریم هاي موجود در 

ITCollection امکان ایجاد ترمینال در یک حلقه for بررسی می شود و 
  :ترمینال مناسب انتخاب می گردد 

If Not (objStreamControl Is Nothing) Then  
Dim objITCollStreams As ITCollection  

  
Set objITCollStreams = objStreamControl.Streams  

  
Dim nIndex As Long, objCrtStream As ITStream  

  
For nIndex = 1 To objITCollStreams.Count  

Set objCrtStream = objITCollStreams.Item(nIndex)x  
If objCrtStream.MediaType = lMediaType Then  

If objCrtStream.Direction = dir Then  
Call objCrtStream.SelectTerminal(objTerminal)x  

End If  
End If  

Set objCrtStream = Nothing  
Next nIndex  

  
Set objITCollStreams = Nothing  

Set objStreamControl = Nothing  
End If  
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   ) :Make a Call( ایجاد یک تماس 
 و عمل انتخاب TAPI Initializationقبل از این بخش بایستی مراحل + 

  .آدرس انجام شده باشد 
این بخش براي ایجاد یک شی تماس ، بررسی و مشخص کردن استریمی 

که با این تماس در ارتباط است ، انتخاب و ایجاد ترمینالهاي مناسب و 
  .اط استفاده می شود کامل کردن ارتب

 و عمل انتخاب آدرس و انتخاب ترمینال TAPI Initializationقبل 
  .انجام شده باشد 

  : یک شی تماس ساخته می شود CreateCallدر ابتدا با استفاده از متد 

Set gobjCall = 
gobjOrigAddress.CreateCall(strDestAddress ,
nSelectedType,lMediaTypes)x  

  
نجا بایستی کدي که در بخش اول این درس براي انتخاب سپس در ای

  :ترمینال نوشته شد آورده شود 

{  
Select Terminal Code  
}  

  
  : اجرا شود Connectسپس بایستی دستور 

gobjCall.Connect (False)x  

  
False بدین معناست که ارتباط بصورت آسنکرون برقرار می شود .  
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TAPI نی بخش پایا- در ویژوال بیسیک 

  :دریافت یک تماس 
  

کد زیر براي یافتن و یا ایجاد یک ترمینال مناسب براي دریافت یک تماس 
بایستی توجه داشته باشید که قبل از اجراي کد زیر . بکار می رود 

بایستی مراحل مقداردهی اولیه ، انتخاب یک آدرس و رجیسر کردن 
event رحله انتخاب همچنین در کد زیر بایستی م.  ها را انجام دهید

توجه داشته باشید که در کد زیر متغیر . ترمینال را نیز انجام دهید 
pEvent یک اشاره گر براي واسط ITCallNotificationEvent است 

 : داده می شود event Handler به TAPIکه توسط 

If TapiEvent = TE_CALLNOTIFICATION Then  
Dim objCallNotificationEvent As ITCallNotificationEvent  

Set objCallNotificationEvent = pEvent  
Dim gobjReceivedCallInfo As ITCallInfo  

Set gobjReceivedCallInfo = objCallNotificationEvent.Call  
Dim objCallControl As ITBasicCallControl  

Set objCallControl = gobjReceivedCallInfo  
objCallControl.Answer  
End If  

  
  
  
بخاطر طوالنی شدن این سري مطالب و نیز تخصصی بودن آن که باعث + 

 را به همین جا خاتمه TAPIمی شود مخاطبین کمتري داشته باشد بحث 
اما براي دوستان عالقمند که بخواهند مطالب بیشتري در این . می دهم 

 را در TAPIزمینه آموخته و نیز مثالهاي عملی از نوشتن برنامه هاي 
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  :ار داشته باشند لینکهاي زیر را معرفی می کنم اختی
  MSDN در سایت TAPIآموزش 

  TAPIسواالت مختلف در مورد 
  TAPIسواالت مختلف در مورد 

Active Call Center  
  TAPI براي استفاده از ActiveXیک کنترل 

   در ویژوال بیسیکTAPIنمونه اي از یک برنامه کامل 
TAPIدر ویژوال بیسیک   

   در ویژوال بیسیکTAPIکتابی در مورد برنامه نویسی 
  
 Server-Side( نوشتن کالسهاي اکتیو ایکس سمت سرور : مبحث بعدي + 

ActiveX Dll (  براي استفاده در صفحاتASP  

 

  WinInet API و RAS APIآشنایی با 
  

    بخش اول– WinInet API و RAS APIآشنایی با 

  مقدمه
  

 -Internet Service Provide- ISPبراي برقراري ارتباط با ویندوز 
 ، از dial-up networkingشما از طریق مودم و خط تلفن در اتصاالت 

استفاده ) RAS (Remote Access Serviceسرویسی خاص به اسم 
 RASاین سرویس داراي یک واسط برنامه نویسی است که . می کند 
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API مجموعه اي از توابع است که شما می این واسط شامل .  نام دارد
 ابزاري بسیار RAS API. توانید آنها را در برنامه خود صدا بزنید 

  . قدرتمند و قابل انعطاف است همچنین بسیار پیچیده می باشد 
خوشبختانه براي استفاده راحتتر ، مایکروسافت تعدادي تابع را در 

توان از آنها براي  قرار داده تا بWinInet APIمجموعه اي به اسم 
 .برقراري ارتباط و کنترل اتصال استفاده کرد 

 WinInetدر این مجموعه آموزشی سعی خواهم کرد تا ابتدا در مورد 

API و سپس RAS API مطالبی را بیان کنم .  

  

  بخش دوم– WinInet API و RAS APIآشنایی با 

  :WinInet APIآشنایی با 

WinInet APIع است که امکان ایجاد و توسعه  مجموعه اي از تواب
برنامه هاي اینترنتی را بصورتی ساده ، سریع و کارآمد براي برنامه 

با استفاده از این مجموعه توابع شما می توانید . نویسان مهیا می کند 
برنامه هایی بنویسید که از منابع اینترنتی با استفاده از پروتکلهایی 

 به شما اجازه WinInetچنین هم.  استفاده کنند FTP و HTTPچون 
 ایجاد نموده و آنرا ISP با یک dial-upمی دهد تا بتوانید ارتباطی 

  .کنترل کنید 
 آینست که شما نیازي به دانستن ساختار WinInetمزیـت اصلی توابع 

.  نخواهید داشت Socketپروتکلهاي ارتباطی و نیز برنامه نویسی 
ال را براي کار با منابع  یک واسط سطح باWinInetبعبارت دیگر 

  .اینترنتی ارائه می دهد 

   :WinInet موجود در Dial-Upامکانات 
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 تنها داراي دو تابع WinInet ، 4تا قبل از ارائه اینترنت اکسپلورر ورژن 
dial-up بود :  

براي بررسی اینکه آیا یک ارتباط  : InternetAttemptConnectتابع 
اگر هیچ اتصالی به . تفاده می شد به اینترنت وجود دارد یا نه اس

 را dial-up networkingاینترنت وجود نداشت این برنامه کادر تبادلی 
نمایش می داد و کاربر اجازه داشت تا یک اتصال را براي وصل شدن به 

  . اینترنت انتخاب کند 

تابع با استفاده از انجام یک  : InternetCheckConnectionتابع 
 اي که به تابع داده شده ، بررسی می کرد که آیا url به pingدستور 

  .ارتباطی به اینترنت وجود دارد یا نه 

براي مثال تابع اول نمی . این دو تابع داراي محدودیتهاي فراوانی بودند 
 اتوماتیک اتصال به اینترنت را برقرار کند و تابع دوم نیز  تواند بطور

  .تباط به ما بدهد نمی تواند هیچ اطالعاتی در مورد نوع ار

IE تعدادي تابع جدید براي 4 نسخه ، WinInet معرفی کرد که برخی از 
  :آنها عبارتند از 

اطالعاتی در مورد نوع ارتباط  : InternetGetConnectedStateتابع 
براي مثال این تابع اطالع می دهد که نوع . استفاده شده را بیان می کند 
 و یا از طریق LANدم است یا شبکه ارتباط به اینترنت از طریق مو

  .پروکسی 

این امکان را فراهم می سازد تا یک ارتباط  : InternetAutodialتابع 
 را با استفاده از مدخل اتصال پیش  اینترنتی اتوماتیک از طریق مودم
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 مشخص کرده ایجاد  dial-up networkingفرض که کاربر آنرا در 
  .کنید 

 InternetAutodial تابع کارآمدتر از تابع این : InternetDialتابع 
است و کادري را نمایش می دهد که کاربر می تواند نوع مدخل مورد نظر 

  .خود براي ارتباط تلفنی با اینترنت را انتخاب کند 

براي قطع کردن اتصالی مودمی که  : InternetAutodialHangupتابع 
  .ستفاده می شود  برقرار شده اInternetAutodial  از طریق تابع

براي قطع کردن اتصالی مودمی که از طریق  : InternetHangUpتابع 
  .برقرار شده استفاده می شود InternetDial تابع

براي تنظیم کردن وضعیت جاري  : InternetSetDialStateتابع 
  .ارتباط اینترنتی استفاده می شود 

 بررسی کرده در قسمت بعدي این سلسه مباحث جزئیات این توابع را
کار با این توابع در ویژوال  نهایتاً برنامه اي کاربردي براي و

  . ارائه خواهم داد  بیسیک

   :WinInetاطالعات بیشتري در مورد 

 را WinInet API موجود در dial-upدر این بخش ما تنها توابع 
 داراي امکانات WinInetبررسی کردیم اما همانطور که در ابتدا گفته شد 

براي آشنایی بیشتر با این . وانی در زمینه کار با اینترنت است فرا
امکانات در زیر جداولی ارائه شده که به اختصار امکانات مختلف این 

  :مجموعه تابع را نشان می دهد 

     :Dial-Upتوابع 
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Name Description 

InternetGetConnectedState Retrieves 
the current 
state of the 

Internet 
connection 

InternetAutodial Initiates an 
unattended 

dial-up 
connection 

InternetAutodialHangup Disconnects 
a modem 
connection 
initiated by  

InternetDial Initiates a 
dial-up 

connection 

InternetHangUp Disconnects 
a modem 
connection 
initiated by 
InternetDial 

InternetGoOnline Prompts the 
user for 

permission 
to initiate a 

dial-up 
connection 
to the given 

URL 

InternetSetDialState Sets the 
current state 

of the 
Internet 

connection 

   :توابع عمومی اینترنت
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Name Description 

InternetOpen Initializes the Win32 
Internet functions 

InternetConnect Opens an FTP, Gopher, 
or HTTP session for a 

given site 
InternetCloseHandle Closes a single Internet 

handle or a subtree of 
Internet handles 

InternetErrorDlg Displays a dialog box 
for the error that is 

passed to 
InternetErrorDlg 

InternetFindNextFile Continues a file search 
started as a result of a 

previous call to 
FtpFindFirstFile or 

GopherFindFirstFile 

InternetGetLastResponseInfo Retrieves the last 
Win32 Internet function 

error description or 
server response on the 

thread calling this 
function 

InternetLockRequestFile Allows the user to place 
a lock on the file being 

used 

InternetQueryDataAvailable Queries the amount of 
data available 

InternetQueryOption Queries an Internet 
option on the specified 

handle 

InternetReadFile Reads data from a 
handle opened by the 

InternetOpenURL, 
FtpOpenFile, 

GopherOpenFile, or 
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HttpOpenRequest 
function 

InternetReadFileEx Reads data from a 
handle opened by the 

InternetOpenURL, 
FtpOpenFile, 

GopherOpenFile, or 
HttpOpenRequest 

function 

InternetSetFilePointer Sets a file position for 
InternetReadFile 

InternetSetOption Sets an Internet option 

InternetSetStatusCallback Sets up a callback 
function that Win32 

Internet functions can 
call as progress is made 

during an operation 

InternetStatusCallback Placeholder for the 
application-defined 

status callback function 

InternetTimeFromSystemTime Formats a date and 
time according to the 
specified RFC format 

(as specified in the 
HTTP version 1.0 

specification) 

InternetTimeToSystemTime Takes an HTTP 
time/date string and 

converts it to a 
SYSTEMTIME structure 

InternetUnlockRequestFile Unlocks a file that was 
locked using 

InternetLockRequestFile 

InternetWriteFile Writes data to an open 
Internet file 

InternetConfirmZoneCrossing Checks for changes 
between secure and 
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nonsecure URLs 

   :URLتوابع 

Name Description 

InternetCanonicalizeUrl Canonicalizes a 
URL, which 

includes 
converting 

unsafe 
characters and 

spaces into 
escape 

sequences.  

InternetCombineUrl Combines a base 
and relative URL 

into a single 
URL. The 

resultant URL 
will be 

canonicalized. 

InternetCrackUrl Cracks a URL 
into its 

component 
parts.  

InternetCreateUrl Creates a URL 
from its 

component 
parts.  

InternetOpenUrl Begins reading a 
complete FTP, 

Gopher, or HTTP 
URL.  

   :FTPتوابع 

Name Description 
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FtpCreateDirectory Creates a new 
directory on the 

FTP server 

FtpDeleteFile Deletes a file 
stored on the 

FTP server 

FtpFindFirstFile Searches the 
specified 

directory of the 
given FTP 

session 

FtpGetCurrentDirectory Retrieves the 
current directory 
for the given FTP 

session 
FtpGetFile Retrieves a file 

from the FTP 
server and 

stores it under 
the specified file 
name, creating a 

new local file in 
the process 

FtpPutFile Stores a file on 
the FTP server 

FtpRemoveDirectory Removes the 
specified 

directory on the 
FTP server 

FtpRenameFile Renames a file 
stored on the 

FTP server 

FtpSetCurrentDirectory Changes to a 
different working 
directory on the 

FTP server 
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   :HTTPتوابع 

Name  Description 

HttpAddRequestHeaders Adds one or 
more HTTP 

request headers 
to the HTTP 

request handle 

HttpEndRequest Ends an HTTP 
request 

HttpOpenRequest Opens an HTTP 
request handle 

HttpQueryInfo Queries for 
information 

about an HTTP 
request 

HttpSendRequest Sends the 
specified 

request to the 
HTTP server 

HttpSendRequestEx Sends the 
specified 

request to the 
HTTP server 

  
  

   بخش سوم– WinInet API و RAS APIآشنایی با 

 

  :WinInet موجود در Dial-Upبررسی جزئیات توابع 

 بطور اتوماتیک باعث شماره گیري  :InternetAutodial تابع – 1
اگر اتصال با موفقیت . اتصال پیش فرض اینترنت توسط مودم می شود 
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  .  بر می گرداند false و در غیر اینصورت trueانجام شود تابع مقدار 
  :پارامترهاي ورودي تابع 

dwFlags :  فلگ کنترل کننده عملیات اتصال می باشد و یکی از مقادیر
  :اند داشته باشد زیر را می تو

- INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE    
- INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED     

dwReserved :  پارامتري رزرو شده است و بایستی صفر باشد.  

  : کردن تابع declareچگونگی 

Public Declare Function InternetAutodial Lib 
"wininet.dll" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dwReserved 
As Long) As Long 

باعث قطع کردن یک اتصال  : InternetAutodialHangup تابع – 2
dial-up اگر قطع اتصال با موفقیت انجام شود تابع .  اتوماتیک می شود

تابع داراي یک .  برمی گرداند false و در غیر اینصورت trueمقدار 
ه رزرو شده بود و  است کdwReservedپارامتر ورودي به اسم 

 .بایستی صفر باشد 

  : کردن تابع declareچگونگی 

Public Declare Function InternetAutodialHangup Lib 
"wininet.dll" (ByVal dwReserved As Long) As Long 

یک اتصال به اینترنت را با استفاده از یک  : InternetDial تابع – 3
پارامترهاي ورودي آن عبارتند از . کند ارتباط مودم مقداردهی اولیه می 

:  
hwndParent :  هندل مربوط به پنجرهparent  

lpszConnectoid :  نام ارتباطdial-upمورد استفاده   
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dwFlags :  فلگ کنترل اتصال که یکی از مقادیر زیر را می تواند داشته
  :باشد 

- INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE    
- INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED    
- INTERNET_DIAL_UNATTENDED   :  اتصال به اینترنت از

  طریق مودم بدون نمایش واسط کاربر
lpdwConnection :  آدرس داده اي که شامل عدد متناظر با اتصال است

.  
dwReserved :  پارامتري رزرو شده است و بایستی صفر باشد. 

  : کردن تابع declareچگونگی 

Public Declare Function InternetDial Lib "wininet.dll" 
(ByVal hwndParent As Long, ByVal lpszConnectoid As 
String, ByVal dwFlags As Long, lpdwConnection As Long, 
ByVal dwReserved As Long) As Long 

این تابع وضعیت اتصال  : InternetGetConnectedState تابع – 4
اگر اتصال برقرار باشد تابع مقدار . رنت را بر می گرداند جاري به اینت

true و در غیر اینصورت false برمی گرداند .  
  :پارامترهاي ورودي تابع عبارتند از 

lpdwFlags :  این پارامتر یکی از مقادیر زیر . توصیف وضعیت اتصال
  :را می تواند داشته باشد 

- INTERNET_CONNECTION_MODEM  
- INTERNET_CONNECTION_LAN  
- INTERNET_CONNECTION_PROXY  
- INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY  

dwReserved :  پارامتري رزرو شده است و بایستی صفر باشد. 
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  : کردن تابع declareچگونگی 

Public Declare Function InternetGetConnectedState Lib 
"wininet.dll" (ByRef lpdwFlags As Long, ByVal 
dwReserved As Long) As Long 

پیغامی به کاربر براي دادن مجوز براي  : InternetGoOnline تابع – 5
اگر اینکار موفقیت آمیز .  را می دهد URLمقداردهی اولیه اتصال به یک 

پارامترهاي .  برمی گرداند false و در غیر اینصورت trueباشد مقدار 
  :ورودي تابع عبارتند از 

lpszURL : URLوب سایت مورد نظر براي اتصال   
hwndParent :  هندل پنجرهparent  
dwReserved :  پارامتري رزرو شده است و بایستی صفر باشد. 

  : کردن تابع declareچگونگی 

Public Declare Function InternetGoOnline Lib 
"wininet.dll" (ByVal lpszURL As String, ByVal 
hwndParent As Long, ByVal dwReserved As Long) As 
Long 

به مودم می گوید که اتصال به اینترنت  : InyernetHangUp تابع – 6
  :پارامترهاي این تابع عبارتند از . را قطع کند 

dwConnection :  شماره مربوط به اتصالی که می خواهیم آنرا قطع
  .کنیم 

dwReserved :  صفر باشد پارامتري رزرو شده است و بایستی. 

  : کردن تابع declareچگونگی 

Public Declare Function InternetHangUp Lib 
"wininet.dll" (ByVal dwConnection As Long, ByVal 
dwReserved As Long) As Long 
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تنظیم نمودن وضعیت شماره گیري  : InternetSetDialState تابع – 7
 و در غیراینصورت trueتابع اگر تنظیم با موفقیت انجام شود . مودم 
false پارامترهاي ورودي تابع عبارتند از .  برمی گرداند: 

  
lpszConnectoid :  نام اتصالdial-up  

dwState :  وضعیت مربوط به اتصالdial-up .  در حال حاضر این
پارامتر تنها مقدار 

INTERNET_DIALSTATE_DISCONNECTED را می تواند 
  .داشته باشد 

dwReserved :  پارامتري رزرو شده است و بایستی صفر باشد.  

  : کردن تابع declareچگونگی 

Public Declare Function InternetSetDialState Lib 
"wininet.dll" (ByVal lpszConnectoid As String, ByVal 
dwState As Long, ByVal dwReserved As Long) As Long 

  :dial-upر توابع بررسی فلگهاي مورد استفاده د

   :InternetDial فلگهاي تابع – 1

Public Const INTERNET_DIAL_UNATTENDED = 
&H8000&  '0x8000  

Public Const INTERENT_GOONLINE_REFRESH = 
&H1    '0x00000001  

Public Const INTERENT_GOONLINE_MASK = &H1       
'0x00000001  
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   :InternetAutoDial فلگهاي تابع – 2

Public Const 
INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE = 1  

Public Const 
INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED = 2  

Public Const 
INTERNET_AUTODIAL_FAILIFSECURITYCHECK = 

4  

  
   :InternetGetConnectedState فلگهاي تابع – 3

Public Const INTERNET_CONNECTION_MODEM = 1  
Public Const INTERNET_CONNECTION_LAN = 2  

Public Const INTERNET_CONNECTION_PROXY = 4  
Public Const 

INTERNET_CONNECTION_MODEM_BUSY = 8  

  : اختصاصی dial handler فلگهاي مربوط به - 4

Public Const INTERNET_CUSTOMDIAL_CONNECT = 
0  

Public Const 
INTERNET_CUSTOMDIAL_UNATTENDED = 1  

Public Const 
INTERNET_CUSTOMDIAL_DISCONNECT = 2  

  : اختصاصی dial handler فلگهاي عملیاتی پشتیبانی شده براي – 5
Public Const 

INTERNET_CUSTOMDIAL_SAFE_FOR_UNATTENDE
D = 1  

Public Const 
INTERNET_CUSTOMDIAL_WILL_SUPPLY_STATE = 

2  
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Public Const 
INTERNET_CUSTOMDIAL_CAN_HANGUP = 4  

   :InternetSetDialState وضعیتهاي مربوط به - 6

Public Const 
INTERNET_DIALSTATE_DISCONNECTED = 1  

  
  .مراجعه کنید این آدرس براي اطالعات بیشتر در مورد این توابع به + 

  WinInet موجود در کتابخانه DialUpمثالی از کار با توابع 

 است برنامه اي WinInet APIدر این بخش که آخرین بخش از مباحث 
 :د نمونه براي کار با توابع مودمی این کتابخانه ارائه خواهیم دا

نوشتن برنامه اي که بتوان از طریق آن با استفاده از مودم به  براي
  :اینترنت متصل شد بصورت زیر عمل می کنیم 

  : کنیم Declare را InternetDialدر ابتدا بایستی تابع 

Private Declare Function InternetDial Lib "wininet.dll" 
Alias "InternetDialA" (ByVal hwndParent As Long, 
ByVal lpszConnectoid As String, ByVal dwFlags As Long, 
lpdwConnection As Long, ByVal dwReserved As Long) As 
Long 

 قرار می lOptionسپس وضعیت شماره گیري را در متغیري به اسم 
  :این متغیر می تواند مقادیر زیر را داشته باشد . دهیم 

- DF_FORCE_ONLINE  
- DF_FORCE_UNATTENDED  
- DF_DIAL_FORCE_PROMPT  
- DF_DIAL_UNATTENDED  
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حال نام اتصالی را که می خواهیم از آن استفاده شود در متغیري به اسم 
ConnectionName قرار می دهیم .  

 long را از نوع RetVal و ConnectionIDهمچنین دو متغیر به اسم 
 .تعریف می کنیم 

  :بصورت زیر صدا می کنیم  را InternetDialحال تابع 

RetVal = InternetDial(Me.hwnd, ConnectionName, 
lOption, ConnectionID, 0) 

 . بدرستی انجام شده است Dial مخالف صفر باشد عمل RetValاگر 

 استفاده InternetHangUpبراي قطع اتصال فوق بایستی از تابع 
  : می کنیم Declareبراي اینکار ابتدا تابع فوق را . کنیم 

Private Declare Function InternetHangUp Lib 
"wininet.dll" (ByVal dwConnection As Long, ByVal 
dwReserved As Long) As Long 

 :سپس این تابع را بصورت زیر فراخوانی می کنیم 

RetVal = InternetHangUp(ConnectionID, 0) 

اتوماتیک از اتصال پیش فرض براي اینکه مودم را مجبور کنیم تا بطور 
  InternetAutodialسیستم براي شماره گیري استفاده کند از تابع 

  . استفاده می کنیم 
 : می کنیم Declareبراي اینکار ابتدا تابع را 

Private Declare Function InternetAutodial Lib 
"wininet.dll" (ByVal dwFlags As Long, ByVal 
hwndParent As Long) As Long 

 :سپس تابع را بصورت زیر فراخوانی می کنیم 
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RetVal = 
InternetAutodial(ADF_FORCE_UNATTENDED, 
Me.hwnd) 

 بدرستی انجام شده AutoDial مخالف صفر باشد عمل RetValاگر 
 .است 

 ایجاد شده از تابع AutoDialبراي قطع اتصالی که توسط 
InternetAutodialHangup ابتدا این تابع را . کنیم  استفاده می

Declare می کنیم :  

Private Declare Function InternetAutodialHangup Lib 
"wininet.dll" (ByVal dwReserved As Long) As Long 

 :فراخوانی این تابع بصورت زیر است 

    Call InternetAutodialHangup(0) 

دارد یا نه از تابع براي اینکه بفهیم آیا اتصال به اینترنت وجود 
InternetGetConnectedStateEx براي اینکار .  استفاده می کنیم

 :  می کنیم Declareابتدا تابع را 

Private Declare Function InternetGetConnectedStateEx 
Lib "wininet.dll" Alias "InternetGetConnectedStateExA" 
(lpdwFlags As Long, lpszConnectionName As Long, 
dwNameLen As Long, ByVal dwReserved As Long) As 
Long 

 :سپس تابع را بصورت زیر فراخوانی می کنیم 

strConnectionName = Space(256) 
lNameLen = 256 
lPtr = StrPtr(strConnectionName) 
lNameLenPtr = VarPtr(lNameLen) 
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RetVal = InternetGetConnectedStateEx(lConnectionFlags, 
ByVal lPtr, ByVal lNameLen, 0) 

 و بقیه متغیرها از نوع String از نوع strConnectionNameکه 
Long هستند  . 

  . مخالف صفر باشد اتصال برقرار است RetValاگر 

  :ثابتهایی که در کدهاي فوق استفاده شده عبارتند از 

Private Const 
INTERNET_AUTODIAL_FORCE_ONLINE = 1& 
Private Const 
INTERNET_AUTODIAL_FORCE_UNATTENDED = 2& 
Private Const 
INTERNET_AUTODIAL_FAILIFSECURITYCHECK = 
4& 

Private Const INTERNET_DIAL_FORCE_PROMPT = 
&H2000 
Private Const INTERNET_DIAL_SHOW_OFFLINE = 
&H4000 
Private Const INTERNET_DIAL_UNATTENDED = 
&H8000 

 

Server-Side ActiveX Dll Programming  
 

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش اول  

  مقدمه
 ، برنامه server side هاي component درون ASPبا قراردادن کدهاي 
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نویس نه تنها می تواند از قابلیت هاي ویژوال بیسیک در نوشتن کدهاي 
 وي نیز افزایش می ASP صفحات loadخود استفاده کند بلکه سرعت 

از همچنین این روش راهکاري براي کپسوله سازي و حفاظت . یابد 
  . می باشد ASPکدهاي 

 را توسط ویژوال server-sideدر این درس یک نمونه اکتیویکس 
  . استفاده خواهیم کرد ASPبیسیک ایجاد نموده و از آن در صفحات 

  
  Server-Sideاجزاي 

 بر روي clict-side بر خالف اکتیوکس هاي server-sideاکتیوکس هاي 
تی وب سرور مورد استفاده با سرور وب اجرا می شوند و بنابراین بایس

زمانیکه وب سرور دستوري را براي . این تکنولوژي سازگار باشد 
 دریافت می کند ASPپردازش یکسري اطالعات درون یک صفحه 

با استفاده .  قرار دارند بررسی می شوند >%دستوراتی که درون تگهاي 
این  ساخت که جایگزین dllاز ویژوال بیسیک می توان یک اکتیوکس 

در اینصورت تنها کافیست یک شی از کالسهاي .  شود ASPکدهاي 
  . ساخته شود تا بتوان از قابلیتهاي آن استفاده نمود dllموجود در این 

  
   در ویژوال بیسیکActiveX Dllایجاد 

براي ساخت یک اکتیواکس ویژوال بیسیک را اجرا کرده و توسط گزینه 
New Project پروژه اي از نوع ActiveX Dll پس از اینکه .  ایجاد کنید

 کلیک کنید ویژوال بیسیک پروژه اي ActiveX dllشما روي آیکون 
می توانید هم . کالس خالی براي شما ایجاد می کند : پیش فرض بهمراه ي

نام پروژه و هم نام کالس را تغییر دهید همچنین می توانید کالسهاي 
  . دیگري به پروژه اضافه کنید 

 را استفاده نموده بایستی از ASPاینکه بتوان دستورات حال براي 
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 Microsoft شده و مورد References وارد بخش Projectمنوي 

Active Server Pages Object Library را انتخاب کنید  .  
  

   ActiveX در کالس هاي ASPاستفاده از متدهاي 
 ابتدا  بایستیActiveX در کالسهاي ASPبمنظور استفاده از متدهاي 

ساختار .  در داخل کالس تعریف کنید OnStartPageروتینی به اسم 
 :این روتین بصورت زیر است 

Public Sub OnStartPage(PassedScriptingContext As 
ScriptingContext)x  

  
End Sub  

  
 را که شامل شی اي از کالس ما باشد ASPزمانیکه کاربر یک صفحه 

.  را به شی ما پاس می دهد IIS  ،SciptingContextفراخوانی کند 
ScriptingContext حاوي تمام متدها و خصوصیات ASP می باشد که 

حال بایستی در روتین . براي استفاده در دسترس هستند 
OnStartPage تمام اشیاي ASP که توسط ScriptingContext در 

 کنیم تا در صورت assignدسترس هستند را به اشیایی از همان نوع 
بنابراین قبل از نوشتن روتین . لزوم بتوانیم از آنها استفاده نمائیم 

OnStartPage متغیرهاي زیر را تعریف می کنیم :  

Private MyScriptingContext As ScriptingContext  
Private MyApplication As Application  

Private MyRequest As Request  
Private MyResponse as Response  

Private MyServer As Server  
Private MySession As Session  
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  : بایستی اشیا فوق را مقداردهی کنید OnStartPageحال در روتین 

Public Sub OnStartPage(PassedScriptingContext As 
ScriptingContext)x  
Set MyScriptingContext=PassedScriptingContext  

Set MyApplication=MyScriptingContext.Application  
Set MyRequest=MyScriptingContext.Request  

Set MyResponse=MyScriptingContext.Response  
Set MyServer=MyScriptingContext.Server  

Set MySession=MyScriptingContext.Session  
End Sub  

  
  

که  می توانیم در متدهایی ASPاز تمام اشیا فوق مشابه نوشتن صفحات 
 زیر را در نظر ASPبراي مثال کد . براي کالس می نویسیم استفاده کنیم 

  :بگیرید 

  
  

MyTempVar=Request.Form(“username”)x  
Response.Write(“You Entered :  “& MyTempVar)x  

%<  

  
حال فرض کنید می خواهیم همین دستورات را در یک متد از کالس 

  :بنویسیم 

Public Sub MyMethod()x  
Dim MyTempVar As String  

MyTempVar=MyRequest.Form(“username”)x  
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MyResponse.Write(“You Entered :  “& MyTempVar)x  
End Sub  

  
نکته دیگري که باید در نظر داشت نوشتن روتینی است که در زمان 

 نام دارد OnEndPageاین روتین . پایان کار با شی فراخوانی می شود 
 مقداردهی کرده ایم را آزاد OnStartPageکه در روتین و در آن اشیایی 

  :می کنیم 

Public Sub OnEndPage()x  
Set MyScriptingContext=Nothing  

Set MyApplication= Nothing  
Set MyRequest =Nothing  

Set MyResponse= Nothing  
Set MyServer= Nothing  

Set MySession =Nothing  
End Sub  

  
حال براي . تدهاي موردنظرتان پروژه را ذخیره کنید پس از نوشتن م

 را انتخاب نمائید تا File/Make Dll مورد Fileکامپایل پروژه از منوي 
این فایل را در .  موردنظرتان ساخته شود dllپروژه کامپایل شده و فایل 

  . شما در آنجا قرار دارد کپی کنید ASPدایرکتوریی که صفحات 
رد توجه قرار داد اینست که در صورتیکه می خواهید نکته اي که باید مو

 در سیستم دیگري استفاده کنید ابتدا بایستی آنرا رجیستر dllاز این 
 موجود در regsvr32.exe از برنامه dllبراي رجیستر کردن یک . کنید 

  :دایرکتوري سیستم ویندوز استفاده می شود 

Regsvr32.exe C:\InetPub\wwwroot\Example\Example.dll  
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   ASP در صفحات ActiveX Dllاستفاده از 

 ابتدا ASP در صفحات dllبراي استفاده از کالس نوشته شده در فایل 
  :بایستی یک شی از آن کالس ایجاد کنیم 

  
  

Set ObjRefrence = 
Server.CreateObject(“ProjectName.ClassName”)x  

%<  

  
  : در کالس استفاده کنیم پس از ساخت شی می توانیم از متدهاي موجود

  
  

ObjReference.MyMethod()x  
%<  

  

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش دوم   

+COMچیست ؟   
 در درس گذشته بیان ASP هاي Objectروشی که براي دسترسی به 

 OnStartاین روش استفاده از متدهاي .  استفاده می شد IIS 3.0شد تا 
 5 ورژن IISه هنوز این روش از سوي البته گرچ.  بود OnEndو 

  :پشتیبانی می شود اما داراي یک مشکل است 
اگر بخواهید از یک کالس در کالس دیگري استفاده کنید نمی توانید در 
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کالس مورد استفاده ، دو متد ذکر شده را قرار دهید و بنابراین به اشیاي 
ASP دسترسی نخواهید داشت .  

  . می باشد COM+ارائه شد تکنولوژي راه حلی که براي این مشکل 
 وجود ObjectContextبطور خالصه در این تکنولوژي شیی به اسم 

  .  دسترسی داشته باشید ASPدارد که از طریق آن می توانید به اشیاي 
،  Project ابتدا از منوي COM+براي استفاده از تکنولوژي 

Referencesنید  را انتخاب کرده و مورد زیر را انتخاب ک:  
COM +Services Type Library  

 :سپس در کالسهاي خود متغیرهاي زیر را تعریف کنید 

Dim Request As ASPTypeLibrary.Request  
Dim Response As ASPTypeLibrary.Response  

Dim Server As ASPTypeLibrary.Server  
Dim Session As ASPTypeLibrary.Session  

Dim Application As ASPTypeLibrary.Application  

  
 را ObjectContext هر کالس بایستی شی Initializeحال در متد 

سپس متغیرهاي باال را با استفاده از این . تعریف کرده و مقداردهی کنید 
  :شی مقداردهی نمائید 

Private Sub Class_Initialize()x  
Dim objCtx As ObjectContext  

Set objCtx = GetObjectContext  
Set Request = objCtx.item("Request")x  

Set Response = objCtx.item("Response")x  
Set Server = objCtx.item("Server")x  

Set Session = objCtx.item("Session")x  
Set Application = objCtx.item("Application")x  

End Sub  
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  :پاسخ به سواالت شما 
یست باکس ها در ویژوال بیسیک را شکل اکس چه جوري دکمه ها و ل - 1

  پی کنیم؟اصالن می شه؟ 
  ؟؟؟؟: پاسخ 

هاشو نخاد و بدونه اونا اجرا dll چطوري میشه فایله اجراییvbتویه  - 2
  بشه ؟
برنامه هاي اجرایی ویژوال بیسیک براي اجرا شدن به یکسري : پاسخ 

ي اینکه به این فایلها برا . Vb Runtime Dllفایلهاي دیگه نیاز دارند مثالً 
 براي پروژه تان بسازید setup fileنیازي نباشد بایستی یک برنامه نصب 

ساده تري راه . تا بتوان برنامه را روي هر کامپیوتري نصب و اجرا کرد 
 موجود در ویژوال استدیو Package & Deploymentاستفاده از ابزار 

،  InstallShield  ،InstallWise: ابزارهاي حرفه اي تر عبارتند از . است 
Setup Factory و ...  

  . دهید mprاگه ممکنه یه توضیحی درباره ي دي کد کردن دي ال ال  - 3
  ؟؟؟؟: پاسخ 

چطوري میشه تو یه تکس باکس در ویژوال بیسیک فرمان داد اینتر  - 4
  ) یعنی زمانی که مولتی الین است( شود یعنی به خط بعدي رود؟ 

   vbCrLfده از کاراکتر استفا: پاسخ 
 برنامه بنویسیم ولی تمامی این ASP و PHPمن می خوام با زبانهایی  - 5

 هستند و من باید روي سرور این کار ها رو انجام Server_sideزبانها 
بدم من می خوامم بدونم که چه طوري می تونم کامپیوتر خودمو وب 

رو نصب کنم ولی نه به  IISسرور کنم البته یه چیزهاي می دونم که باید 
  طور کامل خواهش می کنم کمکم کنید 
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 آنها استفاده IIS نصب کرده و از XP یا 2000بایستی ویندوز : پاسخ 
 بطور اتوماتیک نصب نمی شود و باید IIS 2000البته در ویندوزز . کنید 

 به IISبراي اطالعات بیشتر در مورد کار با . آنرا خودتان اضافه کنید 
  . و مراجع اینترنتی مراجعه کنید مراجعه کنید کتاب ها

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش سوم  

در وي  ) Database( خالصه اي بر چگونگی کار با بانک هاي اطالعاتی 
  :بی 

براي آشنایی کامل با چگونگی کار با بانک هاي اطالعاتی در ویژوال + 
 به کتاب برنامه Database Programmingبیسیک و بطور کلی 

نویسی بانک هاي اطالعاتی در ویژوال بیسیک انتشارات نص رجوع 
  .کنید 

  
 براي استفاده در Databaseقبل از اینکه چگونگی نوشتن یک کالس 

ASP را آموزش دهم ، مقدمه اي بر چگونگی کار با بانک هاي اطالعاتی 
  .در وي بی را شروع می کنم 
عاتی در ویژوال بیسیک روشها و امکانات براي کار با بانک هاي اطال

 ADO( مختلفی وجود دارد که یکی از بهترین آنها استفاده از تکنولوژي 
 )ActiveX Data Object بدون هیچ توضیحی در مورد .  می باشد

ساختار این تکنولوژي و نیز سایر روشهاي دیگر ، به سراغ روش 
  :استفاده از این تکنولوژي می روم 

 ها مورد Reference ابتدا بایستی از ADODBکار با  براي -
Microsoft ActiveX Data Object را انتخاب کرد .  

 براي اتصال به بانک ADO Connection قدم بعد تعریف یک شی -
 :اطالعاتی است 
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Dim cn As ADODB.Connection  

  
  : را ایجاد نمود ADO Connection سپس بایستی این شی -

Set cn = New ADODB.Connection  

  
 براي گرفتن مجموعه اي ADO Recordset همچنین بایستی یک شی -

  :از رکوردهاي بانک اطالعاتی تعریف کرد 

Dim rs As ADODB.Recordset  

  
در این مرحله با .  حال بایستی اتصال به بانک اطالعاتی را باز نمود -

شته باشیم توجه به نوع بانک اطالعاتی و اتصالی که می خواهیم دا
فرض کنیم عبارت اتصال را در . عبارت اتصال ممکن است متفاوت باشد 

  : قرار دهیم ConnString به اسم Stringیک متغیر نوع 
 باشد و بخواهیم SQL Server در صورتی که بانک اطالعاتی مقصد •

  : به آن متصل شویم ODBCبطور مستقیم و بدون استفاده از واسط 

ConnString=”Provider=SQLOLEDB.1;Password=yourpas
sowrd;Persist Security Info=True;User ID=yourusername; 

Initial Catalog=yourDatabaseName;Data 
Source=yourServerName”  

  
 باشد و بخواهیم SQL Server در صورتی که بانک اطالعاتی مقصد •

  : به آن متصل شویم ODBCبا استفاده از واسط 

ConnString=”Provider=MSDASQL.1;Password=yourpass
owrd;Persist Security 
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Info=True;UserID=yourusername;DataSource=yourODB
C_DataSourceName;Mode=ReadWrite”  

  
  : باشد Access در صورتی که بانک اطالعاتی مقصد •

ConnString=” Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data   
Source=yourDatabaseFilePath;Persist Security 
Info=False”  

  
  

  :حال بایستی این اتصال را باز نمود 

cn.Open(ConnString)x  

  
  
  : می باشد ADO Recordset قدم بعدي ایجاد شی -

Set rs = New ADODB.Recordset  

  
  
 سپس بایستی با توجه به کاري که می خواهیم با جداول آن بانک -

 به آن Recordset را توسط شی sql queryیم یک اطالعاتی انجام ده
  :بفرستیم 

rs.Open yourSQLquery,cn,OpenKeyset ,adLockOptimistic  
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 query متفاوت است و توسط Recordsetبعبارت دیگر نوع باز کردن 

 Tableمورد نظر مشخص می شود براي مثال براي انتخاب فیلدهاي یک 
:  

SELECT DISTINCT yourfields from yourtable WHERE 
yourcondition  

 نیز adLockReadOnlyنوع قفل کردن مجموعه رکورد می تواند : نکته 
  .باشد 

  
 می توان یکسري کار را روي Recordset حال با استفاده از این -

  :رکوردهاي موجود در جداول انجام داد براي مثال 
  :حرکت به ابتداي مجموعه رکورد  – 1

rs.MoveFirst  

  
  :حرکت در طول مجموعه رکورد  – 2

Do  
tmp = rs.fields(0)x  

.  

.  

.  
rs.MoveNext  
Loop Until (rs.EOF)x  

  
  : بستن مجموعه رکورد و بستن اتصال به بانک اطالعاتی – 3
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rs.Close  
cn.Close  

  
  : حذف رکورد جاري از مجموعه رکورد – 4

rs.delete  

  
  : ایجاد رکورد جدید در مجموعه رکورد - 5

Dim fields(RecordsetFieldsCount) As Variant  
Dim values(RecordsetFieldsCount) As Variant  

fields(0) = Field 1 Name  
fields(1 = (Field 2 Name  

.  

.  

.  
fields(n) = Field n Name  

  
values(0 = (Field 1 Value  

values(1) = Field 2 Value  
.  
.  
.  

values(n)= Field n Value  
  

rs.AddNew fields, values  
rs.update  

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش چهارم   
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   براي کار با جداول بانک هاي اطالعاتیqueryآشنایی با چند 
  
1- SELECT :  براي انتخاب رکوردها از یک جدول استفاده می شود .

 :فرمت کلی این دستور بصورت زیر است 

SELECT fieldnames FROM tablename WHERE condition 
ORDER BY fieldnames  

  
 داریم که داراي دو فیلد به mytableول به اسم فرض کنید یک جد: مثال 

  : باشد string از نوع name و integer از نوع idنامهاي 
  : انتخاب تمامی رکوردهاي جدول –

query="Select * from mytable"x  
  : تمام رکوردهاي جدول name انتخاب فیلد -

query="Select name from mytable"x  
  : باشد 2 آنها برابر idدول که فیلد  انتخاب رکوردهایی از ج-

query="Select * from mytable where id=2"x  
  : باشد a آنها برابر name انتخاب رکوردهایی از جدول که فیلد -

query="Select * from mytable where name=’a’"x  
 است در دستور string از نوع nameتوجه داشته باشید که چون فیلد 

  .  استفاده شده است nameي مقدار فیلد برا‘ فوق از 
 آنها name و فیلد 2 آنها برابر id انتخاب رکوردهایی از جدول که فیلد -

  . مرتب شده باشند id باشد و بر حسب aبرابر 
query="Select * from mytable where id=2 and name=’a’ 

order by id"x  
 مقداردهی به یک فیلد در در صورتیکه بخواهیم از یک متغیر براي: نکته 

query استفاده کنید با توجه به اینکه آن متغیر از نوع integer و یا 
string است باید بصورت زیر عمل کنیم :  

Dim mId as integer  
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Dim mName as string  
mId=1  

mName="a"x  
query="Select * from mytable where id=" & str(mId (& " 

and name=’" & mName & "’"x  
  
2 – INSERT :  این دستور براي قرار دادن یک رکورد در جدول استفاده

  :فرمت کلی این دستور بصورت زیر است . می شود 

INSERT INTO tablename) field1name,field2name,… (
VALUES) field1value,field2value,…(x  

  
  :مثال 

query="Insert into mytable (id,name) values (1,’a’)"x  
  
3 – UPDATE :  این دستور براي تغییر مقادیر یک رکورد از جدول

  :فرمت کلی این دستور بصورت زیر است . استفاده می شود 

UPDATE tablename SET field1name=field1value ,
field2name=field2value,…  

  
  :مثال 

  
query="Update mytable set id=2 , name=’b’"x  

  
4 – DELETE : ن دستور براي حذف یک یا چند رکورد از جدول ای

  :فرمت کلی این دستور بصورت زیر است . استفاده می شود 
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DELETE FROM tablename WHERE condition  

  
  :مثال 

  
query="Delete from mytable where id=1"x  

  
 هاي مختلف براي کار با query و نیز ADODBحال که با تکنولوژي 
طالعاتی آشنا شدید می توانیم کالسی براي کار با بانک جداول بانک هاي ا

 استفاده کنیم اما همانطور aspهاي اطالعاتی بنویسیم و از آن در صفحات 
که در قسمت قبل دیدید براي اتصال به یک بانک اطالعاتی نیاز به یکسري 

چند روش براي . داریم ... اطالعات مثل نام سرور ، نام بانک اطالعاتی و 
  : این اطالعات وجود دارد دادن

اشکال این .  در کالسی که می نویسیم این مقادیر را مشخص کنیم – 1
روش اینست که از کالس نوشته شده تنها براي یک کاربرد خاص می 

توانیم استفاده کنیم و در صورتیکه سرور بانک اطالعاتی و یا نام بانک 
کند بایستی در  اتصال تغییر password و usernameاطالعاتی ویا 

  .کالس نوشته شده نیز تغییرات را اعمال کرده و مجدداً آنرا کامپایل کنیم 
 به متد اتصال موجود asp راه حل دوم اینست که پارامترها را از طریق – 2

  :در کالس بفرستیم براي مثال 
Set db=server.createobject(“dbclass.database)x  

Db.connect(servername,databasename,username,password)
x  

  . می باشد database متد اتصال به بانک اطالعاتی در کالس coonectکه 
  
  
 قراردهیم و XML روش سوم آنست که این پارامترها را در یک فایل – 3
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مزیت این روش اینست که .  آنها را از فایل بخوانیم connectدر متد 
 و هم براحتی آنها می توان آنها را پارامترها هم به آسانی قابل تغییر بوده

  .استخراج نمود 
  

 xmlبراي این منظور بایستی ابتدا یک کالس براي خواندن اطالعات از فایل 
  .بنویسیم که موضوع درس بعد می باشد 

  
 آشنا نیستید پیشنهاد می کنم xmlدر صورتیکه با فرمت فایلهاي : نکته 

   .دهیدانجام  یک مطالعه مقدماتی در این زمینه

  
  

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش پنجم   

  : بخش اول - Databaseنوشتن کالس 

  

 و چگونگی استفاده از آن در ADODBپس از مباحثی که در مورد شی 
 داشتیم اکنون می توانیم یک XMLوي بی و نیز استفاده از فایلهاي 

  . بنویسیم ASPی در کالس کامل و قدرتمند براي کار با بانکهاي اطالعات
  

  :مراحل کار بصورت زیر می باشد 
  
 DBase ایجاد کنید و نام آنرا ActiveX Dll ابتدا یک پروژه از نوع - 1

  .بگذارید 
  
 مواردي را که در مباحث قبلی گفته شد به References از بخش - 2

  .پروژه اضافه کنید 
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 : را براي کالس بصورت زیر تعریف کنید Cn متغیر - 3

Private Cn As ADODB.Connection  

  
  
.  براي کالس می نویسیم InitialConnection ابتدا یک متد به اسم - 4

در این متد ابتدا پارامترهاي اتصال به بانک اطالعاتی را مشابه آنچه در 
 می خوانیم و config.xml به اسم XMLدرس قبل گفته شد از یک فایل 
  :انک اطالعاتی را باز می کنیم با استفاده از آنها اتصال به ب

  
Public Sub InitialConnection()x  

Dim userName, Password ,database_name, server_name  
Dim xmlf As NewXMLReader  

Call xmlf.Initiate("config.xml")x  
userName = xmlf.getvalue("DataBaseID" (x  

Password = xmlf.getvalue("DataBasePassword") x  
database_name = xmlf.getvalue("DataBaseName") x  

server_name = xmlf.getvalue("ServerAddress")x  
Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection")x  

Cn.ConnectionString = 
"Provider=SQLOLEDB.1;Password=" & Password & 
";Persist Security Info=True;User ID=" & userName & 
";Initial Catalog=" & database_name & ";Data Source=" 

& server_name   
Cn.Mode = adModeReadWrite   

Cn.Open   
End Sub  
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 است که XML کالس کار با فایلهاي XMLReaderالزم به ذکر است که 

  .در قسمت قبلی در مورد آن صحبت کردیم 
  
  : براي بستن اتصال متد زیر را به کالس اضافه کنید - 5
  

Public Sub EndConnection()x  
Cn.Close  

Set Cn = Nothing   
End Sub  

  
مثل (  است Boolean از نوع  هایی که نتیجه آنهاquery براي اجراي - 6

Insert و Delete (  متدي به اسمExecuteUpdate را به کالس اضافه 
  :کنید 

  
Public Function ExecuteUpdate(ByVal squery As String) 

As Boolean  
Dim myrs As New Recordset  

If Not (makesInjection(squery)) Then   
myrs.LockType = adLockOptimistic   

Set myrs = Cn.Execute(squery) x  
ExecuteUpdate = True   

Exit Function   
Else  

ExecuteUpdate = False   
Exit Function   

End If  
End Function  

  
(  است RecordSet هایی که نتیجه آنها از نوع query براي اجراي - 6
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  :د  را به کالس اضافه کنیExecuteQueryمتدي به اسم  ) Selectمثل 
  

Public Function ExecuteQuery(ByVal squery As String) 
As Recordset  

If Not (makesInjection(squery)) Then  
Set ExecuteQuery = Cn.Execute(squery)x  

Exit Function  
Else  

Set ExecuteQuery = Nothing  
Exit Function   

End If  
End Function  

  
 ExecuteQuery و ExecuteUpdateتد همانطور که می بینید در دو م

این تابع .  استفاده شده است makesInjectionاز تابعی به اسم 
 وجود دارد یا SQL-Injection ورودي queryبررسی می کند که آیا در 

  .نه 

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش ششم  

 بخش دوم:  Databaseنوشتن کالس 

sql-injection چیست ؟   
  

همانطور که می دانید در اغلب برنامه هاي کاربردي تحت وب از بانکهاي 
این برنامه ها داده هاي ورودي کاربر را از . اطالعاتی استفاده می شود 

 تولید query دریافت کرده و بر اساس آن یک htmlطریق فرمهاي 
در واقع ارتباط بین . کرده و آنرا به بانک اطالعاتی ارسال می کنند 

 از داده هاي queryامه تحت وب با بانک اطالعاتی بر اساس تولید برن
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 براي این ارتباط SQLاکثر این برنامه ها از زبان . کاربر برقرار می شود 
اما نکته اي که در این بین وجود دارد اینست که تولید . استفاده می کنند 

queryبر اساس داده هایی که کاربر مستقیماً در فیلدهاي ورودي  
بعبارت دیگر اگر برنامه . صفحه وب وارد کرده می تواند خطرناك باشد 

محتویات یک فیلد را که توسط کاربر وارد شده در جلوي یک دستور 
SQL بچسباند و آنرا جهت اجرا روي بانک اطالعاتی بفرستد در 

 آشنا باشد می تواند محتویات SQLاینصورت یک هکر ماهر که با زبان 
 پر کند و چون اي داده ها SQLطوري با دستورات این فیلدها را 

 query استفاده می شود ممکنست آن queryمستقیماً براي تولید 
تبدیل به یک فرمان مخرب شده و پس از اجرا ، اهداف نفوذگر را برآورده 

  .نماید 

 در password و usernameفرض کنید دو فیلد به اسمهاي : مثال 
. راي ورود به یک سایت استفاده می شود یک فرم وب قرار دارد که ب

 queryهمچنین فرض کنید از اطالعات این فیلدها بطور مستقیم یک 
  :بصورت زیر براي بانک اطالعاتی ارسال شود 

us=request.form("username") 
psw=request.form("password") 
query="SELECT * FROM Users WHERE 
username='"&us&"' AND password='"&psw&"'" 

از  ) xxxمثالً (  صحیح usernameحال در صورتیکه هکر یک 
مقدار صحیح را وارد کرده و  username سیستم را بداند و در فیلد

 : عبارت زیر را وارد کند passwordدر فیلد 

1111111' or  username='xxx' 

 : بصورت زیر در می آید queryدر اینصورت 
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SELECT * FROM Users WHERE username='xxx' 
AND password='111111' or username='xxx' 

 مجاز می تواند به passwordدر اینصورت هکر بدون دانستن یک 
  .سیستم وارد شود 

این امر بخاطر آنست که چون فیلدهاي وارد شده توسط کاربر بطور 
 را که در ' قرار داده شده اند هکر توانسته کاراکتر queryمستقیم در 

عمل خاتمه (  یک کاراکتر کنترلی بوده و عملکرد خاصی دارد SQLزبان 
 بگنجاند و سپس با دادن queryرا در در  ) SQLدادن به عبارت 

 . مناسب کنترل را بدست بگیرد SQLدستورات 

این سناریو می تواند بسیار خطرناکتر باشد زیرا هکر می تواند از سایر 
  . نیز استفاده کند DELETE و INSERT مثل SQLدستورات 

 نفوذگري در شبکه و روشهاي مقابله "از کتاب   در نگارش مطالب فوق-
براي آشنایی .  نوشته مهندس احسان ملکیان استفاده شده است "با آن 

 تا 320 و روشهاي مقابله با آن به صفحات sql-injectionبیشتر با 
  . این کتاب مراجعه کنید 328

داده هاي ارسال شده توسط کاربر  ت بایستی ازبراي مقابله با این حمال
 تولید نکنیم بلکه ابتدا عدم وجود کاراکترهاي کنترلی queryمستقیماً 

برنامه ابتدا باید در . و غیره را در آن بررسی کنیم * و ; و " و 'مثل 
query وجود چنین کاراکترهایی را در مکانهاي غیرمجاز بررسی کند  .

 بمنظور SQL هاي queryاي را جهت بررسی در بخش بعدي برنامه 
  . ارائه خواهم داد sql-injectionمقابله با 

  

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش هفتم   
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 که در قسمت قبل در آن صحبت sql-injectionتابع بررسی وجود 
 :کردیم بصورت زیر است 

Private Function makesInjection(ByVal query As String) 
As Boolean 
   Dim specialCharacters() As String 
   Dim inQoute As Boolean 
   specialCharacters = "-- ;," 
   inQoute = False 
   For i = 1 To Len(query) 
      Char = Mid(query, i, 1) 
      If Mid(query, i, 1) = "'" And inQoute = False Then 
         inQoute = True 
         GoTo EndFor 
      End If 
      If Mid(query, i, 1) = "'" And inQoute = True Then 
         inQoute = False 
         GoTo EndFor 
      End If 
      If inQoute = False Then 
         For Index = 1 To UBound(specialCharacters) 
            schar = specialCharacters(Index) 
            cchar = Mid(query, i, Len(schar)) 
            If schar = cchar Then 
              Exit For 
            End If 
         Next 
         If Index < UBound(specialCharacters) Then 
            makesInjection = True 
            Exit Function 
         End If 
      End If 
       
EndFor: 
        Next 
    If inQoute = True Then 
      makesInjection = True 
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    Else 
      makesInjection = False 
    End If 
End Function 

  . است true یاfalse شما و خروجی آن queryورودي این تابع 
  :عملکرد تابع بصورت زیر است 

 شروع به حرکت می کند و هر کاراکتر از queryاین تابع در طول رشته 
‘ ’ باشد و داخل ‘ در صورتیکه کاراکتر جاري . آنرا بررسی می نماید 

اما . بجلو می رود  شده و حلقه یکی true متغیر مربوط به آن  نباشیم
 آن  باشیم متغیر مربوط به‘ ’ باشد و داخل ‘ در صورتیکه کاراکتر جاري 

false سرانجام در صورتیکه داخل .  شده و حلقه یکی بجلو می رود ’ ‘
(  بررسی می شود که این کاراکتر یکی از کاراکترهاي غیر مجاز  نباشیم

نباشد که اگر باشد )  specialCharactersکاراکترهاي موجود در رشته 
  . بر می گرداند trueتابع 

 باشد trueبررسی می شود که اگر ‘ پس از اتمام حلقه متغیر مربوط به 
 . بر می گرداند true وجود داسته و تابع نیز injectionدر صورت 

 

Server-Side ActiveX Dll Programming  -بخش هشتم  

   :Recordsetنکته اي در مورد شی 
  

 نوشتیم یک رکوردست را Database که در کالس ExecuteQueryمتد 
ورودي روي بانک اطالعاتی شما برمی  queryبعنوان نتیجه انجام 

  . گرداند 
 می توان RecordCountهمانطور که می دانید توسط خصوصیت 

 را که در رکوردست قرار queryتعداد رکوردهاي نتیجه شده از یک 
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  .دارند بدست آورد 
ی وجود دارد اینست که با روشی که ما در قسمتهاي قبل براي اما مشکل

 myrs = Cn.Execute(  در این متد استفاده کرده بودیم queryاجراي 

query (  نمی توان از خاصیتRecordcount  رکوردست استفاده نمود 
 countبعبارت دیگر در عبارت زیر مقدار . برمی گرداند  -1زیرا همیشه 

 : بود خواهد -1همیشه 

myrs.execute(query) 
count=myrs.RecordCount 

 مساوي CursorTypeبراي حل این مشکل بایستی رکوردست را با 
adOpenStatic بعبارت دیگر بجاي دستورات فوق از دستور .  باز کرد

 :زیر استفاده کنید 

myrs.Open squery, Cn, adOpenStatic ,adLockOptimistic  
count=myrs.RecordCount  

  
  .مراجعه کنید این صفحه براي اطالعات بیشتر در این زمینه به + 

  

  

  

  

  

  ساخت مرورگر صفحات وب– Web Browserکنترل 
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 در واقع برنامه کوچکی iexplore.exe یا Internet Explorerبرنامه 
است که وظیفه اصلی آن ایجاد چارچوبی براي بهم پیوستن عناصر 

 کردن loadمختلف است و این عناصر هستند که وظایف اصلی مثل 
اصلی .  و غیره را انجام می دهند Htmlصفحات وب ، اجراي کدهاي 

 استفاده می شود iexplore.exeترین عنصري که مستقیماً توسط 
. می باشد  ) shdocrw.dllموجود در فایل  ( Webbrowserکنترل 

 ، عبارت است از حرکت بین صفحات وب ، مدیریت dllوظیفه این فایل 
یل دیگري بنام این فایل خود از فا. تاریخچه صفحات دیده شده و غیره 

Mshtml.dll استفاده می کند که وظیفه آن بررسی و اجراي فایلهاي 
html مایکروسافت به برنامه نویسان این امکان را داده که .  است

با .  استفاده کنند webbrowserبتوانند در برنامه هایشان از کنترل 
کامل استفاده از این کنترل می توان به سادگی یک مرورگر وب تقریباً 

  .ساخت 
  

   :Webbrowserخصوصیات کنترل 
Webbrowser عالوه بر خواص استانداردي مثل width  ،height و … 
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  :خواص زیر را دارد 
1 – Busy :  اگر در حالload کردن یک صفحه یا در حال جستجو در وب 

 می توان عملیات جاري Stopتوسط متد .  است Trueباشد این خاصیت 
  .را متوقف کرد 

2 – Container :  ارجاع به شی نگهدارنده کنترلwebbrowser  
3 – Document :  ارجاع به صفحهhtml براي کار با این صفحه .  فعلی

html می توان از خواص و متدهابی شی Document استفاده کرد  .  
4 – LocationName :  حاوي آدرس محلی است که اکنون در کنترل

webbrowser  ،load اگر این محل یک صفحه .  شده استhtml باشد 
عنوان آن صفحه خواهد بود و اگر این محل یک فایل در شبکه باشد مسیر 

  . کامل آن فایل خواهد بود 
5 – LocationURL :  حاويurl محلی است که فعالً در کنترل 

webbrowser  ،load شده است  .  
6 – Offline :  اگر کنترلwebbrowserل باشد مقدار  در حالت عدم اتصا

  .  است False و در غیراینصورت Trueآن 
7 – Parent :  فرمی را نشان می دهد که کنترلwebbrowser در آن 

  . قرار دارد 
8 – ReadyState :  وضعیت کنترلwebbrowser را برمی گرداند .  
  

این متدها مربوط به مرور در صفحات  : webbrowserمتدهاي کنترل 
  :وب هستند 

1- GoBack :  در لیست تاریخچهurl ها ، یکی به عقب برمی گردد  .  
2 – GoForward :  در لیست تاریخچهurl ها ، یکی به جلو می رود  .  
3 – GoHome :  بهhomepage مرورگر می رود  .  
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4 – Navigate :  به یکurl ساختار این متد بصورت .  یا فایل می رود
  :زیر است 

Navigate URL 
]Flags,][TargetFrameName,][PostData,][Headers]x  

URL آدرس مقصد می باشد  .Flags نحوه باز شدن آدرس مقصد را 
اگر این پارامتر ذکر نشود آدرس جدید در پنجره فعلی . تعیین می کند 

باز خواهد شد و به لیست تاریخچه اضافه شده و اگر کپی آن در 
temperory cache مقادیر . می شود  موجود باشد از آنجا خوانده

  : عبارتند از Flagsپارامتر 
- NavOpenInNewWindow :  آدرس جدید را در پنجره جدیدي باز

  . می کند 
- NavNoHistory :  به لیست تاریخچه اضافه نمی شود بلکه جایگزین

  . صفحه فعلی می شود 
- NavNoReadFromCache :  صفحه جدید ازcache خوانده نمی 

  .شود 
- NavNoWriteToCache :  صفحه جدید رويcache نوشته نمی 

  شود
  

Event هاي کنترل webbrowser :  اینevent ها مربوط به مرور در 
  :وب و تغییر حالت آن هستند 

1 – CommandStateChange :  براي فعال یا غیرفعال کردن دکمه هاي
Forward و Back شکل کلی فراخوانی .  در مرورگر استفاده می شود

  : بصورت زیر است event این
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Private Sub WebBrowser1_CommandStateChange(ByVal 
Command As Long, ByVal Enable As Boolean(  

  
 فرمانی است که حالت فعال آن تغییر کرده است و دو commandکه 

 و GoForward که بترتیب معادل فرمانهاي 3 و 1: مقدار می گیرد 
GoBack هستند  .  
Enableعال یا غیرفعال بودن فرمان را تعیین می کند  ف .  

2 – DocumentComplete :  اینevent زمانی فعال می شود که صفحه 
شکل کلی .  برود ReadyState_Complete شدن به حالت loadدر حال 

  : بصورت زیر است eventفراخوانی این 
Private Sub WebBrowser1_DocumentComplete(ByVal 

pDisp As Object, URL As Variant(  
 در آن رخ event است که webbrowser ارجاعی به کنترل pDispکه 

  .  شدن است load آدرس صفحه در حال URLداده است و 
3 – DownloadBegin :  اینevent در آغاز حرکت به صفحه جدید روي 

 eventمرورگر می تواند در این . می دهد و هیچ پارامتري نمی گیرد 
  . براي شروع عملیات جدید نشان می دهد پیغامی

4 – DownloadComplete :  اینevent در پایان عملیات یا در صورت 
  . انصراف کاربر یا بروز خطا روي می دهد 

5 – ProgressChange :  با بروز هر تغییري در وضعیتload این ، 
event شکل کلی فراخوانی آن بصورت زیر است .  روي می دهد:  

Private Sub WebBrowser1_ProgressChange(ByVal 
Progress As Long, ByVal ProgressMax As Long(  

  
. است )  شده loadبایتهاي (  نشان دهنده پیشرفت عملیات Progressکه 
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 شوند را نشان load تعداد کل بایتهایی که باید ProgressMaxپارامتر 
  :می دهد بنابر این 

)Progress/ProgressMax)*100= درصد پیشرفت عملیاتload  

  
  :یک مثال ساده 

 را انتخاب کنید و از لیست components مورد projectاز منوي 
 خود اضافه toolbar را به Microsoft Internet Controlsکنترلها ، 

 روي فرم قرار دهید و سایز آنرا به WebBrowserیک کنترل . کنید 
 و یک دکمه روي فرم قرار textboxک ی. اندازه ابعاد فرم خود قرار دهید 

  : مربوط به کلیک دکمه بنویسید eventکد زیر را براي . دهید 

WebBrowser.Navigate textbox.text  

  

   قسمت اول- Internet Transferکنترل 

 که WebBrowser نسبت به کنترل Internet Transferکنترل  : مقدمه
این کنترل با . ري قرار دارد در روزهاي قبلی معرفی شد در سطح پایینت

.  می تواند داده ها را منتقل کند FTP و HTTPاستفاده از دو پروتکل 
 استفاده می کند با همان روش HTTPاین کنترل زمانیکه از پروتکل 

 به سرویس دهنده صفحات وب متصل می شود WebBrowserکنترل 
 بازیابی می  صفحه راHtmlاما بجاي آنکه صفحه وب را نمایش دهد متن 

 استفاده می کند FTPهمچنین زمانیکه این کنترل از پروتکل . کند 
  . قادرست فایلها را بین کامپیوترهاي روي شبکه منتقل سازد 

 استاندارد وب HTTPهمانطور که می دانید ، پروتکل  : HTTPاتصاالت 
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 نوشته می شوند و انتقال آنها از Htmlصفحات وب با زبان . می باشد 
server به client توسط پروتکل HTTP صورت می گیرد  .  

 OpenURL متد ITساده ترین راه استفاده از کنترل :  OpenURLمتد 
 :شکل کلی این متد بصورت زیر است . است 

Inet.OpenURL(url,DataType)x  

 نوع داده بازیابی شونده است DataType آدرس صفحه وب و urlکه 
را ) داده باینري  ( icByteArrayیا ) ه متنی داد ( icStringو دو مقدار 

  . مقدار بازگشتی این متد ، داده هاي منتقل شده است . می گیرد 
این متد بصورت سنکرون کار می کند یعنی در تمام مدت کار آن برنامه 

 استفاده کنید icByteArrayاگر از . نمی تواند کار دیگري انجام دهد 
  .  یک ارایه بایت قرار دهید باید مقدار بازگشتی آنرا در

 Microsoft مورد Project در منوي Componentاز بخش  : 1مثال 

Internet Transfer Control 6.0 را به toolbar خود اضافه کنید  .
 Rich Textbox روي فرم قرار دهید و همچنین یک ITسپس یک کنترل 

مربوط به کلیک  eventو یک دکمه روي فرم قرار دهید و کد زیر را براي 
  :دکمه بنویسید 

TextBox.text=Inet.OpenURL(“www.microsoft.com”,icStri
ng)x  

کد زیر داده هاي باینري را از اینترنت خوانده و آنها را در یک  : 2مثال 
  :فایل ذخیره می کند 

Dim b() as byte  
B()=Inet.OpenURL(ftp://ftp.microsoft.com/test.zip,icByte
Array)x  

Open App.path &“ \test.zip” For Access Write As #1  
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Put #1,b()x  
Close #1  

  
 دارد که event فقط یک ITکنترل  : StateChangedرویداد 

StateChanged این .  می باشدevent زمانی روي می دهد که State 
 هر اتفاقی است که برنامه باید از آن مطلع شود State. کنترل تغییر کند 

  :  بصورت زیر است eventیف کلی این تعر. 

Inet_StateChanged(ByVal NewState As Integer)x  

مقادیر ممکن .  مقداري است که حالت جدید را بیان می کند NewStateکه 
  :این پارامتر عبارتند از 

icNone :  حالت تغییر نکرده است .  
icResolvingHost :  در حال جستجوي آدرسIPنظر  کامپیوتر مورد.  
icHostResolved :  آدرسIP کامپیوتر موردنظر یافت شد  .  

icConnecting : در حال اتصال به کامپیوتر مقصد  
icConnected :  اتصال به کامپیوتر مقصد برقرار شد .  
icRequesting :  در حال ارسال درخواست به کامپیوتر مقصد  

icRequestSent : د درخواست به کامپیوتر مقصد ارسال ش .  
icReceivingResponse :  در حال دریافت پاسخ از کامپوتر مقصد .  
icResponseReceived :  پاسخ کامپیوتر مقصد دریافت شد .  

icDisconnecting :  در حال قطع اتصال با کامپیوتر مقصد .  
icDisconnected :  اتصال مقصد با موفقیت قطع شد .  

icError : د خطایی رخ داده است در ارتباط با کامپیوتر مقص .  
icResponseCompleted :  تمام داده ها دریافت شد –تکمیل پاسخ  .  

تشخیص خطا در عملیات انتقال داده اهمیت باالیی دارد و 
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StateChanged در صورت بروز هر خطایی مقدار icError را برمی 
 و ResponseCodeگرداند و اطالعات خطا را در دو خاصیت 

ResponseInfo برمی گرداند  .  
 متدهاي انعطاف پذیر دیگري ITکنترل : انتقال داده بصورت آسنکرون 

هم دارد که آسنکرون هستند و اجازه می دهند تا همزمان با عملیات 
این متدها با استفاده . انتقال داده ، برنامه به وظایف دیگري هم بپردازد 

ه وقتی برنامه بدین معنی ک.  کار می کنند Event Driven Modelاز 
 درخواست را در زمینه ITدرخواست انتقال داده اي را می دهد کنترل 

. برنامه انجام می دهد و برنامه ازاد است تا به کارهاي دیگرش بپردازد 
 می ITزمانیکه داده ها بازیابی شود ، داده ها را از بافر داخلی کنترل 

  . خواند 
ون ، بایستی داده را توسط در عملیات انتقال آسنکر : GetChunkمتد 

  : بگیریم ITاین متد از بافر داخلی کنترل 

Inet.GetChunk(datasize[,datatype])x  

 بوده و تعیین می کند چند بایت از long از نوع datasizeکه پارامتر 
 نوع داده را مشخص می datatypeبافر خوانده شود و پارامتر اختیاري 

  .  را بگیرد icByteArray و icStringکند و می تواند مقادیر 
 و یا icResponseReceived وارد حالتهاي StateChangedزمانیکه 

icResponseCompleted شد باید از GetChunk بدین .  استفاده کنید
  :صورت که از یک حلقه استفاده می کنیم تا کل بافر را بخوانیم 

Private Sub Inet_StateChanged(Byval State as Integer)x  
Dim temp1,temp2  
Select Case State  

Case icResponseCompleted  
temp1=””x  
temp2=””x  
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Do  
temp1=Inet.GetChunk(512,icString)x  

temp2=temp2 & temp1  
Loop Until temp1=””x  
End Select  
End Sub  

 1024 تا 512بین ( براي باالبردن کارایی ، بهتر است از قطعات کوچک 
  . تفاده کنید اس) بایتی 

 Execute ، متد ITو اما انعطاف پذیرترین متد کنترل :  Executeمتد 
  :فرمت کلی این متد بصورت زیر است . است 

Inet.Execute(url,Command,Data,RequestHeaders)x  

 فرمانی است که به کامپیوتر مقصد Command آدرس مقصد ، urlکه 
 اطالعات اضافی الزم براي RequestHeaders و Dataداده می شود و 

 همان فرمانهاي Commandفرمانهاي . اجراي فرمان داده شده است 
HTTP هستند که عبارتند از :  

- GET :  دریافت داده ها از کامپیوتر مقصد  
- HEAD :  دریافت اطالعاتheader از کامپیوتر مقصد   
- POST : ارسال اطالعات الزم براي تکمیل درخواست  
- PUT : رسال فایل براي کامپیوتر میزبان ا )upload(   

 است و داده هاي Execute پرکاربردترین فرمان متد GETفرمان 
 قرار می دهد تا بتوان با متد ITخوانده شده را در بافر داخلی بافر کنترل 

GetChunk آنها را بازیابی نمود  .  
  : مثال 

Inet.Execute http://www.microsoft.com,”GET”x  
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  :  ITخواص کنترلیر سا
- AccessType :  نوع دسترسی کنترلIT به اینترنت را مشخص می 

  :کند و سه مقدار می تواند بگیرد 
icUseDefault :  استفاده از تنظیمات رجیستري براي دسترسی به

  اینترنت
icDirect :  اتصال مستقیم کنترلITبه اینترنت   

icNamedProxy : وکسیاتصال به اینترنت توسط پر  
- Document :  نام صفحه پیش فرض که در متدExecute از آن 

 را ندهید از این url پارامتر Executeاگر به متد . استفاده می شود 
  . صفحه پیش فرض استفاده می کند 

- Password :  کلمه رمز عبور کامپیوتر میزبانFTP   
- Procotol :  نوع پروتکل مورد استفاده در متدExecuteمشخص  را 

  : مقدار می تواند بگیرد 5می کند و 
icUnknown : نامعلوم  

icDefault : پروتکل پیش فرض  
icFTP :  پروتکلFTP  

icHTTP :  پروتکلHTTP  
icHTTP :  پروتکل حفاظت شدهHTTP  

- Proxy : نام میزبان پروکسی  
- RequestTimeOut :  مدت زمانی که کنترلIT صبر می کند تا 

اگر این خاصیت صفر باشد کنترل تا هر زمان که . فت کند اطالعات را دریا
متد ( در حالت سنکرون . الزم باشد براي دریافت پاسخ صبر می کند 

OpenURL (  بعد از سپري شدن این مدت زمان ، یک خطا تولید می
 StateChangedرویداد  ) Executeمتد ( شود و در حالت آسنکرون 
  مقدار خطا را بر می گرداند
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- ResponseCode :  بعد از بروز حالتicError این خاصیت کد خطا را 
  . می دهد 

- ResponseInfo : توضیحی درباره خطا  
- StillExecuting :  اگرTrue باشد یعنی کنترل مشغول انجام کار 

  . است 
- URL :  آدرس مقصد در متدهايOpenURL و یا Execute   
- UserName : ه کامپیوتر میزبان نام کاربر براي ورود بFTP   
  

 با من تماس Executeبراي دریافت برنامه نمونه براي متد  : 1نکته 
  .بگیرید 

  :موضوع روزهاي بعد  : 2نکته 
  IT با استفاده از کنترل FTP اتصاالت - 1
   در ساخت بازیهاي دوبعدي Collision Detection آشنایی با تکنیک – 2
   WinSock آشنایی با کنترل – 3
 Internetشاید این سوال پیش بیاید که چرا همزمان با آموزش  : 3کته ن

Programming آموزش ، Game Programming را نیز شروع کرده 
ام ؟ علت اش اینست که تصمیم دارم پس از پایان یافتن این دو مبحث ، 

روش ساخت یک بازي دوبعدي چند نفره تحت شبکه را برایتان آموزش 
  ید ؟نظري ندار. دهم 

 

   قسمت دوم- Internet Transferکنترل 

 FTPاتصاالت 
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 عالوه بر نقل و انتقال فایل بین دو کامپیوتر ، می تواند FTPپروتکل 
روي کامپیوتر ) حذف فایل یا ایجاد پوشه مثل ( نوعی مدیریت فایل 
 است HTTP در انتقال فایل بسیار قویتر از FTP. مقصد را انجام دهد 

 این IT می باشد اما کنترل HTTPولی به مراتب پیچیده تر از 
  . پیچیدگیها را از دید برنامه نویس مخفی کرده است 

نوع خاصی از .  نمود Login باید به آنها FTPبراي کار با سرورهاي 
Login به نام Anonymous Login )  وجود دارد که با ) ورود ناشناس

.  استفاده کنند FTPآن کاربران می توانند بدون محدودیت از سایت 
توجه کنید که حتی براي ورود ناشناس هم نیاز به نام کاربر و کلمه 

 و usernameبراي ارسال نام کاربر و کلمه عبور از خواص . عبور است 
password کنترل IT اگر خاصیت .  استفاده می شودusername خالی 

 استفاده می anonymous بطور خودکار از IT، کنترل  ) blank( باشد 
  . استفاده می شود passowrd کاربر بعنوان emailکند و آدرس 

 ساده ترین راه انجام OpenURLمتد :  OpenURLاستفاده از متد 
  : لیست می گیرد FTPتور زیر از یک سایت دس.  است FTPعملیات 

Text.text=Inet.OpenURL("ftp://ftp.microsoft.com",icStrin
g)x  

  : باید در حالت باینري کار کرد FTPبراي خواندن فایل از یک سایت 
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b()=Inet.OpenURL("ftp://ftp.microsft.com/test.zip",icByte
Array)x  

  
 قابلیتهاي بیشتري دارد و xecuteEمتد :  Executeاستفاده از متد 

  : نیاز به دو پارامتر دارد FTPاجراي آن در 

Inet.Execute(url,operation)x  

  
 بهمراه نام و مسیر فایل و پارامتر FTP آدرس سایت urlکه 

operation یک فرمان FTP کنترل .  استIT با داده هاي خوانده شده 
FTP به دو طریق رفتار می کند :  

 قرار می گیرد IT در بافر کنترل DIRداده ها مثل پاسخ فرمان برخی از 
  .  خواند GetChunkو باید آنها را با متد 

 مستقیماً GETبرخی دیگر از داده ها مثل فایل خوانده شده با فرمان 
روي دیسک نوشته می شوند و دیگر نیازي به استفاده از متد 

GetChunk نیست  .  
د و حتی به شما این امکان را می دهند که  بسیار قوي هستنFTPفرامین 

فایلها را به روي کامپیوتر مقصد کپی کنید ، به پوشه هاي کامپیوتر 
البته باید توجه . مقصد بروید ، فایلها را حذف کنید و یا تغییر نام دهید 

.  بستگی دارد FTPداشت که فرامین قابل اجرا به نوع ورود به سیستم 
 وارد شوید تنها می تواند FTP به یک سایت anonymousاگر با کاربر 

  .  کنید downloadفایلها را ببیند و آنها را 
  : عبارتند از FTPمهمترین فرامین 

CD path :  به دایرکتوريpath می روید .  
CDUP :  به یک دایرکتوري باالتر می رود .  

CLOSE :  بستن اتصالFTP   
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DELETE file1 :  حذف فایلfile1   
DIR file1 :  جستجوي فایلfile1روي دایرکتوري جاري   

MKDIR path :  ایجاد یک دایرکتوري با نامpath   
PUT file1 file2 :  فایلfile1 را از کامپیوتر مبدا روي فایل file2 در 

  . کامپیوتر مقصد کپی می کند 
PWD :  نام دایرکتوري جاري در کامپیوتر مقصد را برمی گرداند .  
QUIT : ال قطع اتصFTP   

GET file1 file2 :  فایلfile1 را از کامپیوتر مقصد روي فایل file2 در 
  . کامپیوتر مبدا کپی می کند 

RENAME file1 file2 :  تغییر نام فایلfile1 به file2   
RMDIR path :  حذف دایرکتوريpathدر کامپیوتر مقصد   

SIZE file1 : وري بدست آوردن تعداد بایتهاي فایل یا دایرکتfile1   
  :مثال 

Inet.Execute("ftp://ftp.microsoft.com","GET test.zip")x  

 

  قسمت اول- WinSockکنترل 
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  : مقدمه 
کنترلهاي اینترنت در سطح پایینتري  نسبت به تمام WinSockکنترل 

این کنترل امکان ایجاد سرویسهاي شبکه اي مبتنی بر . قرار دارد 
بعبارت دیگر توسط این .  را مهیا می کند UDP و TCPپروتکلهاي 

سرویس گیرنده  ( Client/Serverکنترل می توان برنامه هاي کاربردي 
 بین UDP و یا TCPل ایجاد و با استفاده از پروتک) سرویس دهنده / 

  . آنها ارتباط برقرار نمود 
با تنظیم خصوصیات و فراخوانی متدهاي این کنترل می توانید به 

راحتی به یک کامپیوتر راه دور متصل شوید و داده ها را در هر دو جهت 
  :نمونه کاربرهایی که می توان با این کنترل ایجاد نمود . جابجا نمائید 

Client-server chat  ،Mail client  ،Mail server  ،Proxy Server 

 ،Network Game  ،Port Scanner پیاده سازي الگوریتم هاي ، 
  …موازي و 

   : TCPمبانی 
اجازه می  ) Transfer Control Protocol( پروتکل کنترل اینترنت 

به یک  ) socket( را از طریق سوکت  ) Connection( دهد یک اتصال 
با . ساخته و استفاده کنید  ) Remote Computer( دور کامپیوتر راه 

استفاده از این اتصال ، هر دو کامپیوتر می توانند داده ها را بین 
 همانند صحبت TCPبرقراري ارتباط از طریق . خودشان انتقال دهند 

کردن با تلفن است که باید حتماً اتصالی بین دو کامپیوتر صورت گیرد 
  . تباط برقرار کنند تا بتوانند با هم ار

 IP می سازید بایستی بدانید که نام یا آدرس Clientاگر یک برنامه 
و همچنین از طریق چه  ) Remote Host IP(  چیست Serverکامپیوتر 

حال بایستی  ) . Remote Port( پورتی می توانید به آن متصل شوید 
  .  کنید Connectبه آن پورت 
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 می سازید بایستی پورتی را که روي آن Serverهمچنین اگر یک برنامه 
و سپس به  ) LocalPort( به درخواستها گوش می دهید مشخص کنید 

   ) . Listen( پورت گوش دهید 
 این Server تقاضاي یک اتصال را می دهد Clientزمانیکه یک کامپیوتر 

  .  می کند Acceptدرخواست را 
پیوتر می توانند داده را زمانیکه یک اتصال ساخته می شود ، هر دو کام

  . فرستاده و دریافت کنند 

Error!

  

  
   :UDPمبانی 

پروتکلی بدون  ) User Datagram Protocol( پروتکل دیتاگرام کاربر 
 ، کامپیوترها نیاز به TCPبرخالف . است  ) Connectionless( اتصال 

 و clientبرپا کردن یک اتصال ندارند بنابراین یک برنامه می تواند یک 
 شبیه ارسال نامه از UDPبرقراري ارتباط در .  باشد serverیا یک 

  . طریق پست است 
 Client کامپیوتر Local Port ابتدا باید UDPبراي انتقال داده توسط 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ١٥٣ 

 را برابر RemoteHost تنها بایستی Serverکامپیوتر . تنظیم گردد 
 را همان Remote Port قرار دهد و همچنین Clientآدرس کامپیوتر 

Local Port کامپیوتر Client سپس دو کامپیوتر می توانند .  قرار دهد
  . داده ها را بین خود جابجا کنند 

   :WinSockاستفاده از کنترل 

  
  
 اولین کاري WinSockدر زمان استفاده از کنترل :  انتخاب پروتکل– 1

.  است UDP یا TCPکه باید انجام دهید انتخاب یکی از پروتکلهاي 
شما می سازید نوع پروتکلی را که باید استفاده طبیعت برنامه اي که 
چند سوال زیر به شما کمک می کند که پروتکل . کنید مشخص می کند 

  :مورد نیازتان را انتخاب کنید 
 آیا برنامه شما در زمانیکه داده فرستاده می شود یا دریافت می شود -

است  دارد ؟ اگر چنین Client یا Serverنیاز به اطالعاتی از طرف 
  .  قبل از ارسال یا دریافت داده ایجاد شود TCPبایستی یک اتصال 

؟ زمانیکه ) مثل تصویر یا فایلهاي صوتی (  آیا داده بسیار بزرگ است -
 اتصال را باقی نگه می TCP ساخته می شود پروتکل TCPیک اتصال 

این اتصال در هر حال به . دارد و درستی ارسال داده تضمین شده است 
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  . ع محاسباتی بیشتري نیاز دارد و بنابراین پرهزینه تر است مناب
ارسال  ) Session(  آیا داده متناوب ارسال می شود یا در یک نشست -

خواهد شد ؟ براي مثال اگر شما یک برنامه می سازید که کامپترهاي 
مشخصی را در یک زمان خاص از انجام شدن عملیاتی مطلع می کند 

 همچنین براي ارسال UDPپروتکل . ر است  مناسب تUDPپروتکل 
  . مقادیر کوچک داده اي مناست تر می باشد 

براي تنظیم پروتکلی که می خواهید در برنامه تان از :  تنظیم پروتکل – 2
 کنترل Protocolآن استفاده کنید در زمان طراحی برنامه خاصیت 

WinSock را برابر sckTCPProtocol و یا sckUDPProtocolرار  ق
  :همچنین می توانید پروتکل خود را توسط کد زیر تنظیم کنید . دهید 

WinSock.Protocol=sckTCPProtocol   

براي اتصال به کامپیوتر راه دور :  مشخص کردن نام کامپیوتان – 3
  .  و یا نام کامپوتر را بدانید IPبایستی آدرس 

 موجود Control Panel/Network/Identificationنام کامپیوتر در 
 خود را Server و Clientدر صورتیکه می خواهید دو برنامه . است 

 براي هر دو IP 127.0.0.1روي یک کامپیوتر تست کنید از آدرس 
استفاده کنید اما اگر دو برنامه را روي دو کامپیوتر مجزا در شبکه قرار 

 می توانید آدرس DOS Prompt در ipconfigداده اید با اجراي دستور 
IP کامپیوتر ها را بدست آورید  .  

 TCPدر زمان ساخت برنامه اي که از پروتکل  : TCP ایجاد اتصال – 4
 است یا Clientاستفاده می کند ابتدا باید تصمیم بگیرید که این برنامه 

Server .  براي ساخت یک برنامهServer بایستی روي یک پورت خاص 
Listen زمانیکه .  کنیدClient یک اتصال را می دهد ، برنامه  تقاضاي
Server می تواند آنرا Accept کند و بنابراین اتصال کامل شده است  .
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  .  می توانند با هم ارتباط داشته باشند Server و Clientحال 
  : را نشان می دهد TCPمراحل زیر ساخت یک سرور چت ساده بر مبناي 

کنید و در لیست  را انتخاب Components گزینه Project از منوي -
Component ها مورد Microsoft WinSock 6.0 را انتخاب کنید  .  

 tcpserver در فرم خود قرار دهید و نام آنرا WinSock یک کنترل -
  بگذارید

 و نیز یک txtReceiveData و txtSendData با نامهاي textbox دو -
  . دکمه در فرم قرار دهید 

  : بنویسید Form_Load کد زیر را در رویداد -

Tcpserver.LocalPort=1000  
tcpserver.Listen  

  
 می آید رویداد Client زمانیکه درخواستی از طرف -

ConnectionRequest در این رویداد ابتدا باید چک کنید .  اجرا می شود
اگر چنین نیست اتصال را قبل از پذیرفتن . که حالت کنترل بسته باشد 

 می requestID تقاضا را بر اساس پارامتر سپس. اتصال جدید ببندید 
  :پذیریم 

Private Sub tcpserver_ConnectionRequest(ByVal 
requestID As Long(  

If tcpserver.State <> sckClosed Then tcpserver.Close  
tcpserver.Accept requestID  
End Sub  

  
ر را براي کد زی.  برقرار شده است Server و Client حال اتصال بین -

event مربوط به کلیک دکمه Send بنویسید :  
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Tcpserver.SendData txtSendData.text  

 اجرا می شود DataArrival بیاید رویداد Client اگر داده اي از طرف -
  :کد زیر را براي این رویداد بنویسید . 

Private Sub tcpserver_DataArrival(ByVal bytesTotal As 
Long(  

Dim strData As String  
tcpserver.GetData strData  

txtReceiveData.Text = strData  
End Sub  

  
  : بنویسید Form_Unload کد زیر را براي رویداد -

Tcpserver.Close   

  : بصورت زیر است TCP Clientمراحل ساخت یک 
  .  بگذارید tcpclient در فرم قرار دهید و نام آنرا WinSock یک کنترل -
 و نیز یک دکمه با نام txtreceive و txtsend با نامهاي textbox  دو-

send در فرم قرار دهید .  
  .  در فرم قرار دهید connect یک دکمه با نام -
  : بنویسید Form_Load کد زیر را براي متد -

tcpclient.RemoteHost=”yourservername”x  
tcpclient.RemotePort=1000  

  
  : بنویسید connectیداد کلیک شدن دکمه  کد زیر را براي رو-

tcpclient.Connect  

  : بنویسید send کد زیر را براي رویداد کلیک شدن دکمه -
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tctclient.SendData txtsend.Text  

  : بنویسید DataArrival کد زیر را براي رویداد -

Private Sub tcpclient_DataArrival(ByVal bytesTotal As 
Long(  

Dim strData As String  
tcpclient.GetData strData  

txtreceive.Text = strData  
End Sub  

  
  : بنویسید Form_Unload کد زیر را باري رویداد -

Tcpclient.Close  

فایل .  ساده را نشان می دهد Client-Serverکدهاي فوق یک سیستم 
exeتم خود  هر دو برنامه را بسازید و آنها را اجرا کنید تا بتوانید سیس

  . را تست کنید 
 اي که در باال ساخته Server:  پذیرفتن بیش از یک تقاضاي اتصال – 5

با استفاده از ایجاد یک . شد تنها می تواند تقاضاي یک اتصال را بپذیرد 
.  می توان چندین تقاضاي اتصال را پذیرفت WinSockآرایه از کنترل 

با تنظیم (  از کنترل بسازیم  )instance( براي اینکار کافی است یک کپی 
.  جدید بکار ببریم instance را براي Acceptو متد  ) Indexخاصیت 

 در فرم داریم که sckServer با نام WinSockفرض کنید یک کنترل 
 از intMaxهمچنین یک متغیر .  آنرا صفر قرار داده ایم Indexخاصیت 

 را نگه Serverان به  تعریف می کنیم که تعداد اتصاالت همزمLongنوع 
  : کد زیر را بنویسید Form_Load مربوط به eventدر . می دارد 
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intMax=0  
sckServer(0).LocalPort=1000  
sckServer(0).Listen  

  
هر بار که تقاضاي یک اتصال می رسد کد ابتدا تست می کند که مقدار 

Index اگر مقدار .  چقدر استIndex صفر باشد متغیر intMaxیکی  
 جدید از کنترل instance براي ساخت یک intMaxافزایش می یابد و از 

 براي پذیرفتن تقاضاي اتصال instanceحال از این . استفاده می شود 
براي اینکار کد زیر را براي رویداد . استفاده می گردد 

ConnectionRequest بنویسید :  

Private Sub sckServer_ConnectionRequest(Index As 
Integer, ByVal requestID As Long(  

If Index = 0 Then  
intmax = intmax + 1  

Load sckServer(intmax)x  
sckServer(intmax).LocalPort = 0  

sckServer(Index).Accept requestID  
End If  
End Sub  

 ساده تر از برنامه هاي UDPساخت یک برنامه  : UDP ایجاد اتصال – 6
TCPتکل  است زیرا پروUDP در برنامه .  به اتصال نیاز نداردTCP 

 می کرد و یک کنترل Listen بایستی حتماً WinSockباال یک کنترل 
در عوض پروتکل .  ایجاد نمود Connectدیگر یک اتصال را توسط متد 

UDP براي ارسال داده بین دو کنترل .  نیازي به اتصال ندارد
WinSock سه مرحله بایستی انجام شود :  

  .  برابر نام کامپیوتر مقابل است RemoteHost پارامتر -
   کامپیوتر مقابلLocalPort برابر پارامتر RemotePort پارامتر -
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   LocalPort براي مشخص کردن Bind استفاده از متد -
چون هر دو کامپیوتر از نظر ارتباط مساوي هستند ، این نوع برنامه ها 

نمونه از کد زیر براي ساخت یک برنامه براي .  گویند Peer-to-Peerرا 
chat استفاده می کنیم :  

 بگذارید udppeerA در فرم قرار دهید و نام آنرا WinSock یک کنترل -
.  

  . قرار دهید UDPProtocol آنرا Protocol خاصیت -
 و نیز یک دکمه در فرم txtreceive و txtsend با نامهاي textbox دو -

  .قرار دهید 
  : بنویسید Form_Load را براي متد  کد زیر-

udppeerA.RemoteHost=”nameofpeerB”x  
udppeerA.RemotePort=1001  

udppeerA.Bind 1002  

  
  : مربوط به کلیک دکمه بنویسید event کد زیر را براي -

udppeerA.SendData txtsend.text  

  : بنویسید DataArrival کد زیر را براي رویداد -

Dim strData as String  
udppeerA.GetData strData  

txtreceive.Text=strData  

  
 مشابه مراحل باال عمل کنید فقط خاصیت UDP peerBبراي ساخت 

RemoteHost آنرا نام کامپیوتر PeerA و خاصیت RemotePort آنرا 
  . قرار دهید 1001 آنرا Bind و خاصیت 1002
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  قسمت دوم- WinSockکنترل

 

  

   :WinSockبررسی خواص کنترل 
ByteReceived :  موجود در بافر ( مقدار داده دریافت شدهreceive (  را

  .  می توان این داده را دریافت نمود GetDataتوسط متد . نشان می دهد 
LocalHostName :  این پارامتر . نام ماشین محلی را نشان می دهد
  . فقط خواندنی است 

LocalIP :  آدرسIP ماشین محلی را بصورت یک string برمی گرداند  .
  . این پارامتر فقط خواندنی است 

LocalPort :  براي خواندن و یا تنظیم شماره پورت محلی بکار می رود.  
Protocol :  خواندن و یا تنظیم پروتوکل مورد استفاده توسط براي

  .  بکار می رود WinSockکنترل 
RemoteHost :  براي خواندن و یا تنظیم نام یا آدرسIP ماشین راه 

  .دور بکار می رود 
RemoteHostIP :  آدرسIP ماشین راه دور را برمی گرداند :  

توسط متد  بعد از زمانیکه یک اتصال Clientبراي برنامه هاي  -1
Connect پذیرفته شد ، این خاصیت حاوي آدرس IP ماشین راه دور 

  . است 
 این Connection Request ، بعد از آمدن یک Serverبراي برنامه  - 2

  . ماشین راه دور است IPخاصیت شامل آدرس 
 Data بعد از اینکه رویداد UDPدر زمان استفاده از پروتکل  - 3
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Arrivalصیت حاوي آدرس  رخ داد این خاIP ماشینی است که داده را 
  .فرستاده 

RemotePort :  براي خواندن و یا تنظیم شماره پورت ماشین راه دوري
  . که می خواهید به آن متصل شوید بکار می رود 

SocketHandle :  مقداري را برمی گرداند که مرتبط با سوکتی است که
 WinSockرتباط با الیه  را مدیریت می کند و براي اWinSockکنترل 

 APIاین پارامتر فقط خواندنی است و تنها براي ارسال به . بکار می رود 
  . طراحی شده است WinSockهاي 

State :  وضعیت کنترلWinSock وضعیتهاي ممکن .  را نشان می دهد
  : عبارتند از Stateبراي 

1 - sckClosed :  اتصال بسته است.  
2 - sckOpen : است اتصال باز .  
3 - sckListening :  حالت گوش دادن به پورت  
4 - sckConnectionPending : معلق شدن اتصال  
5 - sckResolvingHost : تصمیم گیري در مورد میزبان  
6 - sckHostResolved :  در مورد میزبان تصمیم گیري شد.  
7 - sckConnecting : حالت برقراري ارتباط  
8 - sckConnected : اط برقرار شد ارتب.  
9 - sckClosing : حالت قطع اتصال  

10 - sckError : حالت خطا  
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   :WinSockبررسی متدهاي کنترل 
این .  بکار می رود TCP Serverتنها براي برنامه هاي  : Acceptمتد 

متد براي پذیرفتن یک اتصال در زمان مدیریت رویداد 
ConnectionRequest استفاده می شود  .  

 یک اتصال را مشخص LocalIP و LocalPortاین پارامتر  : Bindمتد 
  .می کند 

 listening و یا بستن یک TCPبراي بستن یک اتصال  : Closeمتد 

socketد  بکار می رو.  
بلوك جاري داده دریافت شده را گرفته و آنرا در  : GetDataمتد 

شکل کلی این متد بصورت زیر .  ذخیره می کند Variantمتغیري از نوع 
  :است 

WinSock.GetData data[,type][,maxlen]x  

 برابر dataاگر داده کافی موجود نباشد .  داده دریافتی است dataکه 
empty خواهد بود  .  
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type نوع داده دریافتی است که می تواند مقادیر زیر باشد :  
vbByte - vbInteger - vbLong - vbSingle - vbDouble - 

vbDate - vbBoolean - vbError - vbString - 
vbArray+vbByte  

maxlen حداکثر سایز را در زمان دریافت یک byte Array و یا یک 
string مشخص می کند  .  

 استفاده می شود که این رویداد Data Arrivalر رویداد  دGetdataمتد 
 اي که شما تعیین maxlenاگر .  دارد TotalBytesیک پارامتر با نام 
 دریافت 10040 باشد پیغام هشدار شماره TotalBytesکرده اید کمتر از 

  .می کنید بدین معنی که بایتهاي باقیمانده گم خواهند شد 
.  قرار می دهد Listenسازد و آنرا در حالت یک سوکت می  : Listenمتد 

  . بکار میرود TCPاین متد تنها در اتصاالت 
 است با این تفاوت که داده را از صف GetDataمشابه  : PeekDataمتد 

  . بکار می رود TCPاین متد تنها براي اتصاالت . ورودي حذف نمی کند 
  .دور بکار می رود براي ارسال داده به کامپیوتر راه  : SendDataمتد 

   :WinSock هاي کنترل eventبررسی 
  . زمانی رخ می دهد که کامپیوتر راه دور اتصال را ببندد  : Closeرویداد 
 ایجاد شد روي می Serverبعد از اینکه یک اتصال به  : Connectرویداد 

  :شکل کلی آن بصورت زیر است . دهد 

Private Sub WinSock_Connect(ErrorOccurred As 
Boolean)x  

 باشد یعنی Trueاگر :  دو مقدار دارد ErrorOccurredکه پارامتر 
 باشد یعنی اتصال با موفقیت انجام False شده است و اگر Failاتصال 

  . شده است 
 هایی که در زمان فرایند باز کردن error می توانید Connectبا رویداد 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ١٦٤ 

  .اتصال برگردانده شده را چک کنید 
زمانی رخ می دهد که یک کامپیوتر راه  : ConnectionRequestرویداد 

 TCPاین رویداد فقط براي برنامه هاي . دور تقاضاي یک اتصال را بدهد 

Server بکار می رود .  
  .زمانی رخ می دهد که داده جدیدي بیاید  : DataArrivalرویداد 
( ط رخ دهد زمانی رخ می دهد که یک خطا در فرایند ارتبا : Errorرویداد 

شکل کلی آن  ) . Failed to Send و یا Failed to Connectمثالً 
  :بصورت زیر است 

Private WinSock_Error(number as Integer,description as 
String,scode as Long,source as String,helpfile as 

String,helpcontext as Long,canceldisplay as Boolean)x  

  
numberره کد خطا است  شما .  

description توضیحی در مورد خطا است .  
sourceتوصیف منبع خطا   

canceldisplay :  مشخص می کند آیا پیغام خطاي پیش فرض نشان
  داده شود یا نه 

 تکمیل Sendزمانی رخ می دهد که یک عمل  : SendCompleteرویداد 
  .شده باشد 

که کنترل شروع به ارسال زمانی رخ می دهد  : SendProgressرویداد 
  :شکل کلی آن بصورت زیر است . داده نماید 

WinSock_SendProgress (bytesSent As Long ,
bytesRemaining As Long)x  
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 تعداد bytesRemaining تعداد بایتهاي ارسال شده و bytesSentکه 

  بایتهاي باقیمانده است
  

  بخش اول- Windows Packet Captureآشنایی با کتابخانه 

  : مقدمه 
  

 IP/TCPمروري بر  به بحث IP/TCPبراي آشنایی با مبانی شبکه هاي 
  .مراجعه کنید 

  
  : معرفی 

  
 و TCP/IP هاي Packet یک معماري براي استخراج WinPcapکتابخانه 

این کتابخانه شامل .  بیتی ویندوز می باشد 32یطهاي آنالیز شبکه در مح
  :سه بخش است 

  
   ) Kernel(  در سطح هسته سیستم عامل Packetیک فیلتر  - 1
  
   packet.dllبا نام  ) low-level(  سطح پایین dllیک کتابخانه  - 2
  
با نام  ) high-level( یک کتابخانه مستقل از سیستم عامل و سطح باال  - 3

wpcap.dll  
  

است که به  ) device driver(  یک درایور دستگاه packetفیلتر 
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 capture قابلیت استخراج و 2000 و ME  ،NT ، 98 ، 95ویندوزهاي 
. از یک کارت شبکه را می دهد  ) raw data( کردن و نیز ارسال داده خام 

  شده را در یک بافرcapture هاي packetهمچنین این امکان را دارد که 
  . ذخیره کند و یا آنها را فیلتر نماید 

packet.dll یک API است که بمنظور دسترسی مستقیم به عملکرد 
 یک واسط برنامه packet.dllبنابراین .  استفاده می شود packetدرایور 

  .نویسی مستقل از سیستم عامل هاي مایکروسافت را مهیا می کند 
Wpcap.dllاالي اصلی براي  مجموعه اي از ابزارهاي سطح بcapture را 

 در captureکتابخانه  ( libpcapمهیا می کند که این توابع با کتابخانه 
 کردن captureاین توابع اجازه . سازگار می باشند  ) UNIXسیستم عامل 

packet ها را با روشی مستقل از سخت افزار شبکه و مستقل از سیستم 
  .عامل مهیا می کنند 

  
   :WinPcap دریافت کتابخانه

  
   :WinPcap 2.2نسخه 

 هاي مربوطه DLLشامل درایور و  ( auto-installerبراي دریافت برنامه 
 به آدرس زیر Windows 95/98/ME/NT/2000براي سیستم هاي) 

  :مراجعه کنید 
WinPcap DLLs+driver (installer -auto(  

براي دریافت بسته توسعه دهنده این کتابخانه که شامل برنامه هاي نمونه 
 libpcap و packet.dll و packet capture driverایجاد شده توسط 

  :است ، به آدرس زیر مراجعه کنید 
s'Developer pack  

 به آدرس زیر مراجعه WinPcap کتابخانه source codeبراي دریافت 
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  :کنید 
WinPcap codesource   

  

  بخش دوم- Windows Packet Captureآشنایی با کتابخانه 

   :WinPcapپاسخ به سواالتی در مورد کتابخانه 
  
1 - WinPcapچگونه روي سیستم نصب می شود ؟   

 هاي مربوطه در Dllدر صورت اجراي فایل نصب ، فایل درایور و 
 Control Panelهمچنین در . دایرکتوري سیستم شما کپی می شوند 

 را WinPcap می توانید عبارت Add/Remove Programبخش 
  .مشاهده کنید 

  
   است ؟WinPcap آخرین نسخه WinPcap 2.2آیا  - 2

 می باشد که از آدرس زیر قابل 2,3 نسخه WinPcapآخرین نسخه . خیر 
  :دریافت است 

Support Windows 95/98/ME/NT/2000/XP  
WinPcap DLLs+driver :installer-auto  

s'Developer pack  
WinPcap source code  

 را می توانید از آدرس زیر دریافت کنید WinPcap 3.0 Alpha 4همچنین 
:  

WinPcap DLLs+driver :installer-auto   
  
 در حال اجرا روي یک کامپیوتر WinPcapچگونه می توان فهمید که  - 3

Win2k/XPاست ؟   
سپس در بخش .  را وارد کنید msinfo32 دستور Runدر بخش 
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Software Environment و سپس بخش System Drivers بایستی 
  . را ببینید NPFعبارت 

  
 که بعداً در مورد Windumpمثل  ( WinPcapبرنامه هاي بر مبناي  - 4

 WinPcapآیا اشکال از . بدرستی اجرا نمی شوند ) آن صحبت خواهم کرد 
  است ؟
 لیست windump -Dدستور .  را نصب کنید Windumpمه برنا

آداپتورهاي مجاز را گزارش می دهد و همچنین نشان می دهد که آیا 
WinPcap اگر .  قادر به شناسایی درست سخت افزار شما بوده است یا نه

Windump درست کار کند ، اشکال از برنامه شماست نه از WinPcap.   
  
)  اتصاالت مودمی   (PPP در اتصاالت WinPcapآیا می توان از  - 5

  استفاده کرد ؟
 گاهی اوقات WinPcap است NDIS بخاطر باگی که در 95در ویندوز 

 این مشکل وجود ME و 98در ویندوزهاي .  می کند reset را PPPاتصال 
در ویندوزهاي .  نیست packetندارد اما گاهی اوقات قادر به ارسال 

NT/2k/XPالت در فرایند  نیز برخی مشکbinding وجود دارد که مانع از 
این مشکل .  می شود WANدرست کار کردن درایور پروتکل روي آداپتور 

 است که یک واسط استاندارد را براي ndiswan با نام PPPبخاطر درایور 
capture کردن مهیا نمی کند .  

  
6 - Security در WinPcapچگونه است ؟   

مه ضعیف است و نویسندگان این برنامه درحال  این برناSecurityمدل 
  .کار روي آن هستند 
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 Borland می توان در محیطهاي برنامه نویسی WinPcapآیا از  - 7
  استفاده کرد ؟

 استفاده کرد C++ Builder در WinPcapبراي اینکه بتوان از امکانات 
 Borland که در دایرکتوري COFF2OMF.EXEبایستی توسط برنامه 

 که بر اساس wpcap.lib و Packet.libد دارد ، کتابخانه هاي وجو
هستند را به استاندارد  ) COFFاستاندارد ( استانداردهاي مایکروسافت 

OMF تبدیل کنید مثال  :COFF2OMF input.lib output.lib  
  
   در ویژوال بیسیک استفاده کرد ؟WinPcapآیا می توان از  - 8

شرکت .  استفاده کرد VBین کتابخانه در بطور مستقیم نمی توان از ا
BeeSync یک کنترل ActiveX با نام PacketX ایجاد کرده که بوسیله آن 

 در ویژوال بیسک یا هر محیط دیگري WinPcapمی توان از تواناییهاي 
  . را پشتیبانی کند استفاده کرد Microsoft ActiveX technologyکه 

  
بخش بعدي این سلسه مقاالت می  موضوع ActiveXبحث در مورد این 

  .باشد 
  
   می تواند با فایروال کار می کند ؟WinPcapآیا  - 9

  .ممکنست گاهی اوقات کار نکند 
  

   در جاوا استفاده کرد ؟WinPcapآیا می توان از  - 10
WinPcap می این آدرس بطور مستقیم از جاوا پشتیبانی نمی کند اما در 
  . را براي اینکار دریافت کنید Java wrapperتوانید یک 

  
   پشتیبانی می کند ؟loopback هاي device از WinPcapآیا  - 11
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  .خیر و علت آن بخاطر محدودیتهاي ویندوز است 
  

12 - WinPcapاز چه سخت افزارهایی پشتیبانی می کند ؟   
NPF device driver طوري توسعه یافته که بتواند با آداپتورهاي اترنت 

مودمها  ( PPP WANدرست کار کند اما نمی تواند بدرستی با آداپتورهاي 
 و FDDI, ARCNET, ATMهمچنین نبایستی با کارتهاي . کار کند ) 

Token Ring مشکلی داشته باشد اما این امر بطور قطعی تائید شده 
 نیز نمی تواند درست کار کند و در Wirelessداپتورهاي با آ. نیست 

  . را ببیند Ethernet emulationبهترین حالت قادرست یک 
  

 ، بسته هاي اطالعاتی ورودي را WinPcapآیا می توان توسط  - 13
Drop کرد ؟   

  . کرد captureخیر فقط می توان بسته ها را 
  

   ساخت ؟Firewallک  یWinPcapآیا می توان توسط امکانات  - 14
 کردن بسته ها را Drop قابلیت WinPcapهمانطور که در باال گقته شد 

 sniff تنها روي بسته هاي WinPcap در Filteringندارد و تواناییهاي 
 TCP/IPبراي جلوگیري کردن از ورود یک بسته به پشته . شده است 

  .بایستی خودتان یک درایور میانی ایجاد کنید 
  

 بطور اتوماتیک در زمان WinPcapنه می توان کاري کرد که چگو - 15
  بوت سیستم فعال گردد ؟

این کار فقط در .  تغییر دهید 0x2 به 0x3مقدار کلید زیر را در رجیستري از 
  : جواب می دهد NTxویندوزهاي 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\NPF\Start   
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 نتیجه درستی حاصل می WinPcapیل مجدد سورس آیا با کامپا - 16

  شود ؟
 Microsoft Visual برنامه Service Pack 5بله اما ابتدا بایستی 

Studio را از سایت مایکروسافت دریافت و آنرا نصب کنید .  
  

 هاي packet براي کار با WinPcapآیا درایورهاي دیگري بجز  - 17
TCP/IPوجود دارد ؟  

 packet کردن capture یک کتابخانه Zx Snifferبرنامه براي مثال . بله 
  . است WinPcapدارد که مشابه 

  
 Packet هاي کاملی براي کار با Tutorial ها و Documentآیا  - 18

Driver API و Packet.dll و wpcap.dllدر ویژوال سی وجود دارد ؟   
  :براي اینکار می توانید از مطالب زیر استفاده کنید . بله 
dll.How to use wpcap  

wpcap specific extensions   
se theHow to u. Packet Driver API low level capture library   

Instructions and examples of how to write and compile a 
capture application using libpcap calls or packet driver's 

(PACKET.DLL) calls   
Compiling WinPcap   

  

  بخش سوم- Windows Packet Captureآشنایی با کتابخانه 

معرفی  : WinPcapبررسی یکی از برنامه هاي نوشته شده با 
WinDump  

  
  :مقدمه 
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 می TcpDump نسخه تحت ویندوز برنامه مشهور WinDumpبرنامه 

این برنامه یکی از بهترین . جود دارد  وUNIXباشد که در سیستم عامل 
  . می باشد Network Sniffer/Analyzerابزارهاي 

WinDump کامالً با TcpDump سازگار می باشد و می توان از آن براي 
مانیتور کردن ترافیک شبکه بر اساس قوانین مختلف و پیچیده اي که قابل 

  .تنظیم هستند ، استفاده کرد 
WinDump95/98ملهاي  روي سیستم عا/ME و نیز NT/2000/XP قابل 

  .استفاده می باشد 
WinDump از کتابخانه libpcap موجود در WinPcap استفاده می کند  .  

  
  :دریافت برنامه 

  
  : به آدرس زیر مراجعه کنید 3,6,2براي دریافت نسخه 

exe.WinDump  
WinDump source code  

 را روي WinPcap 2,3قبل از اجراي این برنامه بایستی برنامه : نکته 
  .سیستم خود نصب کنید 

  : به آدرس زیر مراجعه کنید alpha 3,8براي دریافت نسخه 
exe.WinDump  

WinDump source code  
 را روي WinPcap 3,0قبل از اجراي این برنامه بایستی برنامه : نکته 

  .سیستم خود نصب کنید 
  

   :WinDumpرد برنامه پاسخ به سواالتی در مو
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 لیست آداپتورهاي شبکه را WinDumpچگونه می توان با استفاده از  - 1
  بدست آورد ؟

  WinDump –Dبا اجراي دستور 
 را WinDump می توان WinDump –i adapternameتوسط دستور 

  .روي آداپتور خاصی اجرا کرد 
  
) ت مودمی اتصاال ( PPP روي اتصاالت WinDumpآیا می توان از  - 2

  استفاده کرد ؟
WinDump از همان device هایی پشتیبانی می کند که WinPcap می 

  . مراجعه کنید بخش قبلبه . کند 
  
   بدست آورد ؟TcpDumpچگونه می توان اطالعاتی در مورد  - 3

  : مراجعه کنید به آدرس زیر
org.tcpdump.www://http/  

  
 ، چرا این برنامه قادر WinDumpبا وجود نصب آخرین نسخه برنامه  - 4

   ها نیست ؟packet کردن همه captureبه 
 می توانید سایز بافر درایور را افزایش دهید براي مثال Bتوسط سوئیچ 

سایز بافر .  مگابایت می کند 5 سایز بافر را Windump –B 5000دستور 
  . مگابایت است 1برنامه در حالت عادي 

  
   را روي یک ماشین اجرا کرد ؟WinDumpآیا می توان چندین  - 5
  بله

  
   می کند ؟hang کردن براي مدتی capture در زمان WinDumpچرا  - 6
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مه می باشد که براي  در برناgethostbyaddrعلت آن فراخوانی تابع 
 از -nمی توان توسط سوئیچ .  ها بکار می رود host nameاستخراج 

name resolution جلوگیري کرد .  
  
   وجود دارد ؟WinDumpآیا اطالعات کاملی در مورد برنامه  - 7

  :به آدرس زیر مراجعه کنید 
WinDump Manual  

  
  

 PacketXآشنایی با 

  مقدمه
  

PacketX مجموعه اي از کالسهاي اکتیو ایکس است که امکانات 
WinPcap را در ویژوال بیسیک و هر زبان برنامه نویسی دیگري که از 
  .  پشتیبانی کند مهیا می کند Microsoft ActiveXتکنولوژي 

و فیلتر  کردن capture براي WinPcap از PacketXبطور خالصه 
 استاندارد captureعالوه بر .  هاي شبکه استفاده می کند packetکردن 

 براي گردآوري اطالعات ترافیک شبکه و PacketX، شما می توانید از 
  .  استفاده کنید raw packetارسال 

  
   PacketXدریافت 

  
  : این کتابخانه به آدرس زیر مراجعه کنید 1,3براي دریافت نسخه 

 Download1.3PacketX   
 را که آدرس آن در WinPcap 2.3 بایستی PacketXقبل از استفاده از 
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  .بخش قبل گفته شد دریافت و نصب نمائید 
  

   PacketXاستفاده از 
  

با یک مثال ساده سعی می کنم روش استفاده از این کتابخانه را به شما 
  .موزش دهم آ

 وارد محیط ویژوال بیسیک شده و از منوي PacketXپس از نصب 
Project مورد Components را انتخاب کنید  . 

  

  
 ToolBar را انتخاب کنید تا به PacketX Type Libraryسپس مورد 
  .اضافه شود 
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 آن properties را در فرمتان قرار دهید و سپس در قسمت ActiveXاین 
  . آداپتور را مشخص نمائید  کلیک نموده و نوع Customروي 

  
  

 می توانید اطالعاتی از Editپس از انتخاب آداپتور با کلیک روي دکمه 
  .شخص نمائید قبیل مد کاري و سایر بافر و نوع فیلترینگ را م
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  .  می گذاریم PacketX1نام این شی را نیز 

همچنین یک .  قرار دهید Stop و Startدر فرمتان دو دکمه به نامهاي 
listBox با نام IPList در فرمتان قرار دهید .  

  : عبارت زیر را بنویسید Form_loadدر کد مربوط به 

PacketX1.Adapter.BPFilter = "port 80"x  

  
 را 80 هاي پورت packetعبارت فوق مشخص می کند که می خواهیم 

capture کنیم .  
  : بنویسید Start مربوط به کلیک شدن دکمه eventکد زیر را براي 

PacketX1.start  

  
  : بنویسید PacketX1 مربوط به OnPacketکد زیر را براي متد 

Private Sub PacketX1_OnPacket(ByVal pPacket As 
PACKETXLibCtl.IPktXPacket)x  
IPList.AddItem (pPacket.DestIpAddress)x  

End Sub  

  
شما .  ها را به یک لیست اضافه می کند packet مقصد IPکد فوق آدرس 

 ، سایز داده ، packetد اطالعات دیگري از قبیل داده موجود در می توانی
  .آدرس مبدا ، تاریخ ارسال داده و غیره را استخراج کنید 

  : بنویسید Stop مربوط به کلیک شدن دکمه eventکد زیر را براي 

PacketX1.stop  
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 packetبراي اینکه بتوانید در یک مدت خاص وضعیت دریافت و ارسال 
 آورید باید ابتدا توسط دستور زیر مد آداپتور را در حالت را بدست

Statistic قرار دهید :  

PacketX1.Adapter.Mode=PktXModeStatistics  
PacketX1.Adapter.ReadTimeout=2000 ' //2 sec  

  
 اطالعات OnStatistics نموده و توسط متد start را PacketX1سپس 

  .مربوطه را استخراج کنید 
  

 و ماژولهاي آن به PacketXاهده اطالعات کامل در مورد ساختار براي مش
  :آدرس زیر مراجعه کنید 

PacketX Documentation  
  

 XMLایجاد کالسی براي کار با فایلهاي 

  

 XMLایجاد کالسی براي کار با فایلهاي 

  : مقدمه 
 در قسمت سوم مباحث برنامه نویسی اکتیوایکس هاي همانطور که

سرور ساید گفته شد براي قرار دادن پارامترهاي اتصال به بانک 
بنابراین ابتدا بایستی .  استفاده خواهیم نمود XMLاطالعاتی از فایل 
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توجه داشته باشید که .  بنویسیم XMLکالسی براي کار با فایلهاي 
ی شود کالسی ساده می باشد که فقط با کالسی که در این بخش معرفی م

در صورت .  را خواند xml وجود در فایل Nodeآن می توان مقدار یک ند 
براي این . نیاز ، می توانید خودتان متدهاي دیگري را به آن اضافه کنید 

  . منظور نکاتی را در انتهاي همین بخش آورده ام 
XML یک زبان نشانه اي توسعه پذیر  )eXtensible Markup 

Language (  توسط کنسرسیوم وب جهانی 1998است که در سال 
W3C ایجاد شد  .XMLزبان است و - واقعاً یک زبان نیست بلکه یک متا

 XMLداده ها در فایلهاي . براي توصیف سایر زبانها بکار می رود 
  .براحتی قابل تعریف و استفاده هستند 

  :XMLمثالی از یک فایل 

  
>user<  

>name<ali>/name<  
>id<12>/id<  

>/user<  

  
  : در وي بی XMLکار با فایلهاي 

 در ویژوال بیسیک بایستی ابتدا از بخش xmlبراي کار با فایلهاي 
References مورد Microsoft XML 3.0 سپس یک .  را انتخاب کنید

Class Modules به پروژه تان اضافه کنید و نام آنرا XMLReader 
 براي کار با xml کالس ابتدا یک متغیر از نوع شی در این. بگذارید 
  : تعریف می کنیم xmlفایلهاي 

Private xml  
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این متد داراي .  می نویسیم xmlسپس متدي براي مقداردهی اولیه شی 

  : مورد نظر می باشد xmlیک متغیر ورودي است که نام فایل 

Public Sub Initiate(ByVal filename As String)x  
Set xml = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")x  
xml.async = False   
xml.Load (server.MapPath(filename))x  
End Sub  

  
 براي یافتن مسیر فیزیکی فایل serverتوجه کنید که در کد فوق از شی 

XML استفاده شده است بنابراین ابتدا بایستی در Class_Initialize 
  .دوم مقداردهی کنید این شی را مطابق مطالب درس 

  
در .  بنویسیم xmlحال بایستی متدي براي خواندن مقدار یک ند از فایل 

 ندهاي فایل را بررسی می کنیم تا for eachاین متد توسط یک حلقه 
سپس با . ندي را بیابیم که نامش مشابه با متغیر ورودي متد است 

  .خوانیم  می توانیم مقدار آنرا بnodeValueاستفاده از خاصیت 

Public Function getvalue(ByVal NName As String) As 
String  
Dim x   
getvalue = ""x  

For Each x In xml.documentElement.childNodes  
If x.nodeName = NName Then   

getvalue = x.childNodes(0).nodeValue   
Exit For   
End If   
Next  

End Function  
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   :XMLReaderس مثالی از کار با کال

همانطور که گفته شد می توانیم پارامترهاي اتصال به بانک اطالعاتی را 
 براي ADODB کردن Initiate قرار دهیم و در زمان XMLدر فایل 

  :اتصال به بانک اطالعاتی ، آنها را بخوانیم 

Dim xmlf As New XMLReader  
Call xmlf.Initiate("config.xml")x  

userName = xmlf.getvalue("DataBaseID")x  
Password = xmlf.getvalue("DataBasePassword")x  

database_name = xmlf.getvalue("DataBaseName")x  
server_name = xmlf.getvalue("ServerAddress")x  

  
  : بصورت زیر می باشد config.xmlساختار یک فایل نمونه 

  
>Application<testIt>/Application<  

>ServerAddress<192,168,0,1>/ServerAddress<  
>DataBaseName<Edatabase>/DataBaseName<  

>DataBaseID<Euser>/DataBaseID<   
>DataBasePassword<Epass>/DataBasePassword<  

  
  :سایر نکات براي توسعه کالس فوق 

  :نکات زیر شما را در نوشتن کالسی کاملتر راهنمایی می کنند 
  
 بعنوان ریشه xml.documentElementه باشید که  توجه داشت- 1
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بنابراین براي دسترسی به ریشه می توان .  محسوب می شود xmlفایل 
  :یک شی ریشه نیز تعریف کرد 

Dim root   
Set root = xml.documentElement  

  
 داراي چندین ند در ریشه اش باشد و هر xml در صورتیکه یک فایل - 2

دین ند درونی باشد توسط خاصیت ند ریشه نیز داراي چن
root.childNodes.length و با استفاده از یک حلقه for می توان به این 

  :براي مثال فایل زیر را درنظر بگیرید . ندها دسترسی داشت 

  
>people<  

>user<  
>name<ali>/name<  

>id<1>/id<  
>/user<  

>user<  
>name<reza>/name<  

>id<2>/id<  
>/user<  

>/people<  

  
  :حلقه زیر روش دسترسی را به این فایل نشنان می دهد 

For I = 0 TO (root.childNodes.length - 1)x  
Set thisChild = root.childNodes(I)x  

name = thisChild.childNodes(0).Text   

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ١٨٣ 

id = thisChild.childNodes(1).Text   
Next  

  
 از متدهاي براي اضافه کردن ند:  اضافه کردن ند به فایل – 3

createNode و appendChild استفاده می شود براي مثال براي 
  : جدید به مثال فوق userاضافه کردن یک 

Set newuser = xml.createNode("element", "people" ,""(x  
Dim name,id  

Set newname = xml.createNode("element", "name" ,""(x  
newname.text = yourname   

Set newid = xml.createNode("element", "id" ,""(x  
newid.text = yourid  

newuser.appendChild(newname)x  
newuser.appendChild(newid)x  
root.appendChild(newuser)x  

  
  :در انتها نیز بایستی فایل را ذخیره نمود 

xml.save(Server.Mappath(filename))x  

  
 forذف یک ند از فایل توسط یک حلقه براي ح:  حذف یک ند از فایل – 4

 آنرا removeChildبایستی ند مورد نظر را یافته و سپس توسط متد 
  :حذف کنیم 

found = False   
For I = (root.childNodes.length - 1 (TO 0 STEP -1   

Set thisChild = root.childNodes(I)x  
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name = thisChild.childNodes(0).Text   
If name = searchname Then   
root.removeChild(thisChild)x  
found = True   
End If   
Next  

  
 . را ذخیره کنید xmlدر انتها نیز فایل 

  
  

  BitBltآشنایی با 
 BitBltآشنایی با 

  

 و برخی دیگر از BitBltهدف از این مبحث آموزشی ، آشنایی با تابع 
 گرافیکی مثل  براي انجام برخی عملیاتWin32 GDIتوابع کتابخانه 

double buffering و خواندن sprite از فایل است  .  
 به کاراکترهاي متحرکی گفته می شود که در بازیها وجود sprite: نکته 
  .دارد 

خاصیت . اولین چیزي که به آن نیاز دارید ایجاد یک فرم است 
ScaleMode 3 آنرا برابر-Pixel پیشنهاد می کنم که همیشه .  قرار دهید

 scalemode براي pixel از API هنگام استفاده از فرم بهمراه در
  . استفاده کنید 

 320 برابر ScaleWidthسپس سایز فرم را به اندازه اي افزایش دهید تا 
 فرم HasDCتوجه کنید که خاصیت .  شود 256 برابر ScaleHeightو 
 براي فرم AutoRedrawهمچنین از خاصیت .  قرار دهید Trueرا 
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 استفاده Double Bufferingفاده نمی کنیم زیرا می خواهیم از است
  . کنیم که بسیار سریعتر و کارامدتر می باشد 

 : هایی است که به آنها نیاز داریم API کردن declareمرحله بعدي 

'blitting  
Private Declare Function BitBlt Lib "gdi32" (ByVal 

hDestDC As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, 
ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal 

hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As 
Long, ByVal dwRop As Long) As Long  

'code timer  
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () 

As Long  
'creating buffers / loading sprites  

Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib 
"gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nWidth As Long, 

ByVal nHeight As Long) As Long  
Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib 

"gdi32" (ByVal hdc As Long) As Long  
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal 

hwnd As Long) As Long  
'loading sprites  

Private Declare Function SelectObject Lib "gdi32") ByVal 
hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long  

'cleanup  
Private Declare Function DeleteObject Lib "gdi32" (ByVal 

hObject As Long) As Long  
Private Declare Function DeleteDC Lib "gdi32" (ByVal 

hdc As Long) As Long  

  
 Device Context  ،hDC و یا بعبارت دیگر DC چیست ؟ DC: سوال 

یک عدد است که به یک آدرس در حافظه اشاره می کند که داده اي در آن 
 براي اشاره کردن به BitBltدر هنگام استفاده از . ذخیره شده است 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ١٨٦ 

  .آدرسی که داده گرافیکی در آنجا ذخیره شده ، استفاده می شود 
.  داریم که می سازیم DCي نیاز به ذخیره آدرسهاي در مرحله بعد

 Public هستند همچنین آنها را بصورت Long مقادیر DCآدرسهاي 
  :تعریف می کنیم 

'our Buffer's DC  
Public myBackBuffer As Long  

Public myBufferBMP As Long  
'The DC of our sprite/graphic  

Public mySprite As Long  
'coordinates of our sprite/graphic on the screen  

Public SpriteX As Long  
Public SpriteY As Long  

  
.  کند loadحال باید تابعی بسازیم که تصاویر گرافیکی درون حافظه 

 device contextنکته مهمی که باید به آن توجه کنید اینست که یک 
 bitmapیک خودش به تنهایی هیچ داده گرافیکی ندارد و بایستی 

 یا یک bmp شود براي مثال یک فایل loadموجود باشد تا درون آن 
bitmap خالی که از آن بعنوان back buffer استفاده می کنید  .  

 منطبق با صفحه می device contextتابعی که خواهیم نوشت یک 
 قرار device contextسازد سپس فایلهاي گرافیکی مورد نظر را درون 

  :می دهد 

Public Function LoadGraphicDC(sFileName As String (As 
Long   

'temp variable to hold our DC address  
Dim LoadGraphicDCTEMP As Long  

'create the DC address compatible with  
'the DC of the screen  

LoadGraphicDCTEMP = 
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CreateCompatibleDC(GetDC(0((  
'load the graphic file into the DC...  

SelectObject LoadGraphicDCTEMP ,
LoadPicture(sFileName(  

'return the address of the file  
LoadGraphicDC = LoadGraphicDCTEMP  

End Function  

  
 چیست ؟ زمانیکه یک محیط گرافیکی می double-buffering: سوال 

متن / گرافیکها /  ها spriteسازید تا درون آن چیزي را ترسیم کنید ، شما 
سپس نتیجه نهایی را روي  ) offscrean(  می کنید blitرا درون حافظه 

 جلوگیري flickeringاین عمل از لرزش تصویر یا .  می کنید blitصفحه 
 blit مستقیماً روي صفحه spriteزمانی رخ می دهد که چندین ( می کند 

  .  است AutoRedrawو بسیار سریعتر از ) شوند 
 را توضیح خواهم BitBltقبل از اینکه مثالی براي این تابع ذکر کنم تابع 

  :داد 
BitBlt تابعی از کتابخانه dll “gdi32 ” این تابع یک انتقال . استbit-

block داده هاي مرتبط به یک مستطیل از پیکسلها به یک  ازdevice 

context بعبارت دیگر داده هاي گرافیکی را از .  مقصد انجام می دهد
 یا یک screen( به محیط گرافیکی دیگري  ) bitmapیک ( محیط گرافیکی 

form (  فرم کلی این تابع بصورت زیر است . کپی می کند:  

Declare Function BitBlt Lib "gdi32" Alias "BitBlt" _  
)ByVal hDestDC As Long ,_   

ByVal x As Long ,_  
ByVal y As Long ,_  
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ByVal nWidth As Long ,_  
ByVal nHeight As Long ,_  

ByVal hSrcDC As Long ,_  
ByVal xSrc As Long ,_  
ByVal ySrc As Long ,_  

ByVal dwRop As Long) As Long   

  
 BitBlt به تابع gdi32 DLLمی کند که ما بوسیله اولین خط بیان 

خطوط دیگر پارامترهایی هستند که این تابع . دسترسی خواهیم داشت 
  :می گیرد 

hDestDC : hDC اگر می خواهید مقصد یک (  مربوط به محیط مقصد
 استفاده کنید و یا اینکه آدرس یک form.hDCفرم باشد از 

backbufferید  را که ساخته اید بده(  
x :  مختصات افقی محلی که می خواهید گرافیک شما ظاهر شود.  
y :  مختصات عمدي محلی که می خواهید گرافیک شما ظاهر شود .  

nWidth : عرض گرافیک شما  
nHeight : ارتفاع گرافیک شما  

hSrcDC : hDC مربوط به محیط مبدا   
xSrc :  افستx . 0 سمت چپترین  زمانی استفاده می شود که بخواهید از

  .  را انجام دهید blitگوشه گرافیک مبدا عمل 
ySrc :  افستy   

dwRop :  مدdraw اي که در زمان blitting گرافیکتان می خواهید 
این پارامتر مقادیر زیر  ) . ROP یا Raster Operations( استفاده کنید 

  :را می تواند بگیرد 
- vbSrcCopy : ًدر مقصد کپی می کند داده تصویر مبدا را مستقیما  .  
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- vbSrcPaint :  داده هاي تصاویر مبدا و مقصد را با همOR می کند  )
pseudo-alphablending effect(   

- vbSrcAnd :  داده هاي تصاویر مبدا و مقصد را با همAND می کند  )
pseudo-gamma effect(   

- vbSrcInvert :  داده هاي تصاویر مبدا و مقصد را با همXOR می 
  کند 

- vbSrcErase :  ابتدا داده تصویر مقصد راinvert می کند سپس آنرا 
  .  می کند ANDبا داده تصویر مبدا 

- vbDstInvert :  داده تصویر مقصد راinvert می کند و داده تصویر 
  . مبدا را در نظر نمی گیرد 

- vbNotSrcCopy :  داده تصویر مبدا راinvertقیماً  می کند و آنرا مست
  . در مقصد کپی می کند 

- vbNotSrcErase :  داده تصاویر مبدا و مقصد راOR کرده و نتیجه 
  . می کند invertرا 
  

   :BitBltمثالی از کاربرد 
BitBlt Form1.hDC, PlayerX, PlayerY, 48, 48 ,

picPlayer.hDC, 0, 0, vbSrcCopy  
  

 را در imageم تا یک  در یک حلقه استفاده کنیBitBltحال می خواهیم از 
  :فرم حرکت دهیم 

 در sprite1.bmp بسازید و با نام 32x32 با ابعاد bmp یک فایل – 1
  . دایرکتوري پروژه ذخیره کنید 

  .  بگذارید cmdTest یک دکمه در فرم قرار دهید و نام آنرا – 2
  .  دکمه را در گوشه باالیی فرم و در سمت راست قرار دهید – 3
  : مربوط به کلیک شدن دکمه بنویسید eventرا براي  کد زیر – 4
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'Timer variables...  
Dim T1 As Long, T2 As Long  

  ’backbuffer براي DCساخت 
myBackBuffer = CreateCompatibleDC(GetDC(0((  

  ’DC براي bitmapساخت یک سطح 
myBufferBMP = CreateCompatibleBitmap(GetDC(0), 320, 

256(  
loadن سطح  کردbitmap خالی درون buffer ’  

SelectObject myBackBuffer, myBufferBMP  
  ’ پر کنیمblack کردن درون بافر باید آنرا با blitقبل از 

BitBlt myBackBuffer, 0, 0, 320, 256, 0, 0, 0 ,vbWhiteness  
load کردن splitتوسط تابعی که در باال نوشتیم ’  

mySprite = LoadGraphicDC(App.Path & "\sprite1.bmp"(  
cmdTest.Enabled = False  

  ’==شروع حلقه اصلی == 
  ’ جاريtickcountخواندن 

T2 = GetTickCount  
Do  
DoEvents   
T1 = GetTickCount  

  ’ میلی ثانیه گذشته بود فریم بعدي شروع شود15اگر 
If (T1 - T2 (< =15 Then  

   ‘blackآنجا با  بوسیله پر کردن spriteپاك کردن محل قبلی 
BitBlt myBackBuffer, SpriteX - 1 ,SpriteY - 1,32, 32, 0, 0, 

0, vbBlackness  
Blit کردن sprite درون back buffer’  

BitBlt myBackBuffer, SpriteX, SpriteY, 32, 32,mySprite, 0, 
0 ,vbSrcPaint  
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Blit کردن backbufferروي فرم ’  
BitBlt Me.hdc, 0, 0, 320, 256 ,myBackBuffer,0, 0, 

vbSrcCopy  
  ’  روي صفحهspriteحرکت دادن 

SpriteX = SpriteX + 1  
SpriteY = SpriteY + 1  

'update timer  
T2 = GetTickCount  

End If  
Loop Until SpriteX = 320   

 بنویسید تا حافظه هاي را که براي cleanup codeسپس باید یک 
  :  ها استفاده کرده اید آزاد کنید bufferنگهداري تصاویر گرافیکی و 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer (  
DeleteObject myBufferBMP  
DeleteDC myBackBuffer   

DeleteDC mySprite  
End  
End Sub  

  

   در متحرك سازيMaskingآشنایی با تکنیک 

ما حتماً بازیهاي دوبعدي را دیده اید که یک کاراکتر متحرك توسط ش
تکنیکی که براي قراردادن . روي یک زمینه تصویري حرکت داده می شود 

 نام Maskingیک کاراکتر متحرك روي یک زمینه ثابت استفاده می شود 
 عبارت است از حذف بخشهایی از کاراکتر متحرك که Masking. دارد 

نمی خواهیم نشان داده شوند و قرار دادن کاراکتر روي یک زمینه 
براي آشنایی بیشتر با این تکنیک دو تصویر زیر را مشاهده . تصویري 

 :کنید 
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  .  هواپیما را روي زمینه تصویري حرکت دهیم می خواهیم کاراکتر یک
  : براي کاراکتر هواپیما داریم Maskبراي اینکار نیاز به دو 

1 – Mask اول بدین صورت ساخته می شود که نقاطی از کاراکتر را که 
می خواهیم روي زمینه ظاهر شوند را به رنگ سیاه و سایر نقاط را به 

  :رنگ سفید در می آوریم 

  
  
2 – Mask دوم معکوس ماسک اول است یعنی نقاطی از کاراکتر را که 

می خواهیم روي زمینه ظاهر شوند را به رنگ سفید و سایر نقاط را به 
  :رنگ سیاه در می آوریم 
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  :حال براي قرار دادن کاراکتر روي زمینه باید مراحل زیر انجام شود 

  MergePaint قرار دادن ماسک اول روي زمینه با استفاده از – 1
   MergePaint قرار دادن ماسک دوم روي کاراکتر با استفاده از – 2
ه اول روي نتیجه مرحله دوم با استفاده از  قرار دادن نتیجه مرحل– 3

And   
  :مراحل برنامه نویسی 

  : تعریف بافرهاي مورد نیاز - 1

buffer1 = CreateCompatibleDC(GetDC(0))x  
mybuffer1 = CreateCompatibleBitmap(GetDC(0), 50, 45)x  

buffer2 = CreateCompatibleDC(GetDC(0))x  
mybuffer2 = CreateCompatibleBitmap(GetDC(0( ,320 ,

256(x  
buffer3 = CreateCompatibleDC(GetDC(0))x  

mybuffer3 = CreateCompatibleBitmap(GetDC(0), 320, 
256)x  

  
SelectObject buffer1 ,mybuffer1  

  
SelectObject buffer2, mybuffer2  

  
SelectObject buffer3 ,mybuffer3  

  
 buffer1.  است 50x45راکتر هواپیما  و ابعاد کا320x256ابعاد زمینه 

 buffer2.  بکار می رود 2براي ذخیره کاراکتر و انجام عملیات شماره 
 و 1 براي انجام عملیاتهاي buffer3براي نگهداري زمینه بکار می رود و 
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  .  بکار می رود 3
  
2 - Load کردن تصاویر مورد نیاز :  

mySprite = LoadGraphicDC(App.Path & 
"\sprite1.bmp")x  

myMask1 = LoadGraphicDC(App.Path & 
"\mask1.bmp")x  

myMask2 = LoadGraphicDC(App.Path & 
"\mask2.bmp")x  

  
 فرم شما می باشد پس ابتدا باید به فرمتان یک Pictureزمینه تصویر 

picture را بعنوان background بدهید .  
  
   :buffer2 ذخیره زمینه در – 3

BitBlt buffer2, 0, 0, 320, 256, Form1.hdc, 0, 0 ,vbSrcCopy  

  
   :Masking شروع حلقه متحرك سازي و انجام – 4

Do  
DoEvents  
  ’قرار دادن زمینه در یک بافر کمکی
BitBlt buffer3, 0, 0, 320, 256, buffer2, 0, 0, vbSrcCopy  

Mergeکردن ماسک اول با بافر کمکی زمینه ’  
BitBlt buffer3, SpriteX, SpriteY, 50, 45 ,myMask1, 0, 0, 

vbMergePaint  
  ’قرار دادن کاراکتر در یک بافر کمکی

BitBlt buffer1, 0, 0, 50, 45, mySprite, 0, 0, vbSrcCopy  
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Mergeکردن ماسک دوم با بافر کمکی کاراکتر ’  
BitBlt buffer1, 0, 0, 50, 45, myMask2, 0, 0 ,vbMergePaint  

Andکی با هم کردن بافرهاي کم’  
BitBlt buffer3, SpriteX ,SpriteY, 50, 45, buffer1, 0, 0, 

vbSrcAnd  
  ’قرار دادن نتیجه نهاي روي فرم
BitBlt Form1.hdc, 0, 0, 320, 256, buffer3, 0, 0, vbSrcCopy  

SpriteX = SpriteX + 1  
SpriteY = SpriteY + 1  
Loop Until SpriteX = 320  

  

  
 

  در ویژوال بیسیکOpenGLراهنماي برنامه نویسی 

OpenGL یک کتابخانه low-level براي ساخت برنامه هاي گرافیکی می 
دو ورژن .  پیاده سازي شده است dllباشد که این کتابخانه در دو فایل 

 . SGI و نسخه Microsoftنسخه :  وجود دارد مختلف از این کتابخانه
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 و opengl32.dll به نامهاي dll داراي دو فایل Microsoftنسخه 
glu32.dll است و نسخه SGI داراي دو فایل به نامهاي opengl.dll و 

glu.dll می باشد  .  
 در ویژوال بیسیک تنها چیزي که الزمست OpenGLبراي استفاده از 

  :مونه می باشد نصب یک کتابخانه ن
 for Microsoft1.2VBOpenGL    

 for SGI1.2VBOpenGL    
  ".  استفاده کنید SGI و هم MSشما می توانید هم از نسخه 

  
 Programming OpenGL with Visual من از سایت اطالعات فوق را

Basic برایتان ترجمه کرده ام   
  

 Collision Detectionالگوریتم 

  

 Collision Detectionالگوریتم 

 Maskingآشنایی با تکنیک و  BitBltآشنایی با تابع اگر مباحث : نکته 
  .را مطالعه نکرده اید ، پیشنهاد می کنم ابتدا آنها را مطالعه کنید 

  
 sprite برخورد دو  ، تکنیک تشخیصcollision detectionتکنیک 

این تکنیک براي ساخت بازیهاي کامپیوتري . متحرك در صفحه می باشد 
بسیار استفاده می شود و الگوریتمهاي زیادي براي تشخیص برخورد دو 

در این بخش من شما را با چند تکنیک . بعدي و سه بعدي وجود دارد 
  :تشخیص برخورد دوبعدي آشنا خواهم کرد 
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 bounding الگوریمتهاي تشخیص برخورد ، الگوریتم یکی از ساده ترین

box در این الگوریتم مرزهاي دو .  می باشدsprite یا bounding 

rectangles چک می شوند تا برخورد تشخیص داده شود  .  
 boundingیکی دیگر از الگوریتمهاي تشخیص برخورد ، الگوریتم 

sphere دو در این الگوریتم دایره هاي محیطی.  است sprite با هم 
  .مقایسه می شوند 

اما یکی از بهترین الگوریتم هاي تشخیص برخورد دو بعدي الگوریتمی 
 را با هم مقایسه می کند و در spriteاست که ابتدا مستطیل محیطی دو 

صورت وجود تداخل دو مستطیل ، به سراغ چک کردن تداخل در سطح 
تداخل در سطح پیکسل از براي بررسی .  می رود spriteپیکسلهاي دو 

mask هاي دو sprite استفاده می شود  .  
قبل از معرفی این الگوریتم ابتدا چند تابع را که در این الگوریتم استفاده 

  :می شوند معرفی خواهم کرد 
این  : gdi32 موجود در کتابخانه CreateCompatibleDC تابع – 1

با مقصد مشخص شده مطابق  ) DC ( device contextتابع یک حافظه 
  . می سازد 

 : gdi32 موجود در کتابخانه CreateCompatibleBitmap تابع – 2
 مشخص شده ، DC مطابق با مقصدي که توسط bitmapاین تابع یک 

  .می سازد 
 را از حافظه DCیک  : gdi32 موجود در کتابخانه DeleteDC تابع – 3

  . پاك می کند 
 رنگ یک rgbمقدار  : gdi32تابخانه  موجود در کGetPixel تابع – 4

  . پیکسل را برمی گرداند 
یک شی را از درون  : gdi32 موجود در کتابخانه SelectObject تابع – 5

  .  انتخاب می کند DCیک 
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یک شی را حذف  : gdi32 موجود در کتابخانه DeleteObject تابع – 6
   . کرده و کلیه منابع اختصاص یافته به آنرا آزاد می کند

تداخل دو  : user32 موجود در کتابخانه IntersectRect تابع – 7
مستطیل را محاسبه می کند و مختصات مستطیل تداخلی را در یک 

  . مستطیل مقصد قرار می دهد 
  

در . حال که با این توابع آشنا شدید به سراغ معرفی الگوریتم می روم 
 :ل تعرف کنیم  از نوع مستطیtypeاین الگوریتم ابتدا باید یک 

Type RECT  
Left As Long  
Top As Long  

Right As Long  
Bottom As Long  
End Type  

  
  :همچنین نیاز به تعریف متغیرهاي زیر داریم 

Dim MaskRect1 As RECT  
Dim MaskRect2 As RECT  

Dim DestRect As RECT  
Dim i As Long  
Dim j As Long  

Dim Collision As Boolean  
Dim MR1SrcX As Long  
Dim MR1SrcY As Long  

Dim MR2SrcX As Long  
Dim MR2SrcY As Long  
Dim hNewBMP As Long  

Dim hPrevBMP As Long  
Dim tmpObj As Long  
Dim hMemDC As Long  
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 در پروژه خود BitBltسپس باید کلیه توابع فوق را بهمراه تابع 

declare با استفاده از .  کنیدAPI viewerانید فرمت این توابع را  می تو
  . پیدا کنید 

  :شکل کلی تابع تشخیص برخورد بصورت زیر است 

Public Function CollisionDetect(ByVal x1 As Long ,ByVal 
y1 As Long, ByVal X1Width As Long, ByVal Y1Height As 

Long,ByVal Mask1LocX As Long, ByVal Mask1LocY As 
Long, ByVal Mask1Hdc As Long, ByVal x2 As Long ,
ByVal y2 As Long,ByVal X2Width As Long, ByVal 

Y2Height As Long, ByVal Mask2LocX As Long, ByVal 
Mask2LocY As Long,ByVal Mask2Hdc As Long) As 
Boolean  

  
 sprite بترتیب مختصات نقطه باالیی سمت چپ y2 و x2 و y1 و x1که 

  .اول و دوم هستند 
x1width و y1height و x2width و y2height بترتیب ابعاد مستطیا 

  .  هستند spriteمحیطی دو 
Mask1Hdc و Mask2Hdc  ،DC هاي ماسکهاي دو sprite هستند .  
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Mask1LocX و Mask1LocY مختصات افست ماسک اول و 
Mask2LocX و Mask2LocY مختصات افست ماسک دوم می باشند  .  

  :م می کنیم  را تنظیspriteابتدا ابعاد مستطیلهاي محیطی دو 

MaskRect1.Left = x1  
MaskRect1.Top = y1  

MaskRect1.Right = x1 + X1Width  
MaskRect1.Bottom = y1 + Y1Height  

MaskRect2.Left = x2  
MaskRect2.Top = y2  

MaskRect2.Right = x2 + X2Width  
MaskRect2.Bottom = y2 + Y2Height  

  
طیلهاي محیطی بررسی  تداخل مستIntersectRectسپس توسط تابع 

  :می شود و در صورت تداخل ، مستطیل تداخل استخراج می شود 

i = IntersectRect(DestRect, MaskRect1 ,MaskRect2)x  
If i = 0 Then  
CollisionDetect = False  

  
براي اینکار بایستی . حال به سراغ بررسی پیکسل به پیکسل می رویم 

 هاي دو ماسک بدست HDCاي  را برsourceY و sourceXمقادیر 
  :آوریم 

Else  
If x1 < x2 Then  

MR1SrcX = 0  
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MR2SrcX = x1 - x2  
Else  
MR2SrcX = 0  
MR1SrcX = x2 - x1  
End If  

If y1 < y2 Then  
MR2SrcY = y1 - y2  
MR1SrcY = 0  
Else  

MR2SrcY = 0 ' here  
MR1SrcY = y2 - y1 - 1  
End If  

  
اي انجام مقایسه تخصیص می  را برBitmap و DCسپس حافظه هاي 

  :دهیم 

hMemDC = 
CreateCompatibleDC(Screen.ActiveForm.hdc)x  

hNewBMP = 
CreateCompatibleBitmap(Screen.ActiveForm.hdc, 

DestRect.Right- DestRect.Left ,DestRect.Bottom - 
DestRect.Top)x  

hPrevBMP = SelectObject(hMemDC ,hNewBMP)x  

  
  : قرار می دهیم hMemDc را در حافظه spriteاولین 

i = BitBlt(hMemDC, 0, 0, DestRect.Right - 
DestRect.Left,DestRect.Bottom- DestRect.Top,Mask1Hdc, 

MR1SrcX + Mask1LocX ,MR1SrcY + 
Mask1LocY,vbSrcCopy) x  
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sprite دوم را با sprite اول OR می کنیم :  

i = BitBlt(hMemDC, 0, 0, DestRect.Right - 
DestRect.Left,DestRect.Bottom- DestRect.Top,Mask2Hdc, 

MR2SrcX + Mask2LocX ,MR2SrcY + Mask2LocY, 
vbSrcPaint)x  

  
اگر رنگ یکی از .  را بررسی می کنیم hMemDCحال تمام پیکسل هاي 

  :این پیکسلها سیاه باشد یعنی تداخل وجود دارد 

Collision = False  
For i = 0 To DestRect.Bottom - DestRect.Top - 1  

For j = 0 To DestRect.Right - DestRect.Left - 1  
If GetPixel(hMemDC, j, i) = 0 Then   

Collision = True  
Exit For  

End If  
Next  
If Collision = True Then  
Exit For  

End If  
Next  
CollisionDetect = Collision  

  
  : ها را از بین می بریم DC ها و objectدر پایان تمام 

tmpObj = SelectObject(hMemDC, hPrevBMP)x  
tmpObj = DeleteObject(tmpObj)x  

tmpObj = DeleteDC(hMemDC)x  
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  قسمت اولDirectX-Graphicآموزش
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  قسمت اولDirectX-Graphicآموزش

  direct3Dساخت یک واسط : موضوع 
DirectX8ي و سه  ابزاري براي ساخت تصاویر ثابت و متحرك دو بعد

  .بعدي می باشد 
.  ابتدا بایستی آنرا روي سیستم خود نصب کنید DirectX8براي کار با 

 را انتخاب References گزینه project از منوي vbسپس در محیط 
در فرمی که ظاهر می شود اطمینان حاصل کنید که گزینه . کنید 

DirectX8 for VB type library فعال باشد .  
 DirectX8 بایستی از تعریف نمودن شی پایه DirectX8براي کار با 

 :شروع نمود 

  
Dim Dx as DirectX8  

  
  : سه بعدي بکار می رود    براي کنترل اشیاDirect3D8شی 

  
Dim D3D as Direct3D8  

  
 ، سخت افزار مربوط به رندر تصاویر را Direct3DDevice8شی 

  :مشخص می کند 

  
Dim D3DDevice as Direct3DDevice8  
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 را تعریف می initialise( )  ، تابع Direct3Dحال براي شروع کار با 

  : را برمی گرداند trueاگر اینکار درست انجام شود تابع ، مقدار . کنیم 

  
public function initialise () as boolean  

Dim DispMode as D3DISPLAYMODE  

  
  . حالت نمایش را مشخص می نماید D3DISPLAYMODEشی 

  
Dim D3Dwindow as D3DPRESENT_PARAMETERS  

  
  . شما چگونه باشد viewportشی فوق مشخص می کند که 

  :  را می سازیم DirectX8حال شی اصلی 

  
Set Dx=New DirectX8  

  
  :سپس شی اصلی ساخت واسط سه بعدي را می سازیم 

  
()set D3D.Dx.Direct3Dcreate  

  
  :استخراج می کنیم سپس حالت فعلی نمایش را با دستور زیر 
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D3D.getadapterdisplaymode 
D3DADAPTER_DEFAULT,dispmode  

  
  :  داریم DirectXحال دو حالت براي کار با 

1 - windowed mode  
2 - fullscrean mode   
 اطالع DirectX براي کار با حالت پنجره اي ابتدا این موضوع را به - 1

  :می دهیم 

  
D3Dwindow.windowed=1  

  
در اینجا چند انتخاب (  تصویر را مشخص می کنیم referesh نوع سپس

  . ) : تماس بگیرید با منوجود دارد که در صورت نیاز به اطالعات بیشتر 

  
D3Dwindow.swapeffect=D3DSWAPEFFECT_COPY_VS
YNC  

  
  : مشخص کنیم سپس بایستی فرمت بافر نگهدارنده تصاویر را

  
D3Dwindow.backbufferformat=dispmode.format  

  
 را مشخص کرده refresh براي کار با حالت تمام صفحه ، ابتدا نوع - 2
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سپس تعداد بافر هاي تصویر و سرانجام نوع و سایز بافر را مشخص 
  :می نمائیم 

  
D3Dwindow.swapeffect=D3DSWAPEFFECT_DISCARD  
D3Dwindow.backbuffercount=1  
D3Dwindow.backbufferformat=dispmode.format  
D3Dwindow.backbufferheight=dispmode.height  
D3Dwindow.backbufferwidth=dispmode.width  

  
  :سپس پنجره نمایش مشخص می گردد 

  
D3Dwindow.hdevicewindow=frmMain.hwnd  

  
  

ت افزار و یا  ساخته شود که یا از طریق سخdeviceحال بایستی یک @
  :نرم افزار تصاویر را رندر نماید 

  
Set 
D3DDevice=D3Dcreatedevice(D3DADAPTER_DEFAULT  

,D3DDEVTYPE_HAL,  
frmMain.hwnd,D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPR
OCESSING,  
D3Dwindow)x,  

end sub  
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درصورتی که کارت گرافیک شما امکانات رندر سخت افزاري تصاویر را 

 D3DDEVTYPE_HAL بجاي D3DDEVTYPE_REFندارد از 
  .استفاده کنید 

البته در این درس تصویري .  را بنویسیم renderحال بایستی روتین 
  :براي رندر نداریم و تنها چگونگی نوشتن این روتین را بیان خواهم کرد 

 مربوط به رندر ، قبل از کشیدن تصویر در آن deviceابتدا بایستی  - 1
  :پاك شود 

  
D3DDevice.clear 0,byval 

0,D3DCLEAR_TARGET,&H0,1#,0  

  
 اي که در دستور فوق آمده رنگ زمینه صفحه را مشخص می hexعدد 
  کند 

اینکار توسط . سپس بایستی تصاویر مورد نظر را رندر کنیم  - 2
  :دستورات زیر انجام می شود 

  
D3DDevice.beginscence  

all rendering calls go between these two lines '  
D3DDEvice.endscence  

  
  : کنید update در پایان بایستی صفحه را - 3

  
D3DDevice.present byval 0,byval 0,0,byval 0  
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  قسمت دومDirectX-Graphicآموزش

  

بدست آوردن مشخصات و تواناییهاي گرافیکی یک سیستم : موضوع 
 DirectX-Graphicتوسط 

  
فرض کنید متغیر :  گرافیکی یک سیستم  شمارش تعداد آداپتورهاي- 1

nAdapters متغیري از نوع long همچنین شی .  باشد
D3DADAPTER_IDENTIFIER8 یک ساختار است که اطالعات 

در اینصورت روتین . مربوط به آداپتور را نگه می دارد 
enumerateAdapters بصورت زیر خواهد بود :  

  
Dim adapterinfo as D3DADAPTER_IDENTIFIER8  

Private Sub EnumerateAdapters  
Dim i as integer  

nadapters=D3D.Getadaptercount  

  
  :براي بدست آوردن جزئیات آداپبورها بصورت زیر عمل می کنیم 

  
for i=0 to nadapters-1  

D3D.GetadapterIdentifier i ,0,adapterinfo  

  
ه بایستی آنها را نام این آداپتور بصورت لیستی از کدهاي اسکی است ک

  : قرار دهیم stringدرون یک 
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for j=0 to 511   

name=name & chr$(adapterinfo.description(j)) x  
next j  

name=replace(name,chr$(0(," " (x  
end sub  

  
  . نام آداپتور قرار خواهد گرفت nameبنابراین در متغیر 

  
 D3DCAPS8فرض کنید شی  : Renderingمشخص کردن نوع  - 2

در اینصورت روتین .  آداپتور را نشان دهد renderingتوانایی 
EnumerateDevices بصورت زیر خواهد بود :  

  
Private EnumerateDevices  

On Local Error resume next  
Dim Caps as D3DCAPS8  

deviceindex=0 'For Example  
D3D.Getdevicecaps 
deviceindex,D3DDEVTYPE_HAL,caps  

if err.number=D3DERR_NOTAVAILABLE then  

  
  :اگر آداپتور امکان رندر سخت افزاري نداشته باشد در اینصورت 

  
MsgBox("Reference Rasterizer(REF(" (x  

else  
MsgBox("Hardware Acceleration(HAL)+Reference 

Rasterizer(REF(" (x  
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end if  
end sub  

  
   :  نمایشی آداپتورMode شمارش تعداد - 3

 و در r=2 بودن امکان رندر ، متغیر REFفرض کنید در صورت 
   r=1غیراینصورت 

 اطالعات مدهاي نمایشی D3DDISPLAYMODEهمچنین شی . باشد 
  را در خود 

در . باشد long از نوع nModesهمچنین فرض کنید متغیر . دارد 
  : بصورت زیر خواهد بود enumeratedispmodesاینصورت روتین 

  
Private Sub EnumerateDispModes(r as Long,n as Long) x  

Dim i as integer  
Dim mode_tmp as D3DDISPLAYMODE  

deviceindex=0 'For Example  
nModes=D3D.Getadaptermodecount(deviceindex) x  

for i=0 to nModes-1  
D3D.EnumAdapterModes(deviceindex,i,mode_tmp) x  

  
  : بیتی تقسیم می کنیم 32 بیتی و 16ه دو گروه  ها را بModeابتدا 

  
if mode_tmp.format=D3DFMT_R8G8B8 or 
mode_tmp=D3DFMT_X8R8G8B8 or 
mode_tmp=D3DFMT_A8R8G8B8 then  

  
  : قابل پذیرش و معتبر است یا نه deviceحال چک می کنیم که 
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if 
D3D.checkdevicetype(deviceindex,r,mode_tmp.format,mo

de_tmp.format,Flase(<=0 then  
MsgBox(mode_tmp.width & "X" & mode_tmp.height & 

"32 Bit  
FMT:" & mode_tmp.format ) x & "   

end if  
else  
if 
D3D.checkdevicetype(deviceindex,r,mode_tmp.format,mo

de_tmp.format,Flase(<=0 then  
MsgBox(mode_tmp.width & "X" & mode_tmp.height & 

"16 Bit  
FMT:" & mode_tmp.format ) x & "  

end if  
end if  
next i  

  
فرض کنید در صورت :  مشخص کردن توانایی هاي آداپتور گرافیکی - 4

REF بودن امکان رندر ، متغیر r=2 و در غیراینصورت r=1 باشد :  

  
Private Sub EnumerateHardware(r as long (x  

Dim caps as D3DCAPS8  
D3D.Getdevicecaps deviceindex,r,caps  

If Caps.MaxActiveLights = -1 Then  
MsgBox "Maximum Active Lights: Unlimited" x  

Else  
MsgBox "Maximum Active Lights :" & 

Caps.MaxActiveLights  
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End If  
MsgBox "Maximum Point Vertex size :" & 

Caps.MaxPointSize  
MsgBox "Maximum Texture Size :" & 

Caps.MaxTextureWidth & "X" & 
Caps.MaxTextureHeight  

MsgBox "Maximum Primatives in one call :" & 
Caps.MaxPrimitiveCount  
If Caps.TextureCaps And 

D3DPTEXTURECAPS_SQUAREONLY Then  
MsgBox "Textures must always be square" x  
End If  

If Caps.TextureCaps And 
D3DPTEXTURECAPS_CUBEMAP Then  

MsgBox "Device Supports Cube Mapping" x  
End If  
If Caps.TextureCaps And 

D3DPTEXTURECAPS_VOLUMEMAP Then  
MsgBox "Device Supports Volume Mapping" x  
End If  

If Caps.DevCaps And D3DDEVCAPS_PUREDEVICE 
Then  

MsgBox "Device supports the Pure Device Option" x  
End If  
If Caps.DevCaps And 

D3DDEVCAPS_HWTRANSFORMANDLIGHT Then  
MsgBox "Device supports hardware transform and 
lighting" x  

End If  
If Caps.DevCaps And 
D3DDEVCAPS_HWRASTERIZATION Then  

MsgBox "Device can use Hardware Rasterization" x  
End If  
If Caps.Caps2 And 
D3DCAPS2_CANCALIBRATEGAMMA Then  
MsgBox "Device can Calibrate Gamma" x  
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End If  
If Caps.Caps2 And 
D3DCAPS2_CANRENDERWINDOWED Then  

MsgBox "Device can Render in Windowed Mode" x  
End If  

If Caps.Caps2 And D3DCAPS2_FULLSCREENGAMMA 
Then  

MsgBox "Device can calibrate gamma in fullscreen mode" 
x  
End If  
If Caps.RasterCaps And 

D3DPRASTERCAPS_FOGRANGE Then  
MsgBox "Device supports range based fog calculations" x  
End If  

If Caps.RasterCaps And 
D3DPRASTERCAPS_ANISOTROPY Then  

MsgBox "Device supports Anisotropic Filtering" x  
End If  
If Caps.RasterCaps And 
D3DPRASTERCAPS_ZBUFFERLESSHSR Then  

MsgBox "Device does not require a Z-Buffer/Depth 
Buffer" x  
End If  

   قسمت سومDirectX-Graphicموزشآ

  رسم اشکال دو بعدي: موضوع 
  

  8DirectX هاي objectمروري بر 
1 - DirectX8 :  این شی ، شی مرکزي برايdirectX است و به شما 

  . را می دهد DirectX اشیا امکان دسترسی به توابع و
2 - Direct3D8 :  شی اصلی براي کار با محیط سه بعدي می باشد .

 است و همچنین شامل توابعی Direct3DDevice8هدف از آن ، ساخت 
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  .براي مشخص کردن توانایی هاي کارت گرافیک است 
3 - Direct3DDevice8 :  این شی مسئول ساخت بافتهاtextures ، 

 و همچنین materialsها در یک صحنه ، مدیریت مواد مدیریت نور
render در واقع این شی ، قلب نمایشی کار شماست .  صحنه است.  

4 - D3DX8 :  گر چه همیشه نیازي به استفاده از این شی نیست ، اما
 تر userfriendlyاین شی شامل توابعی براي ساخت برنامه هاي 

مثل کره ، مکعب و ( ا سه بعدي مثالً ساخت اشی.  است DirectXتوسط 
  ، ساخت بافتها ، ساخت سطوح و غیره... ) 

  شروع کار براي رسم اشیا دوبعدي
 فرمت قابل "این ثابت توصیف .  را تعریف می کنیم FVFابتدا ثابت 

 دو بعدي vertex براي یک " flexible-vertex-formatانعطاف نقطه 
  . انتقال یافته و ساده شده می باشد 

 : معرفی کنیم vertexس بایستی یک ساختار براي توصیف این سپ

  
Const FVF = D3DFVF_XYZRHW Or D3DFVF_TEX1 Or 
D3DFVF_DIFFUSE Or D3DFVF_SPECULAR  
Private Type TLVERTEX  
X As Single  

Y As Single  
Z As Single  
rhw As Single  
color As Long  

specular As Long  
tu As Single  
tv As Single  
End Type  

  
براي رسم آن نیاز . فرض کنید بخواهیم یک مربع را در صفحه رسم کنیم 
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 را از نوع TriStripبنابراین آرایه .  داریم vertex عدد 4به 
TLVERTEX تعریف میکنیم :  

  
Dim TriStrip (0 To 3) As TLVERTEX  

  
 رویم و  با آن آشنا شدید می1 که در درس initializeحال به سراغ تابع 

  :دستورات زیر را به آن اضافه می کنیم 

  
Private Function Initialize as boolean  

.  

.  

.  

  
 FVF را طوري تنظیم می کنیم که از vertexابتدا سیستم سایه زنی 

  .استفاده کند 

  
D3DDevice.SetVertexShader FVF  

  
کنیم  هاي دو بعدي غیر فعال می vertex را براي lightingحال سیستم 

  :زیرا نیازي به آن نداریم 

  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_LIGHTING,false  
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این تابع را در .  را اجرا کنیم initializeGeometryحال بایستی تابع 

 باشد دراینصورت trueاگر نتیجه این تابع . ادامه توضیح خواهم داد 
initialize به درستی انجام شده است :  

  
if initializeGeometry()=true then initialize=true  

end function  

  
 در این درس ، تابعی ساده است که تنها initializeGeometryتابع 
براي رسم یک مربع نیاز به .  ها را مقدار دهی می کند Vertexآرایه 

 2این مربع شامل (  در جهت عقربه هاي ساعت داریم vertex 4مقداردهی 
  ) مثلث است 

  

  
Private Function InitialiseGeometry() As Boolean  

On Error GoTo BOut:  
color = RGB(200, 100, 0(  

TriStrip(0 = (CreateTLVertex(100, 100, 0, 1, color, 0, 0, 0(  
TriStrip(1 = (CreateTLVertex(300, 100, 0, 1, color, 0, 0, 0(  
TriStrip(2 = (CreateTLVertex(100, 300, 0, 1, color, 0, 0, 0(  
TriStrip(3 = (CreateTLVertex(300, 300, 0, 1, color, 0, 0, 0(  

InitialiseGeometry = True  
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Exit Function  
BOut:  
InitialiseGeometry = False  
End Function  

  
 از تابع vertexانطور که مشاهده می کنید براي تعریف هم

CreateTLVERTEX این تابع صرفاً مقادیر .  استفاده شده است
  : را مقداردهی می کند TLVERTEXساختار 

  
Private Function CreateTLVertex(X As Single, Y As 

Single, Z As Single, rhw As Single, color As Long, specular 
As Long, tu As Single, tv As Single) As TLVERTEX  

  
 را floating pointضمن اینکه شما می توانید مقادیر اعشاري : نکته 

 مختصاتها را با Direct3D بکار ببرید ، z و y و xبراي مختصاتهاي 
گردکردن آنها تخمین می زند و بنابراین ممکنست باعث ایجاد نتایج 

  .ناخواسته شود 

  
CreateTLVertex.X = X  

CreateTLVertex.Y = Y  
CreateTLVertex.Z = Z  
CreateTLVertex.rhw = rhw  

CreateTLVertex.color = color  
CreateTLVertex.specular = specular  

CreateTLVertex.tu = tu  
CreateTLVertex.tv = tv  
End Function  
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  : را بنویسیم Renderحال بایستی تابع 
Public Sub Render()  

D3DDevice.Clear 0, ByVal 0, D3DCLEAR_TARGET ,0 ,
1# ,0   

D3DDevice.BeginScene  
D3DDevice.DrawPrimitiveUP 
D3DPT_TRIANGLESTRIP, 2, TriStrip(0( ,

Len(TriStrip(0))x  
D3DDevice.EndScene  

D3DDevice.Present ByVal 0, ByVal 0 ,0 ,ByVal 0  
End Sub  

  
  :اي توابع فوق بصورت زیر است ساختار اصلی براي اجر

  
--Main part--  

Initialize  
Do While yourevent=true  

Render  
DoEvents  
Loop   

  قسمت چهارمDirectX-Graphicآموزش

  آشنایی با برخی اصطالحات: موضوع 
  
1- Mesh :  مش ، مجموعه اي ازface ها است که یک شی سه بعدي را 

  .روي صفحه تشکیل می دهند 
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2 - Face :  یک چند ضلعی است که توسط مجموعه اي از نقاط به نام
vertex ساخته می شود .  

  
3 - Vertex :  ، یک نقطه در فضاي سه بعدي است که براي دادن موقعیت

scale و زاویه یک face استفاده می شود .  
  
4 - Direct3D از شیی بنام D3DVERTEX براي نمایش یک Vertex 

 ها vertex نیز از آرایه اي از faceراي ساخت ب. استفاده می کند 
آرایه همیشه بایستی قابل تقسیم به سه باشد زیرا . استفاده می شود 

هنگامیکه این مثلثها کنار .  هاي مثلثی ساخته می شوند faceاشکال از 
 از بافري با Direct3D. هم گذاشته شوند ، شی سه بعدي را می سازند 

 می گوید که با چه direct3Dده می کند که با  استفاIndex Bufferنام 
 ها بایستی همیشه در جهت Index.  ها را رسم نماید vertexترتیبی 

  . عقربه هاي ساعت مشخص شوند 
  

 

  

  قسمت پنجمDirectX-Graphicآموزش
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   به اشکال دو بعديTextureاختصاص بافت : ضوع مو
  

. در این درس می خواهیم یک مربع که داراي بافت می باشد را رسم کنیم 
همچنین شی .  استفاده می کنیم D3DX8براي اینکار از کتابخانه کمکی 

Direct3DTexture8 را نیز استفاده می نمائیم  . 

  
Dim D3DX as D3DX8  

Dim Texture as Direct3DTexture8  

  
 بافت مربوطه را از روي یک فایل Initializeحال بایستی در تابع 

  : کنیم loadتصویري 

  
Private Function Initialize as boolean  
 .  
.  
.  
Set 
Texture=D3DX8.CreateTextureFromFile(D3DDevice,app.

path & yourfilename (x  
end function  

  
  :خواهد بود  نیز بصورت زیر Renderتابع 

  
Private Sub Render  

D3DDevice.clear 0,byval 0,D3DCLEAR_TARGET,0,1#,0  
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D3DDevice.beginscence  
D3DDevice.SetTexture 0,Texture  

D3DDevice.DrawprimitiveUP 
D3DPT_TRIANGLESTRIP,2,Tripstrip(0),len(Tristrip(0))
x  
.  
.  
.  

end function  

  

  مت ششم قسDirectX-Graphicآموزش

  

  
  DirectX 8مفاهیم اولیه رسم اشکال سه بعدي در : موضوع 

  
براي . ک مکعب را رسم می کنیم  یDirect3Dدر این درس با استفاده از 
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این منظور ابتدا نیاز به یک بافر داریم که بتوانیم شکل مورد نظر خود را 
 :در آن ذخیره کنیم 

  
Dim VBuffer as Direct3DVertexBuffer8  

  
براي .  هاي سه بعدي استفاده می کنیم vertexبراي رسم مکعب از 

  :اینکار نیاز به تعریف یک تایپ جدید داریم 

  
Private Type LITVERTEX  
x as single  

y as single  
z as single  
color as long  
specular as long  
tu as single  

tv as single  
end type  

  
  :توصیف گر این فرمت ، بصورت زیر است 

  
Const Lit_FVF = (D3DFVF_XYZ Or D3DFVF_DIFFUSE 

Or D3DFVF_SPECULAR Or D3DFVF_TEX1)x  

  
یف مکعب در این درس از روشی غیرکارامد استفاده شده براي توص

در درسهاي (  استفاده شده vertex عدد 36به این ترتیب که از . است 
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 vertex عدد 8بعدي متدهایی معرفی خواهند شد که اجازه می دهند از 
  ) .باري توصیف مکعب استفاده کنید 

  
Dim cube(35) as LITVERTEX  

  
  : سه بعدي تعریف کنیم سپس باید یکسري ماتریس

 ها در vertex است که نشان می دهد چگونه matworldاولین ماتریس ، 
 است که matviewدومین ماتریس ، . فضاي سه بعدي قرار گرفته اند 

در کجا قرار گرفته و سومین ماتریس ) نقطه دید ( نشان می دهد دوربین 
 ،matprojسه بعدي را  است که نشان می دهد دوربین چگونه دنیاي 

  :روي صفحه دو بعدي نشان می دهد 

  
Dim matworld as D3DMATRIX  

Dim matview as D3DMATRIX  
Dim matproj as D3DMATRIX  

  
 بایستی چک کنیم که آیا می device قبل از ساخت Initializeدر تابع 

   شانزده بیتی استفاده کنیم یا نه ؟Zتوانیم از یک بافر 

  
If D3D.CheckDeviceFormat(D3DADAPTER_DEFAULT ,
D3DDEVTYPE_HAL, DispMode.Format, 
D3DUSAGE_DEPTHSTENCIL, D3DRTYPE_SURFACE ,
D3DFMT_D16) = D3D_OK Then  
D3DWindow.AutoDepthStencilFormat = D3DFMT_D16 

'16 bit Z-Buffer  
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سپس باید سیستم .  را اجرا کنید D3DCreateDeviceحال بایستی متد 

  : مان تنظیم کنیم vertex را با فرمت vertex زنی سایه

  
D3DDevice.SetVertexShader Lit_FVF  

  
  :همچنین سیستم نورپردازي را غیر فعال می کنیم 

  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_LIGHTING ,False  

  
Direct3D براي .  هیچ مثلثی را که در دید شما نباشد رسم نخواهد کرد

 آنرا متوقف کنید همچنین cullingامر بایستی حالت متوقف کردن این 
vertex ها را بترتیب عقربه هاي ساعت معرفی کنید :  

  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_CULLMODE ,
D3DCULL_NONE  

  
  : را فعال سازید Zسپس باید فرمت بافر 

  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_ZENABLE, 1  

  
  :ا می رسیم حال به بخش تعریف ماتریسه
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  قسمت هفتمDirectX-Graphicآموزش

  .در بحث قبلی به تعریف ماترسها رسیدیم 
  
1 - World Matrix :  این ماتریس براي نگهداري تمامvertex هایی که 

مقادیر موجود در این . براي رندر فرستاده می شوند بکار می رود 
کی از ی.  را می تواند تغییر دهد vertexماتریس ، موقعیت یک 

 و تغییر transmittion ، انتقال rotationکاربردهاي آن انجام دوران
  . است scalingاندازه 

 :براي ساخت این ماتریس از دستور زیر استفاده می کنیم 

  
D3DXMatrixIdentify matworld  

  
  : مربوطه تایید می کنیم deviceحال این ماتریس را براي 

  
D3DDevice.SetTransform D3DTS_WORLD,matworld  

  
2 - View Matrix :  این ماتریس را بعنوان یک دوربین در نظر بگیرید

مشابه ( که بوسیله یک نقطه شروع و یک نقطه پایانی مشخص می شود 
  ) : رو به باالست y که معموالً در طول محور up vectorیک 

  
D3DXMatrixLookAtLH matView, MakeV(0, 5, 9( ,

MakeV(0, 0, 0),MakeV(0, 1, 0) x  
D3DDevice.SetTransform D3DTS_VIEW ,matView  
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  : که در اینجا استفاده شده بصورت زیر است MakeVتابع 

  
Private Function MakeV(x As Single, y As Single ,z As 

Single) As D3DVECTOR  
MakeV.x = x  
MakeV.y = y  
MakeV.z = z  

End Function  

  
3 - Projection Matrix :  این ماتریس مشخص می کند چه منطقه اي از

همچنین مشخص می کند .  باشد visibleفضاي جهانی براي رندر کردن 
زاویه دید بزرگتر منجر به دید ( چه مقدار می توانیم بطور افقی ببینیم 

  ) :بزرگتر می شود 

  
D3DXMatrixPerspectiveFovLH matProj, pi / 4, 1 ,0,1 ,500  

  
 رادیان استفاده شده همچنین نسبت pi/4 از زاویه دید در دستور فوق

قسمتهاي سوم و چهارم مشخص می کنند فقط .  استفاده شده است 1:1
مثلثهایی کشیده شوند که با ابعاد بزرگتر از یکدهم دوربین و کوچکتر از 

  . برابر دوربین هستند 500
  : را خواهیم داشت deviceحال دستور اختصاص به 

  
D3DDevice.SetTransform D3DTS_PROJECTION ,
matProj  
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 را صدا InitializeGeometryبعد از تعریف ماتریسها بایستی تابع 

اگر .  استفاده شده است DFCدر این تابع از یک ثابت با نام . کنیم 
DFC=1 باشد مکعب بطور کامل کشیده می شود و اگر بزرگتر از یک 

همچنین توجه کنید که . واهند شد  هاي آن جدا از هم دیده خfaceباشد ، 
.  ها استفاده شده است vertex براي ذخیره داده vertexاز بافرهاي 

  :ساختار این تابع بصورت زیر خواهد بود 
  vertexپر کردن ساختارهاي  - 1

  
'Front  

Cube(0) = CreateLitVertex(-1, 1, DFC ,color, 0, 0, 0)x  
Cube(1) = CreateLitVertex(1, 1, DFC, color, 0, 0 ,0(x  

Cube(2) = CreateLitVertex(-1, -1, DFCcolor, 0, 0, 0)x  
Cube(4 = (CreateLitVertex(-1, -1, DFC, color, 0, 0, 0)x  

Cube(5) = CreateLitVertex(1 ,-1 ,DFC, color, 0, 0, 0)x  
'Back  

Cube(6) = CreateLitVertex(-1, 1, -DFC ,color, 0, 0, 0)x  
Cube(7) = CreateLitVertex(1, 1, -DFC, color, 0, 0 ,0(x  

Cube(8) = CreateLitVertex(-1, -1, -DFC, color, 0, 0, 0)x  
Cube(9 = (CreateLitVertex(1, 1, -DFC, color, 0, 0, 0)x  

Cube(10) = CreateLitVertex(-1 ,-1 ,-DFC, color, 0, 0, 0)x  
Cube(11) = CreateLitVertex(1, -1, -DFC, color, 0 ,0 ,0(x  
'Right  

Cube(12) = CreateLitVertex(-DFC, 1, -1, color, 0, 0 ,0(x  
Cube(13) = CreateLitVertex(-DFC, 1, 1, color, 0, 0, 0)x  

Cube(14 = (CreateLitVertex(-DFC, -1, -1, color, 0, 0, 0)x  
Cube(15 = (CreateLitVertex(-DFC, 1, 1, color, 0, 0, 0)x  
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Cube(16) = CreateLitVertex(-DFC ,-1 ,-1 ,color, 0, 0, 0)x  
Cube(17) = CreateLitVertex(-DFC, -1, 1, color, 0, 0 ,0(x  
'Left  
Cube(18) = CreateLitVertex(DFC, 1, -1, color, 0, 0 ,0(x  

Cube(20) = CreateLitVertex(DFC, -1, -1, color, 0, 0, 0)x  
Cube(21 = (CreateLitVertex(DFC, 1, 1, color, 0, 0, 0)x  

Cube(22) = CreateLitVertex(DFC ,-1 ,-1 ,color, 0, 0, 0)x  
Cube(23) = CreateLitVertex(DFC, -1, 1, color, 0, 0 ,0(x  
'Top  
Cube(24) = CreateLitVertex(-1, DFC, 1, color, 0, 0 ,0(x  

Cube(25) = CreateLitVertex(1, DFC, 1, color, 0, 0, 0)x  
Cube(26 = (CreateLitVertex(-1, DFC, -1, color, 0, 0, 0)x  

Cube(27) = CreateLitVertex(1 ,DFC, 1, cocolor, 0, 0, 0)x  
Cube(29) = CreateLitVertex(1, DFC, -1, color, 0 ,0 ,0(x  

'Bottom  
Cube(30) = CreateLitVertex(-1, -DFC, 1, color, 0, 0 ,0(x  

Cube(31) = CreateLitVertex(1, -DFC, 1, color, 0, 0, 0)x  
Cube(32 = (CreateLitVertex(-1, -DFC, -1, color, 0, 0, 0)x  

Cube(33) = CreateLitVertex(1 ,-DFC, 1, color, 0, 0, 0)x  
Cube(34) = CreateLitVertex(-1, -DFC, -1, color, 0 ,0 ,0(x  

Cube(35) = CreateLitVertex(1, -DFC, -1, color, 0, 0, 0)x  

  
  : خالی با سایز مورد نظر vertex ساخت یک بافر - 2

  
Set VBuffer = 

D3DDevice.CreateVertexBuffer(Len(Cube(0)) * 36, 0, 
Lit_FVF ,D3DPOOL_DEFAULT)x  
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  : پر کردن بافر مربوطه با داده ها - 3

  
D3DVertexBuffer8SetData VBuffer, 0, Len(Cube(0 * ((36 ,

0 ,Cube(0)x  

  
  : می رویم Renderسراغ روتین حال به 

  
Public Sub Render  

D3DDevice.Clear 0, ByVal 0 ,D3DCLEAR_TARGET Or 
D3DCLEAR_ZBUFFER, 0, 1#, 0 '//Clear the screen black  

D3DDevice.BeginScene  
D3DDevice.SetStreamSource 0, VBuffer ,Len(Cube(0))x  

D3DDevice.DrawPrimitive D3DPT_TRIANGLELIST, 0 ,
12  
D3DDevice.EndScene  

D3DDevice.Present ByVal 0, ByVal 0, 0, ByVal 0  
End Sub  

  
  :ساختار اصلی برنامه بصورت زیر خواهد بود 

  
Dim RotateAngle As Single  

Dim matTemp As D3DMATRIX '//To hold temporary  
call Initialize  

Do While bRunning  
RotateAngle = RotateAngle + 0.1  
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If RotateAngle < =360 Then RotateAngle = RotateAngle - 
360  

D3DXMatrixIdentity matWorld '//Reset our world matrix  
D3DXMatrixIdentity matTemp  

D3DXMatrixRotationX matTemp ,RotateAngle * (pi / 180) 
x  

D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld ,matTemp  
D3DXMatrixIdentity matTemp  

D3DXMatrixRotationZ matTemp ,RotateAngle * (pi / 180) 
x  

D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld ,matTemp  
D3DDevice.SetTransform D3DTS_WORLD ,matWorld  

Render  
DoEvents  
Loop  

  قسمت هشتمDirectX-Graphicآموزش

  

  نورپردازي و اختصاص بافت به اشیا سه بعدي: موضوع 
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در این درس می خواهیم به مکعب درس قبل بافت اختصاص داده و نیز 
  . یک منبع نور ، نورپردازي کنیم آنرا با

 : ها را بصورت زیر تعریف می کنیم vertexابتدا تایپ 

  
Private Type UnlitVertex  
X As Single  

Y As Single  
Z As Single  
nx As Single  
ny As Single  
nz As Single  

tu As Single  
tv As Single  
End Type  

  
  :توصیفگر این فرمت بصورت زیر خواهد بود 
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Const Unlit_FVF = (D3DFVF_XYZ Or 

D3DFVF_NORMAL Or D3DFVF_TEX1(  

  
  :همچنین مکعب ما توسط ارایه زیر مشخص می شود 

  
Dim Cube2(35) As UnlitVertex  

  
  : را نیز بصورت زیر تعریف می کنیم rad و piدو ثابت 

  
Const pi As Single = 3.141592  

Const Rad = pi / 180   

  
 استفاده Direct3DTexture8ص بافت به مکعب ، از شی براي اختصا

  :می شود 

  
Dim CubeTexture As Direct3DTexture8  

  
  : استفاده می شود D3DLIGHT8براي نورپردازي ، از شی 

  
Dim Lights As D3DLIGHT8  
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   Initializeتغییرات مورد نیاز در تابع 
هاي آنرا بصورت  در این تابع ، پارامترD3DDeviceبعد از ساخت شی 

  :زیر تنظیم می کنیم 

  
D3DDevice.SetVertexShader Unlit_FVF  

D3DDevice.SetRenderState D3DRS_LIGHTING ,1  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_ZENABLE, 1  

D3DDevice.SetRenderState D3DRS_AMBIENT ,
&H202020  

  
  . است RRGGBB یک کد هگزا ambientمقدار 

 matproj و matworld  ،matviewرات فوق ماتریسهاي بعد از دستو
پس از آن بایستی بافت . مطابق مطابل درس قبل تعریف می شوند 

  : کنید loadمکعب را از درون فایل تصویري مورد نظرتان 

  
Set CubeTexture = 

D3DX.CreateTextureFromFileEx(D3DDevice, 
yourfilename, 128, 128, D3DX_DEFAULT, 0 ,
DispMode.Format, D3DPOOL_MANAGED, 
D3DX_FILTER_LINEAR, D3DX_FILTER_LINEAR, 0 ,
ByVal 0, ByVal 0)x  

  
 صدا زده شود و سپس تابع InitializeGeometryحال بایستی تابع 
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SetupLights ابتدا به توضیح تابع .  فراخوانی شوند
InitializeGeometry می پردازیم :  

  
Private Function InitialiseGeometry() As Boolean  

  
  :ابتدا یک بردار نرمال تعریف می کنیم 

  
Dim vN As D3DVECTOR  

  
نرمالهاي تمام .  را با مقادیر عددي پر می کنیم cube2سپس آرایه 

vertex ها را ابتدا با بردار   
  :این مقدا بعداً تغییر خواهد کرد . تعریف می کنیم  ] 0،0،0[

  
Cube2(0) = CreateVertex(-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0 ,0(  

Cube2(1) = CreateVertex(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  
Cube2(2 = (CreateVertex(-1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1(  

vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(0( ,Cube2(1), 

Cube2(2((  
Cube2(0).nx = vN.X: Cube2(0).ny = vN.Y: Cube2(0).nz = 

vN.Z  
Cube2(1).nx = vN.X: Cube2(1).ny = vN.Y: Cube2(1).nz = 

vN.Z  
Cube2(2).nx = vN.X: Cube2(2).ny = vN.Y: Cube2(2).nz = 

vN.Z  
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Cube2(3) = CreateVertex(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  
Cube2(4 = (CreateVertex(-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0(  

Cube2(5) = CreateVertex(1, -1, 1, 0 ,0 ,0 ,1 ,0(  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(3), Cube2(4( ,
Cube2(5((  
Cube2(3).nx = vN.X: Cube2(3).ny = vN.Y: Cube2(3).nz = 

vN.Z  
Cube2(4).nx = vN.X: Cube2(4).ny = vN.Y: Cube2(4).nz = 

vN.Z  
Cube2(5).nx = vN.X: Cube2(5).ny = vN.Y: Cube2(5).nz = 

vN.Z  
  

'Back  
Cube2(6) = CreateVertex(-1, 1, -1, 0, 0, 0, 0 ,1(  

Cube2(7) = CreateVertex(1, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 1(  
Cube2(8 = (CreateVertex(-1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  

vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(6), Cube2(7), 

Cube2(8((  
Cube2(6).nx = vN.X :Cube2(6).ny = vN.Y: Cube2(6).nz = 

vN.Z  
Cube2(7).nx = vN.X: Cube2(7).ny = vN.Y: Cube2(7).nz = 

vN.Z  
Cube2(8).nx = vN.X: Cube2(8).ny = vN.Y: Cube2(8).nz = 

vN.Z  
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Cube2(9) = CreateVertex(1, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 0(  
Cube2(10 = (CreateVertex(-1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  

Cube2(11) = CreateVertex(1, 1, -1, 0 ,0 ,0 ,1 ,1(  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(9), Cube2(10( ,
Cube2(11((  
Cube2(9).nx = vN.X: Cube2(9).ny = vN.Y: Cube2(9).nz = 

vN.Z  
Cube2(10).nx = vN.X: Cube2(10).ny = vN.Y: Cube2(10).nz 

 =vN.Z  
Cube2(11).nx = vN.X: Cube2(11).ny = vN.Y: Cube2(11).nz 

 =vN.Z  
  

'Right  
Cube2(12) = CreateVertex(-1, -1, -1, 0, 0, 0, 0 ,0(  

Cube2(13) = CreateVertex(-1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  
Cube2(14 = (CreateVertex(-1, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 0(  

vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(12), Cube2(13), 

Cube2(14((  
Cube2(12).nx = vN.X :Cube2(12).ny = vN.Y: Cube2(12).nz 

= vN.Z  
Cube2(13).nx = vN.X: Cube2(13).ny = vN.Y: Cube2(13).nz 

= vN.Z  
Cube2(14).nx = vN.X: Cube2(14).ny = vN.Y :Cube2(14).nz 

= vN.Z  
  

Cube2(15) = CreateVertex(-1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 ,1(  
Cube2(16) = CreateVertex(-1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  
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Cube2(17 = (CreateVertex(-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 1(  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(15), Cube2(16), 

Cube2(17((  
Cube2(15).nx = vN.X :Cube2(15).ny = vN.Y: Cube2(15).nz 

= vN.Z  
Cube2(16).nx = vN.X: Cube2(16).ny = vN.Y: Cube2(16).nz 

= vN.Z  
Cube2(17).nx = vN.X: Cube2(17).ny = vN.Y :Cube2(17).nz 

= vN.Z  
  

'Left  
Cube2(18) = CreateVertex(1, 1, -1, 0, 0, 0 ,1 ,0(  

Cube2(19) = CreateVertex(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  
Cube2(20 = (CreateVertex(1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  

vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(18), Cube2(19), 

Cube2(20((  
Cube2(18).nx = vN.X :Cube2(18).ny = vN.Y: Cube2(18).nz 

= vN.Z  
Cube2(19).nx = vN.X: Cube2(19).ny = vN.Y: Cube2(19).nz 

= vN.Z  
Cube2(20).nx = vN.X: Cube2(20).ny = vN.Y :Cube2(20).nz 

= vN.Z  
  

Cube2(21) = CreateVertex(1, -1, 1, 0, 0, 0, 0 ,1(  
Cube2(22) = CreateVertex(1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  

Cube2(23 = (CreateVertex(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(21( ,Cube2(22), 
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Cube2(23((  
Cube2(21).nx = vN.X: Cube2(21).ny = vN.Y: Cube2(21).nz 

 =vN.Z  
Cube2(22).nx = vN.X: Cube2(22).ny = vN.Y: Cube2(22).nz 

 =vN.Z  
Cube2(23).nx = vN.X: Cube2(23).ny = vN.Y: Cube2(23).nz 

 =vN.Z  
  

'Top  
Cube2(24) = CreateVertex(-1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ,1(  

Cube2(25) = CreateVertex(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  
Cube2(26 = (CreateVertex(-1, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  

vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(24), Cube2(25), 

Cube2(26((  
Cube2(24).nx = vN.X :Cube2(24).ny = vN.Y: Cube2(24).nz 

= vN.Z  
Cube2(25).nx = vN.X: Cube2(25).ny = vN.Y: Cube2(25).nz 

= vN.Z  
Cube2(26).nx = vN.X: Cube2(26).ny = vN.Y :Cube2(26).nz 

= vN.Z  
  

Cube2(27) = CreateVertex(1, 1, -1, 0, 0, 0, 1 ,0(  
Cube2(28) = CreateVertex(-1, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  

Cube2(29 = (CreateVertex(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(27( ,Cube2(28), 

Cube2(29((  
Cube2(27).nx = vN.X: Cube2(27).ny = vN.Y: Cube2(27).nz 

 =vN.Z  
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Cube2(28).nx = vN.X: Cube2(28).ny = vN.Y: Cube2(28).nz 
 =vN.Z  

Cube2(29).nx = vN.X: Cube2(29).ny = vN.Y: Cube2(29).nz 
 =vN.Z  

  
'Top  

Cube2(30) = CreateVertex(-1, -1, -1, 0, 0, 0, 0 ,0(  
Cube2(31) = CreateVertex(1, -1, 1, 0, 0, 0, 1, 1(  

Cube2(32 = (CreateVertex(-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 1(  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(30), Cube2(31), 

Cube2(32((  
Cube2(30).nx = vN.X :Cube2(30).ny = vN.Y: Cube2(30).nz 

= vN.Z  
Cube2(31).nx = vN.X: Cube2(31).ny = vN.Y: Cube2(31).nz 

= vN.Z  
Cube2(32).nx = vN.X: Cube2(32).ny = vN.Y :Cube2(32).nz 

= vN.Z  
  

Cube2(33) = CreateVertex(1, -1, 1, 0, 0, 0, 1 ,1(  
Cube2(34) = CreateVertex(-1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0(  

Cube2(35 = (CreateVertex(1, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 0(  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(33), Cube2(34), 

Cube2(35((  
Cube2(33).nx = vN.X :Cube2(33).ny = vN.Y: Cube2(33).nz 

= vN.Z  
Cube2(34).nx = vN.X: Cube2(34).ny = vN.Y: Cube2(34).nz 

= vN.Z  
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Cube2(35).nx = vN.X: Cube2(35).ny = vN.Y :Cube2(35).nz 
= vN.Z  

  
  : خالی با سایر موردنظر می سازیم vertexسپس یک بافر 

  
Set VBuffer = 

D3DDevice.CreateVertexBuffer(Len(Cube2(0)) * 36, 0, 
Unlit_FVF ,D3DPOOL_DEFAULT)x  

  
  : پر می کنیم cube2 ساخته شده را با داده هاي vertexسپس این بافر 

  
D3DVertexBuffer8SetData VBuffer, 0 ,Len(Cube2(0)) * 36, 

0, Cube2(0)x  

  
 استفاده GenerateTraingleNormalsدر دستورات فوق تابعی با نام 

 داده شده با آن می vertex این تابع دو بردار را از روي سه .شده است 
سازد و سپس ضرب برداري ایندو را حساب می کند و سپس بردار 

  :حاصله را نرمال می نماید 

  
Private Function GenerateTriangleNormals(p0 As 
UnlitVertex, p1 As UnlitVertex, p2 As UnlitVertex) As 
D3DVECTOR  

Dim v01 As D3DVECTOR 'Vector from points 0 to 1  
Dim v02 As D3DVECTOR 'Vector from points 0 to 2  

Dim vNorm As D3DVECTOR 'The final vector  
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'Create the vectors from points 0 to 1 and 0 to 2  

D3DXVec3Subtract v01, MakeVector(p1.X, p1.Y ,p1.Z), 

MakeVector(p0.X, p0.Y, p0.Z(  
D3DXVec3Subtract v02, MakeVector(p2.X ,p2.Y, p2.Z), 

MakeVector(p0.X, p0.Y, p0.Z(  
  

'Get the cross product  
D3DXVec3Cross vNorm, v01, v02  

  
'Normalize this vector  

D3DXVec3Normalize vNorm, vNorm  
  

'Return the value  
GenerateTriangleNormals.X = vNorm.X  

GenerateTriangleNormals.Y = vNorm.Y  
GenerateTriangleNormals.Z = vNorm.Z  
End Function  

  
  

در این تابع دو شی .  می پردازیم SetupLightsحال به توضیح تابع 
D3DMATERIAL8 و D3DCOLORVALUE استفاده شده است :  

  
Private Function SetupLights() As Boolean  

Dim Mtrl As D3DMATERIAL8, Col As 
D3DCOLORVALUE  

Col.a = 1: Col.r = 1: Col.g = 1 :Col.b = 1  
Mtrl.Ambient = Col  
Mtrl.diffuse = Col  
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D3DDevice.SetMaterial Mtrl  
  

Lights.Type = D3DLIGHT_DIRECTIONAL  
Lights.diffuse.r = 1  

Lights.diffuse.g = 1  
Lights.diffuse.b = 1  

Lights.Direction = MakeVector(1, -1, 0(  
  

D3DDevice.SetLight 0, Lights  
  

SetupLights = True  
End Function  

  
  

  : بصورت زیر است Renderتابع 

  
Public Sub Render()  

D3DDevice.Clear 0, ByVal 0 ,D3DCLEAR_TARGET Or 
D3DCLEAR_ZBUFFER, 0, 1#, 0 '//Clear the screen black  

D3DDevice.BeginScene  
'Draw the cube  
D3DDevice.SetTexture 0 ,CubeTexture  
D3DDevice.SetStreamSource 0, VBuffer ,Len(Cube2(0((  

D3DDevice.DrawPrimitive D3DPT_TRIANGLELIST, 0 ,
12  
D3DDevice.EndScene  

D3DDevice.Present ByVal 0, ByVal 0, 0, ByVal 0  
End Sub  
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  :ساختار اصلی برنامه بصورت زیر است 

  
Call Initialise  

Do While bRunning  
RotateAngle = RotateAngle + 0.1  

If RotateAngle < =360 Then RotateAngle = RotateAngle - 
360  

  
D3DXMatrixIdentity matWorld  

  
D3DXMatrixIdentity matTemp  

D3DXMatrixRotationX matTemp ,RotateAngle * (pi / 180(  
D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld ,matTemp  

  
D3DXMatrixIdentity matTemp  

D3DXMatrixRotationY matTemp ,RotateAngle * (pi / 180(  
D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld ,matTemp  

  
D3DXMatrixIdentity matTemp  

D3DXMatrixRotationZ matTemp ,RotateAngle * (pi / 180(  
D3DXMatrixMultiply matWorld, matWorld ,matTemp  

  
  

D3DDevice.SetTransform D3DTS_WORLD ,matWorld  
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D3DDevice.LightEnable 0, 0 خاموش کردن light  
  

D3DDevice.LightEnable 0, 1 روشن کردن light  
  

Render  
DoEvents  
Loop  

  
 پارامتر اول شماره منبع نور و D3DDevice.LightEnableدر متد 

   بودن آنرا نشان می دهد enableپارمتر دوم 

   قسمت نهمDirectX8آموزش 

   DirectX بعدي در ترسیم متن دو :موضوع 
  

  :در این درس روش ترسیم متن با دو نوع فونت را نشان خواهم داد 
 D3DXFontبراي رسم یک متن با فونت تعریف شده در سیستم از شی 

 :استفاده می کنیم 

  
Dim MainFont as D3DXFont  

Dim MainFontDesc as IFont  
Dim TextRect as RECT  
Dim fnt as new stdFont  

  
 texture ابتدا یک customالیکه براي ایجاد یک متن با فونت در ح

  :تعریف می کنیم 
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Dim fntTex as Direct3DTexture8  

  
 اي را از نوع vertexهمچنین براي ترسیم هر کاراکتر یک آرایه 

TLVERTEX تعریف می نمائیم :  

  
Dim vertchar(3) as TLVERTEX  

  
در این تابع ابتدا دستورات .  می رویم Initializeحال به سراغ تابع 

 را قرا دهید سپس دستورات D3Dx و D3Dمربوط به ایجاد اشیا 
 را انجام می D3DDeviceمربوط به اختصاص آداپتور و نیز ایجاد شی 

  : را می آوریم rendering و shaderحال دستورات تنظیم . دهیم 

  
D3DDevice.SetVertexShader TL_FVF  

D3DDevice.SetRenderState D3DRS_LIGHTING, False  

  
 را انجام rendering براي transparencyسپس تنظیمات پارامترهاي 

  :می دهیم 

  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_SRCBLEND ,
D3DBLEND_SRCALPHA  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_DESTBLEND ,
D3DBLEND_INVSRCALPHA  
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D3DDevice.SetRenderState 
D3DRS_ALPHABLENDENABLE ,True  

  
 شدن یا stretchرا طوري فیلتر کنیم که در زمان textureحال بایستی 

squash شدن بهتر بنظر برسد :  

  
D3DDevice.SetTextureStageState 0 ,
D3DTSS_MAGFILTER, D3DTEXF_LINEAR  
D3DDevice.SetTextureStageState 0 ,
D3DTSS_MINFILTER, D3DTEXF_LINEAR  

  
  : را فعال می کنیم Z حال فیلتر

  
D3DDevice.SetRenderState D3DRS_ZENABLE, 1  

  
  : را تنظیم می کنیم projection و world  ،viewسپس ماتریسهاي 

  
D3DXMatrixIdentity matWorld  

D3DDevice.SetTransform D3DTS_WORLD, matWorld   
D3DXMatrixLookAtLH matView, MakeVector(0, 9, -9), 

MakeVector(0, 0, 0), MakeVector(0, 1 ,0(  
D3DDevice.SetTransform D3DTS_VIEW, matView  

D3DXMatrixPerspectiveFovLH matProj, pi / 4, 1, 0.1, 500  
D3DDevice.SetTransform D3DTS_PROJECTION ,
matProj  
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در مورد فونت دو . حال به بخش تنظیم پارامترهاي فونت می رسیم 

  :بعدي عادي 

  
fnt.Name = "Verdana"x  

fnt.Size = 18  
fnt.Bold = True  
Set MainFontDesc = fnt  

Set MainFont = D3DX.CreateFont(D3DDevice, 
MainFontDesc.hFont)x  

  
   :customو در مورد فونت 

  
Set fntTex = D3DX.CreateTextureFromFileEx(D3DDevice, 

yourfilename, 256, 128, D3DX_DEFAULT, 0, 
D3DFMT_UNKNOWN, D3DPOOL_MANAGED, 
D3DX_FILTER_POINT, D3DX_FILTER_POINT ,

&HFF00FF00, ByVal 0, ByVal 0)x  
end function   

  
  : بصورت زیر خواهد بود Renderروتین 

  
Public Sub Render()x  

D3DDevice.Clear 0, ByVal 0 ,D3DCLEAR_TARGET Or 
D3DCLEAR_ZBUFFER, 0, 1#, 0   
D3DDevice.BeginScene  
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  :براي رندر متن با فونت عادي بصورت زیر عمل می کنیم 

  
TextRect.Top = 440  

TextRect.Left = 1  
TextRect.bottom = 480  
TextRect.Right = 640  

D3DX.DrawText MainFont ,&HFFCCCCFF, "Current 

Frame Rate :" & FPS_Current, TextRect, DT_TOP Or 
DT_CENTER  

  
  : بصورت زیر عمل می کنیم customي رندر متن با فونت برا

  
RenderStringFromCustomFont_2D "Hamed Sheidaian" ,

1 ,1 ,16 ,16  
D3DDevice.EndScene  

D3DDevice.Present ByVal 0, ByVal 0, 0 ,ByVal 0  
End Sub  

  
همانطور که مشاهده می کنید از روتینی با نام 

RenderStringFromCustomFont_2D استفاده شده است :  

  
Private Sub RenderStringFromCustomFont_2D(strText 

As String, startX As Single, StartY As Single, Height As 
Integer, Width As Integer)x  
Dim I As Integer  
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Dim CharX As Integer, CharY As Integer  
Dim Char As String  

Dim LinearEntry As Integer  
If Len(strText) = 0 Then Exit Sub  
For I = 1 To Len(strText)x  

  
براي اینکار .  را انتخاب کنیم texture ابتدا بایستی مختصات - 1

  : جدا کنیم texture را در entryبایستی هر 

  
Char = Mid$(strText, I, 1)x  

If Asc(Char (< =65 And Asc(Char (> =90 Then  
LinearEntry = Asc(Char) - 65   

ElseIf Asc(Char (< =97 And Asc(Char (> =122 Then   
LinearEntry = Asc(Char) - 71   

ElseIf Asc(Char (< =48 And Asc(Char (> =57 Then  
LinearEntry = Asc(Char) + 4  

ElseIf Char = " " Then  
LinearEntry = 63  

ElseIf Char = "." Then  
LinearEntry = 62  
ElseIf Char = ";" Then  
LinearEntry = 66  

ElseIf Char = "/" Then  
LinearEntry = 64  
ElseIf Char = "," Then  

LinearEntry = 65  
End If  
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 کاراکتر را grid بایستی مختصات LinearEntryبعد از مقداردهی 

  :پردازش کنیم 

  
If LinearEntry > =15 Then  

CharY = 0  
CharX = LinearEntry  
End If  

If LinearEntry < =16 And LinearEntry > =31 Then  
CharY = 1  
CharX = LinearEntry - 16  
End If  

If LinearEntry < =32 And LinearEntry > =47 Then  
CharY = 2  

CharX = LinearEntry - 32  
End If  

If LinearEntry < =48 And LinearEntry > =63 Then  
CharY = 3  
CharX = LinearEntry - 48  
End If  

If LinearEntry < =64 And LinearEntry > =79 Then  
CharY = 4  
CharX = LinearEntry - 64  

End If  

  
 هاي مورد نیاز براي رسم کاراکتر را تولید کنیم vertex حال بایستی - 2
:  
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vertChar(0) = CreateTLVertex(startX + (Width * I), 

StartY, 0, 1 ,&HFFFFF   
)F,0,(1/16)*CharX,(1/8)*CharY  

vertChar(1 = (CreateTLVertex(startX + (Width * I) + 

Width, StartY, 0, 1 ,&HFFFFF  
)F ,0,))1 / 16( * CharX) + (1 / 16), (1 / 8) * CharY  

vertChar(2 = (CreateTLVertex(startX + (Width * I), 

StartY + Height, 0, 1 ,&HFFFFF  
))F ,0 ,)1 / 16 * (CharX, ((1 / 8) * CharY) + (1 / 8  

vertChar(3 = (CreateTLVertex(startX + (Width * I) + 

Width, StartY + Height, 0, 1, HFFFFFF, 0 ,))1 / 16 * (
CharX) + (1 / 16), ((1 / 8) * CharY) + (1 / 8))x  

  
  : ها vertexرندر  - 3

  
D3DDevice.SetTexture 0 ,fntTex  

D3DDevice.DrawPrimitiveUP D3DPT_TRIANGLESTRIP, 
2, vertChar(0( ,Len(vertChar(0))x  

Next I  
End Sub  

  قسمت دهمDirectX-Graphicآموزش

  Meshترسیم اشیا سه بعدي با استفاده از شی : موضوع 
باشد امکان ترسیم اشیا سه بعدي  می D3DX که جزو اشیا Meshشی 
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در .  دلخواه را به شما می دهد customپایه و همچنین ترسیم مش هاي 
استفاده می  ) sphere(  براي ترسیم یک کره Meshاین درس از شی 

 : را بصورت زیر تعریف کنید sphereابتدا متغیر . کنیم 

  
Dim sphere as D3DXMesh  

  
 به کره به متغیرهاي materialصاص همچنین براي نورپردازي و اخت

  :زیر نیاز داریم 

  
Dim d3dLight As D3DLIGHT8  

Dim material As D3DMATERIAL8  
Dim Col As D3DCOLORVALUE  

  
 D3DDevice و D3DX و D3D پس از ساخت اشیا Initialدر تابع 

به  ) material( بایستی پارامترهاي رنگ ، نورپردازي و اختصاص ماده 
  : بصورت زیر تنظیم کنید کره را

  
Col.a = 1  
Col.b = 1  
Col.g = 1  

Col.r = 1  
d3dLight.Type = D3DLIGHT_DIRECTIONAL  

d3dLight.diffuse = Col  
d3dLight.Direction = vec(-1, -1, -1)x  
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  .است ) -1,-1,-1( و بردار جهت colنورپردازي از نوع جهت دار با رنگ 

  :نکته 
 که هنگامیکه جسم در سایه باشد به خود می  رنگی استambientرنگ 
بعبارت دیگر این رنگ را جسم وقتی که در معرض یک نور . گیرد 

ambient باشد از خود منعکس می کند .  
 رنگی است که هنگامیکه جسم در معرض نور مستقیم قرار diffuseرنگ 

  .بگیرد از خود منعکس می کند 

  
material.Ambient = Col  

material.diffuse = Col  
d3dDevice.SetMaterial material  

d3dDevice.SetLight 0 ,d3dLight  
d3dDevice.LightEnable 0, 1  

  
  : را تنظیم کنید renderingسپس بایستی پارامترهاي 

  
d3dDevice.SetRenderState D3DRS_LIGHTING ,1  

d3dDevice.SetRenderState D3DRS_ZENABLE, 1  
d3dDevice.SetRenderState D3DRS_LIGHTING, 1  

d3dDevice.SetRenderState D3DRS_ZENABLE ,1  
d3dDevice.SetRenderState D3DRS_SHADEMODE ,
D3DSHADE_GOURAUD  

d3dDevice.SetRenderState D3DRS_AMBIENT ,&H202020  
d3dDevice.SetTextureStageState 0, 

D3DTSS_MAGFILTER ,D3DTEXF_LINEAR  
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d3dDevice.SetTextureStageState 0, 
D3DTSS_MINFILTER ,D3DTEXF_LINEAR  

  
  : را بسازیم sphereحال بایستی شی 

  
Set Sphere = d3dx.CreateSphere(d3dDevice, 2 ,1000 ,20 ,

Nothing)x  

  
 هایی است که کره با آن ساخته می slice تعداد 1000 شعاع کره و 2که 

  .شود 
( سپس بردارهاي نقطه دید و مکان دوربین و رنگ زمینه را تنظیم کنید 

viewpoint و camerapoint از نوع D3DVECTOR هستند . (  

  
ViewPoint = vec(0, 0, 0(  

CameraPoint = vec(4 ,4 ,4(  
BackColor = &H404040  

  
 ابتدا ماتریسها و بردارهاي صحنه را تنظیم می کنیم Renderدر روتین 

:  

  
D3DXMatrixIdentity matWorld  

d3dDevice.SetTransform D3DTS_WORLD, matWorld  
D3DXMatrixRotationY matView, Rotation  

D3DXMatrixLookAtLH matTemp, CameraPoint, 
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ViewPoint, vec(0 ,1 ,0(  
D3DXMatrixMultiply matView, matView, matTemp  

d3dDevice.SetTransform D3DTS_VIEW, matView  
D3DXMatrixPerspectiveFovLH matProj, pi / 4, 1, 0.1 ,500  

d3dDevice.SetTransform D3DTS_PROJECTION, matProj  

  
  :در پایان نیز شروع به رندر صحنه می کنیم 

  
d3dDevice.Clear 0, ByVal 0, D3DCLEAR_TARGET Or 

D3DCLEAR_ZBUFFER, BackColor, 1 ,0  
d3dDevice.BeginScene  

Sphere.DrawSubset 0  
d3dDevice.EndScene  

d3dDevice.Present ByVal 0, ByVal 0, 0, ByVal 0  

 مقدمه -  Direct3Dمباحث پیشرفته 

  

   ساخت یک موتور گرافیکی سه بعدي -مروري بر مباحث قبلی : موضوع 
  

 ، با هم مروري بر Direct3Dقبل از شروع مباحث جدید برنامه نویسی 
) مباحث قبلی در آرشیو موجود می باشند . ( مباحث قبلی خواهیم داشت 

.  
 و  سه بعدي ساختهEngineدر این درس با استفاده از مطالب قبلی یک 

  .از امکانات آن در یک برنامه نمونه استفاده خواهیم کرد 
  : داراي دو کالس است engineاین 

   MainD3D کالس – 1
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   D3Dobject کالس – 2
 سه device متغیرها و توابع الزم براي ساخت یک MainD3Dدر کالس 

  . بعدي ، تنظیمات ماتریسی ، تابع رندر و غیره موجود می باشد 
  :ومی این کالس عبارتند از متغیرهاي عم

Public g_DX As New DirectX8  
Public g_D3D As Direct3D8  

Public g_D3DX As New D3DX8  
Public g_D3DDevice As Direct3DDevice8  

Public NTextures As Long  
  :روتین ها و توابع این کالس عبارتند از 

1 - InitD3D :  این روتین ، اشیاD3D و D3Ddevice  را می سازد و
  . پارامترهاي آنها را تنظیم می کند 

2 – ApplyCameraChanges :  روتین ایجاد ماتریسView  
3 – SetupMatrices :  روتین ایجاد ماتریسProjection   
4 – StartRender :  در این روتین عملیات الزم براي شروع عمل رندر

  .صورت می گیرد 
5 – RenderObject : ک شی سه بعدي از نوع کالس این تابع ، ی

D3Dobject را می گیرد و بردارهاي مورد نیاز و نیز بافت شی را تنظیم 
  . می کند و در پایان شی را ترسیم می کند 

6 – FinishRender :  در این روتین به عملیات رندر پایان داده می شود
.  

7 – Cleanup : روتین از بین بردن اشیاDirect3D   
8 – CreateVector : تابع ساخت یک بردار سه بعدي  
9 – CreateTextures : روتین ساخت یک بافت جدید  

10 – InitTexture :تابع مقداردهی به یک بافت  
 متغیرها و توابع الزم براي ایجاد یک شی سه D3Dobjectدر کالس 

  .بعدي و اختصاص بافت به آن موجود می باشد 
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  : است  عمومی تعریف شدهtypeدر این کالس دو 
1 - NormalVERTEX  
2 - TeturedVERTEX  

  :همچنین روتین ها و توابع این کالس عبارتند از 
1 – InitObject :  تابعی که تنظیمات اولیهvertex ها و بافت شی را 

  . انجام می دهد 
2 – Vertex :  روتین ایجادvertexهاي مورد نیاز   
3 – GetRenderingMode :شخص می کند تابعی که مد رندر را م .  

 داراي بافت و vertex نرمال و ساخت vertexو نیز یکسري تابع ساخت 
  غیره 

  
این دو کالس در یک پروژه ویژوال بیسیک قرارداده شده و پروژه با نام 

D3Dengine.dll کامپایل شده است .  
 می خواهیم یک منظره سه بعدي را ایجاد engineحال با استفاده از این 

  :کنیم 
 .دیوار ، آسمان و زمین:  است objectمنظره شامل سه این 
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  : تعریف کنیم MainD3Dابتدا باید یک شی از کالس 

Dim D3D8Main As MainD3D8  

 را بصورت زیر Wall و Floor  ،Skyشی  نیز سه Form Loadدر متد 
  :تعریف می کنیم 

Dim Floor As D3DObject  
Dim Sky As D3DObject  

Dim Walls As D3Dobject  

  
  : ، ایجاد می کنیم D3D8Mainسپس این سه شی را به اضافه شی 

Set D3D8Main = New D3DEngine.MainD3D8  
Set Floor = New D3DEngine.D3DObject  

Set Sky = New D3DEngine.D3DObject  
Set Walls = New D3DEngine.D3Dobject  

 می کنیم و سپس بافتهاي مورد نیز Initial را MainD3Dدر ابتدا شی 
  :خود را می سازیم 

D3D8Main.InitD3D True ,Me.hWnd  
D3D8Main.CreateTextures 3  

D3D8Main.InitTexture 1, App.Path + "\floor.jpg"  
D3D8Main.InitTexture 2, App.Path + "\sky.bmp"  

D3D8Main.InitTexture 3, App.Path + "\wall.bmp"  

  
 floor.  می رویم floor هاي vertexحال به سراغ ایجاد و مقداردهی 

  : مثلثی دارد face می باشد و بنابراین دو vertexشامل شش 
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Floor.InitObject 6, 2, TriangleList, True ,1  
  

Floor.Vertex 0, -55, -2, -55, vbWhite, 0, 10  
Floor.Vertex 1, 55, -2 ,-55 ,vbWhite, 10, 10  

Floor.Vertex 2, 55, -2, 55, vbWhite, 10 ,0  
Floor.Vertex 3, -55, -2, -55, vbWhite, 0, 10  

Floor.Vertex 4, 55, -2, 55 ,vbWhite, 10, 0  
Floor.Vertex 5, -55, -2, 55, vbWhite, 0, 0  

 wall.  می رویم wall هاي vertexسپس به سراغ ایجاد و مقداردهی 
 مثلثی دارد face می باشد و بنابراین هشت vertexشامل بیست و چهار 

:  

Walls.InitObject 24, 8, TriangleList, True ,3  
  

Walls.Vertex 0, -55, -2, -55 ,&HBCE8FC, 0, 1  
Walls.Vertex 1, 55 ,-2 ,-55 ,&HBCE8FC, 5, 1  

Walls.Vertex 2, 55, 8, -55 ,&HBCE8FC, 5 ,0  
Walls.Vertex 3, -55, -2, -55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

Walls.Vertex 4, 55, 8 ,-55 ,&HBCE8FC, 5, 0  
Walls.Vertex 5, -55, 8, -55 ,&HBCE8FC, 0 ,0  

  
Walls.Vertex 6, -55, -2, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

Walls.Vertex 7, 55 ,-2 ,55 ,&HBCE8FC, 5, 1  
Walls.Vertex 8, 55, 8, 55 ,&HBCE8FC, 5 ,0  
Walls.Vertex 9, -55, -2, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

Walls.Vertex 10, 55, 8 ,55 ,&HBCE8FC, 5, 0  
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Walls.Vertex 11, -55, 8, 55 ,&HBCE8FC, 0 ,0  
  

Walls.Vertex 12, -55, -2, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  
Walls.Vertex 13 ,-55 ,-2 ,-55 ,&HBCE8FC, 5, 1  

Walls.Vertex 14, -55, 8, -55 ,&HBCE8FC ,5 ,0  
Walls.Vertex 15, -55, -2, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

Walls.Vertex 16 ,-55 ,8 ,-55 ,&HBCE8FC, 5, 0  
Walls.Vertex 17, -55, 8, 55 ,&HBCE8FC, 0 ,0  

  
Walls.Vertex 18, 55, -2, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

Walls.Vertex 19, 55 ,-2 ,-55 ,&HBCE8FC, 5, 1  
Walls.Vertex 20, 55, 8, -55 ,&HBCE8FC, 5 ,0  
Walls.Vertex 21, 55, -2, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

Walls.Vertex 22, 55, 8 ,-55 ,&HBCE8FC, 5, 0  
Walls.Vertex 23, 55, 8, 55 ,&HBCE8FC, 0 ,0  

  
 شامل sky. ی رویم  مsky هاي vertexحال به سراغ ایجاد و مقداردهی 

  : مثلثی دارد face می باشد و بنابراین دو vertexشش 

Sky.InitObject 6, 2, TriangleList, True ,2  
  

Sky.Vertex 0, -55, 8, -55 ,&HBCE8FC, 0, 1  
Sky.Vertex 1, 55, 8 ,-55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

Sky.Vertex 2, 55, 8, 55 ,&HBCE8FC, 0 ,1  
Sky.Vertex 3, -55, 8, -55 ,&HBCE8FC, 0, 1  
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Sky.Vertex 4, 55, 8, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  
Sky.Vertex 5, -55, 8, 55 ,&HBCE8FC, 0, 1  

  
البته در هر بار عمل رندر کردن ، . در پایان تابع رندر را صدا می کنیم 

 دوران می کند تا کل دیوار قابل X-Zدوربین یک درجه در صفحه 
  :مشاهده باشد 

Dim Angle As Double  
PI = 3.1415  

Angle = 0  
Do  
DoEvents  
D3D8Main.StartRender vbBlack  

D3D8Main.RenderObject Sky  
D3D8Main.RenderObject Floor  

D3D8Main.RenderObject Walls  
D3D8Main.FinishRender  

If Sqr(Angle ^ 2) = 360 Then Angle = 0  
Angle = Angle + 1  

D3D8Main.CamLookAtX = Sin((Angle * 2 * PI / (360(  
D3D8Main.CamLookAtZ = Cos((Angle * 2 * PI / (360(  

D3D8Main.ApplyCameraChanges  
Loop  

  
 و سورس D3DEngine.dllبراي دریافت این برنامه و نیز دریافت : نکته 

  آن ، پیغامی را بهمراه آدرس ایمیل خود در بخش نظرخواهی قراردهید

  درس اول-  Direct3Dمباحث پیشرفته 
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  Direct3D در 3D Studio Max هاي objectاستفاده از : موضوع 
 بسازیم خودمان Direct3Dتا بحال ما هر شیی را که می خواستیم در 
ممکنست این سوال برایتان . بوسیله کد نویسی آنرا توصیف کرده ایم 

پیش آمده باشد که بازیهاي تجاري براي تولید کاراکترهاي و اشیا 
   سه بعدي چگونه عمل می کنند ؟ پیچیده

منطقی بنظر نمی رسد که اینگونه مدلهاي پیچیده بصورت کد وارد 
برنامه شده اند زیرا نیاز به هزاران خط برنامه براي هر فریم خواهد بود 

 هاي خود را توسط برنامه هاي دیگري می objectبجاي اینکار ما . 
 کنیم سپس بافتها و  میloadسازیم و آنها را در برنامه خودمان 

material هاي مورد نظر را به آنها اختصاص داده و در پایان آنها را 
مزیت دیگر اینکار اینست که شما می توانید براحتی فایل . رندر می کنیم 

object خود را تغییر دهید و مدلهایی با جزئیات متفاوت براي برنامه 
  . خود قرار دهید 

  :یی بصورت زیر است مراحل ساخت چنین برنامه ها
  
  :  سه بعدي objectساخت  - 1

اولین چیزي که بایستی بدانید داشتن دانش پایه اي از چگونگی 
همچنین نیاز به یک نرم افزار مدلسازي مثل . مدلسازي سه بعدي است 

3D Studio Max دارید  . 
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 دارید تا Convertor نیاز به یک Maxبعد از ساخت مدل خود در 

 هستند تبدیل ".X" که با فرمت Direct3D را به فایلهاي Maxفایلهاي 
  . کنید 

Convertor هاي زیادي براي تبدیل فایلهاي نرم افزارهاي مدلسازي به 
  : که برخی از آنها عبارتند از  وجود دارند".X"فایلهاي 

   PolyTrans3D System Translation برنامه -
   Deep Exploration 2.0 برنامه -
   Quick3D برنامه -
   3DWin برنامه -
- DirectX Explorer Plugin   
  : که عبارتند از DirectX 8.0 SDK ابزارهاي موجود در -

  Xفایلهاي  به 3DS براي تبدیل فایلهاي Conv3DSبرنامه 
DX SDK Exporter Plugin 3 براي تبدیل فایلهايDS و Max به 

  Xفایلهاي 
 را به Deep Exploration ها من برنامه pluginاز بین این برنامه ها و 

  . شما پیشنهاد می کنم 
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در آدرس زیر می توانید اطالعات بیشتري در مورد این برنامه بدست 
  : کنید Downloadآورید و همچنین آنرا 

Deep 2.0Exploration   
s/n: 0XE2A0000000000   

Authorization s/n :REJ1HYXSR1A77Q10  
  
2 - Load کردن یک Object ساخته شده  :  

 direct3D کردن آن در load شی مورد نظر را ساختید ، Xزمانیکه فایل 
براي اینکار نیاز به یک مش داریم که اطالعات شی ما را . ساده است 

  :نگهداري کند 

Dim Mesh As D3DXMesh  

 به تعریف  به شی ، نیازtexture و materialهمچنین براي اختصاص 
  :متغیرهاي زیر داریم 
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Dim MeshMaterial As D3DMATERIAL8  
Dim MeshTexture As Direct3DTexture8  

  
  : می رویم InitGeometryحال به سراغ بازنویسی روتین 

  : تعریف متغیرهاي مورد نیاز -

Dim mtrlBuffer as D3DXBuffer  
Dim TextureFile as String   

Dim n as Long  

  
   :Xتن داده هاي شی از فایل  گرف-

Set Mesh=D3DX.LoadMeshFromX 
app.path&"\"&"

yourfilename",D3DMESH_MANAGED,D3DDevice,Nothi
ng,mtrlBuffer,n  

  
   :Ambient شی و تنظیم پارامتر materiasl استخراج اطالعات -

D3DX.BufferGetMaterial mtrlBuffer,0,MeshMaterial  
MeshMaterial.Ambient=MeshMaterial.Diffuse  

  
  : استخراج نام بافت بکار رفته براي شی -

TextureFile=D3DX.BufferGetTextureName(mtrlBuffer,0)
x  

  : ساخت بافت -

If TextureFile<>"" Then  
Set MeshTexture=D3DX.CreateTextureFromFile 
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D3DDevice,app.path&"\"&
TextureFile,128,128,D3DX_DEFAULT,0,  
D3DFMT_UNKNOWN,D3DPOOL_MANAGED,D3DX_F
ILTER_LINEAR,D3DX_FILTER_LINEAR,0,Byval 

0,Byval 0  
End If  

  
رندر نمودن شی چندان مشکل نیست اما همچنان : رندر نمودن شی  - 3

  .باید ماتریسها و تبدیالتی را که می خواهید ، خودتان مدیریت کنید 

D3DDevice.SetMaterial MeshMaterial  
D3DDevice.SetTexture 0,MeshTexture  
Mesh.DrawSubset 0  

  

  

  

  درس دوم-  Direct3Dمباحث پیشرفته 

  Direct3Dمباحث تکمیلی نورپردازي در : موضوع 
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در .  با مبانی نورپردازي آشنا شدید Direct3Dدر بخش اول آموزش 
  . این درس قصد دارم آن مباحث را کاملتر برایتان مطرح کنم 

نورپردازي یکی از بخشهاي مهم طراحی یک بازي و یا یک انیمیشن سه 
بمنظور پیاده سازي نورپردازي یک صحنه ابتدا باید با . بعدي است 

  .تئوري آن آشنا شوید 
 تخمینی از چگونگی Direct3Dنورپردازي در : ي تئوري نورپرداز

چهار نوع اصلی نور در . عملکرد نور در دنیاي واقعی می باشد 
Direct3D همچنین شما می توانید خودتان انواع (  قابل استفاده است

  ) :جدیدي از نور ایجاد کنید که موضوع ما نیست 
1 - Point Light : جاد می شود توسط یک نقطه در فضاي سه بعدي ای

دامنه یک نور . و داراي سه پارامتر رنگ ، دامنه و تضعیف می باشد 
تضعیف ، مقدار کاهش نور در . مسافتی است که نور می تواند طی کند 

نور نقطه اي در تمام جهات تششع می کند . اثر افزایش مسافت می باشد 
   شبیه یک المپ حبابی و یا یک شمع-
2 - Spot Light : ک موقعیت و یک جهت است و تنها نور را در داراي ی

این نور داراي یک زاویه .  شبیه یک چراغ قوه -یک جهت خاص می تاباند 
  .مخروطی و یک دامنه است 

3 - Directional Light :  داراي موقعیت نیست و براي پیاده سازي
 مناسب است - مثل خورشید -نورهایی که از فاصله بسیار دور می آیند 

.  
4 - Ambient Light :  این نور تضمین می کند که تمامvertex هاي یک 

  . صحنه تاریکتر از یک رنگ خاص نباشند 
ضمن اینکه اغلب کارت هاي گرافیک سه بعدي از : عملی کردن نورپردازي 

نورپردازي پشتیبانی می کنند اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که 
 بیشتر می شود Direct3Dحنه محاسبات با افزایش تعداد نور در یک ص

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٢٦٩ 

و این باعث کند شدن رندر صحنه خواهد شد و بنابراین کارت هاي 
 16 مثالً -گرافیکی سه بعدي نیز داراي یک ماکزیمم تعداد نور هستند 

 همچنین توجه داشته باشید که نورهاي مختلف - GeForce 2نور در 
 سریعترین زمان ambientنور . داراي زمان پردازشی متفاوتی هستند 

 و کندترین point ، سپس نور directionalپردازشی را دارد ، سپس نور
  . است Spot Lightآنها 

اگر نور ، یک . همچنین نکته دیگري که باید توجه کنید دامنه نور است 
 ها تاثیر می vertexمنطقه بزرگی را پوشش دهد بر تعداد زیادي از 

  .حاسبات می شود گذارد و این باعث افزایش م
 که در درسهاي بعدي در مورد آن صحبت می - Specularنورپردازي 

 نیز زمان پردازشی -کنم و براي ایجاد اشیا درخشان استفاده می شود 
  . زیادي دارد و بهتر است کمتر از آن استفاده شود 

هر . پارامتر دیگري که باید در نظر بگیرید جزئیات هندسه شما می باشد 
چیدگی صحنه بیشتر باشد ، نورپردازي نیز زمان بیشتري را چه پی

  . مصرف می کند 
سایه زنی نیز یک بخش بسیار پیچیده در مدل سازي نور است و 

 مستقیماً Direct3Dمحاسبات آن بسیار زمان گیر خواهد بود بنابراین 
محاسبات سایه زنی را انجام نمی دهد بلکه رنگ نور را بر مبناي جهت 

 می کند بنابراین قسمت پشتی یک شی که رو به نور scale هر مثلث
  . نیست ، هیچ نوري را دریافت نمی کند 

  
 را بر مبناي بک بردار نرمال vertex هر Direct3D: بردار نرمال 

 دریافت می کند به زاویه بین vertexنورپردازي می کند و نوري که یک 
ردار نرمال توسط سه ب.  بستگی دارد vertexنور و بردار نرمال آن 

vertex یک face مثلثی ایجاد می شود و این بردار نرمال ساخته شده به 
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vertex بردار نرمال در واقع سمت یک مثلث را .  ها اختصاص می یابد
مشخص می کند بنابراین اگر نور پشت مثلث باشد ، مثلث هیچ نوري را 

  . اشد  ب1بردار نرمال بایستی داراي طول . دریافت نمیکند 
  : مثلثی faceمراحل تولید بردار نرمال یک 

 . در جهت عقربه هاي ساعت ساخته شده است faceمطمئن شوید که  - 1

  
  
  . شماره یک بسازید vertex شماره صفر به vertexیک بردار از  - 2
  . شماره دو بسازید vertex شماره صفر به vertexیک بردار از  - 3
این دو بردار را بدست  ) cross droduct( حاصلضرب برداري  - 4

  .آورید 
  .نتیجه حاصلضرب را نرمال کنید  - 5

Private Function GenerateTriangleNormals(p0 As 
UnlitVertex, p1 As UnlitVertex, p2 As UnlitVertex) As 
D3DVECTOR  

Dim v01 As D3DVECTOR  
Dim v02 As D3DVECTOR  
Dim vNorm As D3DVECTOR  

D3DXVec3Subtract v01, MakeVector(p1.X, p1.Y, p1.Z), 
MakeVector(p0.X, p0.Y ,p0.Z)x  

D3DXVec3Subtract v02, MakeVector(p2.X, p2.Y, p2.Z), 
MakeVector(p0.X ,p0.Y, p0.Z)x  

D3DXVec3Cross vNorm, v01, v02  
D3DXVec3Normalize vNorm ,vNorm  

GenerateTriangleNormals.X = vNorm.X  
GenerateTriangleNormals.Y = vNorm.Y   
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GenerateTriangleNormals.Z = vNorm.Z  
End Function  

  
راي ب) مثل گوشه دو دیوار (  مشترك باشند vertex در یک faceاگر دو 

 را با روش فوق بدست face ابتدا نرمال دو vertexتولید نرمال این 
آورید سپس دو بردار نرمال را با هم جمع کنید و در پایان بردار 

  . حاصلجمع را نرمال کنید 

  

  
اولین چیزي که قبل از برپاسازي نورپردازي : برپاسازي نورپردازي 

براي اینکار باید .  است vertexبایستی اعمال کنیم تغییر ساختار 
 حذف و سه پارامتر را براي نگهداري vertex را از ساختار colorپارامتر 

  :نرمال اضافه کنیم 

Private Type UnlitVertex  
X As Single  

Y As Single  
Z As Single  
nx As Single  
ny As Single  
nz As Single  

tu As Single  
tv As Single  
End Type  
Const Unlit_FVF = (D3DFVF_XYZ Or 
D3DFVF_NORMAL Or D3DFVF_TEX1)x  
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 هاي شی خود بردار نرمال را محاسبه vertexهمچنین باید براي تمام 

 آن بردار face 12 براي هر کنید براي مثال اگر شی شما یک مکعب است
در زیر من کد الزم براي ساخت نرمال یکی از این . نرمال را بدست آورید 

face ها را نوشته ام :  

Cube2(0) = CreateVertex(-1, -1, 1, 0, 0, 0, 0 ,0(x  
Cube2(1) = CreateVertex(1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1)x  

Cube2(2 = (CreateVertex(-1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1)x  
vN = GenerateTriangleNormals(Cube2(0( ,Cube2(1), 

Cube2(2))x  
Cube2(0).nx = vN.X: Cube2(0).ny = vN.Y: Cube2(0).nz = 

vN.Z  
Cube2(1).nx = vN.X: Cube2(1).ny = vN.Y: Cube2(1).nz = 

vN.Z  
Cube2(2).nx = vN.X: Cube2(2).ny = vN.Y: Cube2(2).nz = 
vN.Z  

  
 خود اضافه device به material سازي نور ابتدا بایستی یک براي برپا

  :کنید 

Dim Mtrl As D3DMATERIAL8, Col As 
D3DCOLORVALUE  
Col.a = 1: Col.r = 1: Col.g = 1: Col.b = 1  

Mtrl.Ambient = Col  
Mtrl.diffuse = Col  
D3DDevice.SetMaterial Mtrl  

  
ید که نور شما را بشناسد  خود را تنظیم کنdeviceسپس بایستی طوري 
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- lights یک شی از نوع D3DLight8 یکبار که این خط را - است 
بنویسید می توانید از نور استفاده کنید اما اگر خصوصیات نور را 

  :تغییر دهید بایستی دوباره این دستور را فراخوانی کنید 

D3DDevice.SetLight 0, Lights   

  
  :حال باید نور را روشن کنید 

D3DDevice.LightEnable 0, 1  

  
 بگوئید که نورپردازي را براي شما انجام Direct3Dو در پایان باید به 

  :دهد 

D3DDevice.SetRenderState D3DRS_LIGHTING ,1  

  
 نوع اصلی نور باید به 4براي ایجاد هر یک از : چگونگی ایجاد یک نور 
  :روشی خاص عمل کنید 

نوع نورپردازي بسیار ساده است و تنها این  : Ambientنورپردازي  - 1
 یک ambientرنگ .  ایجاد می شود SetRenderStateبا فراخوانی تابع 

  : است RRGGBBعدد هگزادسیمال بصورت 

D3DDevice.SetRenderState D3DRS_AMBIENT ,
&H202020   

  
  :داراي دو پارامتر رنگ و جهت می باشد  : Directionalنورپردازي  - 2
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Lights.Type = D3DLIGHT_DIRECTIONAL  
Lights.diffuse.r = 1  

Lights.diffuse.g = 1  
Lights.diffuse.b = 1  
Lights.Direction = MakeVector(0, -1, 0)x  

  

  
  
داراي سه پارامتر موقعیت ، رنگ و تضعیف می  : Point نورپردازي - 3

  :باشد 

Lights.Type = D3DLIGHT_POINT  
Lights.position = MakeVector(5, 0, 2)x  

Lights.diffuse.b = 1  
Lights.Range = 100  

Lights.Attenuation1 = 0.05  
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این نور داراي دو مخروط است که نقاط خارج  : Spotنورپردازي  - 4

دو زاویه براي مخروط . مخروط اول روشنتر از نقاط داخل آن هستند 
 که برحسب - phi و زاویه خارجی theta زاویه داخلی -وجود دارد 

  :رادیان هستند 

  
  

Lights.Type = D3DLIGHT_SPOT  
Lights.position = MakeVector(-4, 0, 0)x  

Lights.Range = 100  
Lights.Direction = MakeVector(1, 0, 0)x  

Lights.Theta = 30 * (Pi / 180(x  
Lights.Phi = 50 * (Pi / 180)x  

Lights.diffuse.g = 1  
Lights.Attenuation1 = 0.05   
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  درس سوم-  Direct3Dمباحث پیشرفته 

اي ذخیره سازي اشکال سه  برIndex Bufferاستفاده از : موضوع 
  بعدي

  
با دانشی . مکعبی که در درسهاي قبلی ساختیم را درنظر بگیرید : مقدمه 

 36استفاده از  - 1: که اکنون دارید ، دو راه براي ساخت یک مکعب داریم 
ساخت مکعب با استفاده  - 2 هاي مکعب face براي تعریف vertexعدد 

   Xاز یک مدلساز و ذخیره آن با فرمت 
 vertexروش اول غیرکارامد است زیرا شما بایستی از تعداد زیادي 

روش دوم مناسب است اما . براي یک شکل بسیار ساده استفاده کنید 
. زمانیکه بخواهیم رنگها و بافتها را تغییر دهیم دچار مشکل خواهیم شد 

 Indexروش جدیدي که امروز در مورد آن صحبت می کنم استفاده ار 

Buffer  است.  
Index Buffer شامل یکسري عدد integer است که این اعداد مرجعی 

براي .  هستند Vertex Buffer هاي ذخیره شده در یک vertexبراي 
 داریم که یک vertex عدد 8 شامل Vertex Bufferمثال فرض کنید یک 

 با Index Bufferما می توانیم یک . مکعب را براي ما توصیف می کند 
 ها را براي ما مشخص vertexسازیم بطوریکه ترتیب اتصال  عضو ب36

 1 شماره face براي مشخص کردن 3و 1 و 0 هاي Indexمثالً . کنند 
 می vertex عدد 36بنابراین بجاي استفاده از . مکعب بکار می روند 

  . بسازیم Index Buffer و یک vertex عدد 8توانیم مکعب را با 
 بسیار کارامد است اما چندین محدودیت Index Bufferگرچه استفاده از 

مهمترین آنها اینست که تمام اندیسهایی که . در استفاده از آن وجود دارد 
 می کنند بایستی خصوصیات مشابهی share مشابه را vertexیک 

 براي مثال نمی - موقعیت ، رنگ ، بافت و نرمال یکسان -داشته باشند 
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  .  آن یک رنگ داشته باشد faceتوانید مکعبی بسازید که هر 
  

 :ابتدا به متغیرهاي زیر نیاز داریم  : Index Bufferساخت 

Dim VBuffer as Direct3DVertexBuffer8  
Dim IBuffer as Direct3DIndexBuffer8  

Dim Vlist(0 to 7) as LITVERTEX  
Dim Ilist(0 to 35 (as Integer  

  
  :ی شود بصورت زیر بازنویسی مInitGeometryتابع 

  : براي مکعب vertexتولید هشت  -1

Vlist(0) = CreateLitVertex(-1, -1, -1 ,&HFF0000 ,0 ,0 ,0(x  
Vlist(1) = CreateLitVertex(-1, 1, -1 ,&HFF00& ,0 ,0 ,0(x  

Vlist(2) = CreateLitVertex(1, -1, -1 ,&HFF& ,0 ,0 ,0(x  
Vlist(3) = CreateLitVertex(1, 1, -1 ,&HFF00FF, 0, 0, 0)x  

Vlist(4 = (CreateLitVertex(-1, -1, 1 ,&HFFFF00, 0, 0, 0)x  
Vlist(5 = (CreateLitVertex(-1, 1, 1 ,&HFFFF, 0, 0, 0)x  

Vlist(6) = CreateLitVertex(1 ,-1 ,1 ,&HFFCC00, 0, 0, 0)x  
Vlist(7) = CreateLitVertex(1, 1, 1 ,&HFFFFFF, 0, 0, 0)x  

  
   :CreateVertexBuffer توسط تابع Vertex Bufferایجاد  - 2

Set VBuffer = 
D3DDevice.CreateVertexBuffer(Len(Vlist(0)) * 8, 0, 

Lit_FVF ,D3DPOOL_DEFAULT)x  

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٢٧٨ 

D3DVertexBuffer8SetData VBuffer, 0, Len(Vlist(0)) * 8, 0 ,
Vlist(0)x  

  
  : ها indexتولید  - 3

front '  
Ilist(0) = 0: Ilist(1) = 1: Ilist(2 = (2  

Ilist(3) = 1: Ilist(4) = 3: Ilist(5) = 2  
Right '  

Ilist(6) = 2 :Ilist(7) = 3: Ilist(8) = 6  
Ilist(9) = 3: Ilist(10) = 7: Ilist(11) = 6  

Back '  
Ilist(12) = 6: Ilist(13) = 7: Ilist(14) = 4  

Ilist(15) = 7: Ilist(16 = (5 :Ilist(17) = 4  
Left '  

Ilist(18) = 4: Ilist(19) = 5: Ilist(20 = (0  
Ilist(21) = 5: Ilist(22) = 1: Ilist(23) = 0  
Top '  

Ilist(24) = 1 :Ilist(25) = 5: Ilist(26) = 3  
Ilist(27) = 5: Ilist(28) = 7: Ilist(29 = (3  

Bottom '  
Ilist(30) = 2: Ilist(31) = 6: Ilist(32) = 0  

Ilist(33) = 6 :Ilist(34) = 4: Ilist(35) = 0  

  
   :CreateIndexBuffer توسط تابع Index Bufferایجاد  - 4

Set IBuffer = D3DDevice.CreateIndexBuffer(Len(Ilist(0)) * 

36, 0, D3DFMT_INDEX16 ,D3DPOOL_DEFAULT)x  
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D3DIndexBuffer8SetData IBuffer, 0, Len(Ilist(0)) * 36, 0 ,
Ilist(0)x  

  
  :ندر کردن این مکعب دو روش وجود دارد براي ر : Renderتابع 

در این روش از  : DrawIndexedPrimitiveاستفاده از تابع  - 1
VBuffer و IBUffer و آرایه vertex ها استفاده می شود :  

Public Sub Render()x  
D3DDevice.Clear 0, ByVal 0 ,D3DCLEAR_TARGET Or 

D3DCLEAR_ZBUFFER, 0, 1# ,0  
D3DDevice.BeginScene  

D3DDevice.SetStreamSource 0, VBuffer ,Len(Vlist(0))x  
D3DDevice.SetIndices IBuffer ,0  

D3DDevice.DrawIndexedPrimitive 
D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 36, 0 ,12  

D3DDevice.EndScene  
D3DDevice.Present ByVal 0, ByVal 0, 0, ByVal 0  

End Sub  

  
در این روش از  : DrawIndexedPrimitiveUPاستفاده از تابع  - 2

  : استفاده می شود index و vertexآرایه هاي 

Public Sub Render()x  
D3DDevice.Clear 0, ByVal 0 ,D3DCLEAR_TARGET Or 

D3DCLEAR_ZBUFFER, 0, 1# ,0  
D3DDevice.BeginScene  
D3DDevice.DrawIndexedPrimitiveUP 
D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 8, 12, Ilist(0), 
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D3DFMT_INDEX16, Vlist(0( ,Len(Vlist(0))x  
D3DDevice.EndScene  

D3DDevice.Present ByVal 0, ByVal 0 ,0 ,ByVal 0  
End Sub  

  
براي دریافت برنامه نمونه و یا اطالعات بیشتر در مورد توابعی که : نکته 

  .در این درس استفاده شد با من تماس بگیرید 

  درس چهارم-  Direct3Dمباحث پیشرفته 

 Vertex/Mesh Animation: موضوع 

  
  
  

 صحبت Direct3Dدر این درس در مورد روشهاي ساخت انیمیشن در 
التهاي مختلفی می تواند انیمیشن در فضاي سه بعدي در ح. خواهیم کرد 

 گرافیکی شما و ابزارهایی که ایجاد کرده engineایجاد شود که بسته به 
  :سه روش اصلی ساخت انیمیشن وجود دارد که عبارتند از . اید ، دارد 

- Tween درون یابی خطی /  سازي دستی )manual 

tweening/linear interpolation(   
   )vector interpolation(  درون بابی برداري -
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   )keyframe interpolation(  درون یابی بر اساس فریم کلیدي -
  
این .  روش اول یکی از ساده ترین راههاي ساخت انیمیشن است – 1

 و یا –روش در زمانیکه با مدلهاي پیچیده سر و کار دارید مناسب نیست 
ست که  کردن اtween این روش نوعی – vertexمدلهایی با تعداد زیادي 

  .  ها استفاده می کند index bufferاز مزیت 
درون یابی ، چگونگی تغییرات شیی در طول یک زمان مشخص می باشد 

در درسهاي قبلی شما درون یابی رنگ را روي یک شی دیدید که در آن . 
درون ( . شدن fade( یک رنگ بطور مالیم به رنگ دیگري تبدیل می شد 

 به Aبراي درون یابی خطی از موقعیت . ت یابی خطی نیز مشابه آن اس
  : از فرمول زیر استفاده می شود Bموقعیت 

)B*V)+A*(1-V(  
 ضریب درون یابی است V مختصاتهاي مبدا و مقصد هستند و B و Aکه 

 را tweenاین فرمول مختصات نقطه . که عددي بین صفر و یک می باشد 
  . در هر لحظه مشخص می کند 

ید بکار بردن این فرمول براي یک شی با تعداد زیادي همانطور که می بین
vertex بسیار وقت گیر بوده و fram rate را پایین می آورد  .  

 و یک مقدار ضریب درون یابی را می گیرد تا نقطه vertexتابع زیر دو 
tween را محاسبه کند :  

Private Function TweenVertices(Source As LITVERTEX ,
Dest As LITVERTEX, TweenAmount As Single) As 
LITVERTEX  

TweenVertices.X) = Dest.X * TweenAmount) + Source.X * 
(1# - TweenAmount)x  

TweenVertices.Y) = Dest.Y * TweenAmount) + Source.Y * 
(1# - TweenAmount)x  
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TweenVertices.Z) = Dest.Z * TweenAmount) + Source.Z * 
(1# - TweenAmount)x  

TweenVertices.color = Source.color  
End Function  

  
 هایی با بردار vertex – استفاده کنید UNLIT هاي vertexاگر شما از 

 را از tween در اینصورت باید کد فوق را تغییر دهید و باید –نرمال 
  . نرمال مبدا به نرمال مقصد نیز انجام دهید 

در یک .  نیز تنظیم شده است tween vertexهمانطور که می بینید رنگ 
 مناسبتر می توانید رنگها ، مختصات بافت و مقادیر tweeningتابع 

specular را نیز tween کنید  .  
محدودیتی که این روش دارد اینست که خطی است و براي مدل کردن 

  . حرکتهاي غیر خطی درست کار نمی کند 
ه کنیم تا یک مکعب را در یک  استفادtweenحال می خواهیم از تابع 

ابتدا سه شی را بصورت زیر تعریف . انیمیشن به یک هرم تبدیل کنیم 
  :می کنیم 

  ’ استsource cube همان current cubeدر ابتداي انیمیشن ، شی 
CubeVertices(0) = CreateLitVertex(-1, -1, -1 ,&HFF0000, 

0, 0 ,0(x  
CubeVertices(1) = CreateLitVertex(-1, 1, -1 ,&HFF00& ,0 ,

0 ,0(x  
CubeVertices(2) = CreateLitVertex(1, -1, -1 ,&HFF& ,0 ,0 ,

0(x  
CubeVertices(3) = CreateLitVertex(1, 1, -1 ,&HFF00FF, 0, 

0 ,0(x  
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CubeVertices(4) = CreateLitVertex(-1, -1, 1 ,&HFFFF00, 

0, 0 ,0(x  
CubeVertices(5) = CreateLitVertex(-1, 1, 1 ,&HFFFF, 0, 0 ,

0(x  
CubeVertices(6) = CreateLitVertex(1, -1, 1 ,&HFFCC00, 0, 

0 ,0(x  
CubeVertices(7) = CreateLitVertex(1, 1, 1 ,&HFFFFFF, 0, 

0, 0)x   
  ’مکعب اولیه
CubeVerticesSource(0) = CreateLitVertex(-1, -1, -1 ,

&HFF0000, 0, 0, 0)x  
CubeVerticesSource(1) = CreateLitVertex(-1, 1, -1 ,

&HFF00& ,0 ,0 ,0(x  
CubeVerticesSource(2) = CreateLitVertex(1, -1, -1 ,

&HFF& ,0 ,0 ,0(x  
CubeVerticesSource(3) = CreateLitVertex(1, 1, -1 ,

&HFF00FF, 0, 0, 0)x  
CubeVerticesSource(4) = CreateLitVertex(-1, -1, 1 ,

&HFFFF00, 0, 0, 0)x  
CubeVerticesSource(5) = CreateLitVertex(-1, 1, 1 ,

&HFFFF, 0, 0, 0)x  
CubeVerticesSource(6) = CreateLitVertex(1, -1, 1 ,

&HFFCC00, 0, 0, 0)x  
CubeVerticesSource(7) = CreateLitVertex(1, 1, 1 ,

&HFFFFFF, 0, 0, 0)x   
  ’هرم مقصد

CubeVerticesDest(0 = (CreateLitVertex(-1, -1, -1 ,
&HFF0000, 0, 0, 0)x  
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CubeVerticesDest(1 = (CreateLitVertex(-0.1, 1, -0.1 ,
&HFF00& ,0 ,0 ,0(x  

CubeVerticesDest(2 = (CreateLitVertex(1, -1, -1 ,&HFF& ,
0 ,0 ,0(x  

CubeVerticesDest(3 = (CreateLitVertex(0.1, 1, -0.1 ,
&HFF00FF, 0, 0, 0)x  

CubeVerticesDest(4 = (CreateLitVertex(-1, -1, 1 ,
&HFFFF00, 0, 0, 0)x  

CubeVerticesDest(5 = (CreateLitVertex(-0.1, 1, 0.1 ,
&HFFFF, 0, 0, 0)x  

CubeVerticesDest(6 = (CreateLitVertex(1, -1, 1 ,
&HFFCC00, 0, 0, 0)x  

CubeVerticesDest(7 = (CreateLitVertex(0.1, 1, 0.1 ,
&HFFFFFF, 0, 0, 0)x  

  
 پیکسلهاي twenحال باید در یک حلقه با استفاده از تابع 

CubeVertices را update کنیم :  

Private Sub UpdateAnimation()x  
Dim I As Integer  

  'به روز کردن پارامترهاي زمان و جهت
If AnimTweenDir = True Then  

AnimTweenFactor = AnimTweenFactor + 
(((GetTickCount() - LastTimeTweened / (1000*(1#(  

LastTimeTweened = GetTickCount  
If AnimTweenFactor < =1# Then  

AnimTweenFactor = 1#  
AnimTweenDir = False  

End If  
Else  
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AnimTweenFactor = AnimTweenFactor - 
(((GetTickCount ()- LastTimeTweened) / 1000)*1#(  

LastTimeTweened = GetTickCount  
If AnimTweenFactor > =0# Then  

AnimTweenFactor = 0#  
AnimTweenDir = True  

End If  
End If  

  ' ها vertexبه روز کردن اطالعات 
For I = 0 To 7  

CubeVertices(I) = TweenVertices(CubeVerticesSource(I), 
CubeVerticesDest(I( ,AnimTweenFactor)x  

Next I  
  ’ vertexدن بافر به روز کر

If D3DVertexBuffer8SetData(VBuffer, 0, 
Len(CubeVertices(0)) * 8, 0 ,CubeVertices(0)) = 

D3DERR_INVALIDCALL Then GoTo Error:  
Exit Sub  

Error:  
Debug.Print “Error occured whilst updating the 
animation…”x  
End Sub  

  
  :ر تنظیم می شود زمان پایه انیمیشن توسط عبارت زی

)))GetTickCount() - LastTimeTweened) / 1000) * 1#(  
انیمیشن بر مبناي : همانطور که می دانید دو نوع انیمیشن وجود دارد 

frame در انیمیشن بر مبناي .  و انیمیشن بر مبناي زمانframe شماره 
باعث می فریم با یک مقدار ثابت در زمان افزایش می یابد اما اگر اینکار 

. شود کیفیت انیمیشن در کامپیوترهاي با سرعت متفاوت تغییر کند 
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انیمیشن هاي بر . بنابراین انیمیشن را بر مبناي زمان تولید کرده ایم 
 " فریم در هر ثانیه 30 " ، " فریم در هر سیکل 1 "مبناي زمان بجاي 

  . هستند 
  
 tweeningل  براي انجام عمD3DX روش دوم از توابع کتابخانه – 2

استفاده می کند و بنابراین بهبودي در سرعت انیمیشن نسبت به روش 
 می توانیم عمل D3DXبا استفاده از کتابخانه . باال حاصل می شود 

لیست .  انجام دهیم vertexدرون یابی خطی را براي تمام اجزا اصلی یک 
  :زیر توابعی را براي اینکار نشان می دهد 

  :انجام درون یابی براي موقعیت و نرمال  : D3DXVec3Lerp تابع -

D3DXVec3Lerp( VOut as D3DVECTOR, V1 as 
D3DVECTOR, V2 as D3DVECTOR, S as Single)x  

- VOut = The result of the interpolation  
- V1 = The source coordinates  

- V2 = The destination coordinates  
- S = The interpolation amount - between, but not limited 

to, 0.0 - 1.0 scale; where 0 is the source and 1 is the 
destination  

  
   :vertexانجام درون یابی براي رنگهاي  : D3DXColorLerp تابع -

D3DXColorLerp( COut as D3DCOLORVALUE, C1 as 
D3DCOLORVALUE, C2 as D3DCOLORVALUE, S as 
Single)x  

- COut = The resulting colour  
- C1 = The source colour  
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- C2 = The destination colour  
- S = The interpolant,  

on a 0.0 to 1.0 scale  
انجام درون یابی براي مختصاتهاي دوبعدي  : D3DXVec2Lerp تابع -
:  

  
- VOut = The result of this interpolation  

- V1 = The source coordinates  
- V2 = The destination coordinates  

- S = The interpolant on a 0,0 to 1.0 scale  

تولید یک مسیر منحنی که از دو نقطه  : D3DXVec3Hermite تابع -
  :کنترل عبور می کند 

D3DXVec3Hermite( VOut as D3DVECTOR, V1 as 
D3DVECTOR ,T1 as D3DVECTOR, V2 as D3DVECTOR, 

T2 as D3DVECTOR, S as Single)x  
- VOut = The Result  

- V1 = The Source Coordinate  
- T1 = The Tangent at the Source coordinate, this is the 

direction and speed the line will leave the source point.  
- V2 = The Destination Coordinate  

- T2 = The Tangent at the Destination coordinate, this is 
the direction and speed the line will enter the destination 

point.  
- S = The Interpolant Value  
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 استفاده کنیم باید توصیف D3DXبراي اینکه بتوانیم از کتابخانه 
vertex هایمان را تغییر دهیم و بایستی یکسري مقادیر ARGB اضافی 

  : اضافه کنیم vertexرا به ساختار 

Private Type LITVERTEX  
X As Single  

Y As Single  
Z As Single  
color As Long  
specular As Long  
tu As Single  

tv As Single  
ColorEx As D3DCOLORVALUE  
End Type  

  
  : را بصورت زیر می نویسیم tweenحال تابع 

Private Function TweenVertices(Source As LITVERTEX ,
Dest As LITVERTEX, TweenAmount As Single) As 
LITVERTEX  

Dim vResult As D3DVECTOR  
Dim vResult2 As D3DVECTOR2  

Tween کردن موقعیت vertex ها ‘  
D3DXVec3Lerp vResult, MakeVector(Source.X, Source.Y, 

Source.Z( ,MakeVector(Dest.X, Dest.Y, Dest.Z), 
TweenAmount  

TweenVertices.X = vResult.X  
TweenVertices.Y = vResult.Y  
TweenVertices.Z = vResult.Z  

Tween کردن اطالعات texture’   
D3DXVec2Lerp vResult2, MakeVector2D(Source.tu ,
Source.tv), MakeVector2D(Dest.tu, Dest.tv), 
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TweenAmount  
TweenVertices.tu = vResult2.X  

TweenVertices.tv = vResult2.Y   
Tween کردن اطالعات رنگ ‘  

D3DXColorLerp TweenVertices.ColorEx, 
Source.ColorEx, Dest.ColorEx ,TweenAmount  

With TweenVertices.ColorEx  
TweenVertices.color = RGB(.B * 255 ,.G * 255, .R * 255)x  

End With  
End Function  

ه کنید اینست که در تابع فوق براي اشاره به نکته اي که باید به آن توج
vertex توسط تابع (  ، یک بردار ساخته شده استMakeVector . (   

  
اگر شما .  روش سوم پر استفاده ترین روش انیمیشن سازي است – 3

انیمیشن هاي پیچیده با تعداد زیادي شی در آن داشته باشید و اگر 
م ذخیره کنید ، به حجم باالیی از بخواهید تغییرات اشیا را در هر فری

بجاي آن ما با استفاده از یکسري فریم . منابع ذخیره سازي نیاز است 
  . کلیدي ، فریمهاي میانی را پیش بینی می کنیم 

 را در هر فریم vertexبراي انجام درون یابی فریم کلیدي ، بایستی مقدار 
. مانی ظاهر می شود کلیدي بدانیم و نیز بدانیم هر فریم کلیدي در چه ز

بنابراین باید براي هر انیمیشن چند فایل را بعنوان فریم کلیدي ذخیره 
  . کنیم 

 می loadدر این درس ما داده هاي کلیدي انیمیشن را از یکسري فایل 
 درون برنامه قرار داده می keyframeکنیم بنابراین تمام ثابتهاي زمان 

 بنویسید که انیمیشن هاي شما می توانید خودتان یک ماژول( شود 
این ماژول باید قادر باشد که یک فرمت . عمومی تر را نیز مدیریت کند 

 load هاي مربوطه را texture کند ، اشیا و importاستاندارد فایل را 
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نماید و سپس خودش ساخت انیمیشن را بطور اتوماتیک انجام دهد و 
پس ) .  فراخوانی کند  راupdate و یا renderبرنامه اصلی فقط روتین 

از جمع آوري اطالعات فریم هاي کلیدي ، باید در هر زمان محاسبه کنیم 
که چه مدتی از شروع انیمیشن گذشته است و بنابراین انیمیشن در چه 

سپس محاسبه می کنیم که فریم کلیدي قبلی و فریم . موقعیتی قرار دارد 
اصله زمانی از کلیدي بعدي چیست همچنین حساب می کنیم در چه ف

سرانجام یک درون یابی نرمال را انجام می دهیم تا . ایندو قرار داریم 
 Meshاطالعات فریم جاري بدست آید و این اطالعات را درون یک شی 

  . می گذاریم و آنرا رندر می کنیم 
 صحبت کردم X کردن اشیا از یک فایل loadدر درسهاي قبلی در مورد 
 صحبت Mesh از یک شی vertexتن اطالعات اما در مورد چگونگی گرف

  : براي اینکار دو تابع دارد D3DXکتابخانه . نشد 
اطالعات یک شی  : D3DXMeshVertexBuffer8GetData تابع -

D3DXMesh را گرفته و در یک آرایه از D3DVERTEX ذخیره می 
  :کند 

D3DXMeshVertexBuffer8GetData( D3DXMeshobj As 
Unknown, Offset As Long, Size As Long, Flags As Long, 
Data As Any) As Long   

- D3DXMeshobj As Unknown = A D3DXMESH object 

that you want to extract the data from .  
- Offset As Long = How far into the vertex buffer we want 

to start reading, 0 is the beginning  
- Size As Long = Size of the vertex buffer, this will be 

Len(D3DVERTEX) * Mesh.GetNumVertices  
- Flags As Long = A combination of the 

CONST_D3DLOCKFLAGS, leave as 0.  
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- Data As Any = The first element in the array that you 
want the data to be read into, should be an array of 
D3DVERTEX vertices  

- Return Code As Long = Returns D3D_OK for success, or 
either of D3DERR_INVALIDCALL or E_INVALIDARG 
for an error  

  
اطالعات یک بافر  : D3DXMeshVertexBuffer8SetData تابع -

vertex را در یک شی D3DXMesh قرار می دهد :  

D3DXMeshVertexBuffer8SetData( D3DXMeshobj As 
Unknown, Offset As Long, Size As Long, Flags As Long, 
Data As Any) As Long   

- D3DXMeshobj As Unknown = The D3DXMESH object 
that defines where you want the data to be placed  

- Offset As Long = How far into the Destination vertex 
buffer you want to place the data  

- Size As Long = The Size of the buffer in bytes, this will be 
Len(D3DVERTEX) * Mesh.GetNumVertices   

- Flags As Long = A Combination of the 
CONST_D3DLOCKFLAGS, leave as 0  

- Data As Any = The first element in the array of data you 
want placed in the mesh's vertex buffer  

- Return Code As Long = D3D_OK for success or 
D3DERR_INVALIDCALL or E_INVALIDARG for 

failure  

  
  :عملیات انجام انیمیشن فریم کلیدي بصورت زیر است 

- load کردن اشیا از فایلهاي X به درون شی D3DXMesh   
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   از این شیvertex استخراج اطالعات -
   انجام درون یابی بین فریمهاي کلیدي-
   D3DXMesh هاي درون یابی در یک شی vertex قرار دادن اطالعات -

 – باشد nفرض می کنیم که انیمیشن ما همیشه از زمان صفر تا زمان 
 براي GetTickCount بنابراین می توانیم از –برحیب میلی ثانیه 

همچنین یک ساختار را براي هر فریم . یم توابع زمانی خود استفاده کن
  :کلیدي بصورت زیر تعریف می کنیم 

Private Type KeyFrame  
  Mesh As D3DXMesh’  شده از یک فایلloadشی 

   MatList() As D3DMATERIAL8’  براي هر شیmaterialآرایه 
   Texture’ TexList() As Direct3DTexture8آرایه 

 nMaterials’  هایی که استفاده می کنیمtexture ها و materialتعداد 
As Long   

 VertexList() As’  براي این فریم کلیديvertexداده هاي 
D3DVERTEX   

   TimeIndex As Long’ موقعیت این فریم کلیدي در انیمیشن
End Type  

  
 استخراج کرده و Xحال باید تابعی بنویسیم که اطالعات را از یک فایل 

  :ي قرار دهد درون فریم کلید

Private Function CreateKeyFrameFromFile(Filename As 
String, TexturePrefix As String, Time As Long) As 
KeyFrame  

   ’Filename:  براي شی سه بعديXنام فایل 
:  این شی در آن قرار دارد textureپوشه اي که اطالعات 

TexturePrefix’   
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  ' Time: کلیدي اندیس زمان براي این فریم 
Dim I As Long  

Dim XBuffer As D3DXBuffer  
Dim TextureFile As String  

Dim hResult As Long   
  خواندن اطالعات از فایل ورودي به حافظه '

Set CreateKeyFrameFromFile.Mesh = 
D3DX.LoadMeshFromX(Filename, 

D3DXMESH_MANAGED ,D3DDevice, Nothing, XBuffer, 
CreateKeyFrameFromFile.nMaterials)x  

  ‘ ها texture ها و materialتولید 
ReDim 
CreateKeyFrameFromFile.MatList(CreateKeyFrameFro

mFile.nMaterials) As D3DMATERIAL8  
ReDim 
CreateKeyFrameFromFile.TexList(CreateKeyFrameFrom

File.nMaterials) As Direct3DTexture8  
For I = 0 To CreateKeyFrameFromFile.nMaterials - 1   
D3DX.BufferGetMaterial XBuffer, I ,
CreateKeyFrameFromFile.MatList(I)x  

CreateKeyFrameFromFile.MatList(I).Ambient = 
CreateKeyFrameFromFile.MatList (I).diffuse   

TextureFile = D3DX.BufferGetTextureName(XBuffer, I)x   
If TextureFile <> "" Then   

Set CreateKeyFrameFromFile.TexList(I = (
D3DX.CreateTextureFromFileEx(D3DDevice, 

TexturePrefix & TextureFile ,D3DX_DEFAULT, 
D3DX_DEFAULT, D3DX_DEFAULT, 0, 
D3DFMT_UNKNOWN, D3DPOOL_MANAGED ,  

D3DX_FILTER_LINEAR, D3DX_FILTER_LINEAR ,0 ,
ByVal 0, ByVal 0)x  

End If  
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Next I  
  ’vertexاستخراج داده هاي 

ReDim 
CreateKeyFrameFromFile.VertexList(CreateKeyFrameFr

omFile.Mesh.GetNumVertices) As D3DVERTEX  
hResult = 
D3DXMeshVertexBuffer8GetData(CreateKeyFrameFrom

File.Mesh ,0 ,Len(CreateKeyFrameFromFile.VertexList(0 ((
 *reateKeyFrameFromFile.Mesh.GetNumVertices, 0 ,

CreateKeyFrameFromFile.VertexList(0((  
CreateKeyFrameFromFile.TimeIndex = Time   
End Function  

  
 خطوط زیر را براي ساخت فریم هاي کلیدي اضافه Initializeدر تابع 

  :می کنیم 

nKeyFrames = 4  
kfAnimLength = 2500  

AnimLastStartAt = GetTickCount()x  
ReDim kfAnim(nKeyFrames - 1) As KeyFrame  

kfAnim(0) = CreateKeyFrameFromFile(App.Path & 
"\frame0.x" ,App.Path & "\" ,0(x  

kfAnim(1) = CreateKeyFrameFromFile(App.Path & 
"\frame1.x", App.Path & "\" ,kfAnimLength * (1 / 3))x  

kfAnim(2 = (CreateKeyFrameFromFile(App.Path & 
"\frame2.x", App.Path & "\" ,kfAnimLength * (2 / 3))x  

kfAnim(3) = CreateKeyFrameFromFile(App.Path & 
"\frame3.x", App.Path & "\" ,kfAnimLength)x  

kfCurrent = CreateKeyFrameFromFile(App.Path & 
"\frame0.x", App.Path & "\" ,0(  
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دقت کنید که از یک اندیس زمان براي ساخت فریم هاي کلیدي استفاده 

  . شده است 
ابتدا باید به روشی . حال باید کدي براي نمایش دادن انیمیشن بنویسیم 

  :تغییرات فریمها را کنترل کنیم 

For I = 0 To nKeyFrames - 2   
If CurrentTimeIndex < =kfAnim(I).TimeIndex Then  

PrevFrame = I  
NextFrame = I + 1  

End If  
Next I  

  
 دو فریم کلیدي و زمان جاري ، indexسپس باید با توجه به زمان 

  :پارامتر درون یابی را محاسبه کنیم 

sTime = kfAnim(PrevFrame).TimeIndex  
eTime = kfAnim(NextFrame).TimeIndex  

cTime = CurrentTimeIndex  
eTime = eTime - sTime  

cTime = cTime - sTime  
sTime = sTime - sTime   

InterpolateAmount = cTime / eTime  

  
سپس باید بر اساس این پارامتر عمل درون یابی را روي داده هاي 

vertex انجام دهیم :  

For I = 0 To kfCurrent.Mesh.GetNumVertices   
  درون یابی مختصاتها'

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٢٩٦ 

D3DXVec3Lerp vTemp3D ,
MakeVector(kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).X, 

kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).Y ,_   
kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).Z( ,

MakeVector(kfAnim(NextFrame).VertexList(I).X, 
kfAnim(NextFrame).VertexList(I).Y ,_  

kfAnim(NextFrame).VertexList(I).Z( ,InterpolateAmount  
kfCurrent.VertexList(I).X = vTemp3D.X  

kfCurrent.VertexList(I).Y = vTemp3D.Y  
kfCurrent.VertexList(I).Z = vTemp3D.Z  

  
  درون یابی نرمالها'

D3DXVec3Lerp vTemp3D ,
MakeVector(kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).nx ,

kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).ny ,_   
kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).nz( ,

MakeVector(kfAnim(NextFrame).VertexList(I).nx ,
kfAnim(NextFrame).VertexList(I).ny ,_  

kfAnim(NextFrame).VertexList(I).nz( ,InterpolateAmount  
kfCurrent.VertexList(I).nx = vTemp3D.X  
kfCurrent.VertexList(I).ny = vTemp3D.Y  

kfCurrent.VertexList(I).nz = vTemp3D.Z  
  

  درون یابی اطالعات بافت'
D3DXVec2Lerp vTemp2D, 
MakeVector2D(kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).tu ,

kfAnim(PrevFrame).VertexList(I).tv( ,_  
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MakeVector2D(kfAnim(NextFrame).VertexList(I).tu ,
kfAnim(NextFrame).VertexList(I).tv( ,InterpolateAmount  

kfCurrent.VertexList(I).tu = vTemp2D.X  
kfCurrent.VertexList(I).tv = vTemp2D.Y  
Next I  

  
  : برگردانیم Meshحال باید داده تولید شده را به فرمت 

hResult = 
D3DXMeshVertexBuffer8SetData(kfCurrent.Mesh, 0, 

Len(kfCurrent.VertexList(0 * ((
kfCurrent.Mesh.GetNumVertices, 0, 
kfCurrent.VertexList(0))x  

  
با استفاده از روش فوق می توانید هر تعداد فریم کلیدي را به انیمیشنتان 

 براي textureاشکالی که روش فوق دارد اینست که اطالعات . اضافه کنید 
 در تمام textureتمام فریمهاي کلیدي جداگانه ذخیره شده است در حالیکه 

 texture poolingدر درسهاي بعدي از روشی بنام . فریمها ثابت است 
  .  ها نگهداري کنیم textureاستفاده می کنیم تا تنها یک کپی از 

  

  بخش اول- DirectXAudioآموزش 

 

  بخش اول- DirectXAudioآموزش 
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  پخش افکتهاي صوتی در برنامه هاي مالتی مدیا : موضوع 
  

ما تکنیکهاي الزم براي  شDirectXAudioدر سلسله مباحث : مقدمه 
اضافه کردن موزیک و افکتهاي صوتی سریع و دینامیک را به بازیها و 

 جایگزینی DirectXAudio. برنامه هاي مالتی مدیا خواهید آموخت 
 DirectMusic و DirectSound  ،DirectSound3Dبراي بخشهاي 

وده  می باشد و داراي امکانات بهتر و سریعتري بDirectX 7موجود در 
  . و برنامه نویسی آن نیز ساده تر است 

 چگونگی پخش افکتهاي صوتی را در DirectXAudioدر اولین درس از 
  . برنامه هایتان خواهید آموخت 

  
Initial کردن DirectSound:   

DirectSound گرچه .  اولین مبحثی است که آنرا توضیح خواهم داد
DirectXAudio صوتی  یک نام عمومی براي امکاناتDirectX8 می 

  .  تفاوت وجود دارد Music و Soundباشد اما بین 
DirectSound با پخش افکتهاي صوتی ارتباط دارد  .DirectSound 

 سخت افزاري و نرم افزاري device از یکسري Direct3Dهمانند 
  .استفاده می کند و افکتهاي صوتی در یکسري بافر ذخیره می شوند 

 ، اضافه کردن کتابخانه DirectSoundسازي اولین قدم براي برپا
DirectX8 قدم بعدي تعریف متغیرها و .  به پروژه تان می باشد

object براي استفاده از .  هاي موردنیاز استDirectSound به 
 :متغیرهاي زیر نیاز داریم 

Private DX As DirectX8  
Private DS As DirectSound8  

Private DSBuffer As DirectSoundSecondaryBuffer8  
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Private DSEnum As DirectSoundEnum8  
Private bLoaded As Boolean  

  
DirectX شی کنترل کننده مرکزي است  .DirectSound8 واسط 

.  هاي پخش صدا است interfaceمراقب براي تمام 
DirectSoundSecondaryBuffer8 داده audio واقعی را براي پخش 

 اجازه می دهد که اطالعاتی را DirectSoundEnum8. ذخیره می کند 
نرم افزاري استخراج کنید و متغیر / هاي سخت افزاريdeviceدر مورد 

bLoaded یک flag وضعیت می باشد  .  
 هاي در دسترس را مشخص کنیم deviceحال در برنامه باید لیست تمام 

 deviceک این امر کامالً امکان پذیر است که یک کامپیوتر بیش از ی. ( 
  ) : داشته باشد DirectSoundبراي 

Private Sub Form_Load()x  
bLoaded = False  

Dim I As Long  
Set DX = New DirectX8  
Set DSEnum = DX.GetDSEnum  

For I = 1 To DSEnum.GetCount  
MsgBox(DSEnum.GetDescription(I))x  
Next I  

End Sub  

  
حال . خته شده را انتخاب کردیم  هاي شناdeviceفرض کنیم که یکی از 

  : را واقعاً برپا کنیم deviceبایستی 

If bLoaded Then  
Set DSBuffer = Nothing  

Set DS = Nothing  
Set DX = Nothing  
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End If  
Dim DSBDesc As DSBUFFERDESC  

Set DX = New DirectX8  
Set DS = 

DX.DirectSoundCreate(DSEnum.GetGuid(devicenumber)
)x  

DS.SetCooperativeLevel frmMain.hWnd, 
DSSCL_NORMAL  

  
 اي است که شما می خواهید با آن device شماره devicenumberمتغیر 

  . فایل صوتی شما را توصیف می کند DSBDesc. کار کنید 

  

  بخش دوم- DirectXAudioآموزش 

  
  پخش افکتهاي صوتی در برنامه هاي مالتی مدیا : موضوع 

  
 را DirectSoundتاکنون ما توانستیم :  کردن آن playر و ساخت باف

initial همانطور که می دانید در تمام .  کنیمcomponent هاي 
DirectX در مورد .  داده ها در یکسري بافر ذخیره می شوند

DirectSound نیز ما یک بافر با نام 
DirectSoundSecondaryBuffer8 می سازیم و داده هاي صوتی را 

برخی پارامتر ها هستند که باید براي بافر تنظیم .  آن قرار می دهیم در
 بیتی بودن بافر ، 16 بیتی یا 8 بودن بافر ، mono یا stereo: شوند مثل 

اگر این پارامترها را ) .  و غیره 22khz  ،44khz( فرکانس صوتی 
  .  از اطالعات فایل صوتی استفاده می کند DirectSoundمشخص نکنیم 
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ر یک کاربرد ساده ، ما تنها یک بافر صوتی از یک فایل ایجاد می کنیم د
اما امکان ایجاد چندین بافر بطور همزمان و نیز پخش چندین صدا بطور 

 :همزمان نیز وجود دارد 

DSBDesc.lFlags = DSBCAPS_CTRLFREQUENCY Or 
DSBCAPS_CTRLPAN Or DSBCAPS_CTRLVOLUME  

Set DSBuffer = DS.CreateSoundBufferFromFile(App.Path 
& "\Sample.wav", DSBDesc)x  

MsgBox "SOUND BUFFER CREATED:"x  
MsgBox "Buffer Size :" & DSBDesc.lBufferBytes & "bytes 

)" & Round(DSBDesc.lBufferBytes / 1024, 3 (& "kb)"x  
MsgBox "Buffer Channel Count:" & 

DSBDesc.fxFormat.nChannelsIIf(DSBDesc.fxFormat.nCh
annels = 1, " (Mono(" ,") Stereo)")x  

MsgBox "Buffer Bits per channel :" & 
DSBDesc.fxFormat.nBitsPerSample & " bits"x  

  
 loadدر باال یک بافر صوتی ایجاد شده و اطالعات صدا از فایل به بافر 

  .شده است 
  : کنیم playحال بایستی داده صوتی موجود در بافر را 

   :loop کردن بافر بصورت Playدستور الزم براي 

DSBuffer.Play DSBPLAY_LOOPING  

  
   : loop کردن بافر بدون Playدستور الزم براي 

DSBuffer.Play DSBPLAY_DEFAULT  
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  : کردن بافر Stopدستورات الزم براي 

DSBuffer.Stop  
DSBuffer.SetCurrentPosition 0  

  
  : کردن بافر Pauseدستور الزم براي 

DSBuffer.Stop  

  
سه خصوصیت وجود دارد که در مورد بافر : تنظیم خصوصیات بافر 

  frequency و pannig  ،volumeتنظیم می شود 
  : بین اعداد زیر است pannigمحدوده مقادیر 

DSBPAN_LEFT = -10،000  
DSBPAN_CENTER = 0  

DSBPAN_RIGHT = 10,000   
  : بافر را تنظیم کرد pannigان  می توSetPanتوسط متد 

DSBuffer.SetPan yourValue  

  
DirectSound صدا را تقویت نمی کند بلکه آنرا تضعیف می نماید 

 اي که فایل صوتی volume عبارت است از volumeبنابراین ماکزیمم 
 بین اعداد volumeبعبارت دیگر محدود مقادیر . با آن ضبط شده است 

  :زیر است 
DSBVOLUME_MAX = 0  

DSBVOLUME_MIN = -10000  
  : بافر را تنظیم کرد volume می توان SetVolumeتوسط متد 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٣٠٣ 

DSBuffer.SetVolume yourValue  

  
  : عبارت است از DirectSoundمحدود فرکانسی 

DSBFREQUENCY_MIN = 100 (hz)x  
DSBFREQUENCY_MAX = 100000) hz) = 100khz x  

  :ن فرکانس بافر را تنظیم کرد  می تواSetFrequencyتوسط متد 

DSBuffer.SetFrequency yourValue  
  

  بخش سوم- DirectXAudioآموزش 

  

 DirectMusicپخش موزیک توسط : موضوع 

  
  :مقدمه 

  
 با چگونگی پخش افکتهاي DirectXAudioدر اولین درس از آموزش 

 ساده engineاکنون این توانایی را دارید که یک . صوتی آشنا شدید 
. در این بخش مبانی پخش موزیک را فرا خواهید گرفت . صوتی بنویسید 

پس از این درس شما می توانید یک ماژوال براي پخش موزیکهاي پس 
  .زمینه و افکتهاي صوتی براي برنامه هایتان ایجاد کنید 

  
Initil کردن DirectMusic8:   
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. اولیه کنید  را مقداردهی DirectMusic8قبل از هر کار بایستی ماژول 
 :اینکار بصورت زیر انجام می شود 

Option ExplicitImplements DirectXEvent8   
Private oDX As DirectX8   

Private oDMPerf As DirectMusicPerformance8   
Private oDMLoader As DirectMusicLoader8   

Private oDMSeg As DirectMusicSegment8   
  

Dim dmParams As DMUS_AUDIOPARAMS   
Set oDX = New DirectX8  

Set oDMPerf = oDX.DirectMusicPerformanceCreate  
Set oDMLoader = oDX.DirectMusicLoaderCreate  

oDMPerf.InitAudio frmMain.hWnd, 
DMUS_AUDIOF_ALL ,dmParams, Nothing, 

DMUS_APATH_DYNAMIC_STEREO ,128  
oDMPerf.SetMasterAutoDownload True  

  
 load کمک می کند تا موزیک درون بافر DirectMusicLoader8شی 

  .شود 
 مموزیکی را که باید پخش شود ذخیره DirectMusicSegment8شی 

  .می کند 
  . کد فوق کافی است یکبار زمانیکه برنامه آغاز می شود ، اجرا گردد 

بل از  داریم اما قDirectMusicاکنون ما یک واسط مقدار دهی شده از 
 کردن terminate کرده و پخش کنیم چگونگی Loadاینکه موزیک را 
DirectMusic را در زیر می بینید :  

If ObjPtr(oDMSeg)Then Set oDMSeg = Nothing  
If ObjPtr(oDMLoader)Then Set oDMLoader = Nothing  

If Not (oDMPerf Is Nothing (Then   
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oDMPerf.CloseDown   
Set oDMPerf = Nothing  
End If  

If ObjPtr(oDX (Then Set oDX = Nothing  

  
  

  :پیغامها 
  

 , Input , Sound مثل DirectX8 هاي componentدر برخی از 

Music و Play برنامه شما بایستی یک سیستم messaging را برپا کند 
.  زمان وقوع برخی رخدادهاي خاص را بشما گزارش دهد DirectXتا 

زمانیکه یک موزیک را پخش می کنید مفید است این مطلب بخصوص 
براي مثال می تواند زمان خاتمه یافتن موزیک را به شما اطالع دهد و 

  .آنگاه شما می توانید قطعه موزیک بعدي را پخش کنید 
کد زیر را در تابع .  انجام می شوند callbackپیغامها توسط یک سیستم 

InitDMusic تان پس از initial کردن DirectMusic8 قرار دهید :  

oDMPerf.AddNotificationType 
DMUS_NOTIFY_ON_SEGMENT   
hEvent = oDX.CreateEvent(Me)x  
oDMPerf.SetNotificationHandle hEvent   

  
 می گوید چه نوع پیغامهایی را می خواهید DirectMusicاولین سطر به 

  :چندین نوع پیغام وجود دارد . به برنامه تان بفرستد 
DMUS_NOTIFY_ON_SEGMENT =  اطالعات موزیک فعلی )

  )شروع پخش ، پایان پخش و غیره 
DMUS_NOTIFY_ON_CHORD =  اطالعات تغییرchordموزیک   
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DMUS_NOTIFY_ON_COMMAND =  زمانیکه یکevent 
  .فرمانی صدا زده شود 

DMUS_NOTIFY_ON_MEASUREANDBEAT =  اطالعات
beat/measureک فعلی مربوط به موزی  

DMUS_NOTIFY_ON_PERFORMANCE =  کهevent مربوط 
  . می باشد performanceبه سطح 

DMUS_NOTIFY_ON_RECOMPOSE =  کهrecomposition 

event می باشد .  
همانطور که در . آخرین بخش از پیغام دهی ، تابع اصلی آن می باشد 

 دیدید یک توصیف بصورت DirectMusic کردن Initialبخش 
Implements DirectXEvent8 بخش اصلی تابع .  داشتیمcallback 

 است که بین select case ، شامل یک DirectXEvent8مربوط به 
  :پیغامهاي مختلف سوئیچ می کند 

Private Sub DirectXEvent8_DXCallback(ByVal eventid As 
Long)x  
If eventid = hEvent Then   
Dim dmMSG As DMUS_NOTIFICATION_PMSG   
If Not oDMPerf.GetNotificationPMSG(dmMSG) Then   
Else   

Select Case dmMSG.lNotificationOption   
Case DMUS_NOTIFICATION_SEGABORT  

Case DMUS_NOTIFICATION_SEGALMOSTEND   
Case DMUS_NOTIFICATION_SEGEND   

Case DMUS_NOTIFICATION_SEGLOOP   
Case DMUS_NOTIFICATION_SEGSTART   
Case Else   
End Select   
End If  
End If  
End Sub  
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  :متوقف کردن موزیک / پخش موزیک 
  

اینکار توسط کد .  کنید loadبراي پخش یک موزیک ابتدا بایستی آنرا 
  :زیر انجام می شود 

oDMLoader.SetSearchDirectory App.Path & "\"x  
Set oDMSeg = oDMLoader.LoadSegment(App.Path & 

FILENAME)oDMSeg.SetStandardMidiFile   

  
DirectMusic تنها چهار نوع فرمت صوتی را می پذیرد  :WAV  ،MID 

 ،RMI و SEG .   
 استفاده کنید که DirectXShow بایستی از MP3براي پخش فایلهاي 

  .آنرا در درسهاي بعدي خواهید دید 
می توانید آنرا  شد loadاکنون که داده هاي فایل صوتی درون بافر 

  :پخش کنید 

oDMSeg.SetRepeats 0   
oDMPerf.PlaySegmentEx oDMSeg, 

DMUS_SEGF_DEFAULT, 0  

  
اگر این مقدار .  تنظیم کنید SetRepetsتعداد پخش شدن فایل را با متد 

 باشد بطور ممتد -1صفر باشد ، آهنگ تنها یکبار پخش می شود و اگر 
  .پخش خواهد شد 
  :ن موزیک از کد زیر استفاده کنید براي متوقف کرد

oDMPerf.StopEx oDMSeg, 0 ,DMUS_SEGF_DEFAULT  
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  : استقاده کنید SetMasterVolumeبراي تنظیم میزان صدا از متد 

oDMPerf.SetMasterVolume yourvalue  

  
  . دسی بل است -200دسی بل تا + 20رنج صدا بین 

  :ستفاده کنید  اSetMasterTempo از متد Tempoبراي تنظیم 

oDMPerf.SetMasterTempo yourvalue/ 100  

  
 سرعت را دو برابر می کند و 2عدد .  می باشد 1 برابر tempoبطور نرمال 

   موزیک را قطع می کند0عدد 
  

  بخش چهارم- DirectXAudioآموزش 

  DirectSound3Dایجاد صداي سه بعدي توسط : موضوع 
  

  مقدمه
  

تهاي صوتی و موسیقی پس زمینه توسط تاکنون با چگونگی پخش افک
DirectXAudiuo این مطالب براي کاربردهاي ساده .  آشنا شدید

مناسبند اما اینکه فقط ما صداي استریو داشته باشیم کافی نیست و در 
  .کاربردهاب حرفه اي بایستی از صداهاي کامالً سه بعدي استفاده کنیم 

توانیم صدا را در تمام جهتها با استفاده از افکتهاي صوتی سه بعدي می 
براي کاربر شبیه سازي کنیم اما با همه مزایاي صداي سه بعدي ، دو 

اول اینکه پخش صداي سه بعدي پیچیده تر : اشکال براي آن وجود دارد 
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از پخش صداي عادي است و تنها کارت هاي سخت افزاري جدید بطور 
 4که صداي سه بعدي با کامالً واقعی از آن پشتیبانی می کنند و دوم این

 بلندگو بد نیست اما 2 کیفیت حالت –بلندگو یا بیشتر حاصل می شود 
 بلندگو ، بسیار کیفیت صداي سه بعدي پایین است 4در مقایسه با حالت 

.  
  

  DirectSound3Dبرپاسازي 
  

برپاسازي صداي سه بعدي چندان پیچیده نیست اما هر بافر صوتی که 
 را به سیستم تان overheadی سازید ، یک براي یک صداي سه بعدي م

همچنین برخی درایورها هستند که تنها اجازه ایجاد . اضافه می کند 
تعداد محدودي بافر سه بعدي را در یک لحظه می دهند و نیز اغلب 

درایورها تعداد بافرهاي سه بعدي که می توان در یک لحظه پخش کرد را 
  ) .افر  ب16 تا 8معموالً ( محدود می کنند 

اولین قدم در استفاده از صداي سه بعدي تعریف متغیرها و اشیا زیر 
 :است 

Dim DSBuffer As DirectSoundSecondaryBuffer8  
Dim DSBuffer3D As DirectSound3DBuffer8  

Dim DSBListener As DirectSound3DListener8  

  
شی . تنها دو شی آخر براي شما جدید هستند 

DirectSound3dBuffer8 یک ارائه سه بعدي از بافرهاي عادي است  .
 براي نگهداري داده DirectSoundSecondaryBuffer8ما همچنان از 

 براي نگهداري DirectSound3Dbuffer8صوتی استفاده می کنیم و از 
شی . پارامترهاي سه بعدي و تنظیمات سه بعدي استفاده می کنیم 
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DirectSound3Dlistener8 نیز یک listener است و براي تنظیم 
  . کردن سرعت و جهت صدا و برخی پارامترهاي دیگر استفاده می شود 

این کار در دو بخش انجام می . مرحله دوم ، ساخت بافر صوتی است 
اول ما یک بافر صوتی نرمال می سازیم و سپس یک واسط بافر . شود 

  :صوتی سه بعدي را از آن بدست می آوریم 

If Not (DSBuffer Is Nothing) Then DSBuffer.Stop  
Set DSBuffer = Nothing   
DSBDesc.lFlags = DSBCAPS_CTRL3D Or 
DSBCAPS_CTRLVOLUME  
Set DSBuffer = DS.CreateSoundBufferFromFile(App.Path 

& "\blip.wav", DSBDesc)x  
If DSBDesc.fxFormat.nChannels < 1 Then  

MsgBox "You can only use mono (1 channel) sounds with 
DirectSound3D"x  
End If  

If optLow.Value Then DSBDesc.guid3DAlgorithm = 
GUID_DS3DALG_NO_VIRTUALIZATION  

If optMedium.Value Then DSBDesc.guid3DAlgorithm = 
GUID_DS3DALG_HRTF_LIGHT  

If optHigh.Value Then DSBDesc.guid3DAlgorithm = 
GUID_DS3DALG_HRTF_FULL  

Set DSBuffer = DS.CreateSoundBufferFromFile(App.Path 
& "\blip.wav" ,DSBDesc)x  

Set DSBuffer3D = DSBuffer.GetDirectSound3DBuffer()x  

  
  :سه نکته است که باید به آن دقت شود 

شما اگر .  بسیار مهم است DSBCAPS_CTRL3D اضافه کردن – 1
ر نبرید ، قادر نخواهید بود که واسط سه بعدي را این پارامتر را بکا

  .بدست آورید 
استفاده کنیم ) تک کاناله  ( Mono ما بایستی تنها از افکتهاي صوتی – 2
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زیرا افکت صوتی استریو در صداي سه بعدي معنا ندارد زیرا صدا از یک 
  . نقطه در فضاي سه بعدي می آید 

رامتر  که در پا– سطح الگوریتم سه بعدي – 3
DSBDesc.guid3Dalgorhthm حالت .  آمدهNO 

VIRTULIZATION تنها از CPU استفاده می کند و روي تمام 
 HRTF LIGHTحالت . سیستم ها کار می کند اما افکتها مینیمم هستند 

 و هم سخت افزار کارت صوتی استفاده می کند و کیفیت CPUهم از 
 HRTF FULLحالت . بهتري را نسبت به خالت اول ارائه می دهد 

بهترین حالت است اما در صورتی درست کار می کند که یک سخت افزار 
  .سه بعدي داشته باشید 

  : است listenerآخرین پارامتري که باید تنظیم کنیم شی 

DSBDesc_2.lFlags = DSBCAPS_CTRL3D Or 
DSBCAPS_PRIMARYBUFFER  
Set DSBPrimary = 

DS.CreatePrimarySoundBuffer(DSBDesc_2 (x  
Set DSBListener = DSBPrimary.GetDirectSound3Dlistener  

DSBListener.SetOrientation 0#, 0#, 1# ,0# ,1# ,0# ,
DS3D_IMMEDIATE  

  
تا اینجا صداي سه بعدي ما آماده است و می توانیم برخی پخش بافر را 

  .مشابه درسهاي قبلی شروع کنید 
  :پارامترهاي اختیاري 

  
  :رامتر وجود دارد که می توان آنها را تغییر داد چند پا
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1 – Volume :  کمترین میزان - 3000 بیشترین میزان صدا و عدد 0عدد 
  :صدا را دارد 

If DSBuffer Is Nothing Then Exit Sub  
DSBuffer.SetVolume scrlVolume.Value  

  
2 – Position :  تنظیم محلlistener:   

DSBuffer3D.SetPosition Src_X, 0, Src_Y ,
DS3D_IMMEDIATE  
DSBListener.SetPosition Src_X, 0, Src_Y, 
DS3D_IMMEDIATE   

  
3 – Velocity :  تنظیم سرعت و جهت منبع صدا:  

DSBuffer3D.SetVelocity X, Y, Z ,DS3D_IMMEDIATE  
DSBListener.SetVelocity X, Y, Z, DS3D_IMMEDIATE  

  
4 – Dppler Effect : صدا از مسیري که می پیماید انحراف انحراف 

  :سرعت حرکت صدا 

DSBListener.SetDopplerFactor CSng(scrlDoppler.Value), 
DS3D_IMMEDIATE  

  
5 – Rolloff Effect : rolloff چگونگی تضعیف صدا با تغییر فاصله 

  . است 

DSBListener.SetRolloffFactor CSng(scrlRolloff.Value), 
DS3D_IMMEDIATE  
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6 – Distance :  ماکزیمم فاصله اي که یک صدا می تواند شنیده شود:  

DSBuffer3D.SetMaxDistance 250 ,DS3D_IMMEDIATE  
DSBuffer3D.SetMinDistance 0.01, DS3D_IMMEDIATE  

 

   مقدمه– DirectX Inputآموزش 
  

  مقدمه- DirectX Inputآموزش 

 

  مقدمه 
  

 شما می آموزید که DirectX Inputدر بخش مباحث برنامه نویسی 
این اطالعات می تواند از طریق . چگونه اطالعات ورودي را از کاربر بگیرید 

  . کیبرد ، ماوس ، جوي استیک یا گیم پد باشد 
بنابراین در پایان این سلسله مباحث قادر خواهید بود که یک بازي 

  .نترل شود بنویسید و یا یک برنامه مالتی مدیا که بتواند توسط کاربر ک
DirectInput ساده ترین و سریع ترین روش براي گرفتن داده ها از هر 

  . نوع ابزار ورودي می باشد 
  

  مباحث این بخش 
  

  چگونگی دریافت اطالعات از کیبرد: بخش اول 
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  چگونگی دریافت اطالعات از ماوس : بخش دوم 
  Action Mappingراهنماي استفاده از : بخش سوم 

   بخش اول- DirectX Inputآموزش 

  1 -گرفتن اطالعات ورودي از کیبرد 
  

  مقدمه 
  

Direct Input 8 همانطور که از نامش مشخص است به شما اجازه می 
دهد که بتوانید برنامه هایی بنویسید که توسط هر نوع دستگاه ورودي 

  . کنترل شود 
Direct Input 8 داراي چندین مزیت نسبت به استفاده از کنترلهاي 

, Form_KeyUp کنترلهایی مثل –رودي خود ویژوال بیسیک دارد و
Form_KeyDown, Form_MouseMove - و همچنین قابلیت کنترل 

 ,GetCursorPos از قبیل Win32بیشتري نسبت به توابع استاندارد 

GetKeyState دارد .  
Direct Input 8 سریعتر ، کاراتر و قدرتمند تر بوده و براي ساخت 

  .احی شده بنابراین باعث کندي برنامه ها نخواهد شد بازیها طر
  

   براي گرفتن ورودي از کیبرد Direct Input 8چگونگی کار با 
  

روش :  وجود دارد DirectX8دو روش براي استفاده از کیبرد در 
polling و روش event-based که هر دو داراي مزایا و معایبی هستند .  

 استفاده می شود event-basedروش بطور کلی در اغلب طراحیها از 
در این روش هر پیغام فرستاده شده . زیرا کار با آن راحت تر اسن 
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 می شود و برنامه نیازي به هیچگونه logازطرف دستگاه ورودي 
پردازشی بمنظور منتظر ماندن براي یک پیغام از طرف ورودي ندارد ، 

ی دقیقتر و راحتر  کنترل کمpollingدر روش . بنابر این کاراتر است 
  .است 

 event و بر مبناي pollingاگر در مورد برنامه نویسی بر مبناي 
اطالعات کافی ندارید می توانید از منابع موجود در سایتهایی چون 

Gamasutra و GameDevد  استفاده کنی.  
  

   Pollingروش 
  

  :مراحل این روش عبارتند از 
  
 به نام TextBoxیک فرم ایجاد کرده و یک  : Declerations تعریفات – 1

txtOutput با خصوصیات Multiline  ،Locked و Vertical Scroll 

Bar کدهاي زیر را در بخش کدنویسی این فرم .  در آن قرار دهید
 :بنویسید 

Private Const UsePollingMethod As Boolean = True  
Private Const UseEventMethod As Boolean = False  

  . باشد Trueنکته مهم اینست که تنها یکی از دو ثابت فوق بایستی ‘
Private bRunning As Boolean  

   استفاده می شود pollingاین متغیر براي ‘
Private DX As DirectX8  

Private DI As DirectInput8  
  DirectInput و شی DirectXتعریف شی اصلی ‘

Private DIDevice As DirectInputDevice8  
Private DIState As DIKEYBOARDSTATE  

استفاده می ) کیبرد ( این دو شی براي دسترسی به دستگاه ورودي ‘
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  شوند 
Private KeyState(0 To 255) As Boolean  

  آرایه اي براي تشخیص فشرده شدن کلید‘
Private Const BufferSize As Long = 10  

 این مقدار event-basedدر روش .  ها eventسایز بافر نگهدارنده ‘ 
بسته به سرعت (  است 20 تا 10 برابر pollingبرابر یک و در روش 

  )حلقه بازي 
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal 
dwMilliseconds As Long)x  

 در صورت باال بودن نرخ polling براي متوقف کردن حلقه Sleepتابع ‘ 
  ورودي

  
  
  :این بخش سه مرحله دارد  : Initialisation مقدار دهی اولیه -2

  . ها ساخته می شوند Deviceدر مرحله اول اشیا و 
  . انجام می شود Deviceدر مرحله دوم تنظیمات مربوط به 

ی خواهیم شروع به استفاده  می گوئیم که مDeviceدر مرحله سوم به 
  .از آن کنیم 

  
  : کدهاي زیر را بنویسید Form_Loadدر 

Me.Show  
Dim I As Long  

Dim DevProp As DIPROPLONG  
Dim DevInfo As DirectInputDeviceInstance8  

Dim pBuffer(0 To BufferSize) As 
DIDEVICEOBJECTDATA  

If UsePollingMethod And UseEventMethod Then  
MsgBox "You must select only one of the constants before 
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running"x  
Unload Me  
End  
End If  

  
If UsePollingMethod Then txtOutput.Text = "Using 

Polling Method" & vbCrLf  
If UseEventMethod Then txtOutput.Text = "Using Event 

Based Method" & vbCrLf  
  

  لیه روش انتخاب شدهمقداردهی او‘
Set DX = New DirectX8  
Set DI = DX.DirectInputCreate  

Set DIDevice = DI.CreateDevice("GUID_SysKeyboard")x  
  

DIDevice.SetCommonDataFormat 
DIFORMAT_KEYBOARD  
DIDevice.SetCooperativeLevel frmMain.hWnd, 

DISCL_BACKGROUND Or ISCL_NONEXCLUSIVE  
  

  پاسازي بافربر‘
DevProp.lHow = DIPH_DEVICE  

DevProp.lData = BufferSize  
DIDevice.SetProperty DIPROP_BUFFERSIZE, DevProp  

  
به دایرکت ایکس می گوئیم که می خواهیم از دستگاه ورودي استفاده ‘ 

  کنیم 
DIDevice.Acquire  

  
  استخراج اطالعاتی در مورد دستگاه ورودي‘

Set DevInfo = DIDevice.GetDeviceInfo()x  
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txtOutput.Text = txtOutput.Text & "Product Name :" & 
DevInfo.GetProductName & vbCrLf  

txtOutput.Text = txtOutput.Text & "Device Type :" & 
DevInfo.GetDevType & vbCrLf  

txtOutput.Text = txtOutput.Text & "GUID :" & 
DevInfo.GetGuidInstance & vbCrLf  

  
  

در صورتی که بخواهیم به برنامه خاتمه بدهیم کدهاي زیر را می ‘
  نویسیم
DIDevice.Unacquire  

Set DIDevice = Nothing  
Set DI = Nothing  
Set DX = Nothing  

Unload Me  
End  

  
  
در این بخش فرض کنید بخواهیم یک بازي :  گرفتن ورودي از کیبرد – 3

در این حلقه هر بار فشرده .  شبیه سازي کنیم Do-Loopرا در یک حلقه 
  :شدن کلیدهاي کیبرد را چک می کنیم 

If Not Err.Number Then bRunning = True  
  

Do While bRunning  
  

دریافت اطالعات شامل خواندن وضعیت کیبرد ، خواندن اطالعات بافر و ‘
  سپس خطا

DIDevice.GetDeviceStateKeyboard DIState  
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DIDevice.GetDeviceData pBuffer, DIGDD_DEFAULT  
If Err.Number = DI_BUFFEROVERFLOW Then  

Msgbox(“BUFFER OVERFLOW (Compensating)...")x  
GoTo ENDOFLOOP:  

End If  
  بررسی فشرده شدن کلیدها‘

For I = 0 To 255  
If DIState.Key(I) = 128 And (Not KeyState(I) = True) 

Then  
txtOutput.Text = txtOutput.Text & " }DOWN { " & 

KeyNames(CInt(I((& vbCrLf  
txtOutput.SelStart = Len(txtOutput.Text)x  
KeyState(I) = True  

End If  
Next I  

  
  بررسی رها شدن کلید‘

For I = 0 To BufferSize  
If KeyState(pBuffer(I).lOfs) = True And pBuffer(I).lData 

= 0 Then  
KeyState(pBuffer(I).lOfs) = False  

txtOutput.Text = txtOutput.Text & " }UP { " & 
KeyNames(CInt(pBuffer(I).lOfs ((& vbCrLf  

txtOutput.SelStart = Len(txtOutput.Text)x  
End If  

Next I  
  

Sleep (50)x  
DoEvents  
ENDOFLOOP:  
Loop  
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فشارداده شده را  وجود دارد که نام کلید KeyNameدر کد فوق یک تابع 

  :بخشی از این تابع را در زیر می بینید . بر می گرداند 

Function KeyNames(iNum As Integer) As String  
  

Dim aKeys(0 To 255) As String  
  

aKeys(1 = ("DIK_ESCAPE"  
aKeys(2) = "DIK_1 On main keyboard"x  

aKeys(3) = "DIK_2 On main keyboard"x  
aKeys(4) = "DIK_3 On main keyboard"x  

aKeys(5) = "DIK_4 On main keyboard"x  
aKeys(6) = "DIK_5 On main keyboard"x  

aKeys(7) = "DIK_6 On main keyboard"x  
aKeys(8) = "DIK_7 On main keyboard"x  

aKeys(9) = "DIK_8 On main keyboard"x  
aKeys(10) = "DIK_9 On main keyboard"x  

aKeys(11) = "DIK_0 On main keyboard"x  
aKeys(12) = "DIK_MINUS On main keyboard"x  

aKeys(13 = ("DIK_EQUALS On main keyboard"x  
aKeys(14) = "DIK_BACK BACKSPACE"x  

aKeys(15 = ("DIK_TAB"x  
aKeys(16) = "DIK_Q"x  
aKeys(17) = "DIK_W"x  

aKeys(18 = ("DIK_E"x  
aKeys(19) = "DIK_R"x  
aKeys(20) = "DIK_T"x  
.  
 .  
.  
KeyNames = aKeys(iNum)x  
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End Function  

  

   بخش دوم- DirectX Inputآموزش 

  
   Event-Basedکنترل کیبرد با روش : موضوع 

  
 مشابه روش Event-Basedمقداردهی اولیه و مفاهیم اصلی در روش 

Polling است و تنها بایستی ساختار بخش جمع آوري داده و حلقه 
 بصورت Event-Basedمراحل کار با روش . ردازشی را تغییر دهیم پ

  :زیر می باشد 
  
در بخش تعاریف دو تعریف جدید :  تعاریف و مقداردهی اولیه - 1

 :بصورت زیر داریم 

Dim hEvent As Long  
Implements DirectXEvent8  

  
hEvent یک پارامتر هندل براي یک می باشد .  

 این امر با DirectX فشرده یا رها می شود ، زمانی که کلیدي: نکته 
 به برنامه DirectXEvent8_DXCallbackفراخوانی تابعی به اسم 

) .  گویند Call Back Functionاین نوع توابع را . ( شما اطالع می دهد 
این تابع به برنامه شما می گوید که یک رویداد اتفق افتاده است و 

  .بایستی بافرها را چک کند 
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نها تغییري که در بخش مقداردهی اولیه نیاز است ، برپاسازي یک ت
event می باشد :  

If UseEventMethod Then  
hEvent = DX.CreateEvent(frmMain)x  

DIDevice.SetEventNotification hEvent  
End If  

  
  : اضافه کنید eventدر انتهاي برنامه نیز کد زیر را براي از بین بردن 

If hEvent <> 0 Then DX.DestroyEvent hEvent  

  
  
براي این بخش کدهایی را در داخل تابع  : event استفاده از - 2

DirectXEvent8_DXCallback می نویسیم :  

Private Sub DirectXEvent8_DXCallback(ByVal eventid As 
Long)x  

  متغیرهاي موردنیاز'
Dim I As Long  

Dim pBuffer(0 To BufferSize (As 
DIDEVICEOBJECTDATA  
If eventid = hEvent Then  

If DIDevice Is Nothing Then Exit Sub  
   داده را از کیبرد می گیریم eventدرصورت رخ دادن '

DIDevice.GetDeviceStateKeyboard DIState  
DIDevice.GetDeviceData pBuffer ,DIGDD_DEFAULT  

  م چه اتفاقی افتاده است چک کردن تمام کلیدها براي اینکه متوجه شوی'
For I = 0 To 255  
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  . است key_down event نشان دهنده 128عدد '
If DIState.Key(I) = 128 Then  

If pBuffer(0).lData = 128 Then  
txtOutput.Text = txtOutput.Text & " }DOWN { " & 

KeyNames(CInt(I ((& vbCrLf  
End If  

End If  
کد زیر رها شدن کلید . شدن یک کلید بود کد فوق براي بررسی فشرده '

  را بررسی می کند 
If (pBuffer(0).lData = 0 And pBuffer(0).lOfs = I (Then  

txtOutput.Text = txtOutput.Text & " }UP{ " & 
KeyNames(CInt(I ((& vbCrLf  

End If  
  

txtOutput.SelStart = Len(txtOutput.Text)x  
Next I  

End If  
End Sub  

  

   بخش سوم- DirectX Inputموزش آ

  
  DirectX Inputکنترل ماوس با : موضوع 

  
  : مقدمه 

  
براي استفاده از ماوس در برنامه هاي مالتی مدیا و بازیها همانند کی برد 
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روش کنترل ماوس . می توانیم از امکانات دایرکت ایکس استفاده کنیم 
ل کیبرد می  بسیار ساده بوده و مشابه کنترDirectX Inputتوسط 

باشد بنابراین درصورتی که دو درس گذشته را نخوانده این پیشنهاد می 
  .کنم ابتدا آنها را مطالعه کنید 

  
   : Deviceبرپاسازي 

  
عالوه بر متغیرهایی که در بخش کنترل کیبرد تعریف شد بایستی 

 :متغیرهاي جدید زیر را نیز در ابتداي برنامه تان تعریف کنید 

Private Const mSpeed As Single = 2   
Private Const BufferSize As Long = 10  

Private mPosition As Point  

  
mSpeed مقدار سرعت حرکت کرسر ماوس را مشخص می کند .  

BufferSize سایز بافر DI می باشد .  
mPosition موقعیت جاري کرسر ماوس را نشان می دهد .  

  
  :ي اولیه الزم را انجام دهید در مرحله بعدي بایستی مقداردهی ها

Set DIDevice = DI.CreateDevice("guid_SysMouse")x  
Call 
DIDevice.SetCommonDataFormat(DIFORMAT_MOUSE)
x  

Call DIDevice.SetCooperativeLevel(frmMain.hWnd, 
DISCL_FOREGROUND Or DISCL_EXCLUSIVE)x  

  
ولیه در بخش کی برد تفاوت عمده کدهاي فوق با کدهاي مقداردهی ا
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در اینجا گفته شده که .  تغییر کرده است cooperativelevelآنست که 
این . ما می خواهیم از ماوس بصورت انحصاري در برنامه استفاده کنیم 

 مناسب نیست و بهترست از آن window-baseحالت براي برنامه هاي 
   .  هستند استفاده کنیدfull screanدر بازیهایی که بصورت 

  
  :خواندن ورودي از ماوس 

  
 event-based و هم pollingدر این بخش می توانید هم از روش 

 Directنکته مهمی که در اینجا وجود دارد آنست که . استفاده کنید 

Input فقط حرکت داده شدن ماوس و کلیک شدن یک دکمه را به شما 
 single click و double clickاطالع می دهد و براي تشخیص حالتهاي 

خودتان بایستی کد بنویسید براي مثال اگر فاصله زمانی بین دو کلیک 
  .  بوده است double click میلی ثانیه باشد آنگاه این یک 40کمتر از 

کد زیر حرکت داده شدن ماوس و کلیک یکی از سه دکمه آنرا اطالع می 
  :دهد 

Dim DevData(1 To BufferSize) As 
DIDEVICEOBJECTDATA  
Dim nEvents As Long  
Dim I As Long  

nEvents = DIDevice.GetDeviceData(DevData, 
DIGDD_DEFAULT)x  

For I = 1 To nEvents  
Select Case DevData(I).lOfs  
Case DIMOFS_X  

mPosition.x = mPosition.x + (DevData(I).lData * mSpeed)x  
If mPosition.x > 0 Then mPosition.x = 0  

If mPosition.x < frmMain.ScaleWidth Then mPosition.x = 
frmMain.ScaleWidth  
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imgCursor.Top = mPosition.y  
imgCursor.Left = mPosition.x  

lablel(1).Caption = "Mouse Coordinates] :" & mPosition.x 
& " ," & mPosition.y & "["x  

Case DIMOFS_Y  
mPosition.y = mPosition.y + (DevData(I).lData * mSpeed)x  

If mPosition.y > 0 Then mPosition.y = 0  
If mPosition.y < frmMain.ScaleHeight Then mPosition.y = 

frmMain.ScaleHeight  
imgCursor.Top = mPosition.y  

imgCursor.Left = mPosition.x  
lablel(1).Caption = "Mouse Coordinates] :" & mPosition.x 

& " ," & mPosition.y & "["x  
Case DIMOFS_BUTTON0  

label(2).Caption = "Button 0 State :" & 
IIf(DevData(I).lData = 0, "Up", "Down")x  

Case DIMOFS_BUTTON1  
label(3).Caption = "Button 1 State :" & 

IIf(DevData(I).lData = 0, "Up", "Down")x  
Case DIMOFS_BUTTON2  

label(4).Caption = "Button 2 State :" & 
IIf(DevData(I).lData = 0, "Up", "Down")x  

Case DIMOFS_BUTTON3  
label(5).Caption = "Button 3 State :" & 

IIf(DevData(I).lData = 0, "Up", "Down")x  
End Select  
Next I  

  
 Doحلقه  ، بایستی آنرا در یک Pollingبراي استفاده از کد فوق در روش 
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while-Loop قرار دهید  .  
 ، بایستی آنرا درون Event-Basedبراي استفاده از کد فوق در روش 

  . قرار دهید DirectXEvent8_DXCallbackروتین 
  

 ترفندها

  تشخیص فشرده شدن کلیدهاي کیبرد
  

یکی از دوستان سوال کرده بودند که چگونه می توان کلیدهاي کیبرد را 
وي برنامه ما نیست تشخیص داد مانند دیکشنري حتی وقتی فوکوس ر

 ها که Keylogger فعال می شوند و یا CTRL+F12ها که مثالً با 
  . کلیدهاي فشرده شده را ثبت می کنند 

 :من دو روش زیر را براي اینکار پیشنهاد می کنم 

 GetAsyncKeyState  استفاده از یک تابع کتابخانه اي به اسم - 1
این تابع ، فشرده شدن یا رها شدن یک  . user32.dllانه موجود در کتابخ

 کردن این تابع بصورت زیر declareنحوه . کلید را تشخیص می دهد 
  :است 

Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" 
(ByVal vKey As Long) As Integer 

کد زیر را قرار  آن event قرار داده و در timerحال در برنامه تان یک 
 :دهید 

    For i = 1 To 255 
        results = 0 
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        results = GetAsyncKeyState(i) 
        If results <> 0 Then 
           Msgbox(Chr(i)) 
        End If 
    Next 

  .مراجعه کنید این آدرس براي مشاهده یک برنامه نمونه به 
  
قالب ، یک ابزار در مکانیزم مدیریت پیغام  : Hookاستفاده از قالب یا  - 2

سیستم ویندوز است که توسط آن برنامه ها می توانند یک روتین را 
 از اینکه آن پیغامها به براي مدیریت و پردازش پیغامهاي خاصی قبل

قالبها باعث کندي سیستم می شوند . برنامه مقصد برسند نصب نمایند 
زیرا حجم پردازشی سیستم روي هر پیغام را افزایش می دهند بنابراین 

بایستی زمانیکه واقعاً به قالب نیاز دارید آنرا نصب نموده و هر چه 
اع زیادي از قالبها سیستم ویندوز از انو. زودتر آنرا حذف نمایید 

پشتیبانی می کند که هر کدام امکان دستیابی به پیغامهاي خاصی را مهیا 
می نمایند براي مثال یک برنامه کاربردي می تواند با استفاده از قالب 

مثل فشرده ( کیبرد براي مدیریت و پردازش پیغامهاي مربوط به آن 
   .استفاده کند ) شدن یک کلید خاص یا رها شدن آن 

براي نصب یک قالب در برنامه از یک تابع کتابخانه اي به اسم 
SetWindowsHookEx این تابع یک قالب را به .  استفاده می شود

 کردن این تابع declareنحوه . زنجیره قالبهاي سیستم اضافه می کند 
 :بصورت زیر است 

Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias 
"SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal 
lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId 
As Long) As Long 
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همچنین براي آزاد کردن یک قالب و حذف آن از زنجیره قالبها از تابع 
نحوه .  استفاده می گردد UnhookWindowsHookExکتابخانه اي 

declare زیر است  کردن این تابع بصورت: 

Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" 
(ByVal hHook As Long) As Long 

براي ایجاد قالب کیبرد همچنین نیاز به تعریف یک ثابت است که شماره 
 :قالب کیبرد در آن قرار دارد 

Public Const WH_KEYBOARD = 2 

 نوشت که به Callback Functionحال بایستی یک تابع پس زمینه یا 
با استفاده از کلمه ( ازاي فشرده شدن کیبرد اجرا شود و آدرس آنرا 

بهمراه ثابت فوق به تابع  ) Address Ofکلیدي 
SetWindowsHookEx فرستاد . 

مراجعه این آدرس براي اطالعات بیشتر و مشاهده یک نمونه برنامه به 
  کنید 

 استخراج مشخصات سخت افزاري یک سیستم در وي بی

 معرفی می شود که بوسیله آن می توانید Ocxدر این بخش یک کنترل 
  .مشخصات سخت افزاري سیستم خود را استحراج کنید 

دانلود از اینجا  نام دارد می توانید Hardware Infoاین کنترل را که 
  . نمایید 

  
 دانلود شده مشاهده خواهید کرد که دو فایل zipپس از باز نمودن فایل 

dll و یک فایل ocx همچنین یگ فایل راهنما نیز بهمراه .  در آن وجود دارد
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براي . هد آنها وجود دارد که طریقه استفاده از کنترل را نشان می د
استفاده از کنترل فوق وارد محیط ویژال بیسیک شده و سپس وارد 

.  کلیک کنید Browse در آنجا روي دکمه  . شوید Componentsمنوي 
 را در آنجا باز کرده اید شده و فایل zipوارد پوشه اي که فایل 

HWInfo.ocx را انتخاب کنید تا این کنترل به لیست کنترلهاي نوار 
حال می توانید از کنترل را روي فرم خود قرار . ما اضافه شود ابزار ش

  .دهید و از امکانات آن استفاده کنید 
  :این کنترل داراي خصوصیات زیر است 

BaseBoardManufacturer : مشخصات سازنده مادربورد  
BaseBoardProduct : نوع چیپ ست مادربورد  

BiosVendor : سازنده بایوس  
BiosReleaseDate  :تاریخ انتشار بایوس  

BiosVersion : ورژن بایوس  
BiosROMSize : سایز حافظه رام بایوس  

SocketDesignation : نوع سوکت پردازنده  
ProcessorType : نوع پردازنده  

ProcessorManufactor : سازنده پردازنده  
ProcessorID :  شمارهIDپردازنده   

ProcessorSerialNumber : دازندهشماره سریال پر  
با استفاده از این کنترل همچنین می توان اطالعات هر چهار هارد دیسک 

IDE سیستم را استخراج نمود براي مثال اگر بخواهید اطالعات 
Primary Hard )  را بدست آورید از خصوصیات زیر ) شماره یک

  :استفاده کنید 
HardDisk1ModelNumber : شماره مدل هارددیسک  
HardDisk1SerialNumber :  شماره ( شماره سریال هارد دیسک
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  )سریال کارخانه 
خصوصیات دیگري نیز در این کنترل وجود دارد که براي اطالعات 

  بیشتر به راهنماي آن مراجعه کنید

  یک کنترل خوب براي ویژوال بیسیک

استفاده از یک کنترل خوب در ویژوال بیسیکاین کنترل انواع مختلفی از 
 و مکینتاش و نت 3,1 و ویندوز XPیدهاي ویندوز کلید رو به شکل کل

هایی از این رو تو عکس  می گذارد که نمونه نرا در اختیار ما... اسکپ و 
  : زیر می بینیم 

  

.  رو براتون بگم VBا الزم می بینم که نحوه استفاده از کنترلها تو در اینج 
 رو در محلی که پروژه مون قرار دارد ctlابتدا فایل فایل کنترل که با پسوند 

رو انتخاب  Add user control آیتم Projectکپی میکنیم و بعد از منوي 
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انتخاب را  Exitingمکنیم می بینیم که پنجره اي ظاهر میشود سربرگ 
کرده و بعد فایل کنترل مورد نظر را انتخاب می کنیم می بینیم که این فایل 

 به پروژه مون اضافه میشود و از طرفی Project Explorerدر پنجره 
 مون اضافه میشود ولی ممکن است که گاهی Toolboxآیکنی نیز در به 

ه ها را در این آیکن غیر فعال باشد براي فعال کردن آن کافیست تمام پنجر
VB بسته و دوباره آنرا از Project Explorer باز کنیم می بینیم که این 

 Visualآیکن فعال می شود اکنون می توانید از آن کنترل در فرمهایتان در 
Basic استفاده کنید .  

  .نید  کلیک کاینجابراي دریافت این کنترل 

  در ویژوال بیسیک Windows XP Themes استفاده از ::
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  نظري به شکلهاي زیر بیاندازندداین مطلب جا بیفت در ابتدا براي اینکه

 

 ادي فرم حالت ع- 1شکل 

 

  WinXP Themes حالت فرم با استفاده از - 2شکل 

برگرفته شده از سر واژه هاي  API. ها استفاده کنیم  APIبراي این کار باید از 
Application Programming Interface )است ) رابط برنامه نویسی کاربردي

 .API پیش ساخته شده در سیستم عامل ویندوز هستند که می توانیم از  ها توابعی از
 Dllاین توابع در چندین فایل . استفاده کنیم  Visual Basicنویسی در  انها در برنامه

,  KERNEL32,  USER32 , GDI32موجودند که از جمله این فایلها متوان 
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WINMM ما براي استفاده از  .... . وWinXP Themes باید از تابع  
InitCommonControls که در و یندوز   که در کتابخانه ي XP موجود است 

  : از متد زیر استفاده میکنیم  یک تابع ) Declare(براي فراخوانی . استفاده می کنیم 

Private Declare Function < م تابعنا > Lib " Dll کتابخانه نام " () 

As Long 

با توجه به متد باال در قسمت   InitCommonControlsپس براي فراخوانی تابع 
General  فرم در ویژوال بیسیک کد زیر را می نویسیم: 

Private Declare Function InitCommonControls Lib 
"comctl32.dll" () As Long  

 Initializeرویداد ( کد زیر را بنویسید  Initialize رویداد در formاکنون براي 
  ) :وقتی فراخوانی می شود که فرم ایجاد شود  

Private Sub Form_Initialize() 
     InitCommonControls 
End Sub 

 , CommandButton تا اینجا کارمان با فرم تمام شد و اکنون می توانید چند

CheckBox , OptionButton,  . . .  و پس از اتمام کار بر . را به فرم اضافه کنید
 .می سازیم  Exe کرده و بصورت Compile  روي فرم آنرا

 وجود دارد می exe را در همان پوشه اي که فایل New Text Documentیک 
حاال باید نام و .  و کدهاي زیر را در آن کپی می کنیم و بعد آنراذخیره می کنیم  سازیم

نام .EXE.MANIFEST    یل را تغییر دهیم و مطابق الگوي مقابل عمل کنیمپسوند فا
  exeفایل 

نیاز به این داریم که نام و پسوند فایل را به  راي اینکه نام و پسوند فایل را عوض کنیمب
را  Folder Option شده و Control Panel  طور کامل ببینیم براي این کار وارد
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 Hide Extentions For Knownشده و تیک  Viewاجرا می کنیم بعد به قسمت 

File Type  را بر می داریم حاال همه فایلها را با نام و پسوند کامل مشاهده می کنیم و
نام فایل را با توجه به متد باال تغییر دهیم  )F2کلید ( Renameمیتوانیم با استفاده از 

 است را txtفایل که با پسوند باشد نام  Sample.exeبصورت ُ exeمثال اگر نام فایل 
  .تغییر می دهیم  Sample.exe.MANIFESTبه 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

  exeنام فایل .EXE.MANIFEST کد مربوط به فایل 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" 
standalone="yes"?> 

<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-
com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> 

<assemblyIdentity type="win32" 
processorArchitecture="*" version="6.0.0.0" 

name="mash"/> 
<description>Enter your Description 

Here</description> 
<dependency> 

   <dependentAssembly> 
      <assemblyIdentity 

           type="win32" 
           name="Microsoft.Windows.Common-Controls" 

version="6.0.0.0" 
           language="*" 

           processorArchitecture="*" 
         publicKeyToken="6595b64144ccf1df" 

      /> 
   </dependentAssembly> 

</dependency>  
</assembly>  

  برد فارسی بشهکی Visual Basic چطور تو ::
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 وقتی برنامه مون اجرا شد VBمیخواهم براتون بگم که چطور می شه تو 
 بشه براي ورود اطالعات از زبان فارسی استفاده کرد 

تابع .  استفاده کرد APIبراي اینکار اول باید از یه 
LoadKeyboardLayout رو از کتابخانه User32 به صورت زیر 

  : فراخوانی کنیم 

Public Declare Function LoadKeyboardLayout Lib 
"user32" Alias "LoadKeyboardLayoutA" (ByVal 
pwszKLID As String, ByVal flags As Long) As Long   

بعد از براي فراخوانی تابع باید تابع را در رویداد مورد نظر فراخوانی کرد 
 : دم  شده فراخونی کرloadمثال من تابع رو وقتی که فرم برنامه 

LoadKeyboardLayout "00000429", 1 ' 00000429 
:::::> For Farsi Keyboard   

به انگلیسی  شدن فرم برنامه زبان ویندوز Unload براي اینکه بعد از
  بنویسیم unload برگردد کد زیر را میتوانیم در رویداد

LoadKeyboardLayout "00000409", 1 ' 00000429::::: < 
Forٍ English Keyboard  

در ضمن اگر مایل به دیدن کد سایر زبانها هستید یه سري به آدرس زیر :: 
  . در رجیستري ویندوز بزنید 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\C
ontrol\Keyboard Layouts 

  

  ( sendkeys )استفاده از تایع یک کد کاربردي دیگه
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این کد باعث می .  بهتون بگم خوب اینجا می خوام یک کد کاربردي دیگه رو
کلید خاصی از کیبرد اجرا , شه که وقتی شما رویداد خاصی رو اجرا مکنید 

را  Enterهستید و کلید  Textboxشود یعنی مثالً اگر شما روي یک 
,  Tab, Delete,Pagedown ,..... فشردید عملی معادل فشردن کلید 

F1 ,F2 روي دهد : 

Private Sub TextBox_KeyPress(KeyAscii As 
Integer) 
    If KeyAscii = 13 Then 
       SendKeys "{tab}" 
    End If 
End Sub 

 . پیشنهاد می کنم  keypressباز هم این کد را در رویداد 

  :در اینجا کدهایی که می توان از طریق این تابع با آنها کار کرد را می بینیم 

Key Code 
BACKSPACE {BACKSPACE}, {BS}, or {BKSP} 
BREAK {BREAK} 

CAPS LOCK {CAPSLOCK} 

DEL or DELETE {DELETE} or {DEL} 
DOWN ARROW {DOWN} 

END {END} 

ENTER  {ENTER} or ~ 
ESC {ESC} 

HELP {HELP} 

HOME {HOME} 

INS or INSERT {INSERT} or {INS} 
LEFT ARROW {LEFT} 

NUM LOCK {NUMLOCK} 
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PAGE DOWN {PGDN} 

PAGE UP {PGUP} 

PRINT SCREEN {PRTSC} 

RIGHT ARROW {RIGHT} 

SCROLL LOCK {SCROLLLOCK} 

TAB {TAB} 

UP ARROW {UP} 

F1 {F1} 

F2 {F2} 

F3 {F3} 

F4 {F4} 

F5 {F5} 

F6 {F6} 

F7 {F7} 

F8 {F8} 

F9 {F9} 

F10 {F10} 

F11 {F11} 

F12 {F12} 

F13 {F13} 

F14 {F14} 

F15 {F15} 

F16 {F16} 

  
  آموزش کار با توابع مربوط به زمان و تاریخ

 مربوط به زمان و تاریخ در این برنامه میخوام درباره استفاده از توابع
براي تفهیم بیشتر این مطالب همه ي این توابع رو . بهتون یه چیزایی بگم
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ید واقع در یک مثال کاربردي براتون بیان می کنم که امیدورم براتون مف
 .بشه 

  . کلیک کنید اینجابراي دریافت این برنامه :: 

و یک   Labelبراي این مثال بعد از ایجاد فرم در ویژوال بیسیک چند 
Timer  ابتدا با تابع , به فرم اضافه کنیدFormat   این . شروع می کنیم

تابع براي فرمت بندي خروجی به کار می رود و ما در اینجا از آن براي 
شکل کلی این تابع بصورت . فرمت بندي زمان و تاریخ استفاده می کنیم 

  :زیر است 

Format(expression[, format[, firstdayofweek[, 
firstweekofyear]]]) 

 ار فرمت هاي زیر براي فرمت بندي زمان و تاریخ در تابع باال می توان:: 
 :استفاده کرد 

 format پارامتر  مقادیري

Format Description 

General  نمایش زمان و تاریخ با هم 

Long 
Date 

 نمایش تاریخ به طور کامل

Medium 
Date 

 نمایش تاریخ بصورت خالصه

Short 
Date 

 نمایش تاریخ 

Long 
Time 

, دقیقه , نمایش زمان بصورت ساعت 
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 AM/PMو  ثانیه

Medium 
Time 

دقیقه و , نمایش زمان بصورت ساعت 
 ثانیه

Short 
Time 

 نمایش زمان بصورت ساعت و دقیقه

  :به کد زیر توجه کنید و نتایج آنرا در نماي برنامه ببینید 

Private Sub Timer1_Timer() 
 
LblTime.Caption = Format(Now, "long time") 
'Not Diffrence With ===> LblTime.Caption = 
Format(Time, "long time") 
 
LblTime2.Caption = Format(Now, "short 
time") 
'Not Diffrence With ===> LblTime2.Caption = 
Format(Time, "short time") 
 
LblTime3.Caption = Format(Now, "h:m:s") 
'Not Diffrence With ===> LblTime3.Caption = 
Format(Time, "h:m:s") 
 
LblTime4.Caption = Format(Now, "Medium 
Time") 
'Not Diffrence With ===> LblTime4.Caption = 
Format(Time, "Medium Time") 
 
 
 
LblDate.Caption = Format(Now, "long date") 
'Not Diffrence With ===> LblDate.Caption = 
Format(Date, "long date") 
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LblDate2.Caption = Format(Now, "short 
Date") 
'Not Diffrence With ===> LblDate2.Caption = 
Format(Date, "short Date") 
 
LblDate3.Caption = Format(Now, "Medium 
Date") 
'Not Diffrence With ===> LblDate3.Caption = 
Format(Date, "Medium Date") 
 
LblTimeDate.Caption = Format(Now, General) 
 
 
 
LblDay.Caption = Day(Date) 
' Not Diffrence With ====> LblDay.Caption = 
Day(Now) 
 
LblMonth.Caption = Month(Date) & " ( " + 
MonthName(Month(Date)) + " ) " 
' Not Diffrence With ====> LblMonth.Caption 
= Month(Now) & " ( " + 
MonthName(Month(Date)) + " ) " 
 
LblYear.Caption = Year(Date) 
' Not Diffrence With ====> LblDay.Caption = 
Year(Now) 
 
 
 
LblHour.Caption = Hour(Time) 
' Not Diffrence With ====> LblHour.Caption 
= Hour(Now) 
LblMinute.Caption = Minute(Time) 
' Not Diffrence With ====> 
LblMinute.Caption = Minute(Now) 
LblSecond.Caption = Second(Time) 
' Not Diffrence With ====> 
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LblSecond.Caption = Second(Now) 
 
End Sub 

 

خوب حاال الزمه که در مورد توابع به کار رفته در مثال باال توضیحات 
 :بدم 

  .در باال به این تابع اشاره شد   : Formatتابع . 1

 از یک تاریخ را بر می گرداند و این تابع بخش روز  :Day تایع . 2
   :بصورت مقابل به کار می رود

Day(Date)   کار میرود و یا به اینصورت نیز به  Day(Now) 

این تابع بخش ماه را از یک تاریخ بر می گرداند و    :Monthتابع . 3
  :بصورت مقابل به کار می رود

Month(Date)   کار میرود و یا به اینصورت نیز به  
Month(Now) 
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این تابع بخش سال از یک تاریخ را بر می گرداند و به   :Yearتابع . 4
 :صورت مقابل به کار میرود 

Year(Date)   کار میرود و یا به اینصورت نیز به  Year(Now) 

این تابع بخش نام ماه را از یک تاریخ بر می   :MonthNameتابع  . 5
 :گرداند و بصورت مقابل به کار می رود 

MonthName(Date)   به کار میرود و یا به اینصورت نیز  
MonthName(Now) 

این تابع بخش ساعت را از یک زمان بر می گرداند و    :Hourتابع . 6
 :بصورت مقابل به کار می رود 

Hour(Time)   کار میرود و یا به اینصورت نیز به  Hour(Now) 

از یک زمان بر می گرداند و این تابع بخش دقیقه را    :Minuteتابع . 7
 :بصورت مقابل به کار می رود 

Minute(Time)   کار میرود و یا به اینصورت نیز به  
Minute(Now) 

این تابع بخش ثانیه را از یک زمان بر می گرداند و  : Secondتابع  . 8
 :بصورت مقابل به کار می رود 

Second(Time)   کار میرود و یا به اینصورت نیز به  
Second(Now) 

  

در اینجا می خواهم چندتا تابع دیگه براي کار با تاریخ و زمان بهتون بگم :: 
  :چون فکر مکنم که بکارتون میاد 
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این تابع بخش خاصی از یک تاریخ را بر می گرداند   : DataPartتابع 
اگر یادتون باشه قبال گفته بودم که مواردي که ( و بصورت زیر می باشد 

قرار دارند استفاده از آنها [ ] در دستور العمل استفاده از تابع در داخل 
  ) :اجباري نیست 

DatePart( interval , Date ) 

از آنها استفاده کرد به قرار  Interval مواردي که می توان براي پارامتر
 : زیر است 

 intervalمقادیر پارامتر 

Interval Description 

"d" روز 

"y" روز از سال 

"m" ماه 

"q" فصلی از سال 

"yyyy" سال 

"ww" هفته 

"w" روز هفته 

"s" ثانیه 

"n" دقیقه 

"h" ساعت 
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 2004/12/20اگر تاریخ جاري ( د فکر کنم با این مثال حساب کار دستون بیا
  ) : باشد 

DatePart("d" , now)    ===============>      
20 

  

رتیب سه عدد این توابع به ت : DateSerialو  TimeSerialوابع ت
صحیح را به نوع زمان و تاریخ تبدیل می کنند و شکل کلی آنها بصورت 

  :زیر می باشد 

TimeSerial ( Hour , Minute , Second )     

DateSerial ( Year , Month , Day ) 

 .فکر کنم دیگر نیازي به تو ضیح بشتر نباشه 

این تابع اختالف بین دو تاریخ را بر می گرداند و  : DateDiffتابع 
  :بصورت زیر استفاده می شود 

DateDiff( Interval , Date1 , Date2 ) 

ان می پذیرد هم Intervalپارامتر  الزم به ذکر است که مقادیري که
. به آنها اشاره شد  DatePartمقادیري است که در جدول باال براي تابع 

 :در زیر با یک مثال کار با این تایع را به پایان می بریم 

DateDiff ( "d" , #20/11/2004# , #20/12/2004# )  
======Output=====>  30 

  .این تابع یک رشته را به تاریخ تبدیل می کند   :CVDateابع ت
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  Instr استفاده کاربردي از تابع

 رو براتون بگم VBامروز می خوام یه مطلب کاربردي تو , سالم دوستان 
تون تو برنامه هایی که باید که شاید خیلی به کارتون بیاد این کد شاید برا

از ورودي مقدار خاصی رو بگیرید مثال می خواهید از ورودي فقط یک 
مقدار عددي رو بگیرید و بعد اون رو تو محاسبات استفاده کنید و اگر 

 میده خوب Error را تایپ کنه برنامه 12در788کاربر مثال در ورودي 
فت یعنی در صورتی که براي رفع این مشکل می شه از ورودي فقط عدد گ

 رو تایپ کنه در ورودي نمایش داده می شه این هم 9 تا 0کاربر فقط اعداد 
 .حالل این مشکل 

از (  کنترل مورد نظر خود Keypressخوب این کد رو بهتر که در رویداد 
بنویسید که ... )  و  Textbox , Rich Textbox , Inputbox جمله 

  . سوي کاربر این قسمت چک می شود به محض فشرده شدن هر کلید از

  
Private Sub TextBox_KeyPress(KeyAscii As 
Integer) 
'==========================================
=== 
   Dim StrValid As String 
   StrValid = "0123456789" 
   If InStr(StrValid, Chr(KeyAscii)) = 0 
Then 
      KeyAscii = 0 
   End If 
End Sub 
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  :بد نیست یه اشاره اي هم به توابع به کار رفته تو این کنم 

یک زیررشته را در یک رشته دیگر جستجو میکند و  : Instrتابع . 1
موقعیت آنرا در رشته بر می گرداند شکل کلی این تابع به صورت زیر 

  :است 

InStr([start, ]string1, string2[, compare]) 

 توضیحات قسمت

start آغاز شود  مکانی از رشته که جستجو باید از آنجا 

string1 رشته اول 

string2 رشته دوم 

compare 

مشخص کردن نوع مقایسه که بین دو رشته انجام 
میشود که خود بر سه نوع 
vbBinaryCompareو  

vbDatabaseCompare و 
vbTextCompare می باشد  

 :به این مثال توجه کنید 

instr("visual basic Language","Language")  
  برگردانده میشود14عدد  <==============

قرار [ ] دي که در شکل کلی این تابع در داخل vیک نکته و آن اینکه موا:: 
 .دارند اختیاري می باشند 

   

  این تابع کاراکتر معادل کد اسکی یک مقدار را بر می گرداند : Chrتابع . 2
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 KeyAscii: مانی است که کد اسکی کلیدي از صفحه کلید را که  آرگو
  فشرده شده بر می گرداند

 اضافه کردن آیکون به منو

 visual basicبراي اضافه آیکون به منوهاي موجود در یک برنامه 
 هستند استفاده User32بایستی از توابع زیر که موجود در کتابخانه 

  :کنید 
1 - GetMenu   
2 - GetSubMenu  
3 - GetMenuItemID  
4 - SetMenuIcon  

 : کنید declareابتدا یک ماژول ایجاد کنید و توابع فوق را در آن 

  
Public Declare Function GetMenu Lib "user32") ByVal 

hwnd As Long) As Long  
  

Public Declare Function GetSubMenu Lib "user32" 
(ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long  

  
Public Declare Function GetMenuItemID Lib "user32" 

(ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long  
  

Public Declare Function SetMenuItemBitmaps Lib 
"user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPosition As 

Long, ByVal wFlags As Long, ByVal hBitmapUnchecked 
As Long, ByVal hBitmapChecked As Long) As Long  
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 handleبراي قرار دادن یک آیکون در کنار یکی از آیتمهاي منو نیاز به 

  : داریم pictureفرم ، شماره منو ، شماره آیتم مورد نظر و نیز یک 

  
Public Function SetMenuIcon(FrmHwnd As Long ,
MainMenuNumber As Long, MenuItemNumber As Long, 

Flags As Long ,BitmapUncheckedHandle As Long, 
BitmapCheckedHandle As Long)x  

Dim lngMenu As Long  
Dim lngSubMenu As Long  
Dim lngMenuItemID As Long  

lngMenu = GetMenu(FrmHwnd)x  
lngSubMenu = GetSubMenu(lngMenu ,
MainMenuNumber)x  
lngMenuItemID = GetMenuItemID(lngSubMenu ,
MenuItemNumber)x  

,SetMenuIcon = SetMenuItemBitmaps(lngMenu, 

lngMenuItemID ,Flags   
BitmapUncheckedHandle, BitmapCheckedHandle)x  
End Function  

  
image پیکسل و بصورت 16*16 هاي مورد نظر خود را با ابعادي حدود 

PictureBoxید و خاصیت  در فرم خود قرار دهVisible مربوط به 
PictureBox ها را False کنید  .  

فرض کنید .  طراحی کنید Menu Editorسپس منوهاي خود را توسط 
  :در فرمتان منوهایی بصورت زیر دارید 
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File و Edit پارامتر .  منوهاي اصلی هستندMainMenuNumber در 

 برابر صفر و براي Fileتابع فوق شماره منوي اصلی است که براي 
Edit پارامتر .  برابر یک می باشدMenuItemNumber شماره هر آیتم 

  .در یک منو است که این پارامتر نیز از صفر شروع می شود 
 کدهاي زیر را Fileفه کردن سه آیکون به سه آیتم منوي اکنون براي اضا

  : بنویسید Form_Loadدر 

  
Private Sub Form_Load()x  

SetMenuIcon Me.hwnd ,0 ,0 ,0 ,pic1.Picture, pic1.Picture  
SetMenuIcon Me.hwnd, 0, 1, 0 ,pic2.Picture, pic2.Picture  

SetMenuIcon Me.hwnd, 0, 2, 0, pic3.Picture ,pic3.Picture  
End Sub  
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 طراحی فرمهاي دلخواه براي برنامه هاي ویژوال بیسیک

 غیر مستطیلی دارید که می خواهید از آن بعنوان imageفرض کنید یک 
  ه تان استفاده کنید فرم برنام

 ذخیره bmpتصویر فرم مورد نظرتان را طراحی کرده و با فرمت  - 1
 خود را درون یک کادر مستطیلی imageدقت نمایید که بایستی . کنید 

 : مشخص رنگ آمیزي شده است RGBقرار دهید که با یک رنگ با 

  
  
 آنرا BorderStyleیک فرم ویژوال بیسیک ایجاد کنید و خاصیت  - 2

  .صفر نمایید 
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 مورد نظر را به فرمتان image بایستی Form Load در متد - 3
assign کنید :  

  
Me.picture=loadpicture(yourimagename)x  
Me.width=Me.picture.width  
Me.height=Me.picture.height  

  
 بسازید که نسبت به رنگ image سپس بایستی یک ناحیه از این - 4

RGB اي که در باال به آن اشاره کردم transparent اگر فرض .  باشد
   ) :r=0 , g=0, b=0( کنیم این رنگ ، رنگ سیاه باشد 

  
LRegion=MakeRgn(yourimagename,0,0,0)x  

  
ایستی ناحیه مشخص شده را بعنوان فرم برنامه تان قرار  حال ب- 5

  :دهید 

  
call SetWindowRgn(Me.hwnd,LRegion,True)x  

  
  : یک ماژوال ایجاد کنید و خطوط زیر را در آن بنویسید - 6

  
Public Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" 

(ByVal hwnd As Long, ByVal hRgn As Long, ByVal 
bRedraw As Boolean) As Long  

Public Declare Function MakeRgn Lib "Region.dll" 
(ByVal FileName As String, ByVal R As Integer, ByVal g 
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As Integer, ByVal b As Integer) As Long  
Public Declare Function DeleteRgn Lib "Region.dll" 

(ByVal Region As Long)x  
  

Global lRegion As Long  

  
  : عبارت زیر را قرار دهید Form Unload در متد - 7

  
Call DeleteRgn(LRegion)x  

  
 بوسیله روتین زیر می توانید فرم خود را در وسط صفحه قرار :1نکته 
  :دهید 

  
Sub CenterForm(frm As Form(  

frm.Left) = Screen.Width - frm.Width) / 2  
frm.Top = (Screen.Height - frm.Height / (2  

End Sub  
  

  

 چگونگی عبور از پروکسی

از جمله سایت (  ها برخی سایتها ISPاحتماالً اخیراً دیده اید که اکثر 
com.hoder.i://http/ (  یکی از . را با استفاده از پروکسی بسته اند

 استفاده از سایـت روشهاي عبور از پروکسی و دسترسی به سایتها
Anonymization نمونه اي از چگونگی استفاده از این سایت .  می باشد
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  :بصورت زیر است 
com.hoder.i://http/net.anonymization.www://http 

بیسیک یک اما چگونه می توانیم خودمان با استفاده از ویژوال 
Anonymizerبنویسیم ؟   

اینکار داراي یکسري مراحل است که چون برخی از آنها را در این وبالگ 
  :هنوز آموزش نداده ام فعالً فقط کلیات مطلب را بیان می کنم 

 Dial یک مدخل براي دسترسی به اتصاالت RAS API با استفاده از – 1

Upن به یک سرویس دهنده  ایجاد می کنیم تا نرم افزار بتواند با آ
  .اینترنت متصل شود 

 خود را طوري تنظیم می کنیم که بجاي استفاده از IE مرورگر – 2
.  درخواستهاي خود را به یک پروکسی سرور بفرستد Dial Upاتصاالت 

 Tools/Internet به منوي IEبراي اینکار در ( 

Option/Connections/LAN Settingsت  بروید و در آنجا در قسم
Proxy Server را وارد کنید  10000 و شمار پورت 127,0,0,1 آدرس (  

 تقاضاهایی را که به پورت WinSock Control با استفاده از – 3
این . (  آنها را استخراج کنید URL می آیند گرفته و آدرس 10000

  ) هستند GET urlتقاضاها بصورت 

این درخواست را به  Internet Transfer Control با استفاده از – 4
وب سرور مربوطه بفرستید و نتیجه را که سورس آن صفحه مورد نظر 

  .است بگیرید 

 اطالعات گرفته شده را به پورت WinSock Control با استفاده از – 5
  . بفرستید 10000
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 کار می کند و Proxy Serverدر واقع نرم افزار شما بعنوان یک 
 آنها را انجام HTTPاستفاده از پروتکل  را گرفته و با  IEدرخواستهاي 

بنابراین شما بایستی دانش کاملی .  باز می گرداند IEداده و نتیجه را به 
 آشنایی داشته RAS API داشته و همچنین با HTTPدر مورد پروتکل 

  باشید 

  2قرار دادن آیکون برنامه در کنار ساعت ویندوز 

 ابتدا یک ماژول تعریف system trayبراي قرار دادن آیکون برنامه در 
  :کرده و اطالعات زیر را در آن قرار دهید 

 :  هاي مورد نیاز constantابتدا تعریف 

  
Public Const WM_RBUTTONUP = &H205  

Global Const WM_MOUSEMOVE = &H200  
Global Const NIM_ADD = 0  

Global Const NIM_DELETE = 2  
Global Const NIM_MODIFY = 1  

Global Const NIF_ICON = 2  
Global Const NIF_MESSAGE = 1  

Global Const ABM_GETTASKBARPOS = &H5   

  
  :  براي نشان دادن یک مستطیل RECT با نام typeسپس تعریف یک 

  
Type RECT  
Left As Long  

Top As Long  
Right As Long  
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Bottom As Long  
End Type   

  
 براي توصیف NOTIFYICONDATA با نام typeسپس تعریف یک 

  : آیکون 

  
Type NOTIFYICONDATA  
cbSize As Long  

hwnd As Long  
uID As Long  
uFlags As Long  
uCallbackMessage As Long  

hIcon As Long  
szTip As String * 64  
End Type   

  
 براي توصیف اطالعات APPBARDATA با نام typeحال تعریف یک 

application bar :   

  
Type APPBARDATA  
cbSize As Long  

hwnd As Long  
uCallbackMessage As Long  
uEdge As Long  
rc As RECT  

lParam As Long  
End Type   

  
  : دو متغیر را بصورت زیر تعریف می کنیم 
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Global Notify As NOTIFYICONDATA  

Global BarData As APPBARDATA   

  
 و Shell_NotifyIcon کردن توابع declareحال نیاز به 

SHAppBarMessage از کتابخانه shell32 داریم  :  

  
Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib 

"shell32.dll" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal 
dwMessage As Long, lpData As NOTIFYICONDATA) As 

Long  
Private Declare Function SHAppBarMessage Lib 

"shell32.dll" (ByVal dwMessage As Long, pData As 
APPBARDATA) As Long   

  
  : روتین قراردادن آیکون بصورت زیر است 

  
Sub AddIcon(Form1 As Form, IconID As Long, Icon As 

Object, ToolTip As String)x  
Dim Result As Long  

BarData.cbSize = 36&  
Result = SHAppBarMessage(ABM_GETTASKBARPOS ,
BarData)x  

Notify.cbSize = 88&  
Notify.hwnd = Form1.hwnd  

Notify.uID = IconID  
Notify.uFlags = NIF_ICON Or NIF_MESSAGE Or 
NIF_TIP  
Notify.uCallbackMessage = WM_MOUSEMOVE  
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Notify.hIcon = Icon  
Notify.szTip = ToolTip & Chr$(0)x  

Result = Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, Notify)x  
End Sub   

  
  : روتین حذف آیکون بصورا زیر است 

  
Sub delIcon(IconID As Long(  

Dim Result As Long  
Notify.uID = IconID  

Result = Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE ,Notify(  
End Sub   

  
  

  :  تعریف کنید objectدر فرم مورد نظرتان ابتدا یک متغیر از نوع 

  
Public IconObject As Object   

  
  :  عبارات زیر را بنویسید Form loadدر 

  
Set IconObject = Form.Icon  

AddIcon Form ,IconObject.Handle, IconObject, 
"TrayIcon"x   
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  :  عبارات زیر را بنویسید Form unloadدر 

  
delIcon IconObject.Handle  

delIcon Form.Icon.Handle   

  
 در فرم دارید و می خواهید با کلیک popmenu با نام فرض کنید یک منو

ابتدا .  ، آن منو باز شود system trayراست روي آیکون برنامه در 
visible این منو را false کنید و سپس متد زیر را براي mousemove 

  : بنویسید 

  
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer ,Shift 

As Integer, X As Single, Y As Single(  
Static Message As Long  

Message = X / Screen.TwipsPerPixelX  
Select Case Message  

Case WM_RBUTTONUP:  
Me.PopupMenu Popup  
End Select  
End Sub 

   

تنها با دو خط کد ناقابل . امروز یک کلک خیلی جالب براتون میزارم
تصور کنید . رشم نمی کردیدمیتونید جلوه اي رو بوجود بیارید که فک

استفاده هاي زیادي میشه . بتونید یک فرم رو توي یک فرم دیگه جابدید
راجع . مثال ساخت نوار ابزارهایی مثل اونی که فتوشاپ داره. ازش کرد
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این هم کدش، در ضمن یه مثال عملی رو هم میتونید . بهش فکر کنید
  انتهاي این پست دانلود کنید

  
Private Declare Function SetParent Lib "user32" ) _  

ByVal hWndChild As Long, ByVal hWndNewParent As 
Long) As Long  

  
Private Sub Form_Load()  
SetParent Form2.hWnd ,hWnd  

Form2.Show  
End Sub 

 

 

امروز میخوام در ادامه درساي قبلی شیوه ساخت فرمهایی که بصورت 
به سادگی مراحل قبل نیست . هتون نشون بدماشکال و تصاویر هستن رو ب

 .اما با صرف چند دقیقه وقت میشه این کار رو کرد

البته من قبال این کار رو کردم و شما هم میتونید در پایان این پست اون رو 
  .بریم سراصل مطلب!! دانلود کنید و حالشو ببرید

یادتون . دماول اجازه بدید شیوه کلی عملکرد این کد رو براتون توضیح ب
 Regionمیتونستیم دو  CombineRgnهست که یا استفاده از تابع 

 ي Regionمثال میتونستیم . رو با متدهاي مختلفی با هم مخلوط کنیم
حاال .  مختلف باشهRegionبدست بیاریم که حاصل از تفاضل یا جمع دو 

روش کار به این . توي این روش هم از همین قابلیت استفاده میکنیم
این همون . رته که ابتدا یک عکس خاص رو به فرممون اختصاص میدیمصو

یعنی ما یک رنگ خاص و . عکسیه که این فرم در نهایت به شکل اون درمیاد
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رو در عکسمون  rgb(255,0,255)برجسته رو مثال رنگ بنفش 
پیدامیکنیم، سپس به ازاي هر پیکسلی از عکس که معادل اون رنگه فرممون 

ابتدا یک ناحیه به . حاال چطوري میگم. مت شفاف میکنیمرو در اون قس
حاال توي یک حلقه تک تک . اندازه کل مساحت فعلی فرممون درست میکنیم

نقاط فرم رو چک میکنیم، در صورتی که اون نقطه به رنگ مورد نظر ما 
مربعی شکل به طول و عرض یک  Regionبراي شفاف شدن باشه، یک 
این  RGN_XORیل میدم و با استفاده از متد پیکسل توي اون نقطه تشک

Region یا بهتر بگم نقطه ایجاد شده رو از Region ي که قبال به اندازه 
  .ببینید. کل فرم ایجاد کردیم کم میکنیم

lWidth = ScaleWidth 
lHeight = ScaleHeight 
m_hRgn = CreateRectRgn(0, 0, lWidth, 
lHeight) 
For X = 0 To (lWidth - 1) 
    For Y = 0 To lHeight - 1 
                                . . . . 

البته این روش میتونه کمی کند باشده اما میشه کلکی سوار کرد که مقدار 
یعنی الزم نیست ما به ازاي هر نقطه اي . قابل توجهی سرعت رو باال میبره

 100 فرم به طول تصور کنید که ما یک.  تشکیل بدیمRegionکه داریم یک 
 یعنی 200*100به عبارتی در حالت نرمال ما باید .  داریم200و عرض 

20000 Region جداگونه ایجاد و با هم Merge با یک تکنیک ساده . کنیم
. !!!!!!!!برسونم Region 9900به نزدیک به  من تونستم این مقدار رو

البته بسته به عکسی که استفاده میکنید این مقدار !! خیلی تفاوت داره نه
اجازه بدید در موردش . اما به هر حال میتونه بسیار مفید باشه. متغیره

شت سر هم دارید که  پیکسل پ100فرض کنید شما تعداد . کمی توضیح بدم
مختلف ایجاد و با  Regionبه جاي اینکه صد . همگی همرنگ هستند
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Region اصلی ترکیب کنیم میتونیم یک Region مربعی شکل براي کل 
. نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه. این پیکسلهاي ممتد ایجاد کنیم

من توي کدم دو . !!!!!!!!!اما اگر هم شما نگرفتید خوب مشکل خودتونه
تعریف کردم هر وقت که برنامه به یک  yStart  وbStart متغیر بنامهاي

ه این متغیر پیکسل برنگی که ما تعیین کرده ایم برخورد کرد در صورتی ک
 yرو برابر با مقدار  yStartرو توي خودش داشت متغیر  Falseمقدار 

شکل  مستطیل Regionاین متغیر بعدا نقطه شروع رسم . فعلی قرار میده
حاال اگه برنامه به پیکسلی غیر همرنگ با رنگ تعیین شده توسط . ما هست

 از . رو همینجا رسم کنهRegionما برخورد مشخص میشه که باید 
خودم هم نفهمیدم که . (فعلی yبه مختصات  yStartشروع  yمختصات 
به هر حال خودتون اگه کد رو ببینید خیلی بهتر از اینهمه . )چی گفتم

 .کد برنامه رو اینجا میتونید ببینید. !!!!!!!رت و پرتیه که من نوشتمچ

Private Declare Function CreateRectRgn Lib 
"gdi32.dll" ( _ 
                         ByVal X1 As Long, 
ByVal Y1 As Long, _ 
                         ByVal X2 As Long, 
ByVal Y2 As Long) _ 
                                           
             As Long 
Private Declare Function SetWindowRgn Lib 
"user32.dll" ( _ 
                         ByVal hWnd As 
Long, ByVal hRgn As Long, _ 
                         ByVal bRedraw As 
Boolean) As Long 
Private Declare Function CombineRgn Lib 
"gdi32.dll" ( _ 
                         ByVal hDestRgn As 
Long, _ 
                         ByVal hSrcRgn1 As 
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Long, _ 
                         ByVal hSrcRgn2 As 
Long, _ 
                         ByVal nCombineMode 
As Long) As Long 
Private Declare Function DeleteObject Lib 
"gdi32.dll" ( _ 
                         ByVal hObject As 
Long) As Long 
  

Private Const RGN_XOR As Long = 3 
 
Dim m_hRgn As Long 
 
Private Sub Form_Click() 
 
Dim X As Long, Y As Long 
Dim lX As Long 
Dim yStart As Long 
Dim bStart As Boolean 
Dim hRgnTmp As Long 
Dim lWidth As Long, lHeight As Long 
 
'in rangii hast ke besoorate Transparent 
Dar miayad 
'Va inja barabar ba range avvalin pixel 
rooye form gharar dadim 
    lTransColor = Point(0, 0) 
 
 
    lWidth = ScaleWidth 
    lHeight = ScaleHeight 
    m_hRgn = CreateRectRgn(0, 0, lWidth, 
lHeight) 
    For X = 0 To (lWidth - 1) 
        For Y = 0 To lHeight - 1 
            If Me.Point(X, Y) = lTransColor 
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Then 
                If Not bStart Then 
                    yStart = Y 
                    bStart = True 
                End If 
            Else 
                If bStart Then 
                    hRgnTmp = 
CreateRectRgn(lX, yStart, lX + 1, Y) 
                    CombineRgn m_hRgn, 
hRgnTmp, m_hRgn, RGN_XOR 
                    DeleteObject hRgnTmp 
                    bStart = False 
                End If 
            End If 
        Next Y 
        If bStart Then 
            hRgnTmp = CreateRectRgn(lX, 
yStart, lX + 1, Y) 
            CombineRgn m_hRgn, hRgnTmp, 
m_hRgn, RGN_XOR 
            DeleteObject hRgnTmp 
            bStart = False 
        End If 
        lX = lX + 1 
    Next X 
 
    SetWindowRgn hWnd, m_hRgn, True 
 
End Sub 

که باید این میون براتون توضیح بدم در مورد تابع نکته اي 
DeleteObject اوال . تا حاال در موردش صحبت نکرده بودیم. هست

و دوما اینکه چون میخواستیم زیاد درگیر !! اینکه کامال اشتباه کرده بودیم
وي موقتی رو که ت Regionکار این تابع اینه که . توابع مختلف نشیم

تاحاال همیشه یکی دوتا . حافظه ایجاد میکنیم از روي حافظه پاك میکنه
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Region  بیشتر تولید نمیکردیم اما حاال که تعدادش سر به فلک میزنه اگه
اونوقته که یاور ویندوزتون استاد میشه و به . از این تابع استفاده نکنیم

 Set اما شاید با خودتون بگید که چرا مثال از. من فحش میدید
hRgnTmp=Nothing فکراي استفاده نمیکنیم و من هم اینجا میگم که 

plz.  
توي پست بعدي یه تکنیک خیلی ساده اما بسیار مفید و باورنکردنی 

  .سر بزنید. فقط هم با دو خط کد. یادتون میدم

  

قبال دیدیم چسوري میشه پنجره . امیدوارم درساي قبلی رو خونده باشید
  .اما پا رو هنوز هم از این میشه فراتر گذاشت.  ساختهایی با شکل دلخواه

روشی . امروز میخوایم فرمهایی بسازیم که مثال به شکل یک نوشته باشند 
که امروز بهتون آموزش میدم به شما اجازه میده که فرمهایی با اشکال 

وجود  Pathمفهومی به نام  APIتوي توابع . پیچیده تر بوجود بیارید
ها بکار Pathي از توابع ترسیمی هستند که براي ایجاد مجموعه ا. داره
. استفاده می کنیم BeginPathاز دستور  Pathبراي ایجاد یک . میرند

: مثل APIبعد از توابع معمول 
Rectangle,Ellipse,RoundRect,TextOut  براي رسم ... و

پس از اتمام توابع ترسیمی از دستور . اشکال مورد نظر استفاده میکنیم
EndPath حاال میتونیم این . براي اعالم پایان ترسیم استفاده میکنیم

Path توابعی مثل . ایجاد شده رو مورد استفاده سایر توابع قرار بدیم
StrokePath  که براي کشیدن خط حاشیه یا همونBorder  براي

Path  ایجاد شده بکار میرن و یاFillPath  براي پرکردنPath  ایجاد
همچنین تابع . فرم مورد نظر FillColorشده از 

StrokeAndFillPath که کار این دو تابع رو یکجا انجام میده .  
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البه . هست Pathچیزي که مورد نظر ماست درآوردن فرممون به شکل این 
اینکار بطور مستقیم قابل اجرا نیست بلکه راهی که موجوده اینه که از تابع 

PathToRegion براي تبدیل این Path ه یک بRegion  استفاده
  . رو به فرممون اعمال کنیم Region حاال میتونیم این. کنیم

البته شما میتونید به . اینجا کد یک برنامه نمونه که من نوشتم وجود داره
سلیقه خودتون و وقتی که کمی بیشتر با عملکرد این توابع آشنا شدید 

  . نیدفرمهایی با اشکال دیگه و یا حتی پیچیده تر ایجاد ک
در ضمن من توي این برنامه روش حرکت دادن فرمهایی که عنوان ندارند 

البته با . با چند خط کد ساده میتونید اینکار رو انجام بدید. رو نشون دادم
هم میشه اینکار رو انجام داد که در آینده به شما  APIاستفاده از توابع 
 .آموزش خواهم داد

Private Declare Function RoundRect Lib 
"gdi32" ( ـ 
                ByVal hdc As Long, ByVal X1 
As Long, _ 
                ByVal Y1 As Long, ByVal X2 
As Long, _ 
                ByVal Y2 As Long, ByVal X3 
As Long, _ 
                ByVal Y3 As Long) As Long 
Private Declare Function Rectangle Lib 
"gdi32" ( _ 
                ByVal hdc As Long, ByVal X1 
As Long, _ 
                ByVal Y1 As Long, ByVal X2 
As Long, _ 
                ByVal Y2 As Long) As Long 
Private Declare Function Ellipse Lib 
"gdi32" ( _ 
                ByVal hdc As Long, ByVal X1 
As Long, _ 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٣٦٧ 

                ByVal Y1 As Long, ByVal X2 
As Long, _ 
                ByVal Y2 As Long) As Long 
Private Declare Function LineTo Lib "gdi32" 
( _ 
                ByVal hdc As Long, ByVal X 
As Long, _ 
                ByVal Y As Long) As Long 
 
Private Declare Function TextOut Lib 
"gdi32" Alias "TextOutA" ( _ 
                ByVal hdc As Long, ByVal X 
As Long, _ 
                ByVal Y As Long, ByVal 
lpString As String, _ 
                ByVal nCount As Long) As 
Long 
 
Private Declare Function SetWindowRgn Lib 
"user32" ( _ 
                ByVal hWnd As Long, ByVal 
hRgn As Long, _ 
                ByVal bRedraw As Boolean) 
As Long 
Private Declare Function PathToRegion Lib 
"gdi32" ( _ 
                ByVal hdc As Long) As Long 
 
Private Declare Function BeginPath Lib 
"gdi32" ( _ 
                ByVal hdc As Long) As Long 
Private Declare Function EndPath Lib 
"gdi32" ( _ 
                ByVal hdc As Long) As Long 
Private Declare Function StrokeAndFillPath 
Lib "gdi32" ( _ 
                ByVal hdc As Long) As Long 
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Dim m_Drag As Boolean 
Dim pX As Long 
Dim pY As Long 
 
Private Sub Form_Load() 
 
    Me.ScaleMode = vbPixels 
 
    vba_DrawPath 
    StrokeAndFillPath hdc 
 
    vba_DrawPath 
    rgn = PathToRegion(hdc) 
 
    SetWindowRgn hWnd, rgn, True 
 
End Sub 
 
Sub vba_DrawPath() 
 
    Me.DrawWidth = 2 
    Me.BackColor = vbRed 
    Me.FillStyle = vbDiagonalCross 
    Me.FillColor = RGB(240, 190, 100) 
 
    Me.Font.Name = "Arial Black" 
    Me.Font.Italic = False 
    Me.Font.Bold = False 
 
    BeginPath hdc 
 
        Me.Font.Size = 30 
        TextOut hdc, 0, 0, "vbadvanced", 10 
 
        Me.Font.Size = 55 
        TextOut hdc, 40, 25, "@", 1 
 
        Me.Font.Size = 30 
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        TextOut hdc, 100, 35, 
"persianblog.com", 15 
        RoundRect hdc, 30, 48, 470, 91, 10, 
10 
 
        Me.Font.Italic = True 
        Me.Font.Size = 10 
        TextOut hdc, 100, 90, _ 
            "R I G H T C L I C K T O C L O 
S E M E . . .", 47 
 
    EndPath hdc 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_MouseDown(Button As 
Integer, _ 
                      Shift As Integer, X 
As Single, Y As Single) 
    Select Case Button 
        Case vbRightButton 
            Unload Me 
        Case vbLeftButton 
            m_Drag = True 
            pX = X 
            pY = Y 
    End Select 
End Sub 
 
Private Sub Form_MouseMove(Button As 
Integer, _ 
                      Shift As Integer, X 
As Single, Y As Single) 
    If Not m_Drag Then Exit Sub 
    Me.Move Me.Left + (X - pX), _ 
    Me.Top + (Y - pY) 
End Sub 
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Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, 
_ 
                      Shift As Integer, X 
As Single, Y As Single) 
    m_Drag = False 
End Sub 

 بعدي نحوه ایجاد فرمهایی که شکل یک عکس رو به خودشون توي درس
یا هر . مثال فرمهایی که به شکل یک سیب هستند. میگیرن رو بهتون یادمیدم

 .عکس دیگه اي

  

 دیدید که چطوري میتونیم فرمهاي استاندارد رو اگه درس قبلی رو خوندید
. اما از این هم میشه فراتر رفت. از اون حالت مربعی شکل خود در بیاریم

. یعنی میشه ترکیبی از اشکال مختلف رو هم براي شکلمون بوجود بیاریم
به شکل . بعنوان مثال ترکیبی از یک مستطیل با لبه هاي گرد با یک بیضی

 ...زیر توجه کنید

  

.  انجام میشهCombineRgnاین کار توسط تابعی با عنوان !! جالبه نه
 Regionوظیفه این تابع همونطور که از اسمش پیداست ترکیب کردن دو 

با هم  Regionلحاق دو این تابع متدهاي مختلفی رو براي ا. با هم هست
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این متدها تعیین میکنند ... و  XOR,OR,AND,DIFFمتدهاي مثل . داره
  . چطوري با هم ترکیب بشنRegionکه دو 

Declare Function CombineRgn Lib "gdi32" ( _ 
                 ByVal hDestRgn As Long, 
ByVal hSrcRgn1 As Long, _ 
                 ByVal hSrcRgn2 As Long, 
ByVal nCombineMode As Long) As Long 

که متغیري است که  hDestRgn . آرگومان مختلف دارهچهاراین تابع 
Region خروجی تابع در اون ذخیره میشه و hSrcRgn1 و 

hSrcRgn2 هم اشاره به دو Region ي که می خوان با همدیگه ترکیب 
.  میشهRegion  حوه ترکیب دوچهارمین آرگومان مربوط به ن. بشن دارن

 رو به این تابع میدیم نتیجه 1برابر با  RGN_ANDمثال وقتی که مقدار 
 هم به Regionهمچنین یک .  ورودي استRegion  مجموعی از دو

Command1 این به این معنیه که . اختصاص داده شدهRegion ها 
 کنترلی که رو فقط به فرمها نمیشه اعمال کرد بلکه این کار رو با هر

 .داره میشه انجام داد hWndخاصیت 

توي درس بعدي که بزودي براتون میزارم میخوام شیوه ایجاد فرمهایی 
منتظر . بصورت نوشته و یا اشکال پیچیده تر رو بهتون آموزش بدم

  نظرات و پیشنهاداتتون هستم

  

  APIمقدمه اي در مورد توابع 
اگه ندارید باید یگم که توابع . ید آشنایی داشته باشAPIامیدوارم با توابع 

API توابع استاندارد ویندوز هستند که ویندوز کارهاي معمول خودش 
مثل ایجاد و حذف پنجره ها مدیریت پرینتر و کارهاي چاپی و بطور کلی 

این توابع میتونه به شما . همه کارهاشو با فراخوانی اونا انجام میده
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لی کارهایی که با توابع و امکانات خی. قابلیت انجام خیلی کارا رو بده
یکی دیگه از مزایاي این توابع .  قابل انجام نیستندVisual Basicمعمول 

یعنی در بعضی موارد دهها بار از توابع . سرعت بسیار باالي اونا هستند
لیست کاملی از این . استاندارد معادل در ویژوال بیسیک سریعتر هستند

 که یکی از API Text Viewerه از برنامه توابع رو میتونید با استفاد
 .برنامه هاي همراه ویژوال بیسیک هست ببینید

  :توابع مورد استفاده در برنامه
  . استفاده میشهAPIتوي این قسمت از دو تابع 

   :CreateRoundRectRgnاولین تابع با عنوان -1

Declare Function CreateRoundRectRgn Lib 
"gdi32" ( _ 
                 ByVal X1 As Long, ByVal Y1 
As Long, _ 
                 ByVal X2 As Long, ByVal Y2 
As Long, _ 
                 ByVal X3 As Long, ByVal Y3 
As Long)As Long 

بعدا به چند ( انجام میدن  کاري که این تابع و سایر توابع از این دسته
که ناحیه اي رو به اشکال مختلف تعریف اینه ) مورد دیگه اشاره میکنم

این توابع معموال داراي . میکنن که میشه در توابع دیگه از اونا استفاده کرد
 این تابع CreateRoundRectRgnدر مورد تابع .  هستندRgnکلمه 

میزانه گردي لبه ها و . ناحیه اي مستطیلی شکل با لبه هاي گرد ایجاد میکنه
 . تعیین میکنیداندازه کلی شکل رو شما

  :آرگومانهاي تابع
X1 و Y1مختصات نقطه منتهی الیه باال و چپ شکل هستند .  

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٣٧٣ 

X2 و Y2مختصات نقطه منتهی الیه پایین و راست شکل هستند .  
X3 و Y3   اندازه شعاع گردي لبه هاي مربع در مختصاتX و Yاست .  

  
   

   :SetWindowRgn دومین تابع با عنوان -2

Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" 
( _ 
                 ByVal hWnd As Long, ByVal 
hRgn As Long, _ 
                 ByVal bRedraw As Boolean) 
As Long 

 ي که با استفاده از تابع باال ایجاد کردیم رو به پنجره Regionاین تابع 
یعنی در حقیقت این پنجره رو به این شکل در . مورد نظر ما اختصاص میده

 اشاره به پنجره hWndاولی یعنی . این تابع سه تا آرگومان داره. میاره
مثال . جام بدیداي دارید که میخواید عملیات رو روي اون ان

Form1.hWnd در ویندوز هر فرم با استفاده از یک Handle شناخته 
 از همین خاصیت براي کار بر روي پنجره ها APIمیشه و اکثر توابع 

ي که قبل با Region اشاره به hRgnدومین آرگومان . استفاده میکنن
آرگومان سومین . استفاده از توابعی مثل تابع باال ایجاد کردیه ایم داره

bRedraw که مقداري Boolean هست میتونه مقادیر True یا 
False رو قبیل کنه و تعیین میکنه که آیا پنجره بعد از اجراي این تابع 

 . بشه یا نهRefreshدومرتبه از اول رسم یا به عبارتی 
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حاال که با تئوري و عملکرد این برنامه آشنا شدید اجازه بدید مراحل ساخت 
  .مه بدیماونرو ادا

  . پروژه فعلی خودتون رو ببندید و یک پروژه جدید ایجاد کنید-1

روي .  رو براتون ایجاد میکنهForm1 ویژوال بیسیک بطور اتوماتیک -2
همه کدها رو پاك کرده . پنجره کد این فرم دیده میشه. فرم دابل کلیک کنید

  .  کنیدPaste و Copyو کدهاي زیر رو توي اون 

'************************** 
Private Declare Function CreateRoundRectRgn 
Lib "gdi32" ( _ 
                 ByVal X1 As Long, ByVal Y1 
As Long, _ 
                 ByVal X2 As Long, ByVal Y2 
As Long, _ 
                 ByVal X3 As Long, ByVal Y3 
As Long)As Long 

Declare Function SetWindowRgn Lib "user32" 
( _ 
                 ByVal hWnd As Long, ByVal 
hRgn As Long, _ 
                 ByVal bRedraw As Boolean) 
As Long 

Private Sub Form_Load() 
Dim rgn As Long 

    Me.ScaleMode = vbPixels 
 
    rgn = CreateRoundRectRgn(0, 0, 
ScaleWidth, ScaleHeight, 50, 50) 
    SetWindowRgn hWnd, rgn, True 
 
End Sub 
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'************************** 
  

 !!!!!!!! رو فشار بدید و نتیجه رو ببینیدF5کلید 

  
.  

 realذخیره فایلهاي صوتی 

 گوش real playerتا حاال شده یه آهنگ خیلی باحال رو از اینترنت با 
   کنید ؟saveبدید و افسوس بخورید که چرا نمی تونید اونو 

  : کرده و به جون من دعا کنید downloadپس بهتره این برنامه رو 
  

Total Recorder 3,2  
  

   با من تماس بگیریدpassword و usernameبراي دریافت 
  

ولی مطلب فوق به برنامه نویسی ویژوال بیسیک ربطی نداره : تذکر 
 اگه بهتون نمی گفتم دق می کردم

 

   ساخت نرم افزارهاي فارسی توسط زبان ساز شتاب
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برخی دوستان در مورد چگونگی ساخت برنامه هاي فارسی توسط + 
یکی از ابزارهایی که می توان نرم . ک سوال کرده بودند ویژوال بیسی

مطلب زیر را . افزارهاي فارسی را ایجاد نمود زبان ساز شتاب می باشد 
  براي شما نقل می کنم فارس تککه در مورد این زبان ساز است از وبالگ 

زار قدرتمند است که به برنامه نویسان اجازه  زبان ساز شتاب یک اب"
 2000 یا XPمیدهد نرم افزارهاي فارسی خود را در ویندوز فارسی، 

اگر چه زبان ساز . بنویسند و در ویندوزهاي انگلیسی نیز اجرا کنند
شتاب یک نرم افزار قوي است، اما استفاده از آن بسیار ساده میباشد و 

این نرم .  یا دانش برنامه نویسی نداردهیچ نیازي به نوشتن برنامه و
. افزار تنها فارسی سازي است که با استاندارد مایکروسافت کار می کند
همچنین بهترین انتخاب براي فارسی سازي برنامه هاي تهیه شده با 

Macromedia Director میباشد و قابلیت ورود اطالعات و نمایش 
 افزارها می دهد و مشکالت صحیح را در تمامی ویندوز ها به این نرم

 و XPفارسی آنها را از قبیل جستجو و نمایش حتی در ویندوز هاي 
به دلیل اینکه این نرم افزار از روش استاندارد .  بر طرف می کند2000

که (مایکروسافت استفاده می کند، در مقایسه با فارسی سازهاي دیگر 
) دارد را به کار می برندمعموالٌ کنترلهاي فارسی و یا فونتهاي غیر استان

قابلیتهاي مهمی به نرم افزار شما می دهد که به چند مورد از آنها عبارت 
  : اند از 

   عدم نیاز به هرگونه برنامه نویسی و کد گزاري حتی یک خط-
  ... قابلیت استفاده از عالمتهایی مانند تنوین، تشدید، فتحه، کسره و -
  ه شده در همه ویندوزها امکان اجراي نرم افزار هاي ترجم-
   امکان استفاده در تمامی محیط هاي برنامه سازي-
   امکان جستجو و مرتب سازي استاندارد-
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  )MDBمانند ( امکان استفاده بدون اشکال از سیستمهاي ذخیره سازي -
   استاندارد به برنامه هاي دیگرCopy/Paste امکان -
   پشتیبانی سایر زبانهاي غیر فارسی-
  استفاده از فونتهاي استاندارد ویندوز امکان -
   امکان بهره گیري از سیستم استاندارد ویندوز-
 قابلیت فارسی نمودن کلیه کنترلهاي ویندوز و هزاران کنترل آماده اي  -

  ". که در اینترنت وجود دارند

  ) مگابایت 4,9با سایز  (  نسخه نمایشیدانلود

  اطالعات بیشتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پاسخ به سواالت

  1 –پاسخ به سواالت 

ساخت بطوریکه  ) Transparent(  چگونه می توان یک فرم شفاف – 1
 اطالعات پشت فرم مشخص باشد ؟

 Opacityدر دات نت به راحتی می توانید توسط خاصیت : سخ پا
 براي ساخت یک فرم شفاف 6اما در ویژوال بیسیک . اینکار را انجام دهید 

  .مراجعه کنید این آدرس به 
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   چگونه می توان برنامه اي براي ارسال ایمیل نوشت ؟– 2

 و یا پیاده سازي MAPIاستفاده ازیک کامپوننت به اسم : پاسخ 
و براي روش این صفحه براي روش اول به .  در برنامه SMTPپروتکل 
  .مراجعه کنید این صفحه دوم به 

  
  
 چگونه می توان در سی دي رام را در ویژوال بیسیک باز و بسته – 3

  . کرد 
بصورت   mciSendString به اسم APIبا استفاده از یک : پاسخ 

  : زیر 
 
  

Private Declare Function mciSendString Lib 
"winmm.dll" _  

   Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As 
String ,_  

   ByVal lpstrReturnString As String, ByVal 
uReturnLength As Long ,_  

   ByVal hwndCallback As Long) As Long  
  

Sub OpenCDDoor()  
  mciSendString "Set CDAudio Door Open Wait", 

0& ,0& ,0&  
End Sub  

  
Sub CloseCDDoor()  
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  mciSendString "Set CDAudio Door Closed Wait", 
0& ,0& ,0&  

End Sub  
  
 Report چگونه می توان از اطالعات جداول یک بانک اطالعاتی یک – 4

 اربر نشان داد ؟تهیه کرده و به ک

  : چند روش براي اینکار وجود دارد : پاسخ 
 که ابزاري مجزا براي ساخت CrystalReport     استفاده از   -

گزارش ها از بانک هاي اطالعاتی است و در وي بی می توان از آن 
  .استفاده نمود 

 موجود در خود وي بی DataReport   استفاده از   -
) Project/Add Data Report(   

  :براي اطالعات بیشتر در این زمنیه به دو کتاب زیر مراجعه کنید 
   6 مباحث برنامه نویسی پیشرفته در ویژوال بیسیک -
   6 برنامه نویسی بانک هاي اطالعاتی در ویژوال بیسیک -

  .هر دو کتاب را انتشارات نص چاپ کرده است 
 
 کلی ساخت  و بطور6 چگونگی تایپ فارسی در ویژوال بیسیک – 5

   ؟6برنامه هاي فارسی در وي بی 
 است که توسط برخی ActiveXیک راه استفاده از یکسري : پاسخ 

دوستان اگر راه حل دیگري می دانند جواب .  شرکتهاي ایرانی ایجاد شده 
  .بدهند 

  
(  چگونه می توان کاري کرد که اگر کاربر در یک کادر متنی – 6

Textbox (  یک دستور وي بی ) ً مثالmsgbox"OK"(   نوشت ، این 
  دستور اجرا شود ؟
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دوستان اگر راه حلی دارند لطفاً . من راه حلی به ذهنم نرسید : پاسخ 
  .جواب بدهند 

  
 ساخت که یک تصویر CommandButton چگونه می توان یک – 7

  در سمت چپ و یک متن در سمت راست آن وجود داشته باشد ؟
 را بطور CommandButtonدکمه بنظر من بهتر است : پاسخ 

Custom بدین منظور مراحل زیر را دنبال کنید .  خودمان ایجاد کنیم:  
یکی براي حالت :  دو تصویر براي دکمه مورد نظر خود طراحی کنید –

نرمال و یکی براي حالتی که روي دکمه کلیک می کنید و دکمه فرو می 
  .ار گرافیکی انجام دهید این کار را می توانید توسط هر نرم افز. رود 
 بر روي فرم خود قرار دهید و نام آنرا PictureBox یک –

PicButton بگذارید .  
  : قرار دهید Form_Load کد زیر را در –

    PicButton.Picture = LoadPicture(normal_file) 
 . نام و مسیر فایل حالت نرمال می باشد normal_file که

  
  : بنویسید PicButton_MouseDown کد زیر را براي –

PicButton.Picture = 
LoadPicture(mousedown_file) 
   PicButtonRefresh 

 
  .کلیک می باشد   نام و مسیر فایل حالتmousedown_file که
  : بنویسید PicButton_MouseUp کد زیر را براي –
  

   PicButton.Picture = LoadPicture(normal_file) 
   PicButtonRefresh 
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 منوي DataGrid چگونه می توان براي دکمه مربوط به – 8
DropDownایجاد کرد ؟  

دوستان اگر راه حلی دارند لطفاً . من راه حلی به ذهنم نرسید : پاسخ 
  .جواب بدهند 

  
   در وي بی ؟WebBrowser چگونگی ساخت – 9

  .مراجعه کنید این آدرس به : پاسخ 
  

   با وي بی ؟MailServer چگونگی ساخت یک – 10
  .اجعه کنید مراین آدرس به : پاسخ 

  
 & 8254 & 8255 چگونگی طراحی سخت افزار با آي سی هاي – 11

   و برنامه نویسی آنها ؟8212
 80X86 IBM PC and Compatibleبه جلد دوم کتاب : پاسخ 

Computers  هم خود کتاب و هم . نوشته آقاي علی مزیدي مراجعه کنید
  .ترجمه آن در بازار موجود می باشد 

  

ی توان فرمهاي به شکل یک متن طراحی کرد که در هنگام   چگونه م- 12
  نمایش فقط نوشته نمایش یابد و از البالي آن دسکتاب دیده شود ؟

به مقاله اي که قبالً در این وبالگ در مورد طراحی فرمهاي : پاسخ 
Custom لینک به مقاله.  نوشته ام مراجعه کنید  

  

 2-پاسخ به سواالت
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 در وي بی استفاده می کنم خطاي Winsock زمانیکه از کنترل – 1
  رجیستر نبودن می گیرم ؟

این آدرس  را از 6 مربوط به ویژوال استدیو 5سرویس پک : پاسخ 
  . شما ارتقا یابد Winsockدانلود کرده و نصب کنید تا نسخه کنترل 

 نیز WinSock APIدر صورتیکه مشکلتان حل نشد می توانید از 
نیز آدرس  این را بعداً شرح خواهم داد اما فعالً از APIاین . استفاده کنید 

 .می توانید کمک بگیرید 

   چگونه می توان تصاویر را در بانک اطالعاتی ذخیره کرد ؟– 2
براي اینکار اوالً بایستی فیلدي را در جدول بانک اطالعاتی خود : پاسخ 

سپس بایستی فایل مورد نظر خود را باز . از نوع باینري ایجاد کنید 
حال می توانید این . رون یک آرایه از نوع بایت کپی کنید کرده و آنرا د

  :آرایه را بعنوان مقدار فیلد در جدول مورد نظر قرار دهید 
  .  است ADO Streamروش دیگر استفاده از 

توانید اطالعات بیشتر همراه می این آدرس و این آدرس و این آدرس در 
  .با برنامه هاي نمونه بدست آورید 

  
 بدون نصب برنامه Microsoft Form 2 Control آیا می توان از – 3

Wordاستفاده کرد ؟   
  .ایندو تا ربطی بهم ندارند : پاسخ 

   نوشت ؟Yahoo Messenger چگونه می توان برنامه اي شبیه – 4
 Network Programmingستی با مبحث براي اینکار شما بای: پاسخ 
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براي اطالع بیشتر به آرشیو .  آشنا باشید Winsockبا استفاده از 
  .موضوعی وبالگ مراجعه کنید 

  . را در وي بی توضیح دهید OXC نحوه کار با کامپوننتهاي – 5
 بنویسید می توانید از OCXاگر می خواهید خودتان کنترل : پاسخ 
 که انتشارات Internet Programming in Visual Basic 6کتاب 

اما اگر می خواهید از کنترلهاي .  کمک بگیرید نص نیز آنرا ترجمه کرده
OCX موجود در خود وي بی استفاده کنید از منوي Project وارد 

Component شده و کامپوننت مورد نظرتان را انتخاب کنید تا به نوار 
ننت را می توانید در سایت توضیحات هر کامپو. ابزار اضافه شود 

MSDN یا سی دي هاي MSDN بدست آورید .  

   چگونه می توان دو دستور را بطور همزمان در وي بی اجرا کرد ؟– 6
.  ویندوز استفاده کنید Threadingبراي اینکار بایستی از امکان : پاسخ 

 وجود دارد که می توانید از آنها کمک APIبراي این منظور تعدادي 
 و بخش API Guideبراي اطالعات بیشتر به نرم افزار . د بگیری

Thread آن مراجعه کنید .  

  
  . را در وي بی توضیح دهید Class Module و Module تفاوت – 7

ی شی گرا برنامه نویس(  براي نوشتن کالس Class Module: پاسخ 
OOP (  تمام امکانات برنامه 6البته وي بی . در وي بی استفاده می شود 

نویسی شی گرا را ندارد مثالً بطور کامل از وراثت پشتیبانی نمی کند یا 
 را ندارد و نیز داراي امکان تعریف متدها Abstractامکان ایجاد کالسهاي 

ز تمام امکانات شی در صورتیکه بخواهید ا. و متغیرهاي اشتراکی نیست 
  . بروید VB.NETگرایی استفاده کنید سراغ 

 براي تعریف یکسري ثابت ، متغیر ، تابع و یا روتین بکار Moduleاما 
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 هاي Declareبراي مثال . می رود که در تمام پروژه استفاده می شوند 
  . را در ماژول قرار می دهیم APIتوابع 

 بسته کردن در سی دي رام گفته بودید  من با کدي که قبالً براي باز و - 8
  .مشکل دارم 

ابتدا یک ماژول به پروژه تان اضافه کنید و خط زیر را در آن : پاسخ 
  :قرار دهید 

Public Declare Function mciSendString Lib “winmm.dll"  
Alias "mciSendStringA” (ByVal lpstrCommand As 
String,ByVal lpstrReturnString As String, ByVal 
uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) 
As Long 

  
 را در کد CloseCDDoor و OpenCDDoorحال می توانید توابع 

 :فرمتان قرار داده و آنها را صدا بزنید 

Sub OpenCDDoor() 

  mciSendString “Set CDAudio Door Open Wait”, 0&, 0&, 
0& 

End Sub 

  

Sub CloseCDDoor() 

  mciSendString “Set CDAudio Door Closed Wait”, 0&, 
0&, 0& 

End Sub 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٣٨٥ 

  
 چگونه می توان در وي بی فرمهاي غیر مستطیلی به شکلهاي زیبا – 9

  درست کرد ؟
به اینجا . این مطلب قبالً در این وبالگ توضیح داده شده است : پاسخ 

 . مراجعه کنید 

  
 چگونه می توان کاري کرد که در حین اجراي برنامه کاربر بتواند – 10

 تایپ کند و با زدن یک دکمه آن دستور TextBoxدستوري را در یک 
  اجرا شود ؟

ستفاده  اMicrosoft Script Controlبراي اینکار بایستی از : پاسخ 
 شده و این مورد را به پروژه تان Referencesابتدا وارد بخش . کنید 

  :حال می توانید از کد زیر استفاده کنید . اضافه کنید 

  Dim script As ScriptControl 
  Set script = New ScriptControl 
  script.Language = "VBSCript" 
  script.ExecuteStatement (Text1.Text) 

  

 در وي بی Microsoft Speech Library چگونه می توان از – 11
  استفاده کرد ؟

اما فعالً می توانید از . در آینده این مطلب را توضیح خواهم داد : پاسخ 
  .استفاده کنید این آدرس  و این آدرسو این آدرس 

  
 هاي ایجاد شده توسط وي بی را در وب ActiveX چگونه می توان – 12

  استفاده کرد ؟
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 ایجاد ActiveX Documentروژه اي از نوع براي اینکار ابتدا پ: پاسخ 
کد مورد نظرتان را در پروژه بنویسید و سپس پروژه را کامپایل . کنید 
 Package & Deploymentنهایتاً توسط ابزاري به اسم . کنید 

Wizard که در ویژوال استدیو موجود است می توانید پروژه خود را 
 Internet بیشتر به از کتاب براي اطالعات. قابل استفاده در وب کنید 

Programming in Visual Basic 6 که انتشارات نص نیز آنرا ترجمه 
  .کرده مراجعه کنید 

  

 3-پاسخ به سواالت

  

 چگونه می توان در ویژوال بیسیک برنامه اي نوشت که بتوان با آن –
   را دستکاري کرد ؟ رجیستري

ستري مراجعه کنید به آرشیو موضوعی وبالگ بخش کار با رجی: پاسخ 
. 

   تبدیل کرد ؟MID چگونه می توان فایلهاي صوتی را به – 2
 یا OCXاگر منظورتان در وي بی است که باید دنبال یک : پاسخ 

ActiveX در غیراینصورت باید از نرم .  مناسب براي اینکار بگردید
  . افزارهاي تبدیل کننده فایلهاي صوتی استفاده کنید 

ن در بانک هاي اطالعاتی از تاریخ شمسی استفاده  چگونه می توا– 3
  کرد ؟

 در بانک اطالهاتی ذخیره کنید و در Stringتاریخ را بصورت : پاسخ 
  اینصورت بایستی خودتان روتینهاي مربوط به کار با تاریخ را

  .بنویسید 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٣٨٧ 

 در DHTML Application بوسیله HTML اگه ما بخواهیم یه – 4
 دیگر DLL یه فایل hTMLنگام ساختن فایل ویژوال بیسیک بسازیم ه

 و اگر هم   میشود که در صورت نبود آن ، برنامه ما کار نمیکدSaveهم 
 htmlبوسیله ویژوال بیسیک کاري کنیم که همه چیزها فقط در فایل 

ذخیره بشود کد هایی که در قسمت کد نوشتیم در فایل ما ذخیره نمیشود 
 ي که در ویژوال بیسیک ساختیم html به همین خاطر ما نمی توانیم از

   موجود در سرور ، دیگر بهhtmlدر یک سرور وب استفاده کنیم چون 
dll اي که ما در کامپیوتر خودمان ساختیم دسرسی ندارد و اگه ما dll را 

چگونه می توان این مشکل را حل .  کار نمیکند htmlجابجا کنیم هم دیگر 
  کرد ؟

در واقع کالسها و کدهاي کامپایل شده مورد نیاز  ، DLLاین فایل : پاسخ 
 را در dllشما بایستی این فایل .  شما می باشد DHTMLدر صفحات 

همچنین این فایل .  تان در سرور مربوطه قرار دهید htmlکنار صفحات 
dll بایستی در سرور مربوطه رجیستر شود  .  

سی پورتها رفته ام  من با وي بی کار می کنم و تازه سر برنامه نوی- - 5
را می خواست به من گفتن باید ) 255مثال(وآدرس) &H378(من دیتا. 

اما چه ) 128، 2مثال مبناي (مبنا ها را یاد بگیري من آنهارا یاد گرفتم 
ربطی داشت؟ من االن می خواهم با وي بی وسایل را کنترل کنم اما 

م در یک دیتا شماره پورت و طریقه روشن نگه داشتن چند تاي آنها باه
  .مانند مثال دیتا باالیی را نمی دانم 

براي آشنایی با مبناها ، شماره پورتها و برنامه نویسی آنها به : پاسخ 
 که هم خود 80X86 IBM PC and Compatible Computersکتاب 

براي . آن و هم ترجمه اش در بازار ایران موجود است مراجعه کنید 
ویسی سخت افزار در ویندوز و نیز برنامه آشنایی با چگونکی برنامه ن

  .نویسی پورت پرینتر به آرشیو موضوعی وبالگ مراجعه کنید 
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 چه جوري میشه از داخل برنامه اي که توسط وي بی نوشته ام با - 6
 یا از طریق منویی که ساخته ام CommandButtonفشار بر روي یک 

ساب ویندوز را اجرا بر نامه اي دیگر مثال نصب یک برنامه یا ماشین ح
  کرد؟

فرمت کلی  .  ShellExecute به اسم APIبا استفاده از یک : پاسخ 
  :استفاده از این تابع بصورت زیر است 

Const SW_SHOW = 1 
Const SW_SHOWMAXIMIZED = 3 

Public Declare Function ShellExecute Lib "Shell32.dll" 
Alias "ShellExecuteA" _ 
  (ByVal hwnd As Long, _ 
   ByVal lpOperation As String, _ 
   ByVal lpFile As String, _ 
   ByVal lpParameters As String, _ 
   ByVal lpDirectory As String, _ 
   ByVal nShowCmd As Long) As Long 

Sub RunYourProgram() 
  Dim RetVal As Long 
  On Error Resume Next 
  RetVal = ShellExecute(0, "open", "<full path to 
program>", "<arguments>", "<run in folder>", 
SW_SHOWMAXIMIZED) 
End Sub 

  
 چگونه می توان از پورت پرینتر یکسري اطالعات بصورت ورودي – 7

  گرفت ؟
 به آرشیو موضوعی و بخش برنامه نویسی پورت موازي  :پاسخ 

 .مراجعه کنید 
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ی توان فالپی دیسک یا یکی از درایوهاي هارددیسک را  چگونه م– 8
  توسط ویب بی فرمت کرد ؟

  : کنید Declare زیر را در برنامه تان APIابتدا دو : پاسخ 

Private Declare Function SHFormatDrive Lib "shell32" _ 
    (ByVal hwnd As Long, ByVal Drive As Long, ByVal 
fmtID As Long, _ 
    ByVal options As Long) As Long 

 
Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" 
Alias _ 
    "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long 

 :سپس کد زیر را براي فرمت درایو بنویسید 

    Dim DriveLetter$, DriveNumber&, DriveType& 
    Dim RetVal&, RetFromMsg% 
    DriveLetter = UCase(Drive1.Drive) 
    DriveNumber = (Asc(DriveLetter) - 65) 
    DriveType = GetDriveType(DriveLetter) 

    If DriveType = 2 Then  
        RetVal = SHFormatDrive(Me.hwnd, DriveNumber, 
0&, 0&) 
    Else 
RetFromMsg = MsgBox("This drive is Not a removeable" 
& vbCrLf & _ 
        "drive! Format this drive?", 276, "SHFormatDrive 
Example") 

 
        Select Case RetFromMsg 
            Case 6'Yes 
            RetVal = SHFormatDrive(Me.hwnd, DriveNumber, 
0&, 0&) 
            Case 7'No 
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            ' Do nothing 
        End Select 

     End If 

  
   اطالعات فرستاد ؟ IP چگونه می توان به یک – 9

براي اطالعات .  استفاده کنید WinSockمی توانید از کنترل : پاسخ 
 .بیشتر به آرشیو موضوعی مراجعه کنید 

 هر سیستمی را پیدا کرد ipMACHINENAME چگونه می توان – 10
  ؟

براي اطالعات .  استفاده کنید WinSockوانید از کنترل می ت: پاسخ 
  .بیشتر به آرشیو موضوعی مراجعه کنید 

 چطور میشه یه برنامه رو تو بک گرا ند اجرا کرد در حالی که آیکون - 11
  مثال مثل آنتی ویروس ها ؟. برنامه در سینی سیستم باشه

ون برنامه در  قرار دادن آیک"به آرشیو موضوعی وبالگ و بخش : پاسخ 
  . مراجعه کنید "کنار ساعت ویندوز 

  . توضیح دهید DoEvents در مورد تابع – 12
 ها را eventاین تابع به سیستم عامل اجازه می دهد سایر : پاسخ 

  :سینتکس این تابع بصورت زیر است . پردازش کند 

DoEvents( ) 

د را در وسط این تابع زمانیکه بخواهیم به کاربر اجازه دهیم یک فراین
  براي مثال فرض کنید برنامه اي.  کنسل کند مفید می باشد  کارش

نوشته اید که با زدن یک دکمه اطالعاتی را در یک فایل می نویسد و با 
اگر شما دکمه بستن برنامه را . زدن دکمه دیگر از برنامه خارج می شوید 
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زمانیکه کار در وسط کار نوشتن اطالعات در فیل فشار دهید برنامه تا 
 را DoEventsنوشتن انجام نشود بسته نخواهد شد اما اگر دستور 

جایی در وسط کد مربوط به دکمه نوشتن قرار دهید اجرا هر زمان به 
 را اجرا می close مربوط به کلیک شدن دکمه eventآنجا برسد سیستم 

 .کند 

یواس  با ویژوال بیسیک چگونه می توان با پورت سریال موازي و - 13
  بی ارتباط برقرار کرد ؟

براي اینکار ابتدا باید شماره پورت آنها را بدانید و سپس با : پاسخ 
 اي که در بخش برنامه نوسی سخت افزار در آرشیو dllاستفاده از 

موضوعی آورده شده اطالعات را به این شماره پورتها بفرستید یا از 
  .آنها بخوانید 

 بی دایرکتوري ایجاد کنم یا فایل کپی  چگونه می توانم توسط وي– 14
  کنم؟

  .به آرشیو موضوعی وبالگ بخش کار با فایلها مراجعه کنید : پاسخ 

  4-پاسخ به سواالت

  . نحوه دسترسی به پورت سریال را بیان کنید –
با چندین روش می توان به پورت سریال در ویژوال بیسیک دسترسی : پاسخ 
  :داشت 

  
براي استفاده از .  موجود در خود ویژوال بیسیک MSCOMMاستفاده از کنترل  -

 Microsoft مورد Component شده و از بخش Projectاین کنترل وارد منوي 

Comm Control سپس می توانید تنظیمات مورد نظر خود را از .  را انتخاب کنید
مترهایی پارا.  و غیره انجام دهید  stop bit    و تعدادparity ، وجود bitrateقبل 

 مربوط به این کنترل را می Settings و RThreshold  ،InputModeمانند 
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  . توانید تنظیم کنید 
  .مراجعه کنید این آدرس براي اطالعات بیشتر به 

  
می توانید کنترلهاي با جستجو در اینترنت : استفاده از کنترلهاي پیشرفته تر  -

این یا این آدرس مثل . پیشرفته تري پیدا کنید که البته اکثر آنها رایگان نیستند 
  آدرس

  
براي اطالعات بیشتر به کتاب زیر مراجعه : ت سریال دسترسی مستقیم به پور -

  :کنید 
80X86 IBM PC & Compatible Computers : Design & Interfacing of 

IBM PC, PS & Compatible Computers, Volume II   
By Muhammad Ali Mazidi, Janice Mazidi 

 NET.در مورد چگونگی دسترسی به پورت سریال در این آدرس و این آدرس در 
  .توضیح داده شده است 

 داراي لینکهاي بسیار خوبی در زمینه مفاهیم پورت سریال ، کاربردهاي این آدرس
  .آن ، نحوه برنامه نویسی آن و معرفی کتابهاي مرتبط می باشد 

  
   در ویژوال بیسیک کار کرد ؟USB چگونه می توان با پورت – 2

  .مراجعه کنید این آدرس و این آدرس به : پاسخ 

  . چگونه می توان بین ویژوال بیسیک و اکسس ارتباط برقرار کرد  - 3
 چاپ شده 6هاي اطالعاتی در ویژوال بیسیک به کتاب برنامه نویسی بانک: پاسخ 

  .توسط انتشارات نص مراجعه کنید 
در ضمن قبالً در همین وبالگ بطور خالصه ، کار با بانکهاي اطالعاتی با استفاده از 

ADO را توضیح داده ام .  

 در ویژوال بیسیک Reporting دوست عزیزي سوالهاي زیر را در مورد – 4
  :پرسیده اند 

 جدید Data Environment ، Command می توان در زمان اجرا در   چگونه- 
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  ساخت ؟ 
   ، گزارشهاي دینامیک ساخت ؟Data Report چگونه می توان در - 
 Data را بدون استفاده از Data Report یک Data Source چگونه می توان - 

Environmentتنظیم کرد ؟   
 چاپ شده 6اتی در ویژوال بیسیک به کتاب برنامه نویسی بانکهاي اطالع: : پاسخ 

  .در ضمن دوستان اگر نظري دارند بدهند . توسط انتشارات نص مراجعه کنید 

 چگونه می توان کامپوننتهایی در ویژوال بیسیک را که خاصیت رنگ ندارند – 5
 هاي APIالته اینکار با استفاده از .  را تغییر رنگ داد scrollbarمثل یک 

setsyscolor و getsyscolor امکان پذیر است اما این API ها باعث تغییر رنگ کل 
scrollbarها می شوند که این درست نیست ؟   

  . دوستان اگر نظري دارند بدهند : پاسخ 

   چه فایلهایی هستند ؟RES فایلهاي – 6
 می باشند و همانطور که از resource فایلهاي منبع یا RESفایلهاي : پاسخ 

ي ذخیره برخی منابع برنامه مثل آیکون ، کرسر و یا برخی نامشان پیداست برا
تصاویر بیت مپ مورد استفاده در برنامه که نمی خواهیم فایل آنها بطور جداگانه 

  .در کنار برنامه باشد استفاده می شوند 
 Add-In مورد Add-Ins در ویژوال بیسیک ابتدا از منوي resبراي ایجاد فایلهاي 

Manager کرده و در آنجا  را انتخابVB6 Resource Editorکرده و   را انتخاب
حال می توان با استفاده از این . کنید OK آنرا عالمت بزنید و Loadedگزینه 

   هاي مورد نظر خود را ایجاد کرده و منابعتان را به آن اضافه کنیدResبرنامه 
 می Add Fileب  و انتخاProjectبا استفاده از منوي   ،Resپس از ایجاد فایل  .

 و از منابع موجود در آن استفاده   مورد نظر را به پروژه اضافه نمودهResتوانید 
  . کنید 

 قرار داده باشید با دستور Res در فایل MyImageبراي مثال اگر آیکونی به اسم 
  : کنید Load مورد نظرتان PictureBox  زیر می توانید آنرا در

Picture1.Picture=LoadResPicture("MyImage",vbResIcon) 
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  .مراجعه کنید این آدرس براي اطالعات بیشتر به 
  
 در WNetEnumCachedPasswords نحوه استفاده از تابع   در مورد– 7

  .ویژوال بیسیک توضیح دهید 
  .مراجعه کنید این آدرس به : پاسخ 

  
 ویژوال   هايrefrenceرا به ++ C نوشته شده توسط dll چگونه می توان یک – 8

  بیسیک اضافه کرد ؟
 به آنها نیاز دارد را dll ، فایلهاي منبعی را که آن dllبایستی عالوه بر آن : پاسخ 

 مانند نرم افزار Dependency Checkerابزارهاي  توسط. در کنار آن قرار دهید 
PE Explorer می توانید نام این dll ها استخراج کنید .  

 . بزودي توضیح خواهم داد PE Explorerدر مورد نرم افزار 

ت مجانی معرفی  هاي انگلیسی به صورebook لطفا سایتی براي دانلود کردن -  9
  کنید که در زمینه برنامه نویسی باشند ؟

.  هاي مورد نظرتان بگردید EBook می توانید بدنبال FTPدر سایتهاي : پاسخ 
  سایت
com.nginesftpsearche.www/2r34pbe/com.persianblog://http  آرشیو

  . در خود دارد FTPبسیار خوبی از لیست سایتهاي 

 در مورد خاصیت راست به چپ که بعد از کامپایل شدن برنامه بر روي -  10
  .دهد ، راهنمایی ام کنید  سیستم بدون ویژوال جواب نمی

در ضمن مشکل خود را واضحتر بیان کنید . دوستان اگر نظري دارند بدهند : پاسخ 
.  

 ي من همونیه که در Exe بسازم؟آیا فایل exe چطور میتونم فایل VB.Net در – 11
 جاییه که پروژه رو ذخیره کردم؟اگه همونه من میتونم اونو بدون نیاز Bin/شاخه

اگه از اکتیوایکس خاصی در برنامم استفاده (به اکتیو ایکس دیگه اي به کسی بدم
  )نکرده باشم

 Binشما در زمان کامپایل کردن پروژه در دایرکتوري  مورد نظر EXEفایل : پاسخ 
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 کردن برنامه تان بایستی سایر فایلهاي منبع Publishساخته می شود اما براي 
براي اینکار شما .  ساخته شوند Setupبرنامه به آن افزوده شده و یک فایل 

 visual Studioبراي مثال در .  استفاده کنید Setupبایستی از ابزارهاي ساخت 

.Net پروژه هاي از نوع Setup and Deployment اینکار را براي شما انجام می 
  .دهند 

  . در صورت امکان به مبحث کار با شی پرینتر در وي بی بپردازید -  12
  .بزودي در این زمینه مطالبی خواهم نوشت : پاسخ 

   کرد؟Minimize را با کد نویسیControl box چگونه می توان فرمهاي بدون– 13
براي مثال اگر نام فرم شما  . WindowsStateبا استفاده از خاصیت : پاسخ 

Form1 باشد کد زیر فرم شما را مینیمم می کند :  
Form1.WindowState = 1  

  :و کد زیر فرم شما را ماکزیمم می کند 
Form1.WindowState = 2   

نت اونو فارسی  را عوض کرد ؟ مثال فوtooltiptex t چه طوري میشه فونت-  14
  کرد؟

  ؟؟؟؟: پاسخ 

 5-پاسخ به سواالت

  

   اي را درون فرم ویژوال بیسیک نشان داد ؟Pdf چگونه می توان فایل –
  : در ویژوال بیسیک وجود دارد Pdfدو راه براي نمایش فایلهاي : پاسخ 

 Acrobat براي نمایش فایل توسط ShellExecuteاستفاده از دستور  -

Reader . ل براي مثا: 

 
ShellExecute hwnd, "open", 
"C:\acrobat5\reader\acrobat.pdf", vbNullString, "C:\", 1 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٣٩٦ 

  
 حتماً بایستی روي هر Adobe Acrobatدر این روش نرم افزار 

  .کامپیوتري که پروژه تان را روي آن اجرا می کنید وجود داشته باشد 
  : Adobe Acrobat Type Libraryاستفاده از کتابخانه  -

 روي کامپیوتري که Adobe Acrobatدر این روش بایستی نرم افزار 
ابتدا .  می کنید وجود داشته باشد Developپروژه تان را روي آن 

 به Project موجود در منوي referencesکتابخانه فوق را از بخش 
 می Acrobatسپس با استفاده از اشیاي کالس . پروژه تان اضافه کنید 

براي مثال کد زیر عنوان فایل . مه مورد نظرتان را بنویسید توانید برنا
Pdf را استخراج می کند : 

 
Dim opdf As Acrobat.CAcroPDDoc 
Set opdf = CreateObject("AcroExch.PDDoc") 
opdf.Open (x) 
Dim y As String 
y = opdf.GetInfo("Title") 

 کردن کتابخانه کد زیر مشابه روش باال است اما احتیاجی به اضافه
 : نیست referencesمذکور به 

 
  Dim opdf As Object 
  Set opdf = CreateObject("AcroExch.PDDoc") 
  opdf.Open (x) 
  Dim y As String 
  y = opdf.GetInfo("Title") 

 ساخت خودم در ویژوال بیسیک یک MP3 Player چگونه براي – 2
   درست کنم ؟Winampرقص نور مانند 

بایستی از ترکیبی از الگوریتم هاي ریاضی و گرافیکی استفاده : پاسخ 
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اگر در اینترنت کمی بگردید . این روشها بسیار متنوع بوده است . کنید 
 .به جواب خواهید رسید 

  . یا همان هندل فرمها توضیح کامل بدهید hwnd لطفاً در مورد – 3
وز با استفاده از الحاق هر فرم در یک برنامه کاربردي در ویند: پاسخ 

 ( hWndاین هندل را با . یک دستگیره یا هندل به آن مشخص می شود 
برخی توابع کتابخانه اي ویندوز . نیز نشان می دهیم  ) HWindowیا 

به خاصین هندل فرم جاري بعنوان یک آرگومان نیاز دارند تا عملی را بر 
ل یک فرم می توان به بعبارت دیگر توسط هند. روي آن فرم انجام دهند 

خاصیت هندل فرم در . مشخصات و خصوصیات آن فرم دسترسی داشت 
  .ویژوال بیسیک خاصیتی فقط خواندنی است 

  . باید توجه داشت که هندل یک فرم با هندل زمینه دستگاه آن متفات است 
 یکی دیگر از مشخصات یک فرم می device contextزمینه دستگاه یا 

ز هر سطحی که عمل رسم بر روي آن انجام می شود یک در ویندو. باشد 
براي دسترسی به زمینه دستگاه هر فرم از . زمینه دستگاه نام دارد 

  .  استفاده می شود hDCهندلی به اسم 

 استفاده openGL   چگونه می توان در ویژوال بیسیک از کتابخانه– 4
  کرد ؟

این به .  نوشته ام قبالً در این وبالگ مطلبی در این زمینه: پاسخ 
  :مراجعه کنید  آدرس

  . در مورد نصب ویژوال بیسیک دات نت منبعی را معرفی کنید – 5
فقط این نکته را ذکر می کنم که .  مراجعه کنید NET.به کتابهاي: پاسخ 
 FrontPageن نصب ویژوال استدیو دات نت ابتدا بایستی در زما

Server  Extension را روي سیستمتان نصب کرده و فعال کنید  .
 موجود در مجموعه سی Prerequisitesسپس بایستی توسط سی دي 
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دي هاي نصب ، موارد مورد نیاز براي نصب دات نت را روي سیستمتان 
سپس بسراع نصب خود  ) Net Framework.براي مثال ( نصب کنید 

  .دات نت بروید 

 استفاده کرد براي مثال VB چگونه می توان از دستورات داس در – 6
dir؟   

  !!!بابا بیخیال : پاسخ 

 هایی را که با استفاده از وي بی ایجاد می کنیم skin چگونه می توان – 7
  به سیستممان اضافه کنیم ؟

 شما میتونید از ": داده اند دوست عزیزي جواب این سوال را : پاسخ 
 اونرو 4,3 استفاده کنی که ورژن ActiveSkinبرنامه زیبا و توانمند 

 دانلود کنی اگر کرکش رو پیدا نکردي خبر بده برات ZDnetمیتونی از 
  "بفرستم 

مثالً دو ) بهم چسباند (  کرد bind چگونه می توان دو فایل را بهم – 8
  .چسباند را بهم  ) EXE( فایل اجرایی 

اگر هدف تنها اینست که دو فایل بهم بچسبند می توان محتواي : پاسخ 
فایل اول و سپس محتواي فایل دوم را خواند و آنها را در یک فایل جدید 

در مورد چگونگی خواندن محتواي فایلهاي باینري قبالً در این . ریخت 
است بطوریکه اما اگر هدف الحاق دو فایل بهم . وبالگ مطالبی نوشته ام 

مثالً الحاق یک ویروس که به فایلی اجرایی ( فایلها قابل دسترسی باشند 
  . بایستی با ساختار فایلهاي گوناگون آشنا باشید ) می چسبد 

   قرار داد ؟Always on Top چگونه می توان یک فرم را در حالت – 9
 حالتی است که در آن همیشه فرم Always on Topحالت : پاسخ 
حتی اگر برنامه . ( مه شما قابل مشاهده در صفحه ویندوز باشد برنا
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براي قرار دادن فرم در این حالت از ) . دیگري انتخاب شده و فعال باشد 
 استفاده SetWindowPos با نام user32 موجود در کتابخانه APIیک 

این (   کردن این تابع بصورت زیر استdeclareچگونگی . می شود 
declareباالي کدهاي مربوط به فرمتان قرار دهید  را در : (  

 
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" 
(ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, 
ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, 
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long 

  
 :ابتهاي زیر را در باالي کدتان تعریف کنید همچنین ث

Const SWP_NOMOVE = 2 
Const SWP_NOSIZE = 1 
Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE 
Const HWND_TOPMOST = -1 
Const HWND_NOTOPMOST = -2 

  
 در فرمتان قرار دهید و کد زیر را براي 1 اي برابر Intervalیک تایمر با 

 :بنویسید تا فرم در این حالت قرار بگیرد  آن Timerمتد 

 
Dim result As Long 
result = SetWindowPos(Form1.hwnd, 
HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS) 

  
 :براي غیر فعال کردن این حالت کد زیر را در برنامه تان بنویسید 

 
Timer1.Enabled = False 
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Dim result As Long 
result = SetWindowPos(Form1.hwnd, 
HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS) 

 تایمر را Enabledبراي فعال کردن مجدد این حالت کافیست خاصیت 
True کنید . 

مشکلم .  کار میکنمvb6با ) jro(jet replica من االن دارم با - 10
 ارتباط بر قرار کنم هتی یک ftpاینجاست که نمیتونم با یک فایل از یک 

  . پی ولید درست کردم ولی نشده فولدر با اي
  .در مورد مشکلتان واضحتر توضیح بدهید : پاسخ 

 چگونه می توان از طریق ویژوال بیسیک با اسکنر ارتباط برقرار – 11
  .نموده و عکس را از آن گرفت و در بانک اطالعاتی ذخیره نمود 

در مورد بخش آخر سوال که ذخیره عکس در بانک اطالعاتی می : پاسخ 
اما در مورد قسمت اول . باشد قبالً مطالبی در این وبالگ نوشته ام 

 Twain براي اینکار استفاده کنید مانند OCXبایستی از یکسري 

Scanning ocx و یا Kodak Image Control ocx.   

 استفاده میکنم و هر تغییر در رکوردهاي آن datagrid من از - 12
من میخواهم وقتی . عمال میشودصورت بگیرد مستقیماً در دیتابیس ا

کاربر هر کاري در برنامه کرد و در آخر از برنامه خواست خارج بشه و 
از کل تغییراتی که کرده بود صرف نظر کنه یه پیغام بهش بده و اگه 

خواست تغییراتی که انجام داده صرف نظر کنه همه تغییرات برگرده به 
  .حالت اول 

در . دوستان اگر نظري دارند بدهند . د من راه حلی بنظرم نرسی: پاسخ 
ضمن به کتاب برنامه نویسی بانکهاي اطالعاتی در ویژوال بیسیک چاپ 

  .شده توسط انتشارات نص نیز مراجعه کنید 
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 mdb و چگونگی برقراري ارتباط با فایلهاي ADO در مورد کار با – 13
  .توضیح دهید 

در ضمن به . ی نوشته ام قبالً به اختصار در این زمینه مطالب: پاتسخ 
کتاب برنامه نویسی بانکهاي اطالعاتی در ویژوال بیسیک چاپ شده 

  .توسط انتشارات نص نیز مراجعه کنید 

 را در یک فرم ایجاد کرد وروي اون A4 چگونه می توان یک صفحه – 14
را براي چاپ آماده کرد مثل لیست حقوقی و یا ... مطالب و یا جدول و 

  .این جور چیزها صورت هزینه و 
شما اطالعات خود را بهر شکلی که می خواهید روي فرم قرار : پاسخ 
در زمان چاپ فرم می توانید سایز صفحه را با استفاده از خاصیت . دهید 

Papersize شی Printer برخی مقادیر که می توان براي .  مشخص کنید
  : تنظیم نمود عبارتند از PaperSizeخاصیت 

1 : Letter, 8 1/2 x 11 in  
8 : A3, 297 x 420 mm  
9 : A4, 210 x 297 mm  

11 : A5, 148 x 210 mm  

براي اطالعات بیشتر به مطلبی که در مورد شی پرینتر نوشته ام 
  . مراجعه کنید 

در دات نت نیز شی پرینتر در کالس : نکته 
System.Drawing.Printing موجود است  .  

اطالعات ساخته می شود باستی از  وقتی که یک فرم جهت ورود – 15
چگونه می توان کاري کرد که .  به فیلدهاي بعدي رفت Tabطریق دکمه 
   در هر فیلد به فیلد بعدي رفت ؟Enterبا زدن کلید 

یا فیلد (  هر کادر متنی KeyPress یک روش اینست که در متد  :پاسخ 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٤٠٢ 

 فشرده Enterکدي بنویسید که تشخیص دهد اگر دکمه ) ورود اطالعات 
براي مثال اگر . شده فوکوس را به فیلد بعدي مورد نظر شما منتقل کند 

 در فرمتان دارید کد Text2 و Text1فرض کنید دو کادر متنی با نامهاي 
  : بنویسید Text1 کادر متنی KeyPressزیر را براي متد 

 
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
  If KeyAscii = 13 Then Text2.SetFocus 
End Sub 

.  توضیح بدهید WebBrowser در StatusBar لطفاً در مورد – 16
  . توضیح دهید WebBrowser در Historyلطفاً در مورد نمایش 

 . سوال خود را دقیقتر مطرح کنید   : پاسخ

 و Alt+Esc و Alt+Ctrl+Del چگونه می توان فعالیت کلیدهاي – 17
Alt+Tabژوال بیسیک غیر فعال کرد ؟ را در وی  

 موجود در SystemParametersInfoبراي اینکار از تابع : پاسخ 
 API کردن این declareبراي .  استفاده می شود user32کتابخانه 

  :بصورت زیر عمل کنید 

 
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib 
"user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction 
As Long, ByVal uParam As Long, lpvParam As Any, 
ByVal fuWinIni As Long) As Long 

     
 :همچنین ثابت زیر را نیز تعریف کنید 

 
Private Const SPI_SCREENSAVERRUNNING = 97 
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 . را غیر فعال کنید Alt+Ctrl+Delحال توسط کد زیر می توانید ترکیب 

 
    Dim ret As Integer 
    Dim pOld As Boolean 
    ret = 
SystemParametersInfo(SPI_SCREENSAVERRUNNING, 
True, pOld, 0) 

براي اطالعات بیشتر و نیز چگونگی غیر فعال کردن دو ترکیب دیگر به 
  :مراجعه کنید این آدرس 

  
   ها اضافه کرد ؟API را به WinInet هاي API چگونه می توان – 18

 . این مطلب را توضیح داده ام WinInetدر بخش : پاسخ 

 چگونه می توان یک فایل را بصورت مخفیانه به یک آدریس ایمیل  - 19
  در یاهو ارسال کرد ؟

  ؟؟؟: پاسخ 

 با آن انتگرال  یک برنامه تحت ویژوال بیسیک معرفی کنید که بتوان– 20
  .دو گانه گرفت 

اگر منظورتان محاسبه مقدار عددي انتگرال دو گانه یک تابع دو : پاسخ 
متغیره در یک بازه است که باید از الگوریتم هاي محاسبات عددي 

براي اطالعات بیشتر به کتابهاي محاسبات عددي . استفاده نمائید 
سبه انتگرال دوگانه یک اما اگر منظورتان محا. پیشرفته مراجعه کنید 

تابع است که اینکار به این راحتی ها امکان پذیر نیست و حتی شاید غیر 
  .ممکن باشد 
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 وجود دارد Msdn در PRAS_PORT_0 به اسم Data Type یک – 21
  :که بصورت زیر تعریف شده است 

 
typedef struct _RAS_PORT_0 { 
  WCHAR 
wszPortName[RASSAPI_MAX_PORT_NAME]; 
  WCHAR 
wszDeviceType[RASSAPI_MAX_DEVICETYPE_NAME]
; 
  WCHAR 
wszDeviceName[RASSAPI_MAX_DEVICE_NAME]; 
  WCHAR 
wszMediaName[RASSAPI_MAX_MEDIA_NAME]; 
  DWORD reserved; 
  DWORD Flags; 
  WCHAR wszUserName[UNLEN + 1]; 
  WCHAR wszComputer[NETBIOS_NAME_LEN]; 
  DWORD dwStartSessionTime; 
  WCHAR wszLogonDomain[DNLEN + 1]; 
  BOOL fAdvancedServer; 
} RAS_PORT_0, *PRAS_PORT_0; 

  
 را در ویژوال بیسیک تعریف نمود ؟ کالً data typeچگونه می توان این 

 ها را در ویژوال بیسیک تعریف کنیم چه باید data typeاگر بخواهیم 
  بکنیم ؟
-Type در ویژوال بیسیک از ساختار data typeراي تعریف ب: پاسخ 

End Type براي مثال .  استفاده می شود: 

 
Private Type SampleType 
  mem1 As Integer 
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  mem2 As String 
End Type 

  
 SampleType با نام Private از نوع data typeدر مثال فوق یک 

 و Integer از نوع mem1تعریف شده که داراي دو عضو به نامهاي 
mem2 از نوع String است . 

  :در مورد تغییر انواع داده اي نیز بصورت زیر عمل کنید 
Int  --< Integer  

Bool --< Boolean  
DWORD --< Long   
WCHAR --< array of Byte  

22 - Platform SDK که در سایت Msdn از آن اسم برده می شود 
   است ؟Msdnچیست ؟ آیا همان سی دي هاي 

 ، شامل یکسري source development kit یا همان SDK: پاسخ 
مطلب آموزشی و نمونه کد است که در مورد یک زمینه برنامه نویسی 

 ها قابل SDKبرخی از این . خاص توسط مایکروسافت منتشر می شود 
و برخی دیگر  )   DirectX SDKمثالً ( دانلود از سایت مایکروسافت 

   ) .Windows Driver Model SDK(فروشی هستند 

 6-پاسخ به سواالت

 اگر بر روي نسخه اي از ویژوال استدیو کار کنیم که سرویس پک بر – 1
 را بر روي سیستمی منتقل کنیم که  روي آن نصب شده باشد و بعد پروژه

  فاقد سرویس پک باشد با چه مشکلی مواجه می شویم ؟
منابع و کامپوننتهاي وي بی می سرویس پک باعث ارتقا برخی از : پاسخ 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٤٠٦ 

شود که اگر شما از آن کامپوننتها و منابع در برنامه تان استفاده کرده باشید 
 .برنامه شما در سیستم جدید قابل کامپایل نخواهد بود 

می خوام به یه پرینتر .  استفاده کردمDataReport من تو برنامه ام از - 2
ولی برنامه رو . امپیوتر خودم میفرستهاز ک. پرینت بفرستم, که تو شبکه است

packageوقتی , موقع اجرا,  میکنم و نصب می کنم روي یه کامپیوتر دیگه
هیچ عملی انجام نمیده و پنجره انتخاب پرینتر رو , آیکون پرینتر رو می زنم

  قکر می کنید مشکل از کجاست؟. نمیاره
  .من چیزي به ذهنم نرسید : پاسخ 

  برنامه . ه با ماوس کار می کنند بیشتر توضیح دهید  درباره توابعی ک– 3
  .به زودي مطلبی در این مورد خواهم نوشت : پاسخ 

 ویژوال بیسیک مثال Runtime چگونه می شود از دست فایلهاي – 4
msvbvm60.dll خالص شد و کاري کرد که فایل EXE بدون این فایل ها 

  کار کند ؟
 ساخته شده EXEارد زیرا برنامه هاي متاسفانه هیچ راهی وجود ند: پاسخ 

تنها راه اینست که یک . توسط وي بی براي اجرا به این فایلها نیاز دارند 
 نیز در Setupنرم افزارهاي ساخت .  از پروژه تان بسازید Setupبرنامه 

  . قرار می دهند Setup را درون فایل Runtimeواقع فایلهاي 

 ویژوال بسیک و بدون منوي فرمت  اگر بخواهیم یک درایو را توسط– 5
  ویندوز فرمت کنیم چگونه باید عمل کنیم ؟

  .قبالً در بخش پرسش و پاسخها به این سوال جواب داده ام : پاسخ 

 در برنامه قرار داد که XP چگونه می توان دکمه هایی مانند ئکمه هاي – 6
  گوشه آنها حالت خمیدگی داشته باشد ؟

  .ش و پاسخها به این سوال جواب داده ام قبالً در بخش پرس: پاسخ 
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 و استفاده از دیتا بیس در ویژوال بیسیک Api چند کتاب راجع به  – 7
  .معرفی کنید 

  .قبالً در بخش پرسش و پاسخها به این سوال جواب داده ام : پاسخ 

   در یک برنامه پرینتر چطوري سریع فعال بشه؟- 8
  ؟؟؟؟: پاسخ 

لینک اکتیو اسکین خراب بود حتی خود سایتش هم  ما هر جا رفتیم این - 9
  خراب بود اگه میشه لینکشو برامون بزار

در صورتی که لینک . لینکی که من هم در اختیار دارم خراب است : پاسخ 
  .درستی پیدا کردم حتماً اعالم می کنم 

   چگونه می توان در وي بی شماره تلفن گرفت ؟– 10
  .نید  مراجعه کTAPIبه مبحث : پاسخ 

 بر روي کیبرد را از کار alt , ctrl ,delete چگونه میشود کلید هاي - 11
  انداخت ؟

  .قبالً در بخش پرسش و پاسخها به این سوال جواب داده ام : پاسخ 

  

 7-پاسخ به سواالت

  . گزارشهاي شرطی توضیح دهید   وCrystal Report   در مورد–
العاتی در ویژوال بیسیک به کتاب برنامه نویسی بانکهاي اط: پاسخ 

در ضمن اگر فرصت کردم در این زمینه مطالبی خواهم . مراجعه کنید 
 .نوشت 

 چگونه می توان توسط وي بی یک فایل را از روي کامپیوتر به روي – 2
  دایرکتوري هاي یک سایت آپ لود کرد ؟
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 Internetآشنایی با کنترل در آرشیو سایت به بخش : پاسخ 

Transfer مراجعه کنید .  

 کار کرد یعنی مثالً در یک VB Script Control چگونه می توان با – 3
TextBox بنویسیم sin(x ( و در کد برنامهsin(x (قرار داده شود ؟  

  .عه کنید  پاسخهاي قبلی مراج به پرسش و: پاسخ 

 چگونه می توان در وي بی برنامه اي نوشت که نام و مسیر یک فایل – 4
را از کاربر بگیرد و در مسیر انتخاب شده شورتکاتی از فایل گرفته شده 

  ایجاد کند ؟
  : هستند تعریف کنید Objectابتدا متغیرهاي زیر را که از نوع : پاسخ 

    Dim wsh As Object 
    Dim Shortcut As Object 

 : را ایجاد نمائید wshسپس بایستی شی 

    Set wsh = CreateObject("wscript.shell") 

 : را ایجاد نمائید Shortcutسپس بایستی شی 

    Set Shortcut = 
wsh.CreateShortcut("c:\YourProgram.lnk") 

  .مسیري که در کد فوق داده شده محل ساخت شورتکات می باشد 
 : را تنظیم کنید Shortcut پارامترهاي شی سپس بایستی

    Shortcut.TargetPath = "C:\Program 
Files\Test\YourProgram.exe" 
    Shortcut.IconLocation = "C:\Program 
Files\Test\YourIcon.ico" 
    Shortcut.WorkingDirectory = "C:\Program Files\Test\" 
    Shortcut.Description = "Your Description" 
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  . برنامه مرتبط با شورتکات را نشان می دهد TargetPathپارامتر 
 :در پایان بایستی شورتکات را ذخیره کنید 

    Shortcut.Save 

 ، بایستی Startupبراي ایجاد شورتکات در دسکتاپ یا در : نکته 
 : ایجاد نمائید SpecialFordersمتغیري از نوع 

Dim sf As Object 
Set sf = wsh.SpecialFolders  

 &) "sf("AllUsersDesktop  سپس محل ساخت شورتکات را بصورت
YourPath و یا sf("AllUsersStartup" (& YourPath بدهید . 

  
 چگونه می توان در وي بی مسیر دایرکتوري استارت آپ را پیدا کرد – 5
  ؟

ایرکتوریهاي با استفاده از روش زیر می توانید مسیر کلیه د: پاسخ 
  :سیستمی را پیدا کنید 

  : تعریف کنید Shell32ابتدا دو تابع زیر را از کتابخانه 

Private Declare Function SHGetSpecialFolderLocation 
Lib "shell32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nFolder As 
Long, Pidl As Long) As Long 
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib 
"shell32" (Pidl As Long, ByVal FolderPath As String) As 
Long 

 را بصورت زیر تعریف کنید Enum از نوع SystemFolderحال متغیر 
: 

Public Enum SystemFolder 
Desktop = 0 
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StartMenu_Programs = 2 
My_Documents = 5 
Favorites = 6 
Startup = 7 
Recent = 8 
SendTo = 9 
Start_Menu = 11 
Windows_Desktop = 16 
Network_Neighborhood = 19 
Fonts = 20 
ShellNew = 21 
AllUsers_Desktop = 25 
ApplicationData = 26 
Printhood = 27 
TemporaryInternetFiles = 32 
Cookies = 33 
History = 34 
End Enum 

 :ر خواهد بود تابع پیدا کردن دایرکتوریهاي سیستمی بصورت زی

Public Function FindSystemFolder(ByVal lngNum As 
SystemFolder) As String 
   Dim lpStartupPath As String * MAX_PATH 
   Dim Pidl As Long 
   Dim hResult As Long 
   hResult = SHGetSpecialFolderLocation(0, lngNum, Pidl) 
   If hResult = 0 Then 'there is a result 
      hResult = SHGetPathFromIDList(ByVal Pidl, 
lpStartupPath) 
      If hResult = 1 Then 
         lpStartupPath = Left$(Trim$(lpStartupPath), 
InStr(lpStartupPath, Chr(0)) - 1) 
         FindSystemFolder = Trim$(lpStartupPath) 
      End If 
   End If 
End Function 
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 مثالً دستورات Command Prompt چگونه می توان از دستورات – 6
Net Commandدر وي بی استفاده کرد ؟   

فکر نمی کنم روشی براي استفاده از نتیجه این دستورات در وي : پاسخ 
 در Command Promptبی وجود داشته باشد اما براي دسترسی به 

برا ي .  استفاده کنید Shell Programmingوي بی بایستی از روش 
 .مراجعه کنید این کتاب اطالعات بیشتر به 

 در وي بی با اینکه نرم افزار Pdf در مورد وارد کردن فایلهاي – 7
Adobe Acrobat روي سیستم من نصب است اما در بخش 

References نتوانستم نام Adobe Acrobat Type Library را پیدا 
 دسترسی Pdfکنم همچنین با این روش نمی توان به عکسهاي داخل فایل 

  . پیدا کرد 
کل  ( Adobe Acrobat 5 در موقع نصب referenceاین : پاسخ 

Acrobat  Adobe و نه فقط Reader در دایرکتوري)  آن  
\Adobe\Acrobat 5,0\Acrobat در مورد عکس .  قرار داده می شود

 موجود Ocxهم من راه حلی به ذهنم نرسید و بنظر من بهترست از همان 
  .استفاده کنید 

 و با پورت سریال و 98 من یک سخت افزار ساخته ام که با ویندوز – 8
مشکلی که من دارم اینست که وقتی کامپیوتر . تحت وي بی کار می کند 

دوز در حال بوت شدن است سیستم عامل پورت  وین روشن می شود و
سریال را چک می کند و این باعث یک فرمان ناخواسته در سخت افزار می 

 در هنگام بوت شدن پورتهاي 98آیا راهی وجود دارد که ویندوز . شود 
  سریال را چک نکند ؟

یک روش اینست که یک مدار محافظت کننده را به سخت افزارتان : پاسخ 
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در . ید که در هنگام بوت شدن فرمان ناخواسته اي اجرا نشود اضافه کن
  .مورد غیر فعال کردن گزینه چک پورت سریال من روشی پیدا نکردم 

 چگونه می توان با کلیک کردن روي یکی از مقادیر درون یک کمبو – 9
از فرم شامل کمبو باکس خارج و ) دراپ داون لیست  : 2استیل ( باکس 

  هر نمود ؟فرم دیگري را ظا
 و Hide مربوط به کمبوباکس و متد Clickبا استفاده از رویداد : پاسخ 
Show مربوط به فرم .  

 با یک آیتم با Combo1براي مثال فرض کنید یک کمبوباکس با نام 
  : آن بنویسید Clickکد زیر را براي رویداد .  داشته باشیم Test1مقدار 

  If Combo1.Text = "Test1" Then 
     Form1.Hide 
     Form2.Show 
  End If 

   چگونه می توان درایو سی دي رام را در وي بی تشخیص داد ؟– 10
 را از بخش Microsoft Scripting Runtimeابتدا مورد : پاسخ 

references سپس کد زیر را براي مشخص .  پروژه خود اضافه کنید
 :نمودن سی دي درایو در برنامه تان بنویسید 

Dim fso As New Scripting.FileSystemObject 
Set fso = New Scripting.FileSystemObject 
Dim drv As Drive 
For Each drv In fso.Drives 
     If drv.DriveType = CDRom Then 
          CDPath = drv.Path 
          Exit For 
     End If 
Next drv 
MsgBox (CDPath) 
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Set drv = Nothing 
Set fso = Nothing 

  

 8-پاسخ به سواالت

   را فارسی کرد ؟Calender Control چگونه می توان – 1
 .فکر می کنم خودتان باید یک کنترل جدید طراحی کنید : پاسخ 

 با دکمه هاي فارسی طراحی MsgBox من دارم سعی می کنم یک  - 2
 کامل نیست و هم  نیز براي آن نوشته ام اما همActiveXیک کنترل . کنم 

نظر شما در این . محدودیتهایی دارد چون خود جعبه پیغام یک تابع است 
  مورد چیست ؟

 هاي سفارشی MsgBoxلینک هاي زیر درباره چگونگی ساخت : پاسخ 
  :در وي بی است 

  
A Custom MsgBox  

  
Custom Message Box  

  
A non Standrad MsgBox  

  
Custom MsgBox Control  

  
Create your own custom MsgBox function  

  
msgbox using API to get icon) form(A cool custom   

  
ت براي یافتن نمونه هاي بیشتر به سای
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com.planetsourcecode.www://http/ رفته و عبارت custom 

msgbox آن جستجو کنید 6 را در بخش ویژوال بیسیک .  

.  چگونه می توان در وي بی اطالعات را روي یک فایل ذخیره کرد – 3
 گرفت و بتوان backup را در فایل Databaseبراي مثال اطالعات روي 

  از این اطالعات بر اساس یک فیلد یا گزینه خاص گزارش گیري کرد ؟
به . براي ایجاد و کار با فایلها قبالً مطالبی در وبالگ نوشته ام : پاسخ 

در مورد جستجو و گزارش گیري . آرشیو موضوعی وبالگ مراجعه کنید 
 در فایل را از اطالعات فایل خودتان بایستی روتین هاي جستجو

 کرده و روي آنها  loadبنویسید بعبارت دیگر بایستی اطالعات فایل را 
  .عمل جستجو را انجام دهید 

 چگونه می توان فرم فعال را تشخصی داد ؟ آیا می توان متغیري با – 4
  خاصیت فرم تعریف کرد و آن را به فرم فعالمان اختصاص داد ؟

روشی پیدا نکردم اما فکر می کنم در مورد تشخیص فرم فعال من : پاسخ 
 در مورد تعریف متغیر  . استفاده کنید Hookبایستی از دستگیره فرم یا 

 است که می توانید در برنامه تان Formنیز وي بی داراي شیی به نام 
 در برنامه تان Form1از آن استفاده کنید براي مثال اگر فرمی به اسم 

  :داشته باشید آنگاه 

Dim F As Form 
Set F = New Form1 

 که Exe چگونه می توان محتواي چند فایل را گرفته و درون یک فایل – 5 
 یک برنامه است و می خواهم این exeاین فایل . از قبل وجود دارد ریخت 

فایلها را با دستوراتی کنترل کنم یعنی کالً چند تا فایل را داخل یک فایل 
Exe ؟) از مثل برنامه هاي فشرده س(  ریخت  

شما بایستی با . قبالً به سوال مشابه این سوال پاسخ داده ام : پاسخ 
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 آشنا باشید که مطلب ساده اي نیست و فایلهاي Exeساختار فایلهاي 
این به .  درج کنید Exeمورد نظر خود را در ناحیه مشخصی از فایل 

  :مراجعه کنید لینک 
 

 من از سورسی که آیکون برنامه را کنار ساعت ویندوز قرار می دهد – 6
استفاده کردم اما نمی دانم چگونه براي رویدادهاي کلیک و دابل کلیک 

  روي آیکون برنامه بنویسم ؟
همانطور که در مقاله هم گفته شده بایستی از متد : پاسخ 

Form_MouseMove استفاده کنید و در آن نوع کلیک شدن ماوس را 
  .تشخیص داده و بر اساس آن عملی را انجام دهید 

.  استفاده کرد AutoCad چگونه می توان از برنامه هاي وي بی در – 8
بعنوان مثال من یک برنامه نوشتم که وزن و قیمت انواع پروفیلها را در 

من می خواهم این جدول را در . ر می دهد یک جدول در اختیار کاربر قرا
AutoCad وارد کنم با توجه به اینکه هم وي بی و هم آتوکد محیط 

  گرافیکی دارند ؟
استفاده از ویژوال بیسیک بهمراه آتوکد توسط یک سیستم : پاسخ 

 ADS -AutoCAD Develpoment به اسم AutoDeskابداعی شرکت 

System  - یستم ارتباطی به برنامه نویسان این س.  امکان پذیر است
اجازه می دهد تا برنامه هاي کاربردیی بنویسند که بتواند آتوکد را 

.  کنترل کرده و داده را بین آتوکد و برنامه خارجی رد و بدل کند
براي .  آغاز شد 13 از آتوکد ADSپشتیبانی از ویژوال بیسیک در 

  : مراجعه کنید pdfاین فایل اطالعات بیشتر به 
در صورتیکه آتوکد (  هاي ویژوال بیسیک referenceهمچنین در بخش 

 AutoCAD Typeگزینه اي به اسم ) روي سیستمتان نصب باشد 
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Libraryستفاده کنید  وجود دارد که می توانید از آن در برنامه تان ا
  : براي مثال 

Private autocadApp As AcadApplication 
Set autocadApp = 
CreateObject("AutoCAD.Application.15") 
Dim doc As AcadDocument 
Set doc = 
autocadApp.Application.Documents.Open("c:\drawing.dw
g") 

 نیز می Using Visual Basic with AutoCADهمچنین از کتاب 
  .توانید استفاده کنید 

  
 چگونه می توان تمام اطالعات مربوط به کانکت جاري سیستم را – 9

  ؟بدست آورد مانند سرعت اتصال و اطالعات ارسال و دریافت 
قبالً در وبالگ مطالبی در این .  استفاده کنید WinInet Apiاز : پاسخ 

 .زمینه نوشته ام 

  
در ضمن یکی از دوستان زخمت کشیدند و مطالبی در مورد سوال + 

 در وي بی را که در پست قیلی command promtاستفاده از دستورات 
  :مطرح شده بود عنوان کرده اند 

اون دوست عزیزي که پرسیده بود آیا میشه  با سالم راجع به سوال "
من این . رو اجرا کرد باید بگم میشهcommand promptدستورات 

 آزمایش کردم احتماال تو ویندوز هاي دیگه هم جواب xpروش رو تو 
وارد کنیم و جلوش دستور run رو تو Command /kاگه دستور . میده

 بسته می Command promptرو بنویسیم دستور ما اجرا میشه و 
 باز command prompt پنجره command /cو اگه بنویسیم . شه
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: مثال مینویسیم.  استفاده میکنیمshell از دستور vbحاال تو . میمونه
"shell "command /k dir یا "shell "command /c dir که نتیجه 

 گرفتن از فهرست جاریه با این تفاوت که دومی پنجره dirهردو 
Commandواسه اطالعات بیشتر .  پس از اجراي دستور میبنده رو

 هم به xp در command/ ? بنویسیدcommand promptمیتونید تو 
 NET در ضمن، دستور cmd میتونید بنویسید commandجاي 

خودش یه فایل اجرایی داره به همین نام که اگه تو درایو ویندوز بگردي 
  ".  اجرا کنی Shellتور میتونی اونو مستقیما با دس. پیداش میکنی

  

 9-پاسخ به سواالت

 از چه کامپایلري براي ساخت برنامه Multimedia Builder برنامه  -
هاي اجراییش استفاده می کند ؟ آیا می توان از امکانات آن در برنامه 

  استفاده کرد ؟ نویسی وي بی
ما شاید  ندارم ا در مورد این برنامه و کامپایلر آن اطالعات زیادي: پاسخ 
 . هاي آنرا در ویژوال بیسیک استفاده نمود referenceبتوان 

 چگونه می توان یک بانک اطالعاتی اکسس را به فرمت یونیکد تبدیل – 2
  کرد ؟

یک برنامه بنویسید که اطالعات را از جداول بانک طالعاتی : پاسخ 
  .بخواند ، معادل یونیکد آنها را تولید کرده و در جداول قرار دهد 

   درست کرد ؟Backup چگونه می توان در وي بی براي یک بانک  - 3
اگر منظورتان از بانک ، بانک اطالعاتی است می توانید برنامه اي : پاسخ 

بنویسید که اطالعات جداول بانک اطالعاتی مورد نظرتان را بخواند و در 
  .یک فایل قرار دهد 
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  ل داد ؟ انتقاTCP/IP چگونه می توان صدا را توسط – 4
 بگیرید و توسط streamشما بایستی اطالعات صدا را بصورت : پاسخ 

WinSocket که قبالً در مورد آن نوشته ام انتقال دهید و در مقصد نیز 
 هاي streamبراي کار با .  دریافت کنید و پخش نمایید streamبصورت 

راي ب.  استفاده نمایید   WavStream به نام Dllصدا می توانید از یک 
  .مراجعه کنید این آدرس اطالعات بیشتر به 

می خواهم در گزارش روي .  من یک مشکل در گزارش گیري دارم – 5
باشند مثالً رنگ زمینه پرینتر چند آیتم بصورتی از بقیه آیتمها متمایز 

  آنها فرق کند و غیره ؟
در زمان ساخت گزارشتان باید آیتم هاي مورد نظرتان را با : پاسخ 

background براي مثال در زمان استفاده از . (  رنگی قرار دهیدDate 

Report یا Crystal Report. (   

ادر را  چگونه می توان با استفاده از وي بی دیسکت یا درایو هاي ه– 6
  فرمت کرد ؟

 ) 8 سوال شماره   (اینجا به  .قبالً به این سوال پاسخ داده ام : پاسخ 
  .مراجعه کنید 

 چگونه می توان پارتینشنی که ویندوز در آن قرار دارد را توسط  - 7
  ی شناسایی کرد ؟وي ب

  :از دستور زیر استفاده کنید : پاسخ 

 Environ$("windir") 

با گرفتن اولین . این دستور دایرکتوري ویندوز را به شما می دهد 
 .کاراکتر آن درایو ویندوز مشخص می شود 
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 وقتی از نرم افزار اکتیو اسکین استفاده می کنم گزینه راست به چپ – 8

آیا می توان گزینه راست به چپ را براي آن . ود براي آن تنظیم نمی ش
  تنظیم کرد ؟

اگر دوستان راه حل را پیدا . من زیاد با این نرم افزار کار نکرده ام : پاسخ 
  .کردند جواب بدهند 

 اینچ خوب نشان داده ي شود اما در 17 برنامه من در مانتیور – 9
  علت چیست ؟.  اینچ نه 15مانیتور 

  . را بزرگ گرفته اید سایز فرم: پاسخ 

 چگونه در وي بی می توان برنامه اي ساخت که توسط آن ایمیل – 10
  فرستاد ؟

  .به آرشیو ماهیانه مراجعه کنید . قبالً به این سوال پاسخ داده ام : پاسخ 

 و اکتیو اکس در وي بی معرفی Dll چند کتاب پیشرفته در مورد  - 11
  .کنید 

دي در این زمینه وجود دارد که در سایت کتابهاي انگلیسی زیا: پاسخ 
amazon کتاب فارسی .  با یک جستجوي ساده می توانید آنها را بیابید
 ندیده ام اما در مورد اکتیوایکس به کتاب برنامه نویسی dllدر زمینه 

  . انتشارات نص مراجعه کنید 6اینترنت در ویژوال بیسیک 

 و FindWindow چگونه می توان توسط تابعهاي – 12
FindWindowEx یا با هر روش دیگر username و password اکانت 
  ها را در آورد ؟

  ؟؟؟: پاسخ 
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 در مورد کار با تلفن در وي بی توشیح دهید ؟ می می خواهم در – 13
برنامه ام شماره تماس گیرنده را داشته باشم و بتوانم با او از طریق 

  .برنامه ام صحبت کنم 
  . مراجعه کنید TAPIضوعی سایت و بخش کار با به آرشیو مو: پاسخ 

 به پایین ترین جاي FlexGrid را در Scrollbar چگونه می توان – 14
 یک ردیف به AddItemممکن آورد براي مثال هر بار که با استفاده از 

  .  به پایین ترین جلی ممکن برود Scrollbarجدول اضافه می شود 
  .د من راه حلی به نظرم نرسی: پاسخ 

   چگونه می توان شماره سریال هارد را بدست آورد ؟– 15
 موجود در کتابخانه GetVolumeInformationاز تابع : پاسخ 

Kernel32 براي .  استفاده کنیدdeclare کردن این تابع بصورت زیر 
  :عمل کنید 

Declare Function GetVolumeInformation Lib "kernel32" 
Alias 
"GetVolumeInformationA" (ByVal lpRootPathName As 
String, ByVal 
lpVolumeNameBuffer As String, ByVal 
nVolumeNameSize As Long, 
lpVolumeSerialNumber As Long, 
lpMaximumComponentLength As Long, 
lpFileSystemFlags As Long, ByVal 
lpFileSystemNameBuffer As String, ByVal 
nFileSystemNameSize As Long) As Long 

 :حال کد زیر را برنامه تان قرار دهید 

  Dim lngNumSerial As Long 
  Dim strRotulo As String 
  Dim strTipoVolume As String 
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  Dim lngVal As Long 
  strRotulo = Space(255) 
  strTipoVolume = Space(255) 
  lngVal = GetVolumeInformation("C:\", strRotulo, 
Len(strRotulo), lngNumSerial, 0, 0, strTipoVolume, 
Len(strTipoVolume)) 
  MsgBox (lngNumSerial) 

البته شماره سریالی که کد فوق بر می گرداند شماره سریالی است که 
سیستم عامل به هارد می دهد و زمانیکه هارد مجدداً پارتیشن بندي شود 

براي بدست آوردن شماره سریالی که . هد کرد این شماره تغییر خوا
.  استفاده کنید DeviceIoControlسازنده روي هارد قرار داده از تابع 

 :براي اطالعات بیشتر به آدرسهاي زیر مراجعه کنید 

  1-شماره سریال هارد

  2-شماره سریال هارد

  3-شماره سریال هارد

  4-شماره سریال هارد

  5-شماره سریال هارد

  
 در مورد نحوه رایت بر روي سی دي توسط وي بی توضیح دهید – 16
  ؟

  هایی که براي این منظور ایجادActiveXبایستی از یکسري َ: پاسخ 
 نام دارد که می توانید mcdburnerیکی آنها . شده استفاده کنید 

  . ببینید در اینجا اطالعات بیشتر در مورد را 
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را برنامه  برنامه اي براي ساخت برنامه هاي نصبی معرفی کنید زی– 17
Package & Deployment Wizard اصالً امکانات مناسبی در این 

  زمینه ندارد ؟ 
 کردن برنامه هایی که می نویسیم به طوري که در EXEدر مورد 

  . نداشته باشد اجرا شود توضیح دهید VBکامپیوتري که 
  :دو برنامه مشهور براي اینکار وجود دارد : پاسخ 

InstallShield  

Wise Installer  
  

توسط لینکهاي فوق می توانید وارد سایت رسمی آنها شده و نسخه هاي 
  .آزمایشی این برنامه ها را دریافت کنید 

الزم بذکر . نیز می توانید مقایسه بین این دو محصول را ببینید در اینجا 
  . می باشند . Net Supportاست که هر دو محصول 

  
سعی می کنم در مورد یکی از ایندو برنامه یک دوره آموزشی را در 

  .وبالگ بنویسم 

 استفاده شده XPز  چگونه می توان از کامپوننت هایی که در ویندو– 18
منظورم دکمه ها و فریم ها و غیره است که در وي بی ( استفاده کرد 

  ؟) بصورت کالسیک هستند 
  .راه حلی به نظر من نرسید : پاسخ 

   چگونه می توان یک ماشین حساب را در وي بی طراحی کرد ؟ – 19
چگونه می توان یک متغیر رشته اي را بصورت فرمول به برنامه داد تا 

  آنرا محاسبه کند ؟
بایستی براي پردازش عبارت محاسباتی ابتدا عبارت مورد نظر : پاسخ 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٤٢٣ 

سپس آنرا خوانده و در .  در آورید Prefix یا Postfixرا بصورت 
Stack بریزید و آنگاه Stack را پردازش نمایید .  

) Data Structure(براي اطالعات بیشتر به کتابهاي ساختمان داده 
   .مراجعه کنید

مثالً پورت (  در مورد ارتباط یک دستگاه دیجیتال با کامپیوتر – 20
  .توضیح دهید ) موازي 

 توضیح بدید USBلطفا در مورد کنترل وسایل از طریق پورت موازي یا 
  ) .آیا نیازي به مدار جانبی دارد یا نه(

سایتها و کتابهاي زیادي را تاکنون دربخش مقاالت و نیز پرسش : پاسخ 
به آرشیو ماهیانه . سخهاي وبالگ در این زمینه معرفی کرده ام و پا

  .مراجعه کنید 

 من می خواهم اطالعاتی را از طریق یک صفحه وب در بانک – 21
اوالً هنگام .  به صورت یونیکد ذخیره کنمSQL Server 2000اطالعاتی 

درست کردن بانک اطالعاتی و جداول آن چه نوع کاراکتر ستی را براي 
 CodePage انتخاب کنم؟ ثانیاً آیا فقط تنظیم SQLServerا درآنه

صفحه وب به یونیکد کافی است یا باید تغییرات دیگري نیز در نحوه 
  ذخیره اطالعات اعمال نمایم؟

 قرار داده و windows-1252 خود را htmlکاراکتر ست صفحات : پاسخ 
  . قرار دهید 1252 را در برنامه تان نیز Sessionکدپیج 

 چگونه می توان براي یک فایل خروجی از برنامه آیکون تعیین کرد – 22
  ؟

براي اینکار از بخش . براي فرم برنامه تان یک آیکون قرار دهید : پاسخ 
 به آن cur یا ico را زده و یک فایل Iconخصوصیات فرم مورد 

  . اختصاص دهید 
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 که با مودم  نوشته بودمanswering machine من قبال یک برنامه - 23
Rockwell جواب میداد حاال که آن را روي مودم zoltrix اجرا میکنم 

 Mscommدر ضمن برنامه را با استفاده از کنترل. جواب نمی دهد 
نوشته بودم چطور میشه برنامه ایی نوشت که روي همه مودم ها جواب 

  بده و وابسته به دستورات خاص نباشه ؟
براي این .  استفاده کنید TAPI از MsCommبجاي استفاده از : پاسخ 

  .منظور به آرشیو موضوعی یا ماهیانه وبالگ مراجعه کنید 

 را Vertexزمانیکه ما یک .  است D3DVertex سوال من در مورد – 24
   چیست ؟u-v وN معرفی میکنیم منظور از P(x,y,z),N(x,y,z),u,vبا 

( طوح سه بعدي دایرکت ایکس و سایر برنامه هاي مدلسازي س: پاسخ 
براي مدل کردن اشیا سه بعدي و تقریب سطوح انحنا دار  ) 3DMaxمثل 

. این اشیا از یک تقریب به اسم تقریب مش چند ضلعی استفاده می کنند 
( در این تقریب سطح سه بعدي را توسط یکسري چند ضلعی مسطح 

نست که وظیفه برنامه مدلساز ای. تخمین می زنیم ) معموالً مثلث یا مربع 
اطالعات این چند ضلعی ها را بگیرد و بر اساس آن سطح شی سه بعدي 

،  را رندر کرده و با در نظر گرفتن اطالعات نورپردازي ، ماده و بافت
هر چند ضلعی توسط پارامترهاي . تصویر نهایی از آن شی را تولید کند 

  :مشخص می شود  زیر
 نقاط راس چند x-y-zشامل مختصات :  مختصات رووس چند ضلعی –

  ضلعی
بردار نرمال سطح یک چند ضلعی ، از ضرب :  بردار نرمال سطح –

 بین دو بردار ساخته شده از اتصال سه Cross Product خارجی یا
از بردار نرمال سطح در الگوریتم هاي . راس چند ضلعی ایجاد می شود 

  .نورپردازي و حذف سطوح مخفی استفاده می شود 
: رووس چند ضلعی  ) u-vمختصاتهاي ( شت بافت  مختصاتهاي نگا–
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براي اینکه یک تصویر دو بعدي را بر روي سطح یک شی سه بعدي 
بعنوان بافت قرار دهیم بایستی مشخص کنیم هر نقطه از سطح سه 

براي اینکار از . بعدي متناظر با کدام نقطه روي تصویر دو بعدي است 
  .مختصات نگاشت بافت استفاده می شود 

  
ر صورت تمایل و بدست آوردن اطالعات بیشتر در این مورد می توانید د

  .توسط ایمیل با من مکاتبه کنید 

 من می خواهم برنامه اي بسازم که در ویندوز بصورت مخفی باشد – 25
و هر کلیدي که زده می شود را ثبت کند اما برنامه نمی تواند رویدادهاي 

  کیبورد را تشخیص دهد ؟
ما از رویدادهاي کیبورد براي گرفتن کلیدهاي زده شده در اگر ش: پاسخ 

ویندوز استفاده کنید اینکار تا زمانی امکان پذیر است که برنامه شما 
بعنوان برنامه فعال سیستم باشد اما اگر بخواهید حتی وقتی برنامه 

 بگیرید Logدیگري بعنوان برنامه فعال سیستم است بتوانید از کیبورد 
در مورد این توابع در .  هاي کار با کیبورد استفاده کنید Apiبایستی از 

  .آینده مطالبی خواهم نوشت 
  .نیز سر بزنید این آدرس به 

  
 و 2003ه  ویژوال بیسیکی که اینجانب نصب کرده ام مربوط ب- 26

 deployment     and با استفاده از   است اما پس از اینکه6نسخه 

package wizard  مجموعه نصبی مورد نظر را می سازم پس از اجراي 
فایلهاي که نصب خواهد شد ازفایلهاي موجود "فایل نصب دایماً با پیغام 

مواجه درکامپیوتر شما قدیمیتر است وآیا می خواهید آنها را نگه دارید 
 updateبا توجه به اینکه هیچ .  استXPضمناً ویندوز من . می شوم

براي تولید فایل نصبی نیافته ام خواهشمندم با توضیحات راهگشاي 
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  . خودتان راه حلی براي این معضل ارایه دهید
 ویژال استدیو را از روي سایت مایکروسافت 5سرویس پک : پاسخ 

  .دریافت کرده و نصب کنید 

 تعداد بیش CommonDialogن برنامه اي نوشته ام که توسط  م– 27
توسط ( از یک فایل را بتوان باز کرد 

CommonDialogFlag=&H200& (  و نام فایلها را درون یک لیست
مشکل اینجاست که در این برنامه اگر تعداد فایلهاي انتخاب . اضافه کند 

 دهد و احتماالً  مورد باشد وي بی خطا می17شده توسط کاربر بیش از 
آیا راه حلی وجود دارد که در انتخاب .  پر می شود FileNameبافر 

  .فایلها محدودیت نباشد 
  :ابتدا ثابت زیر را در برنامه تان تعریف کنید : پاسخ 

Private Const CD_FLAGS = cdlOFNAllowMultiselect + 
cdlOFNExplorer + cdlOFNLongNames 

 را برابر ثابت فوق CommonDialog به  مربوطFlagsسپس خاصیت 
  .بگذارید 

  . قرار دهید 32000 را برابر MaxFileSizeآنگاه بایستی خاصیت 
توسط این کد می توان نام فایلهاي ( کد زیر را براي نمونه مطالعه کنید 

 ) :انتخاب شده را نیز بدست آورد 

    Dim i As Integer  
    Dim myFiles() As String  
    Dim myPath As String  
      
    With CommonDialog1  
        .MaxFileSize = 32000 'this will max out the buffer for 
the filenames array for large          selections.  
        .CancelError = True 
        .Filter = "All Files *.*/*.*"  
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        .Flags = CD_FLAGS 'this is where we tell it to use 
multiselect  
        .ShowOpen  
          
        myFiles = Split(.FileName, vbNullChar) 'the Filename 
returned is delimeted by a null character because we 
selected the cdlOFNLongNames flag  
          
        Select Case UBound(myFiles)  
            Case 0 'if only one was selected we are done  
                List1.AddItem myFiles(0)  
            Case Is > 0 'if more than one, we need to loop 
through it and append the root directory  
                For i = 1 To UBound(myFiles)  
                    myPath = myFiles(0) & IIf(Right(myFiles(0), 
1) <> "\", "\", "") & myFiles(i)  
                    List1.AddItem myPath  
                Next i  
        End Select  

    End With 

  . مراجعه کنید اینجا و اینجابراي اطالعات بیشتر در مورد این کنترل به 
  . قدرتمند تر را ببینید CommonControlمی توانید یک در اینجا 

  
 من می خواستم در وي بی فرمی داشته باشم که همیشه زیر تمام – 28

 نیز نمی توانم استفاده کنم زیرا می MDIFormاز . فرمهایم باشد 
  خواهم روي آن فرم کنترل قرار دهم ؟

 : تعریف کنید user32 زیر را از کتابخانه ابتدا سه تابع: پاسخ 

Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias 
"FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal 
lpWindowName As String) As Long 
Public Declare Function SetParent Lib "user32" (ByVal 
hWndChild As Long, ByVal hWndNewParent As Long) 
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As Long 
Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32" 
(ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, 
ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal Cx As Long, 
ByVal Cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long 

 :نید سپس ثوابت زیر را تعریف ک

Public Const SWP_NOMOVE = &H2 
Public Const SWP_NOSIZE = &H1 
Public Const HWND_TOPMOST = -1 
Public Const Flags = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE 

 :همچنین تابع کمکی زیر را نیز در برنامه تان قرار دهید 

Public Function GethWndByWinTitle(winTitle As String) 
As Long 
    Dim retval As Long 
    GethWndByWinTitle = FindWindow(vbNullString, 
winTitle) 
End Function 

بصورت زیر ) زیر همه فرمها  ( Bottomتابع قرار دادن فرم در حالت 
 :است 

Sub FormOnBottom(Frm As Form) 
Dim DeskH As Long 
DeskH = GethWndByWinTitle("Program Manager") 
Call SetParent(Frm.hWnd, DeskH) 
End Sub 

 :بصورت زیر است ) روي همه فرمها  ( Topتابع قرار دادن فرم در حالت 

Sub FormOnTop(Frm As Form) 
Call SetWindowPos(Frm.hWnd, HWND_TOPMOST, 0&, 
0&, 0&, 0&, Flags) 
End Sub 
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 :تابع قرار دادن فرم در حالت نرمال بصورت زیر است 

Sub FormNormal(Frm As Form) 
Dim DeskH As Long 
DeskH = GethWndByWinTitle("Form1") 
Call SetParent(Frm.hWnd, DeskH) 
End Sub 

 سیستم عاملهاي لینوکس با چه زبانی نوشته شده اند و با چه – 29
منظور اینکه ( زبانی می توان آنها را تغییر داد یا لینوکس جدیدي نوشت 

  ؟) ها به چه زبانی است سورس آن
. معموالً اکثر سیستم عاملها را با زبان سی ایجاد می کنند : پاسخ 

همچنین یکی از کامپایلرهایی که در محیط سیستم عامل لینوکس براي 
براي اطالعات .  نام دارد Gccنوشتن برنامه هاي جدید وجود دارد 

 .مراجعه کنید به اینجا بیشتر در مورد این کامپایلر 

 شما چه زبانی را براي ساختن بازیها پیشنهاد می کنید که امکانات – 30
  بیشتر و قویتري داشته باشد ؟

  ویژوال سی : پاسخ 

  

 10-پاسخ به سواالت

با عرض معذرت از همه دوستان بابت این هم تاخیر که در پاسخ دهی به 
سواالت داشتم و باز هم بخاطر این همه لطف و محبتی که شما نسبت به 

از امروز سعی می کنم هر دو یا سه روز یکبار به . من دارید شرمنده ام 
. چند تا از سواالت مطرح شده بترتیب تاریخ ارسال پاسخ بدهم 

بنابراین اگر سوال خود را تازه مطرح کرده اید ممکنست چند روز طول 
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امیدوارم این جوابها براي شما مفید .  به آن جواب داده شود بکشد تا
در ضمن دوستان عزیر نیز اگر نظري در مورد یک سوال و جواب . باشد 

 .آن دارند حتماً آنرا عنوان نمایند 

آرشیو موضوعی وبالگ رو هم به درخواست تعداد زیادي از دوستان + 
  .  خواهم کرد بزودي موضوع بندي و مرتب

 را پیدا کرد و تغییرات بیتها روي PS/2گونه می توان پورت ماوس  چ– 1
  پورت را استخراج نمود ؟

 متصل COM1اگر ماوس شما از نوع سریال بوده و به پورت : پاسخ 
 باشد آدرس آن PS/2اما اگر از نوع .  می باشد 0x3F8باشد آدرس آن 

0x60 0 یاx64 و روشهاي با استفاده از این شماتره پورتها.  میباشد 
خواندن پورت که قبالً به آنها اشاره کرده ام می توانید تغییرات پورت 

  .ماوس را بخوانید 
  .بخوانید در اینجا  را PS/2اطالعات بیشتر در مورد پورت 

توان با آن تلفن  من می خواستم که با وي بی برنامه اي بنویسم که ب– 2
چگونه اینکار را انجام . زد و یک فایل صوتی را براي مقصد پخش کرد 

  دهم ؟
 چند لینک TAPIدر آخرین بخش از سري مطالب آموزشی : پاسخ 

همچجنین لینکهاي زیر . معرفی کرده ام که براي شما مفید خواهد بود 
  :نیز مفید می باشند 

  1 -لینک 

  2 -لینک 

   3 - لینک
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  4 -لینک 
  
 طراحی 3D Studio Max چگونه می توان اشیایی را که در برنامه – 3

  کرده ام را به وي بی منتقل کرد ؟
بطور . نید  مراجعه کDirectXبه اولین درس از مباحث پیشرفته : پاسخ 

 ذخیره کرده و X.خالصه باید بگویم شما ابتدا باید شی خود را با فرمت 
  . در وي بی آنرا لود کنید Direct3Dسپس با استفاده از 

 چگونه می توان شماره کسی را که تلفن می زندتوسط وي بی – 4
  مشاهده کرد ؟

  . مراجعه کنید 2به سوال شماره : پاسخ 

  امه اي ساخت که توسط آن ایمیل فرستاد ؟ چگونه می توان برن– 5
 MAPI (Messaging Application از امکانات 6در وي بی : پاسخ 

Programming Interface ( براي استفاده از آن به . استفاده کنید
 را به Microsoft MAPI Control رفته و مورد Componentsبخش 

دو کنترل به این کار باعث می شود . پروژه تان اضافه نمایید 
 براي   .MAPIMessages و MAPISession: ابزارهایتان اضافه شود 

  .مراجعه کنید این آدرس دیدن چگونگی استفاده از این دو کنترل به 
 استفاده System.Web.Mail نیز می توانید از کتابخانه VB.Netدر 

 ، MailMessageاین کتابخانه داراي سه کالس . نمایید 
MailAttachment و SmtpMail کالس .  می باشدMailMessage 

براي ساخت ایمیل و تنظیم اطالعات فرستنده ، گیرنده ، موضوع و بدنه 
 براي افزودن فایل الصاقی MailAttachmentکالس . اییل بکار می رود 

 براي ارسال ایمیل SmtpMailبه ایمیل استفاده می شود و کالس 
  . مراجعه نمایید Msdnبراي اطالعات بیشتر به . استفاده می شود 
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 مطرح شده flexGrid سوالی در مورد 9در پرسش و پاسخ شماره + 

  :داده اند یکی از دوستان زحمت کشیندد و جواب زیر را . بود 
 جدیدي اضافه کردید باال Itemدر مورد فلکس گرید میتونید هر بار که "

 = Grid.topRow. ترین ردیف رو معادل آخرین ردیف قرار بدید
Grid.Rows "  

  :یکی دیگر از دوستان نیز جواب زیر را داده اند 
 که چگونه می توان 9 بخش پاسخ به سواالت 14 در مورد سوال "

Scrollbarا در  رFlexGrid به پایین ترین جاي ممکن آورد باید بگویم 
به اینصورت که . می توان این کار را انجام داد. TopRowکه با خاصیت 

 را تعیین می کند و با یکی دو FlexGridاین خاصیت باالترین ردیف 
  ". خط کد می توان به مقصود رسید

 از Logرفتن  همچنین سوالی در مورد گ9در پرسش و پاسخ شماره + 
کیبرد مطرح شده بود که باز هم یکی دیگر از دوستان عنوان کرده اند که 

این براي اطالعات بیشتر به . در وبالگشان به این سوال پاسخ داده اند 
  : مراجعه کنید آدرس 

  

  

 

 11-پاسخ به سواالت

  

   را در برنامه هاي وي بی قرارGifمی توان فایلهاي انیمیشن  چگونه  -1

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٤٣٣ 

   داد ؟
 هایی که براي اینکار ActiveX و یا Ocxمی توانید از کنترلهاي : پاسخ 

  .طراحی شده اند استفاده کنید 
 را بهمراه gif پخش کننده فایلهاي ActiveXمی توانید یک این لینک در 

  . دریافت نمایید VB6سورس کامل آن به 
  

 براي پخش فایلهاي انیمیشن ActiveX و Ocxنیز شامل چند این لینک 
Gif است . 

 در سایتهاي برنامه نویسی وي بی که برخی از آنها را در با جستجو
  .وبالگ نیز معرفی کرده ام می توانید کنترلهاي دیگري نیز پیدا کنید 

 چگونه می توان در وي بی یک فایل با هر پسوندي را در یکی از – 2
  درایوها اجرا کرد ؟

یی در وي  کردن یک فایل اجراRunهمانطور که قبالً گفته ام براي : پاسخ 
 declareنحوه .  استفاده نمایید ShellExecuteبی بایستی از تابع 

  :کردن آن بصورت زیر است 

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" 
Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal 
lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal 
lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, 
ByVal nShowCmd As Long) As Long 

 فایلی به اسم \D:\TestShellحال فرض کنید می خواهید در مسیر 
Test.exe کد زیر بدین منظور نوشته .  را توسط برنامه تان اجرا کنید
 :شده است 

     Call ShellExecute(Me.hwnd, vbNullString, 
"D:\TestShell\Test.exe", "", "", SW_SHOWNORMAL) 
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 را در یک پنجره Textboxیک  ) Handle(  چگونه می توان هندل – 3
  بدست آورد ؟

براي بدست آوردن هندل پنجره برنامه اي که هم اکنون باز است : پاسخ 
 کردن آن بصورت declareنحوه .  استفاده کنید FindWindowاز تابع 

 :زیر است 

Private Declare Function FindWindow Lib "user32"  Alias 
"FindWindowA"    (ByVal lpClassName As String, ByVal 
lpWindowName   As String) As Long 

 فرم برنامه مورد نظرتان در متغیر captionفرض کنید 
strWindowName با دستور زیر می توانید هندل .  قرار داشته باشد

 :جره آنرا بدست آورید پن

Dim hwndFound As Long 
hwndFound = FindWindow(vbNullString, 
strWindowName) 

 آنرا بطور captionبراي پیدا کردن هندل پنجره برنامه اي که : نکته 
 . استفاده کنید FindWindowLike  دقیق نمی دانید می توانید از تابع

 استخراج کردید می توانید با حال که هندل پنجره مورد نظرتان را
 هندل اشیا موجود در آن پنجره را FindWindowExاستفاده از تابع 

  : کردن این تابع بصورت زیر است declareنحوه . بدست آورید 

Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" 
Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal 
hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As 
String) As Long 

 :این تابع را بصورت زیر استفاده کنید 
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   htextbox = FindWindowEx(hwndFound, ByVal 0&, 
"ThunderRT6TextBox", vbNullString) 

 ها در ویژوال Rich Textbox نام کالس ThunderRT6Textboxکه 
 موجود در پنجره را Textboxق هندل اولین دستور فو.  است 6بیسیک 

 ها از Textboxبراي بدست آوردن هندل سایر . به شما بر می گرداند 
 :حلقه زیر استفاده کنید 

  Dim lChild As Long 
  Dim lLast As Long 
    
Do 
      lLast = lChild 
      lChild = FindWindowEx(lParent, lChild, 
"ThunderRT6Textbox", vbNullString) 
Loop While lChild 

 می توانید نام کالس سایر اشیا GetClassNameتوسط تابع : نکته 
 . موجود در وي بی را بدست آورید 

 را مستقیماً بصورت BMP چگونه می توان در وي بی عکسی از نوع – 4
JPGذخیره کرد ؟   

ی از آنها را روشهاي مختلفی براي اینکار وجود دارد که من برخ: پاسخ 
  :لیست می کنم 

  
با استفاده از این  : PicFormat32 به اسم OCX/DLL استفاده از یک -

براي اطالعات . ابزار می توانید یک فرمت تصاویر را بهم تبدیل کنید 
  .مراجع کنید به اینجا بیشتر 
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 و اینجابراي اطالعات بیشتر به  : Intel JPEG استفاده از کتابخانه -
  . مراجعه کنید اینجا

 مراجعه اینجابراي اطالعات بیشتر به  : vic32.dll استفاده از کتابخانه -
  .کنید 

  . می توانید روشهاي دیگري نیز پیدا کنید Googleبا جستجو در سایت 

از چه کنترلی استفاده .  من قصد دارم یک برنامه دیکشنري بنویسم- 5
کنم که بتوانم داده هاي مربوط به چند زبان را در آن فعال کنم و در همه 

در ضمن میخواستم بدانم برنامه فاین ریدر . ت باشندویندوز ها قابل روی
اگر نه آیا برنامه مشابهی . قابلیت خواندن زبان فارسی را هم دارد یا نه

  که این قابلیت رو داشته باشد وجود دارد؟ 
در مورد ساخت برنامه هاي فارسی قبالً مطلب نوشته ام اما در : پاسخ 

 من FineReaderدر مورد برنامه . مورد سایر زبانها مطلبی پیدا نکردم 
 فارسی به اسم واژه OCRتاکنون با این برنامه کار نکرده ام اما یک 

 در نمایشگاه کتاب امسال توسط شرکت هوش مصنوعی رایورز  شناس
براي اطالعات بیشتر به سایت این شرکت به آدرس . عرضه شده بود 

com.stonicasoft.www//:http/ مراجعه کنید .  

 چطور میتوانم بین کامپیوتر و یک سخت افزار دیگر ارتباط برقرار - 6
   را روشن و خاموش کنم ؟LEDمثال یک. کنم 

براي اتصال کامپیوتر به یک سخت افزار می توانید از پورتهاي : پاسخ 
ویسی این پورتها براي برنامه ن.  استفاده کنید USBسریال ، موازي و یا 

نیز قبالً مطالبی در وبالگ نوشته ام که با مراجعه به آرشیو موضوعی 
  .می توانید آنها را بخوانید 
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  .مراجعه کنید   این آدرس گرفتن از کیبرد به Logدر مورد + 

 12-ت پاسخ به سواال

 چگونه می توان شماره سریالی را که کارخانه روي هارد قرار می دهد –
یعنی شماره سریالی که با پارتیشن بندي مجدد هارد ( را بدست آورد 

  ؟) تغییز نکند و یک مشخصه منحصر بفرد براي هارد باشد 
 خواهید داشت که با استفاده از آن OCXیک این کد با دریافت : پاسخ 

می توانید شماره سریال هارد را که کارخانه سازنده روي آن قرار داده 
  .بدست آورید 

 Cنیز یک برنامه دیگر بهمراه سورس کد زبان این آدرس همچنین در 
 .براي اینکار وجود دارد 

  . را توضیح دهید CDROM نحوه بدست آوردن سریال –2
 GetVolumeInformationبراي این منظور بایستی از تابع : پاسخ 

 مورد این تابع استفاده کنید که قبالً در بخش پرسش و پاسخها در
  .نیز مراجعه کنید این آدرس براي اطالعات بیشتر به . توضیح داده ام 

 چگونه می توان در وي بی تاریخ را بصورت شمسی از کاربر گرفت – 3
  ؟

شما می منظور شما از گرفتن تاریخ بصورت شمسی چیست ؟ : پاسخ 
 در آن String بگذارید تا کاربر تاریخ را بصورت یک texboxتوانید یک 

اما اگر منظورتان تبدیل تاریخ میالدي به شمسی و یا تبدیل . وارد کند 
این مورد را یکی دیگر از دوستان نیز ( تاریخ شمسی به میالدي است 

  .مراجعه کنید به اینجا  است  )سوال کرده بودند 
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 چگونه میتوان فرمی را کوچک کرد یعنی به حداقل رسانید و به جاي - 4
 برود آیکون آن در کنار ساعت ظاهر شود و با Taskbarاینکه به منوي 

  کلیک رو آیکون آن منوي مورد نظر باز شود ؟
دن آیکون برنامه در کنار ساعت ویندوز قبالً در مورد قرار دا: پاسخ 

  .به آرشیو موضوعی مراجعه کنید . نوشته ام 

 چگونه می توان از طریق وي بی روي یک فولدر یا فایل اجرایی قفل – 5
  گذاشت که آن فولدر فقط با پسورد باز شود یا اینکه قابل کپی نباشد ؟

ین زمینه وجود این کار امکان پذیر است چون برنامه هایی در ا: پاسخ 
.  دارد Api Programmingدارد اما نیاز به دانش بسیار قویی در مورد 

  . مراجعه کنید 9 به سوال شماره

 را index.datتوان برنامه اي نوشت که محتویات فایل   چگونه می– 6
  که حاول آدرس سایتهاي رفته شده است نشان دهد ؟

در این صورت . ل را بدانید ابتدا بایستی ساختار و فرمت این فای: پاسخ 
با استفاده از ابزارهاي کار با فایل در وي بی می توانید محتواي آنرا 

  .بخوانید 

 چگونه می توان صدا را بعنوان ورودي گرفت و آنرا با یک کلمه – 7
  مقایسه کرد ؟

 است Speech Recognitionاگر منظورتان تشخصی صحبت یا : پاسخ 
این داي مایکروسافت که قابل دانلود از بایستی از موتور تشخیص ص

پس از نصب از موتور دو بخش به .  استفاده نمایید  می باشدآدرس 
component هاي وي بی شما اضافه می شود  :Microsoft Direct 

Speech Recognition و Microsft Direct Text-to-Speech .  براي
مراجعه کنید این آدرس  به componentاطالعات بیشتر در مورد این دو 
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.  
  .عات مفیدي در مورد تشخصی صحبت وجود دارد نیز اطالاین آدرس در 

 ASP چگونه می توان یکسري اطالعات فارسی را از طریق صفحات – 8
 دیتا Collation ذخیره کرد ؟ آیا بایستی SQL Serverدر پایگاه داده 

  بیس را تغییر دهم ؟
 قرار windows-1252 خود را Html صفحات codepageاوالً : پاسخ 
در .  بگذارید 1252 را نیز Session شی codepageثانیاً . دهید 

اینصورت اطالعات بصورت یونیکد در جدوال دیتا بیس ذخیره می 
 این کار امکان arabic بصورت Collationهمچنین با قرار دادن . شوند 

  .پذیر است 

   وجود دارد ؟API آیا کتاب فارسیی در مورد برنامه نویسی – 9
  :رسی در این زمینه چاپ شده است اخیراً دو کتاب فا: پاسخ 

کتاب اول توسط انتشارات نص چاپ شده که به نظر من کتاب مفیدي 
 نیز توسط انتشارات ناقوس چاپ  Apiکتاب دوم برنامه نویسی . است 

  .شده است 

 13-پاسخ به سواالت

 چگونه می توان برنامه اي نوشت که وقتی روي یکی از سیستمهاي  -
 Domain -: جرا شد عملیات زیر را انجام دهد  اLANیک شبکه محلی 

 یک برنامه را در تمام -فعال شبکه و کامپیوترهاي آنرا پیدا کند ؟ 
 فایلهاي کپی شده را اجرا کند و اینکار –کامپیوترهاي شبکه کپی کند 

   انجام شود ؟winsockبدون استفاده از 
 exploit و Hackingبخش دوم و سوم مربوط بیشتر به بحث : پاسخ 

کردن سیستم ها بطوریکه بتوان فایلی را روي آنها اجرا کرد مربوط می 
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 مراجعه /com.2tur.www://httpاین زمینه بهتر است به سایت . شود 
 شبکه domainاما در مورد قسمت اول سوال براي بدست آوردن . کنید 

 mpr.dllاز توابع یک کتابخانه به اسم و کامپیوترهاي موجود در آن 
توابع مورد استفاده از این کتابخانه عبارتند از . استفاده می شود 

WNetOpenEnum  ،WNetEnumResource و 
WNetCloseEnum .  براي اطالعات بیشتر و دریافت یک نمونه برنامه

 .مراجعه کنید این آدرس به 

 توسط وي بی Capture چگونه می توان با کارت ویدیوي یا همان – 2
 توسط وي بی ارتباط webCamارتباط برقرار کرد ؟ چگونه می توان با 

  برقرار کرد ؟
.  می باشد ezVidCapیکی از راهها استفاده از کنترلی به اسم : پاسخ 

  . دریافت کنید این آدرس این کنترل را می توانید از 
  

  . می توانید راهنماي استفاده از این کنترل را بخوانید اینجادر 
  

 Video Capture نیز برنامه هایی نمونه براي کار با اینجا و اینجادر 
  .وجود دارد 

  
نیز روش دیگري براي ارتباط با کارت ویدیویی بیان شده این آدرس در 

  .است 
  
سی دي را توسط وي بی ) یا درایوهاي (  چگونه می توان درایو – 3

  تشخیص داد ؟
 به نامهاي kernel32ه براي اینکار از دو تابع از کتابخان: پاسخ 
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GetLogicalDriveStrings و GetDriveType این .  استفاده می شود
  : کنید declareدو تابع را بصورت زیر 

Private Declare Function GetLogicalDriveStrings Lib 
"kernel32" Alias "GetLogicalDriveStringsA" (ByVal 
nBufferLength As Long, ByVal lpBuffer As String) As 
Long 

Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" 
Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As 
Long 

 space کاراکتري از 64 را که رشته اي allDrivesسپس ابتدا متغیر 
 :است بصورت زیر تعریف کنید 

allDrives$ = Space$(64) 

 لیست کلیه GetLogicalDriveStrings تابع حال با استفاده از
 : را استخراج می کنیم  درایوهاي سیستم

ret& = GetLogicalDriveStrings(Len(allDrives$), 
allDrives$) 
allDrives$ = Left$(allDrives$, ret&) 

حال با استفاده از یک حلقه و چک کردن درایوها با استفاده از تابع 
GetDriveTypeم تشخیص دهیم این درایو مربوط به سی  می توانی

براي اینکار اگر مقدار بازگشتی تابع به ازاي یک درایو . دي است یا نه 
 . باشد آن درایو سی دي است 5برابر عدد 

Do 
   pos% = InStr(allDrives$, Chr$(0)) 
     If pos% Then 
     JustOneDrive$ = Left$(allDrives$, pos% - 1) 
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     allDrives$ = Mid$(allDrives$, pos% + 1, 
Len(allDrives$)) 

     DriveType& = GetDriveType(JustOneDrive$) 
             If DriveType& = 5 Then 
                MsgBox UCase$(JustOneDrive$) & " is a CD 
Drive" 
             End If 
     End If 
Loop Until allDrives$ = "" 

 از چه روش دیگري می توان در winsock32.ocx بجاي استفاده از – 4
  برنامه نویسی شبکه استفاده کرد ؟

و در   استفاده کنیدWinsock.dll شما می توانید از کتابخانه: پاسخ 
قبالً در بخش پرسش و . نیاز به فایل کمکی خاصی نیز ندارید  اینصورت

خانه معرفی کرده ام و در صورتیکه پاسخها ، لینکهایی در مورد این کتاب
 .فرصت کردم در مورد این کتابخانه توضیحاتی خواهم داد 

 و username چگونه می توان مانند تروجان هاي معمول ، – 5
password؟  یک اکانت را بدست آورید   

من تست نکردم اما به احتمال زیاد با استفاده از توابع کتابخانه : پاسخ 
RasApi براي آشنایی با توابع این . اینکار خواهید بود  قادر به

  .مراجعه کنید این آدرس کتابخانه به 

 منظور از درایور دیتا بیس چیست ؟ آیا همان برنامه اي است که – 6
ونه می توان از یک ؟ چگ) مثالً اکسس ( دیتابیس را با آن می نویسیم 

   بجاي بانک اطالعاتی استفاده کرد ؟Textفایل 
واسط براي اتصال و  درایور یک دیتابییس شامل یکسري توابع: پاسخ 
 JET OLEآن دیتابیس است براي مثال با استفاده از داریور  کار با

DB زمانیکه شما یک برنامه .  می توان به دیتابیسهاي اکسس متصل شد
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 سازید که به یک دیتابیس متصل می شود براي اینکه در وي بی می
بتوانید آنرا در کامپیوتر دیگري نیز اجرا کنید بایستی فایلهاي درایور 

 Package andبا استفاده از ابزار . مربوطه نیز بهمراه آن کپی شوند 

Deployment Wizard می توانید فایلهاي مورد نیاز برنامه را پیدا 
در مورد .  براي برنامه تان بسازید Setupفایل کنید و همچنین یک 

 نیز بله می توان اطالعات جدول خود را در آن قرار دهید اما textفایلهاي 
  .باید فرمت قرارگیري را خودتان تعریف کنید 

 فایلهاي اجرایی من حتی اگر بدون یک اکتیو ایکس هم باشد در – 7
  چرا ؟. ی شود کامپیوتري که فاقد ویژال بیسیک است اجرا نم

ساده ترین برنامه هاي وي بی نیز براي اجرا شدن احتیاج به : پاسخ 
همانطور که .  دارند VB Runtime and OLE Automationکتابخانه 

 برنامه هاي  در سوال قبل نیز توضیح داده ام می توانید با استفاده از
  . مشکل خود را حل کنید Setupساخت 

امه اي هستم که در آن امکان شماره گیري نیز  من در حال نوشتن برن- 8
می خواستم بپرسم چگونه می توان اشغال بودن خط را . می باشد

تشخیص داد تا بتواند به طور اتوماتیک قطع و دوباره شماره گیري 
  ؟.بنماید
این .  استفاده کنید Ras Apiبراي نوشتن برنامه تان از : پاسخ 

  . حل کند در خود دارد کتابخانه توابعی که مشکل شما را

 چگونه می توان برنامه اي نوشت که بتوان با آن سورس یک صفحه – 9
  وب را با دادن آدرس آن صفحه مشاهده کرد ؟

 Internet اي در وي بی به اسم componentبراي اینکار : پاسخ 

Transfer به آرشیو .  که قبالً در مورد آن مطالبی نوشته ام وجود دارد
  . ت و بخش برنامه نویسی شبکه مراجعه کنید موضوعی سای
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 سایت یا کتاب معرفی Multimedia Builder در مورد برنامه  - 10
  .کنید 

 می Googleمن با این برنامه زیاد کار نکرده ام اما با جستجو در : پاسخ 
یک کتاب فارسی نیز در مورد . توانید سایتهاي بسیار زیادي پیدا کنید 

  .ود دارد این نرم افزار وج

 ITLegacyCallMediaControl به Msdn در برنامه هاي نمونه – 11
  .در مورد آن توضیح دهید . برخوردم 

 می باشد که از برنامه هایی TAPIاین واسط یک از واسطهاي : پاسخ 
که بایستی بطور مستقیم با یک دستگاه ارتباط داشته باشند پشتیبانی 

  .مراجعه کنید به اینجا براي اطالعات بیشتر . می کند 

  
 چگونه می توان فایل مربوط به یک برنامه را به ویندوز شناساند – 12

ویندوز برنامه مربوط به بطوریکه وقتی روي آن فایل کلیک می شود 
  آنرا اجرا کند ؟

اینکار با استفاده از نوشتن کلیدهاي خاصی در رجیستري امکان : پاسخ 
قبالً در بخش آموزش کار با رجیستري به این مطلب اشاره . پذیر است 

به آرشیو موضوعی و . کرده و کلیدهاي مربوط به آنرا معرفی کردم 
   بخش کار با رجیستري مراجعه کنید

  14-پاسخ به سواالت

قبل از مطرح کردن سوال خود ابتدا پرسش و پاسخهاي قبلی را + 
ممکن است به سوال شما و یا مشابه آن قبالً پاسخ داده شده . بخوانید 

  .باشم 
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  .به سواالت تکراري پاسخ داده نخواهد شد + 

بفرستید و از نوشتن پینگلیش  سواالت خود را یا فارسی و یا انگلیسی+ 
  .خودداري کنید 

  
 دارم که باید با عالمت خوردن هر دکمه SQL من چند تا جدول – 1

در حقیقت نیاز به . رادیویی یکی از جدولها به فرم من متصل شود 
از نظر تئوري کار انجام شده و در . سوئیچ کردن میان کانتنت ها دارم 

ي وارد نمی هنگام اجرا نیز خطایی گرفته نمی شود اما در عمل هیچ داده ا
  شود مشکل کجاست ؟

در مورد روند برنامه خود بیشتر توضیح دهید و در صورت : پاسخ 
  .امکان سورس برنامه تان را براي من بفرستید 

 را چگونه فارسی می کنند ؟ چگونه می WinRar برنامه هایی مثل – 2
  توان برنامه هایی نوشت که مستقل از ویندوز فارسی باشند ؟

 وجود دارند که اجازه می دهند با ایجاد یکسري  مه هاییبرنا: پاسخ 
.  براي آنها بتوان یک زبان جدید را به آن اضافه کرد Settingفایل 

بعنوان مثال شما معادل هر یک از منوها یا دکمه هاي برنامه را به زبان 
مورد نظرتان در یک فایل تنظیمی قرار می دهید و آنگاه در بخش 

در مورد ساخت . د زبان مورد نظر را انتخاب کنید تنظیمات می توانی
به . برنامه هاي فارسی مستقل از سیستم عامل قبالً مطالبی نوشته ام 

  .آرشیو موضوعی مراجعه کنید 

 آیا می توان در بانک هاي اطالعاتی اکسس توسط ویژوال بیسیک – 3
  عکس اضافه کرد ؟
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د در بخش پرسش و در این مور. بله این امکان وجود دارد : پاسخ 
  . پاسخهاي قبلی توضیح داده ام 

 نوشته بودید براي نوشتن یک WinSock از دو قسمتی که در مورد – 4
 به سرور بود IEشبه پراکسی استفاده کردم اما در اولین قدم که اتصال 

آیا می توان با این کنترل یک پراکسی سرور درست کرد . ناموفق ماندم 
   دیگر رد کند ؟IP بگیرد و به یک IPت را از یک که در یک شبکه اطالعا

شما ابتدا بایستی با دستورات پروتکل . بله این امکان وجود دارد : پاسخ 
HTTP آشنا باشید زیرا IE در خواست هاي خود را به پروکسی 

شما بایستی برنامه اي . سرورها توسط این پروتکل می فرستد 
 گوش داده و HTTPاهاي بنویسید که روي یک پورت خاص به تقاض

 و شماره پورت IP آدرس IEاز طرف دیگر بایستی در . پاسخ دهد 
  . درخواست هاي خود را به آن بفرستد IEپروکسی را بدهید تا 

ک نمونه برنامه پروکسی سرور که به زبان وي بی یاین آدرس در 
  .نوشته شده وجود دارد 

 من می خواهم یک گزارش ایجاد کنم که اطالعات آن از دو جدول – 5
  چگونه این کار را انجام دهم ؟. بایستی استخراج شود 

 کردن اطالعات مربوطه Select براي Queryبایستی یک : پاسخ 
  .راي تولید گزارش استفاده کنید  را بQueryبنویسید که این 

 چگونه می توان در وي بی یک متغیر را از یک فرم به فرم دیگر – 6
  فرستاد ؟

منظورتان از فرستادن متغیر چیست ؟ شما با تعریف متغیرها : پاسخ 
 ، در هر فرمی می توانید به آنها دسترسی داشته بشید Publicبصورت 

 تعریف کرده Form1رمی به اسم  را در فTestبراي مثال اگر متغیر 
  . در هر فرمی به آن دسترسی دارید Form1.Testباشید با دستور 
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 چگونه می توان توسط وي بی ایمیلی فرستاد که به آن عکس نیز – 7
  اضافه شده باشد ؟

شما بایستی از کامپوننت هایی که براي اینکار طراحی شده اند : پاسخ 
از اینجا ن کامپوننت ها را می توانید یک نمونه از ای. استفاده کنید 
  .دریافت کنید 

 یک فرم را XML با استفاده از VB.Net چگونه می توان در – 8
   ایجاد کرد ؟Runtimeبصورت 

 XMLرا در یک فایل براي اینکار شما ابتدا بایستی اطالعات فرم : پاسخ 
 قرار XSLسپس اطالعات چگونگی نمایش فرم را در یک فایل . قرار دهید 

 وجود دارد IDE که در نوار ابزار XMLحال با استفاده از شی . دهید 
. می توناید با دادن این دو فایل ، فرم مورد نظرتان را ایجاد نمایید 

 XML اطالعات فایل همچنین می توانید کدي بنویسید که بتوانید با آن
  .مربوطه را کم و زیاد کنید 

 را با استفاده از برنامه EXE چگونه می توان آیکون یک فایل – 9
  نویسی عوض کرد ؟

باید با استفاده از برنامه نویسی رجیستري اینکار را انجام دهید : پاسخ 
  .مراجعه کنید به اینجا براي اطالعات بیشتر . 

 chm، یک فایل  Help من با استفاده از یک برنامه ساخت فایل – 10
 در برنامه وي بی این فایل Shellبا توجه به اینکه با تابع . ساخته ام 

 اي که در برنامه helpم آنرا با منوي راهنما باز نمی شود چگونه می توان
  ام ایجاد کردم ام باز کنم ؟

 را helpقبل از پاسخ دادن به این سوال باید بگویم که فایلهاي : پاسخ 
.  ایجاد کنید Microsoft Help Workshopمی توانید با برنامه اي مثل 
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ز پس از آن براي نظیر کردن یک برنامه به یک فایل راهنما می توانید ا
  : بصورت زیر استفاده کنید App شی HelpFileخاصیت 

App.HelpFile = App.Path & "\test.chm" 

 می تواند فایل F1در آنصورت در زمان اجراي برنامه کاربر با زدن دکمه 
help شما را ببیند .  

براي اختصاص دادن یک فایل راهنما به منویتان بایستی از خاصیت 
HelpContextIDبراي مثال براي اختصاص دادن یک . ائید  استفاده نم

 است به منویی به اسم 23456 آن برابر ContextIDفایل راهنما که 
MenuHelp از دستور زیر استفاده کنید : 

MenuHelp.HelpContextID = 23456 

  .مراجعه کنید به اینجا براي اطالعات بیشتر 

  

  معرفی سایت

  معرفی سایت

  ورود به سایت: سایت راهنماي ساخت بازیهاي کامپیوتري 
  :برخی از مطالب این سایت 

  ایده هاي ساخت بازیهاي کامپیوتري
  زي ایده هاپیاده سا

  تکنیکهاي برنامه نویسی
 چند مثال
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 معرفی کتاب

  
Hack Proofing Your Netowrk ویرایش دوم   

  Ryan Russell: نویسنده 

  
  
  

   و هکSecurityن کتابها در زمینه یکی از بهتری
در این کتاب مباحثی چون مبانی و اصول هک ، دسته بندي روشهاي هک ، 

Buffer Overflow  ،Sniffing  ،Session Hijacking  ،Spoofing  ،
Tunneling رمز نگاري و چند مبحث جالب دیگر ذکر شده است ، .  

سایز فایل ( یافت کنید  کل کتاب را می توانید از آدرس زیر درPDFفایل 
7,45MB(   

Hack Proofing Your Network SE  
  

  
  معرفی برنامه

 را ActiveSkinشیدند و لینک نرم افزار  زحمت کرضادوست عزیزم + 
توسط لینکهاي زیر می توانید .  براي من فرستادند  بهمراه لینک کرك آن

 :آنها را دانلود کنید 
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  ) مگابایت 2,32(  نرم افزار دریافت

  ) کیلوبایت 5,8(  دریافت کرك برنامه

  

  
  . ، انجمن اختصاصی برنامه نویسان ویژوال بیسیک ir4VBسایت  -

  

  معرفی سایت

  
  

یک سایت آموزشی واطالع رسانی خصوصا در زمینه  : سایت پرشیا پکت
  .شبکه و راهبري آن 

  
  :مطالب این سایت عبارتند از 

  
دید ترین اخبار تخصصی مربوط به اینترنت و شبکه ج: اخبار کامپیوتري 

http://sheidaian.persianblog.com


http://sheidaian.persianblog.com  

  com.bizhat.iranmehr://httpتوسط گروه ایران مھر   persianblog.sheidaian  از سایتبرگرفتھ 
  ٤٥١ 

هاي کامپیوتري، جدیدترین نرم افزارهاي کاربردي، اخبار جدید در مورد 
  ... ویروس ها، آخرین استاندارد فارسی در اینترنت و

  
آخرین اطالعات در زمینه تکنولوژي :  و شبکه Ciscoبخش تخصصی 

اي دنیا، بخصوص مدرن و محصوالت جدید شرکت هاي بزرگ شبکه 
)CISCO (همچنین میتوانید در این بخش . را میتوانید در این بخش بیابید

از آخرین اطالعات و تغییرات مربوط به آزمونهاي مختلف مورد تائید 
معرفی مقاالت منتشره و همچنین سایتهاي .  مطلع شویدCiscoشرکت 

  تخصصی در زمینه شبکه از دیگر قسمتهاي این بخش می باشند
  

مقاالت تخصصی و نظري در زمینه هاي : کتابخانه تخصصی پرشیاپکت 
و مباحث آموزشی ) طراحی، پیاده سازي و مدیریت شبکه(مختلف شبکه 

Cisco از بخشهاي خواندنی این کتابخانه میباشند .  
  
  

  معرفی سایت

  

 

  
  

در این سایت برخی از  : سایت برنامه نویسی حرفه اي ویژوال ییسیک
 PDF بصورت ترجمه شده به فارسی و با فرمت MSDNنکات آموزشی 

  .قرار داده شده است 
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  :برخی از مباحث این سایت 

  
   در ویژوال بیسیکAPIنویسی برنامه  - 1
  کار با فایلها در ویژوال بیسیک - 2
  کار با پنجره در ویژوال بیسیک - 3
  کار با منو در ویژوال بیسیک - 4
   مالتی مدیا- 5
  چاپ  - 6
  ساخت برنامه هاي کاربردي - 7
  ActiveXساخت کنترلهاي  - 8
  TextBoxمباحث پیشرفته در مورد کنترل  - 9

   در ویژوال بیسیکCز امکانات استفاده ا - 10
  
  

  معرفی سایت

  
  

داراي نکات و مطالب آموزشی براي برنامه  vbAcceleratorسایت 
 . نویسان حرفه اي ویژوال بیسیک می باشد 
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  معرفی سایت

  
 یکی از بهترین سایتهاي آموزش برنامه نویسی شبکه و vbipسایت 

از جمله مباحث آموزشی این . اینترنت در ویژوال بیسیک می باشد 
  :سایت عبارتند از 

  Microsoft Winsock ActiveX Controlآموزش کار با  - 1
   Windows Sockets API آموزش کار با - 2
   Win32 Internet APIآموزش کار با  - 3
   Internet Protocol Helper API آموزش کار با - 4
  Microsoft Internet Transfer Controlآموزش کار با  - 5
 RASAPI و TAPIآموزش کار  - 6

  

  

  معرفی سایت

  

 

  

  

، ++  ها ، اخبار و کدهاي مربوط به سی tutorialشامل نکات آموزشی ، 
   و ویژوال بیسیکVB.NET ، #سی 
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  معرفی سایت

  

 

  

  

 APIبهترین منبع براي بدست آوردن اطالعات در مورد برنامه نویسی 
  :شامل قسمتهاي . توسط ویژوال بیسیک 

  APIهنماي  را- 1
   ها API لیست - 2
3 - Tutorial هاي مربوط به API Programming  
   در ویژوال بیسیکAPI Programmingمثالهایی از  - 4

  

  معرفی سایت
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 یکی از سایتهاي خوب آموزشی براي ویژوال بیسیک SilverMainسایت 
 ، معرفی سایتهاي برنامه نویسی و برنامه source codeبوده و شامل 

  هاي کامل نوشته شده با ویژوال بیسیک می باشد
  

  معرفی سایت

 

  

 نمونه کد و مطلب آموزشی ویژوال بیسیک که هر روز 2375سایتی با 
update شامل بخشهاي برنامه نویسی در زمینه هاي .  می شودAsp ، 

افیک بانکهاي اطالعاتی ، مالتی مدیا و موزیک ، بازي ، شبکه و اینترنت ، گر
   .VB.NET و API، برنامه نویسی سیستم و 

 با استفاده از ویژوال بیسیک FTP Clientایجاد یک + 
  ...لینک .

  
  ...لینک  . WinSockایجاد یک اسکنر پورت با + 

  

  معرفی سایت
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com.freevbcode.www://http 

tne.allapi.www://http  
com.codeproject.www://http  

uk.co.silvermaine.www://http  
com.vbcode.www://http  
com.dluvr3.d3max/:/http  

com.dcafe3.www://http  
com.vbip.www://http  

com.vbaccelerator.www://http  
com.coderoom.www://http  

com.vbaccelerator.www://http  
com.vbcity.www://http  
com.iranvig.www://http  

http://vb.blogfa.com  

  

 PE Explorerآشنایی با نرم افزار 

  بررسی کلی
  

PE Explorer یک مجموعه کامل از ابزارهاي چند منظوره براي کاربا 
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این مجموعه داراي بخشهایی چون مشاهده گر .  می باشد PEفایلهاي 
 شده ، export و import هاي API ، مشاهده گر  PEسرآیند 

تغییر دهنده منابع ، /  ، مشاهده گرAPIجستجوگر سینتکس توابع 
  . وابستگی و دي اسمبلر است اسکنر

  در باالي همه این امکانات ، این برنامه داراي یکی از بهترین بازکننده
)Unpacker ( هايUPX با کمک این مجموعه شما قادر خواهید .  است

  . را مشاهده ، ویرایش و تعمیر کنید PEبود تا ساختار درونی فایلهاي 
 را PEتار درونی فایلهاي این مجموعه به شما امکان می دهد تا ساخ

 ها را تصحیح نمائید ، منابع checksumآنالیز نموده و تغییر دهید ، 
آسیب دیده را تعمیر کنید ، کدهاي مخرب در برنامه ها را تشخیص دهید 

 و جداول موجود در فایلها را تغییر دهید ، مهندسی header، بتوانید 
 ها و importد ، معکوس را براي سورس کدهاي گمشده انجام دهی

export هاي DLL هاي استاندارد را بیابید ، منابع اطالعاتی درونی 
  ...فایلها را تغییر دهید و 

  
  

   چیست ؟PEفایل 
  

، فایلهاي باینري اجرایی در  PE ) portable executable(  فایلهاي
 ها ، درایور ها و برنامه هاي DLLمانند (  بیتی می باشد 32ویندوزهاي 

 قادراست تا انواع گوناگونی از PE Explorerمجموعه ) . ی اجرای
 EXE  ،DLL  ،SYS  ،DRV  ،CPL:  را مدیریـت کند مانند PEفایلهاي 

 ،OCX ، SCR و غیره . 

  PE Explorerبرخی از ابزارهاي موجود در 
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  Resource Editor ویرایشگر منبع  - 1
PE Explorerرایشگرهاي منبع می  داراي یکی از بهترین و کاراترین وی

شما توسط این بخش براحتی می توانید منابع فایلهاي اجرایی را . باشد 
از درون آنها بدون نوشتن هیچگونه اسکریپتی جستجو کرده و تغییر 

  .دهید 
2 - Function Syntax Lookup جستجوگر سینتکس تابع   

بع می  با کلیک روي آن تاPEدر زمان مشادهد توابع موجود در یک فایل 
پارامترهاي تابع و مقدیر . توان سینتکس آن تابع را مشاهده کرد 

همچنین می توان با انتخاب یک تابع . بازگشتی آن نمایش داده می شوند 
  .، می توان کامنتهایی را به تابع اضافه کرده و یا جزئیات را تغییر داد 

3 - Dependency Scannerاسکنر وابستگی   
ازه می دهد تا بطور بازگشتی ، تمام ماژوال هاي این ابزار به شما اج

اسکنر وابستگی همچنین .  را اسکن کنید PEلینک شده به یک فایل 
این نوع از وابستگی .  را تشخیص می دهد delay-loadوابستگی هاي 

  . معرفی شده است Visual C++ 6.0در 
4 - DisAssemblerدي اسمبلر   

کثر برنامه هاي نوشته شده با این ابزار قادراست سورس اسمبلی ا
  .کامپایلرهاي مختلف را استخراج نماید 

  دریافت نرم افزار

دریافت از اینجا را می توانید  ) 1,94ورژن ( آخرین نسخه این مجموعه 
  .کنید 

  .می توانید دریافت کنید از اینجا کرك این برنامه را 
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 معرفی سایت

  

 

  

  

  

 5809040نویسی در اینترنت با بزرگترین بانک اطالعاتی کدهاي برنامه 
خط کد ، مقاله و مطلب آموزشی در زبانهاي ویژوال بیسیک ، ویژوال 

  Asp  ،SQL  ،Java  ،Perl  ،PHPسی ، دلفی ، 

  

  

  معرفی برنامه
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 جزو یکی از بهترین منابع و برنامه هاي آموزشی Api-Guideبرنامه 

.  هاي ویندوز در ویژوال بیسیک می باشد APIبراي برنامه نویسی با 
 تابع 900 است که شامل حدود API-Databaseاین برنامه داراي یک 

API شما می توانید از لیست الفبایی .  و همراه با مثالهاي کامل می باشد
در .  مورد نظر خود را انتخاب کنید APIیا از لیست موضوعی ، توابع و 

 نیز قرارداده شده است VB.NETنسخه جدید این برنامه مثالهایی براي 
 Update برنامه را می توانید از طریق اینترنت databaseهمچنین . 

  . نمائید 
  :این برنامه را می توانید از محل زیر دریافت کنید 

Guide-API   

  

  

 معرفی سایت

  

 

  

مینه هاي مختلف برنامه  داراي کدهاي متنوعی در زvbcodeسایت 
  :نویسی است مانند 

Internet  ،Game  ،Registery  ،Database  ،API Call  ،
Music/Sound  ،Graphic  ،ActiveXو غیره   
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 معرفی سایت

  

 3D هاي نرم افزار plugin ها و tutorialآرشیوي از  : D3MAXسایت 
Studio Max 

  

  

  
 ها ، texture ها ، article ها ، tutorialآرشیوي از  : 3DCafeسایت 

pluginمدلسازي سه بعدي ها و اطالعات خبري براي نرم افزار هاي   

  

  

  یینام اهوراي زیبابه 

ب الکترونیک برگرفته از سایت اخدمت دوستان گرامی این کتباسالم 
http:// sheidaian.persianblog.comبه علت نداشتن ه ک. باشد  می

از تمامی عالقه مندان  .در آن صورت نگرفته است ایشی زمان کافی ویر
که مرا در این امر یاری گردانند تا این کتاب به   میشود برایتدر خواس

صورت  هبصورت اولین کتاب الکترونیک فارسی درزمینه ویژوال بیسیک 
راھنمایی بیشتر بااین این برای  .در اختیار عالقه مندان قرار گیردرایگان 

با تشکر ازتمامی    com.Gmail@vb.saeed  ریدیبگایمیل تماس 
    .دوستان و ھمراھان
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